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utan peer review.
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En artikels väg i den 
vetenskapliga processen

Varje år publiceras vetenskapliga artiklar 
från Ratios forskare i vetenskapliga 
tidskrifter inom en rad discipliner. Men 
vägen till publicering är vanligen lång 
och fylld med feedback från forskar
kollegor. Sociologen Charlotta Stern vid 
Ratio och Stockholms universitet stod 
för årets högst rankade publicering 
efter att artikeln Political diversity will 
improve social psychological science 
publicerats i ansedda Behavior and 
Brain Sciences (impact factor 20,771). 
Här är artikelns resa från artikelidé och 
peerreview till publicering.
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svenska näringslivets och det svenska 
samhällets utveckling, där aktuell forsk-
ning saknas eller är otillräcklig. 
 Därför är forskningen problemorien-
terad och empirisk, baserad på meto-
der och teorier från såväl nationaleko-
nomi, ekonomisk historia, industriell 
ekonomi och företagsekonomi, som 
juridik, statsvetenskap och sociologi. Vi 
har kontakter med akademiska institu-
tioner från en rad olika ämnesområden, 
i Sverige och internationellt. Genom att 
arbeta aktörsnära fångar vi upp ange-
lägna och relevanta problemområden. 
 I denna verksamhetsberättelse kan 
du läsa mer om Ratios forskning och 
aktiviteter under 2015. 
 Vill du stödja verksamheten är du 
också mycket välkommen som medlem 
i Ratios ideella förening.

Nils Karlson 
VD Ratio

Respekt för 
företagande

Ett skäl till att villkoren för företagande 
försämras kan vara en bristande respekt 
för företagande. Entreprenörer och 
företagare ses mer som medel, än som 
mål i sig. Det brister i förståelse för 
företagandets värld. Denna brist på 
 respekt tar sig många uttryck, exem-
pelvis när det gäller synen på vinster 
och skatter förknippat med entre-
prenörskap. Men också när det gäller 
att visa uppskattning för företagares 
insatser och deras arbete. 

Ratios forskning kan öka respekten 
för företagande. Vår roll är att utveckla 
ny kunskap av hög vetenskaplig kvalitet 
och med stor relevans för näringslivet 
och samhället, som sprids till besluts-
fattare inom politik, näringsliv och 
förvaltning samt akademi. Vi skapar 
förutsättningar för ökad rationalitet 
och beslut som möjliggör fler jobb i 
växande företag och ökat välstånd.
 Vår forskningsprofil är inriktad på hur 
företagandets villkor kan utvecklas och 
förbättras. Forskning om arbetsmark-
nad och lönebildning är särskilt priorite-
rad. Fokus ligger på forskning inom om-
råden som är strategiskt viktiga för det 

Ratios forskning kan öka respekten för 
företagande. Vår roll är att utveckla ny kunskap 

av hög vetenskaplig kvalitet och med stor relevans för 
svenskt näringsliv och samhället.

Sveriges välstånd och 
långsiktiga välfärd i är i hög 
grad beroende av villkoren 
för att starta, driva och 
expandera företag. Dessvärre 
finns tecken på att villkoren, 
åtminstone i relation till 
viktiga konkurrentländer, har 
försämrats under senare år.

VD har ordet
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Ratio är ett privat, fristående forsknings
institut som forskar om hur företagan
dets villkor kan utvecklas och förbättras. 
Det är nödvändigt för att åstadkomma 
flera jobb, växande företag och ökat 
välstånd i en snabbt föränderlig, glo
baliserad värld. Det är också områden 
där aktuell forskning saknas eller är 
otillräcklig. 

Relevant kunskap 
– bättre beslut 

Forskningen bedrivs inom tre 
 integrerade områden: 
• företagandets villkor – lagar, regler 

och värderingar; 
• marknadsekonomi, entreprenörskap 

och tillväxt; 
• hur politisk förändring kommer till 

stånd.

Forskning om arbetsmarknad och löne-
bildning är särskilt prioriterad.

Ratio i korthet

Marknads ekonomi,  
entreprenörskap och tillväxt 

Ekonomisk utveckling och tillväxt är i grunden 
ett resultat av företagande, entreprenörskap och 

affärsexperiment på marknader. I en väl fung-
erande marknadsekonomi sker en ständig förnyelse 
genom så kallad kreativ förstörelse – gamla företag 
och  affärsidéer ersätts av nya, växande företag. Att 

 analysera denna tillväxtskapande process är en 
förutsättning för att kunna identifiera möjliga 

förbättringar i företagandets villkor. 

è Läs mer på sidan 11-13

Hur kommer politisk  
förändring till stånd? 

Det är ofta svårt och konfliktfyllt att förändra 
politisk-ekonomiska regelsystem. Status quo har 
starka försvarare. Ändå sker reformer. Att förstå 

de processer som möjliggör reformer och 
 förbättrade villkor för företagande är avgörande 

för att skapa förutsättningar för fler jobb 
i  växande företag och ökat välstånd.

è Läs mer på sidan 14-15

Företagandets villkor  
– lagar, regler och värderingar 

Företagandets villkor är avgörande för tillväxt 
och välfärd i samhället. Att studera  företagandets 

villkor och identifiera de lagar, regler och  värderingar 
som är mest ändamåls enliga för att starta, 

driva och utveckla företag är  huvudinriktningen 
för Ratios forskning. 

è Läs mer på sidan 4-10

Fokus ligger på tvärvetenskaplig forsk-
ning om svensk ekonomi och politik, 
med en tydlig internationell koppling. 
De vetenskapliga kvalitetskraven är 
entydiga. Ratio har bred vetenskaplig 
publicering och starka internationella 
nätverk och samarbeten. Stor vikt läggs 
vid att föra ut forskningens resultat i 
samhällsdebatten. 

Ratio tycker inte. Vi forskar.
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Ratio 2015

Året i korthet

• Intensiv och inkluderande tillväxt: Vetenskapsrådet

• Financing of Innovations – om tillväxtfinansiering: Vinnova samt styrgruppens 
medlemmar ALMI, Företagarna, Riskkapitalföreningen, Svenska uppfinnarföreningen, 
Sparbankernas riksförbund, Swedbank, SISP, Svenskt Näringsliv och Tillväxtanalys 

• Företagandets villkor: 29 bransch- och arbetsgivarorganisationer

• Icke-sanktionerade managementinnovationer: Riksbankens Jubileumsfond

• Kompetens för tillväxt
– Företagens kompetensförsörjning, innovation och utvecklingskraft:  

Vinnova och Tillväxtverket
– Företagens kompetensförsörjning och högre utbildning: KK-stiftelsen
– Företagens kompetensförsörjning och ungas etablering på arbetsmarknaden: 

23 arbetsgivarorganisationer

• Konfliktreglernas konsekvenser och kostnader: Svenskt Näringsliv

• Modern statskonst: Medlemmarna

• Organizing for digitalization: Peter Wallenbergs stiftelse

• Remuneration and risktaking: EU-kommissionen

• Styrkor och svagheter inom den svenska miljötekniksektorn:  
Energimyndigheten

• Teknikskiften och politisk förändring
– Teknik och reglering i samspel: Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse
– Monopolister som förändringsagenter: Peter Wallenbergs stiftelse
– Avreglering som upptäckarprocess: Konkurrensverket

• Welfare, wealth and work for Europe: EU:s sjunde ramprogram

• Yrke, kvalifikation, rörlighet: Europeiska sociala fonden

Forskningsprojekt
Ratio har under 2015 bedrivit följande projekt 
(med finansiärer):

30  
vetenskapliga 
artiklar

16
working papers

173
seminarier och  
föreläsningar

38*
medarbetare

35  000 +
besökare på ratio.se

*Motsvarar 22 personer i helårsarbetstid

Ratioakademien
I november 2015 bildades Ratio
akademien som utgörs av en mindre 
grupp särskilt utvalda representanter 
för näringslivet. Akademien är ett 
fristående forum där formativa sam
tal förs om hur företagandets villkor 
ska kunna utvecklas och förbättras, 
utifrån ett marknadsekonomiskt 
tillväxtperspektiv. I tider 
som dessa – präglade 
av snabb förändring 
och påtaglig brist på 
framtidsidéer – är 
detta viktigare än 
någonsin.
 Preses för Ratio
akademien är 
Björn Wahlroos.

2015 i siffror
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Kompetens 
konfliktregler 
& konkurrens

Kompetens för tillväxt
Företagandets villkor är 
 avgörande för tillväxt och 
välfärd i samhället. Att  studera 
 företagandets villkor och 
identifiera de lagar, regler 
och  värderingar som är mest 
ändamåls enliga för att starta, 
driva och utveckla företag är 
 huvudinriktningen för Ratios 
forskning. 

Brist på kompetens är  orsaken till matchningsproblemen på svensk arbetsmarknad. 
Det beror bland annat på att utbildningssystemen inte håller tillräcklig hög kvalitet, 
inte är tillräckligt effektiva eller relevanta för det svenska näringslivet. Det är ett 
huvud resultat i forskningsprogrammet  Kompetens för tillväxt. 

Matchningen på den svenska arbets-
marknaden fungerar dåligt för att det 
helt enkelt saknas kompetens. Kompe-
tensbristen uppstår bland annat för att 
utbildningssystemet brister i kvalitet, 
effektivitet och relevans. 

Det beror också på att yrkesutbild-

Företagandets villkor
– lagar, regler och värderingar 

Ratio samlar de centrala aktörerna runt företagens kompetensförsörjning. Här debatterar Gunilla Glasare, 
SKL, Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, Helena Malmqvist, ABB, Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingen, och 
Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket, i Almedalen.

ningarnas status har fallit och att prak-
tisk kunskap inte värderas tillräckligt 
högt. Ökad samverkan är nödvändig 
för att lösa problemen. Många företag 
tar idag ett stort ansvar för sin kom-
petensförsörjning, genom att erbjuda 
praktikprogram eller sommarjobb 
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Studien om ungas val presenterades första 
gången i Almedalen, där deltog ansvarig minister 
Aida Hadzialic (S) i diskussionen. 

Företagandets villkor
– lagar, regler och värderingar 

I rapporten ”Väljer unga fel? – grund
skoleelevers attityder till gymnasievalet” 
(2015:19) undersöker docent Alexandru 
Panican högstadieelevers inställning till 
sina utbildningsval. Materialet baseras 
på intervjuer med ungdomar i fyra 
skånska kommuner, med varierande 
skolresultat och skilda socioekonomiska 
 förhållanden.

Yrkesutbildning har låg status
Eleverna upplever möjligheten att 
 välja som positiv och det gör det 
 möjligt för dem att bestämma sig 
för den skola som matchar deras 
 önskemål bäst. Tidigare forsknings-
resultat som  problematiserar valfri-
het överensstämmer här inte med 
 elevernas egna reflektioner. Äldre 
syskon och kompisar, oftast klass-
kamrater, har stort inflytande. Lärare, 
klassmentorer samt studie- och 
yrkesvägledare anses däremot ha en 
marginell betydelse.
 Mest uppseendeväckande är att 
yrkes- och lärlingsutbildningar anses 
mindre värda. Inte för att de inte skulle 
rusta eleverna med kompetens nog för 
att kunna etablera sig på arbetsmark-
naden utan för att man måste välja 
”rätt” utbildning. Hit hör inte  yrkes- och 
lärlingsutbildningar. Det anser även de 
yrkesinriktade eleverna.

Arbetsmarknaden 
är oviktig
Eleverna är inte 
intresserade av 
kopplingen mellan 
utbildning och 
efterfrågan på 
 arbetsmarknaden. 
En majoritet av 
de som intervju-
ats menar att 
de inte har fått 
information om yrkesutgång 
eller utbildningens attraktionskraft på 
arbetsmarknaden. Däremot anser en 
majoritet att den framtida inkomsten, 
som förväntas bli hög, är mycket viktig. 
Viktigast i valet av utbildning är att den 
ska vara ”rolig”, oavsett om den leder till 
jobb eller inte.

Under det gångna året har forskningsresultat från programmet 
fått särskilt stor uppmärksamhet:

n Felmatchningen börjar i grundskolan

Det korta svaret är 
ja, unga väljer fel. 

Eftersom valet av gymnasieutbild
ning ses helt frikopplat från vad som 
kan gynna etableringen i arbets
livet skapar vi de problem med 

matchningen som 
är väl kända sedan 

länge. Detta bör 
vara föremål för 
stort samhälleligt 
intresse och vidare 

debatt.

Väljer unga fel,  
Alexandru Panican?

En majoritet av de som 
intervjuats menar att 

de inte har fått information om 
yrkesutgång eller utbildningens 
attraktionskraft på arbets-
marknaden.

till unga, genom att engagera sig i 
yrkesutbildningar eller samverka med 
utbildningssystemen på annat sätt. 
 Företagen kan dock inte göra allt 
på egen hand, särskilt inte de mindre. 
Därför är det avgörande att politi-
ker och andra beslutsfattare förstår 
näringslivets behov. Ett perspektiv-
skifte har också skett. Det finns idag 
en samsyn hos intressenterna om att 
bristerna i företagens kompetensför-
sörjning måste lösas. Ratio har bidragit 
både till den insikten och till förslag på 
lösningar. 
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Det finns ett växande missnöje med yrkes
utbildningarna, som fortsätter att förlora 
attraktionskraft från såväl elevernas sida som 
företagens, konstaterar Jonas Olofsson. 

Företagandets villkor
– lagar, regler och värderingar 

Teknikcollege är en framgångsrik modell 
för svensk yrkesutbildning konstaterar 
professor Jonas Olofsson.

I studien Yrkesutbildning i förändring: 
från lärlingsutbildning till yrkescollege 
(2015:18) identifierar han de föränd-
ringar som arbetslivet genomgår och 
de krav som en modern yrkesutbildning 
måste leva upp till.
 Teknikcollege är en bra modell för 
yrkesutbildning inom gymnasieskolan, 
där arbetsmarknadens parter samverkar 
med företag och skolor. Teknik college till-
godoser behovet av framtida kompetens 
med andra kvalifikationskrav,  kombinerat 
med arbetsplatsförlagt lärande.
 Att modellen är efterfrågestyrd gör 

lärandet utvecklingsinriktat snarare än 
anpassningsinriktat. En modern yrkes-
utbildning måste omfatta allmänna 
ämneskunskaper, odla förmågan till 
kritiskt tänkande, problemlösning, 
kommunikation och samarbete. Därför 
är det viktigt att parter och företag är 
med i utformningen av programmen.

Företagens främsta skäl att engagera 
sig i Teknikcollege är att säkra kompe-
tensförsörjningen, visar den enkätun-
dersökning Ratio har gjort. Långsiktigt 
stärks omvärldens bild av företaget och 
skapar kontakter med det omgivande 
samhället. Företagen anser också att 
deras egen kompetens ökar med prak-
tikanter, främst hand ledarnas yrkeskom-
petens och arbetsledande förmåga.

n Yrkescollege vägen framåt

n Förstudie om yrkeskvalifikationer
Projektet Yrke, kvalifikation, rörlighet ska 
bidra till att utveckla branschöverskridande 
metoder och bedömningskriterier för 
praktisk yrkeskompetens, ur ett företags-
perspektiv.

Metoder och kriterier av detta slag saknas 
idag vilket försvårar kompetensutveckling, 
omställning, rörlighet och jämställdhet på 
den svenska arbetsmarknaden.

Ratio har i tidigare forskning funnit att 
kompetens är något vidare än kunskap 
eller utbildning. Många gånger efterfrågar 
arbetsgivarna generiska färdigheter, som 
sällan valideras.

– Bättre metoder för att identifiera och 
validera branschöverskridande kompetenser 
kan förbättra företagens möjligheter att 
hitta rätt kompetens. Det blir även lättare 
för individer att komplettera sin utbildning 
eller att träna färdigheter. Rätt använt kan 
detta också bli ett verktyg för integration. 
Många invandrare har yrkeskunskaper eller 
utbildning, som gör att de snabbt kan 

komma i jobb bara det 
blir möjligt att identifiera 
deras färdigheter, säger 
Ratios VD Nils Karlson.

Projektets mål är att 
bidra till att utveck-
lade branschöverskridande, nivåbestämda 
yrkeskvalifikationer kan implementeras i 
näringslivet så att kompetensförsörjningen 
förbättras.

ESF ny finansiär
Förstudien finansieras av Europeiska sociala 
fonden genom det svenska ESF-rådet och 
genomförs i samarbete med åtta arbets-
givar- och branschorganisationer: Almega, 
Elektriska Installatörsorganisationen, Livs-
medelsföretagen, Sveriges Byggindustrier, 
Svensk Handel, Trä- och Möbelföretagen, 
Visita och VVS Företagen.

Projektet leds av docent Nils Karlson. 
Docent Alexandru Panican, ingår som 
 projektforskare. 

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

En modern yrkesutbildning måste omfatta allmänna 
ämneskunskaper, odla förmågan till kritiskt tänkande, 

problemlösning, kommunikation och samarbete.
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n Moocs förändrar 
utbildningen
I rapporten Mer än bara Mooc:s 
(2015:16) utreder docent Christian 
Sandström hur digitaliseringen påver-
kar utbildningssystemet. Flera svenska 
universitet  — Chalmers Tekniska Hög-
skola, Lunds Universitet och Karolinska 
Institutet erbjuder numera undervis-
ning digitalt, genom så kallade Mooc:s/
Massive Open Online Courses. Men 
utvecklingen är bara i sin linda.
 Underlaget är en fältstudie i USA 
som utforskar hur konkurrensen för-
ändrats och vilka nya utbildningsformer 
som tillkommit. Digitalisering får långt 
mer genomgripande konsekvenser 
än enbart undervisningsformen, visar 
forskningen. 
 Moocs:s gör inte bara utbildning bil-
ligare. Tekniken öppnar för nya aktörer 
som utvecklar innovativa affärsmo-
deller och ny pedagogik. Personliga 
rådgivare och individualiserade studie-
planer, ämnesexperter och föreläsare 
med stjärnstatus, fokus på konkreta 
färdigheter och tydlig koppling till 
arbetsmarknaden, bland annat i form 
av partnerskap med näringslivet – allt 
ingår i den mix av affärsmodeller som 
växer fram.
 Det är tydligt att universitetens kost-
nadsstruktur, pedagogik och erbjudan-
de till studenterna förändras. Digitali-
seringen tillåter en individualisering av 
utbildningen, ökat fokus på generiska 
färdigheter samt tätare samarbeten 
mellan universitet och företag. Även 
konkurrensen från nya aktörer ökar.

Företagandets villkor
– lagar, regler och värderingar 

Trots att Kirunaområdet har flera samverkanssatsningar och fler elever i yrkesutbildning än rikssnittet 
saknas kompetens i viktiga näringar. 

Programmet Kompetens för tillväxt 
bygger på interaktion mellan centrala 
aktörer för kunskapsinhämtning och 
analys, erfarenhetsutbyte och kunskaps
spridning. Det sker regelbundet med 
workshops, seminarier, konferenser samt 
regionala dialoger. 

Företagen möter olika utmaningar 
inom kompetensförsörjning beroende 
på var i Sverige de verkar – demo-

En grupp forskare på Ratio har analyserat några av KKstiftelsens samverkansprogram 
i studien Samverkan – en utmaning. Lärdomar av KKstiftelsens samverkanspro
gram (2015:17). Programmen som studerats är KKstiftelsens företagsforskarskolor, 
forskningsprofiler och expertkompetenssatsningar. Ratio har granskat ett urval av 
satsningar inom dessa tre program, ett urval gjort av KKstiftelsen. Totalt omfattar de 
genomgångna satsningarna ca 2 miljarder kronor. 

Den viktigaste slutsatsen är att samverkan mellan forskning och näringsliv ska ses 
som en lärprocess. För att den ska kunna fungera krävs att aktiviteter, resultat och 
effekter, på kort och lång sikt, mäts och följs upp med stor systematik och jämförbar
het. Detta sker inte i tillräcklig utsträckningen idag. Resultaten ger också indikationer 
på att företagen bör få vara drivande i samverkansprojekt om de ska fungera. Att 
samverkan saknar en vedertagen definition bidrar till problemen. 

Samverkan åstadkoms enklast där den redan fungerar, men är mycket svårare att 
få till stånd där behovet kanske är som störst. Ett fåtal stora företag förekommer ofta 
och deltar dessutom i ett flertal program. För nya, mindre och tekniksvaga företag 
är det väsentligt svårare att få till varaktig samverkan. Därmed finns också ett tydligt 
behov av policyutveckling, främst för att ge mindre företag bättre möjlighet att sam
verka med högskolor och universitet.

n Lärdomar av samverkan

grafi, geografi, företagens karaktär och 
erbjudande, utbildningsmöjligheter 
och kultur. Många variabler samspelar, 
utbud och efterfrågan möts sällan.

Hittills har regionala dialoger genom-
förts i Linköping, Västra Götaland, Borås, 
Jönköping, Värmland, Kiruna-Luleå, 
Gävle, Halmstad och Dalarna. Ratios 
forskare medverkar dessutom ofta i 
andras arrangemang. Vill du att Ratio 
ska arrangera en regional dialog hos dig 
eller söker du kunskap om företagens 
kompetensförsörjning, kontakta Ratio.

n Regionala dialoger
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Finansiärer: 

• Förbunden inom Almega
• Elektriska Installatörs-

organisationen
• Industriarbetsgivarna
• Innovations- och kemi-

industrierna i Sverige
• Livsmedelsföretagen 
• Maskinentreprenörerna
• Skogs- och Lantarbetsgivare-

förbundet 
• Skogsindustrierna 
• Svemin
• Svensk Handel
• Sveriges Byggindustrier 
• Teknikföretagen
• Förbunden inom Transport-

företagen 
• Trä- och Möbelföretagen 
• Visita 
• VVS Företagen

I en snabbt föränderlig och globalise-
rad värld behöver de lagar, regler och 
värderingar som påverkar företagan-
dets villkor vara minst lika bra som 
villkoren i omvärlden och hos våra 
viktigaste konkurrentländer. 

Förutsättningarna för entrepre-
nörskap, kompetens, industriellt 
kunnande, kapital, investeringar och 
innovationer måste ständigt utvecklas 
och förbättras. Om inte, växer jobben 
och välståndet fram på annat håll. 

Respekt för företagande  
I september startade Ratio en för-
studie för att identifiera och kart-
lägga kritiska villkor för företagandet 
i  Sverige. Några av frågorna som 
studeras är: Hur står sig de svenska 
villkoren i internationell konkurrens? 
Hur har dessa villkor förändrats under 
senare år? Och på vilka områden är 
förbättringspotentialen störst? Hösten 

2015 publicerades skriften Respekt 
för företagande av Nils Karlson och 
 rapporten Företagandets villkor i 
 internationell belysning – En jämförelse 
av nio internationella index av Nils 
Karlson, Anne-Sophie Larsson och Karl 
Blom inom ramen för förstudien. 

Trendmässig försämring
Sammanställningen av internationella 
index påvisar bl.a. att de svenska vill-
koren står sig väl i internationell kon-
kurrens. Däremot märks en övergri-
pande trendmässig försämring under 
de senaste åren. Mycket tyder på att 
de höga skatterna, den centraliserade 
lönebildningen och de rigida anställ-
ningsregleringarna utgör de områden 
som har störst förbättringspotential. 
I jämförelse med andra länder har 
väldigt få förbättringar skett på dessa 
områden i Sverige.

Förstudien slutförs våren 2016 och 
förväntas leda till fördjupningsprojekt 
inom ett flertal områden som är av 
stor relevans för Sveriges och svenska 
företags utvecklingskraft. 

Allt sämre villkor för företagandet
Sveriges välstånd och långsiktiga välfärd 
är i hög grad beroende av villkoren för 
att starta, driva och expandera företag. 

I en snabbt föränderlig 
och globaliserad värld 

behöver de lagar, regler och 
värderingar som påverkar 
företagandets villkor vara 
minst lika bra som villkoren 
i omvärlden och hos våra 
viktigaste konkurrentländer. 

Företagandets villkor
– lagar, regler och värderingar 
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Konfliktregler som kurslitteratur
Ratios forskningspro-
jekt om internatio-
nella konfliktregler 
ges ut som bok av det 
anrika förlaget Iustus. 
Boken riktar sig 
såväl till studerande 
på universitet och 
högskolor som till 
praktiker och parter 
som söker kunskap om konfliktregler-
nas utformning.
– Boken Ultima ratio kan fylla en lucka 
och förmedla kunskap i ämnet till 
studenter på universitet och högskolor. 
Vi hoppas att den ska vara attraktiv för 
specialkurser i till exempel arbetsrätt. 
Det säger Pia Wahren, vd och förlags-
chef på Iustus. Förlaget har anor sedan 
mitten av 1800-talet och är särskilt 
inriktat på kurslitteratur inom juridik.
 

Boken Ultima Ratio föregicks av en rapport som presenterades i Almedalen. Här debatterar Claes Stråth, 
Medlingsinstitutet, Mats Persson, riksdagsledamot (L), Dan Holke, LOTCO Rättsskydd, och Anders Weihe, 
Teknikföretagen.
  
 

Nytt projekt

Konfliktreglernas kostnader och konsekvenser
Konfliktreglernas utformning är  avgörande för en väl fungerande lönebildning där för
handlingsresultatet blir balanserat. I Ratios nya projekt om konfliktreglernas konsekvenser 
är uppgiften att mäta och undersöka kostnader som härrör från strejker och arbetskonflik
ter på svensk arbetsmarknad. 
 En del i projektet handlar om att utveckla metoder för att mäta arbetsmarknadskon
flikternas egentliga kostnader, både i termer av förlorade intäkter på grund av utbrutna 
konflikter men också kostnader för den anpassning som sker under hotet om arbets
konflikter. Därutöver kommer en systematisk, strukturerad jämförande fallstudie av ett 
halvdussin nyligen avslutade konflikter i olika branscher och företag att göras. 
 Arbetsmarknadsforskare Henrik Malm Lindberg, fil dr, leder projektet som finansieras 
av Svenskt Näringsliv.

Internationell jämförelse
Lagom till avtalsrörelsen 2016 gavs Ratios forskning om konfliktregler i internationell 
jämförelse ut som bok av juristförlaget lustus. Svenska konfliktregler på arbetsmarknaden 
jämförs med motsvarande regler i våra sex viktigast konkurrentländer.

Konfliktreglerna hör till arbetsmarkna-
dens viktigaste spelregler och påverkar 
lönebildning, lönespridning, tillväxt 
och utvecklingskraft. Reglerna formar 
partsrelationer och kollektivavtalssys-
tem, samtidigt som de är inbäddade i 
ländernas politiska och historiska sam-
manhang.

Europarättens ökade betydelse
I Ultima Ratio: Svenska konfliktregler i 
ett internationellt perspektiv (Henrik 
Malm Lindberg, Nils Karlson och Johanna 
Grönbäck) görs en jämförelse av konflikt-
reglernas utformning, tillämpning och 
förändring i Danmark, Norge, Finland, 
Tyskland, Nederländerna,  Storbritannien 
och Sverige. Trots flera gemensamma 
drag finns stora skillnader, även inom 
Norden, vad gäller reglernas legala 
status och faktiska utformning.

Som en följd av förändrade om-
världsvillkor har konfliktreglerna i 
samtliga länder omformats under de 
senaste åren. Bland annat har Europa-
rätten, och därmed grundläggande 
rättsprinciper, fått en ökad betydelse 
för reglernas faktiska utformning. 

Grundläggande rättsprinciper
Sverige har det mest tillåtande regel-
verket. I andra länder är rättsprinciper 
som ultima ratio, proportionalitet 

och fair play ofta viktiga. Bokens titel 
syftar på den första principen som 
innebär att alla andra rimliga åtgärder 
ska prövas innan stridsmedel tillgrips. 
I de flesta studerade länder är detta 
en grundläggande rättsprincip när det 
gäller konflikters laglighet. Den är även 
fundamental i Europarätten.

Proportionalitet och fair play är 
 ytterligare exempel på rättsprinciper 
som medför ett slags överdriftsförbud. 

Företagandets villkor
– lagar, regler och värderingar 
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Tidigare studier visar att industriutveck-
ling och teknikspridning är beroende av 
hela innovationssystemet, inte bara av 
forskningsfinansiering eller ett enskilt 
företags utvecklingsinsatser. Sverige 
har en bra grund för en växande miljö-
energibransch men mycket återstår att 
göra. 
 Den svenska miljöenergisektorn har 
vuxit starkt under 2000-talet men är 
ändå en liten bransch i det svenska nä-
ringslivet. Företagen är oftast små och 
utvecklas sällan till medelstora företag. 
År 2011 hade Sverige bara ett stort och 
tolv medelstora gröna energiföretag. 

Dödens dal 
Studien analyserar också konceptet 
dödens dal, perioden mellan innovation 
och marknad, för företag som har eller 
är aktiva inom miljöenergi. Att många 
företag inte blir framgångsrika är en del 
av entreprenörens verklighet oavsett 
bransch. Det är däremot inte bra om 

Aktuella projekt 
Företagandets villkor
I projektet kartlägger Ratio befint-
lig forskning inom områden som är 
avgörande för att utveckla och förbättra 
förtagandets villkor i Sverige. Kartlägg-
ningen kommer ligga till grund för flera 
fördjupande projekt tillsammans med 
de 29 bransch- och arbetsgivareförbund 
som finansierar förstudien. 

Kompetens för tillväxt
Inom programmet Kompetens för till-
växt bedriver Ratio ett stort antal studier 
med syftet att stärka företagens kom-
petensförsörjning och därmed Sveriges 
utvecklingskraft. Vinnova, KK-stiftelsen, 
Tillväxtverket och 23 arbetsgivarförbund 
finansierar forskningsprogrammet. 
 Docent Nils Karlson är projektansvarig 
och Kristine Persson är projektledare.

Konfliktreglernas konsekven-
ser och kostnader
Ratio inleder 2016 ett nytt projekt 
med forskning om arbetsmarknadens 
funktionssätt och utveckling där kon-
fliktreglernas egentliga konsekvenser 
och kostnader utforskas. Fil dr Henrik 
Lindberg leder projektet som finansieras 
av Svenskt Näringsliv. 

Styrkor och svagheter inom den 
svenska miljötekniksektorn
Ratio har genomfört en studie som kart-
lägger den svenska miljötekniksektorns 
styrkor och svagheter. Studien belyser 
vilka åtgärder som kan underlätta för 
svensk miljöteknik att nå marknaden 
och skapa fler växande företag. Studien 
finansieras av Energimyndigheten. 
Ansvarig forskare är docent Christian 
Sandström som genomför studien 
tillsammans med Jonas Grafström, 
 doktorand vid Luleå tekniska universitet.

Yrke, kvalifikation, rörlighet
Ratio utvecklar i förstudien Yrke, kvalifi-
kation, rörlighet branschöverskridande 
metoder och bedömningskriterier 
för praktisk yrkeskompetens, ur ett 
företagsperspektiv. Metoder och kriterier 
av detta slag saknas idag, vilket försvårar 
kompetensutveckling, omställning, rör-
lighet och jämställdhet på den svenska 
arbetsmarknaden. Finansieras av svenska 
ESF-rådet.

det saknas kapital för företag som 
skulle kunnat bli framgångsrika. 
 Svensk miljöteknik utvecklas antingen 
av små företag eller stora företag som 
tenderar att köpa mindre bolag. Små 
företag möter ofta betydande tillväxt-
utmaningar. Miljöenergiföretag skiljer 
ut sig genom att verka på en marknad 
med hög teknisk osäkerhet beträffande 
vilken teknik som kommer bli den mest 
använda i framtiden. Det finns flera 
barriärer en ny energiteknologi måste 
ta sig över för att accepteras – politiskt, 
socialt och industriellt.
 Studien har genomförts av Jonas 
Grafström, doktorand vid Luleå tekniska 
universitet, under handledning av 
docent Christian Sandström.

Jonas Grafström, som genomfört studien 
om svensk miljötekniksektor, är doktorand 
vid Luleå Tekniska Universitet och tidigare 
forskningsassistent på Ratio.

Miljöenergisektorns 
potential
Ratio har under 2015 genomfört en 
studie av styrkor och svagheter i den 
svenska miljöenergisektorn. 

Företagandets villkor
– lagar, regler och värderingar 
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Tillväxt genom stöd?
Statens stöd till näringslivet uppgår 
årligen till 30 miljarder kronor, vilket är 
cirka 3 procent av BNP. Hur väl fungerar 
de statliga stöden? Vilka begränsningar 
finns? Finns det nya instrument som 
 bättre kan få de önskvärda effekterna? 
Detta har docent Patrik Tingvall under
sökt.

I Sverige har regeringen lanserat både 
en nyindustrialiseringsstrategi och ett 
innovationsråd, instanser som i sin tur 
efterfrågar ökade statliga investeringar 
inom forskning och innovation (FoU). 
Detta diskuteras även på europeisk nivå 
med ökat fokus på en aktiv närings- 
och innovationspolitik.
 Samtidigt är svenska och interna-
tionella utvärderingar överens: vi vet 
faktiskt inte hur effektivt det statliga 
näringslivsstödet är. I boken Tillväxt 
genom stöd (Tillväxtfakta 2015) 
utreder författarna varför och vad man 
kan göra åt det. Analysen har utförts av 
Ratios medarbetare docent Patrik Ting-
vall tillsammans med Enrico Deiaco, 
avdelningschef Tillväxtanalys. 

Marknadsekonomi, entreprenörskap 
och tillväxt

Statligt 
stöd, patent 
och affärs-
änglar

Utvärdering svårt, men 
nödvändigt
En avgörande uppgift för utvärderings-
arbete vid offentligt stöd är att säker-
ställa att de effekter som observeras 
verkligen kan knytas till den utvärdera-
de åtgärden och inte hade skett ändå. 
För att ha en möjlighet till detta bör ett 
stöd ha tydliga och utvärderingsbara 
mål. Forskningen pekar även på att 
processutvärderingar är viktiga för att 
öka förståelsen om stödets effekter. 
För att balansera för- och nackdelar 
med olika metoder föreslår forskarna 
en så kallad mixed methods-approach. 
Utvärderingen måste bygga på tillräck-
lig data med relevanta kontrollgrupper.
 Ratio har under året initierat flera 
studier där olika typer av företagsstöd 
utvärderas med hjälp av dessa meto-
der. Resultaten visar hittills på små eller 
obefintliga effekter av gjorda insatser, 
men ytterligare forskning behövs. 

Ekonomisk utveckling och 
tillväxt är i grunden ett resultat 
av företagande, entreprenör-
skap och affärsexperiment på 
marknader. I en väl fungerande 
marknadsekonomi sker en stän-
dig förnyelse genom så kallad 
kreativ förstörelse – gamla 
företag och  affärsidéer ersätts 
av nya, växande företag. Att 
 analysera denna tillväxtskapande 
process är en förutsättning för 
att kunna identifiera möjliga 
förbättringar i företagandets 
villkor. 
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Marknadsekonomi, entreprenörskap och tillväxt

Ratio startade under 2015 forsknings
projektet ”Organizing for Digitalization”. 
Projektet leds av Karl Wennberg, profes
sor, och Robert Demir, fil dr, båda ledande 
forskare inom entreprenörskaps och 
innovationsforskning vid Ratio. Forskarna 
samarbetar med kollegor vid Aaltouniver
sitetet i Finland där motsvarande studie 
genomförs på finska företag.
 Bakgrunden är digitaliseringens starka 
påverkan på produktion, distribution 
och affärsprocesser i flertalet branscher. 
Detta har lett forskare, företagsledare och 
politiker att diskutera ”digitaliseringpara
digmet” som en av de snabbast växande 
trenderna i modern ekonomi. Andra 
forskare har visat i flera studier att det 
krävs kompletterande investeringar i såväl 

Nytt projekt:

Digitaliseringens organisering
humankapital som processutveckling för 
att få utväxling på digital teknik.
 I projektet undersöks vilka metoder 
och processer som bäst hjälper tillverk
ningsföretag att med framgång utnyttja 
digital teknik, bland annat med hjälp av 
komparativa studier inom tillverknings
industrin i Finland och Sverige. Forskarna 
söker identifiera potentiella flaskhalsar i 
digitaliseringens bidrag till produktivitet 
och vilka nyckelfaktorer som förbätt
rar produktiviten. Studierna ska också 
kartlägga i vilken utsträckning företag i 
Sverige och Finland digitaliserats. Fors
karna studerar produktion, distribution 
och affärs processer.
 Peter Wallenbergs stiftelse för ekonomi 
och teknik finansierar projektet.

Jämfört med andra länder tar det i 
 Sverige längre tid innan patenttvister blir 
lösta, patenthavaren vinner mer  sällan 
och den förlorande parten får betala 
höga rättegångskostnader enligt en 
studie av Bengt Domeij, Anna Horn och 
PerOlof Bjuggren.

Ett patent ger uppfinnaren ensam-
rätt till den patenterade produkten. 
 Patenträtten ger därmed ökat inci-
tament till innovationer i samhället, 
vilket förstärker tillväxten. Om domstols-
processer inte möjliggör en effektiv 
 prövning av patenttvister försvagas det 
skydd som patent innebär.

Få patentmål i Sverige
Ratioforskarna har genomfört en 
kartläggning av patenttvister, ogiltighets- 
och intrångsmål i Sverige, inledda under 
åren 2000 till 2008, där de replikerat en 
europeisk studie på svenska förhållanden 
och jämfört dem med patentmål i andra 
europeiska länder.
 Kartläggningen visar att få utländska 

företag väljer att föra en patentprocess 
i Sverige. Över 70 procent av alla parter 
i svenska patenttvister är inhemska 
företag. Jämfört med övriga europeiska 
länder i studien är dominansen av inhem-
ska företag i Sverige slående. De övriga 
jurisdiktionerna har omkring 40 procent 
eller något högre nivå av inhemska parter 
i sina patentprocesser.

Lång handläggningstid
Tidsåtgången mellan inlämning av 
 stämningsansökan och slutlig dom är 
även längst i Sverige jämfört med de 
andra europeiska jurisdiktionerna. Det 
tar omkring tre år att nå slutlig dom i 
Sverige, i Tyskland tar det ungefär ett 
år. Däremot tar en patenttvist omkring 
två år i England, Frankrike och Neder-
länderna. Om inte Sverige kan stå sig 
som patentjurisdiktion hotas inte minst 
villkoren för svenska teknikföretag.
 Resultaten har publicerats i Nordiskt 
immateriellt rättsskydd (Nir) och i 
en  debattartikel i Svd Brännpunkt 
 (13/11-15). 

Skyddar den  svenska patent rätten 
 entreprenörer?

Ett patent ger upp-
finnaren ensamrätt till 

den patenterade produkten. 
 Patenträtten ger därmed ökat 
incitament till innovationer 
i samhället, vilket förstärker 
tillväxten.
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Aktuella projekt
Financing of Innovations
Forskningsprogrammets syfte är att 
undersöka innovationsfinansieringens 
ekonomiska och legala utmaningar 
utifrån ett empiriskt och interdisciplinärt 
perspektiv för företag i olika utvecklings-
faser – från nystartade företag till stora 
börsföretag. Projektet finansieras av 
Vinnova och leds av docent Nils Karlson 
samt ekon. dr Eskil Ullberg. Medverkar 
gör ett stort antal forskare inom Ratio. 

Intensiv och inkluderande 
tillväxt
Projektet studerar kopplingen mellan 
intensiv tillväxt – tillväxt i form av högre 
produktivitet – och inkluderande tillväxt 
i form av nya arbetstillfällen och löne-
tillväxt. Projektet leds av professor Karl 
Wennberg, Ratio och Linköpings universi-
tet, som samarbetar med ekon dr Martin 
Korpi och ekon dr Daniel Halvarsson på 
Ratio samt professorerna Frédéric Delmar 
och Martin Andersson båda vid Lunds 
universitet. Vetenskapsrådet är finansiär.

Icke sanktionerade 
management-innovationer
Robert Demir, fil dr i företagsekonomi, 
utforskar hur icke-sanktionerade mana-
gementinnovationer uppstår, utvecklas 
och ger företag förnyad konkurrenskraft. 
Projektet finansieras av Riksbankens 
Jubileumsfond.

Remuneration and risktaking
Andreas Stephan deltar i en europeisk 
studie som granskar ersättningspraxis 
inom kreditinstitut och värdepap-
persföretag samt hur denna påverkar 
 institutionernas risktagande och presta-
tion. Studien redovisas i en rapport till 
Europeiska kommissionens general-
direktorat för rätts- och konsument-
frågor. Projektet löper under perioden 
juli 2015 till januari 2016.

Även för innovativa företag med stor 
marknadspotential råder det brist på 
pengar. Inte minst bland onoterad små 
och medelstora företag med innova-
tiva, men immateriella, affärsidéer. 
Den grupp privata investerare som 
brukar kallas affärsänglar är särskilt 
benägna att investera i just denna typ 
av företag. 

Affärsänglar viktiga  
tillväxtfinansiärer
Därför spelar affärsänglar en viktig 
roll vid finansieringen av innovationer. 
Utöver att minska ett finansieringsgap 
kan dessa även fylla ett kompetensgap. 
En van investerare kan exempelvis ha 
viktig kunskap om export- och mark-
nadsstrategier som saknas i unga före-
tag med stor potential. Likväl spretar 

forskningen på området och har hittills 
gett lite vägledning för beslutsfattare 
och policymakers.
 I studien Ekonomisk betydelse 
av  affärsänglar – mot jämförbara 
 indikatorer bidrar Sofia Avdeitchikova 
vid Ratio och Hans Landström, Lunds 
universitet, till en bättre förståelse av 
det empiriska underlaget vad gäller 
affärsängelmarknadens storlek och 
dess betydelse i olika länder. Forskarna 
föreslår även ett antal indikatorer för 
att mäta affärsänglarnas betydelse, 
både utbudssidan och efterfrågesidan, 
för finansieringen av små och medel-
stora bolag i olika länder. 
 Deras betydelse är exempelvis 
mer än sju gånger så stor i USA som 
i Sverige. I Norge investerar cirka två 
gånger fler affärsängelföretag i små 
och medelstora företag än i Sverige, 
i relation till sektorernas storlek. 
Vad gäller tillgången till affärsängel-
kapital i relation till tillväxtorienterat 
 nyföretagande är Sverige dock bäst i 
Norden.

Marknadsekonomi, entreprenörskap och tillväxt

Fungerar affärsängelmarknaden och 
vilka policyåtgärder behövs? Detta 
 studerar fil. dr Sofia Avdeitchikova 
inom ramen för  forskningsprogrammet 
 Financing of Innovations. Hon har kart
lagt affärsängelmarknaden i olika länder.

Fungerar marknaden för affärsänglar? 

Tillväxtfinansieringens betydelse för svensk utvecklingskraft diskuterades bland annat av Caroline af 
Ugglas, Svenskt Näringsliv, Anders Sundström, Swedbank, och professor Charles Edqvist, Lunds universitet, 
i Almedalen 2015. 

Även för innovativa 
företag med stor mark-

nadspotential råder det brist 
på pengar. Inte minst bland 
onoterad små och medelstora 
företag med innovativa, men 
immateriella, affärsidéer. 
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I artikeln The Double Knot of 
 Technology and Business-Model 
 Innovation in the Era of Ferment 
of Digital Exchanges: The Case of 
OM, A  Pioneer in  Electronic Options 
 Exchanges,  publicerad i ansedda 
 Technological Forecasting and  Social 
Change, finner han ett dubbelt 
entreprenörskap. OM är drivande i 
övergången till elektroniska system på 
finansiella marknader. Men f öretaget 
visar även prov på ett politiskt 
 entreprenörskap.

För att nå framgång på  marknader krävs ofta ett dubbelt entreprenörskap. Det visar fil. dr 
Mirko Ernkvist som studerat företaget OM:s  banbrytande påverkan på finansmarknaden.

Utmanar status quo
Införandet av elektroniska system fung-
erade som en katalysator för övergång-
en från statsägda till privata börser. 
Skiftet medförde nya affärsmodeller 
och en förändring av hur finansmark-
nader reglerades, med globaliserad 
handel som följd. 
 Tekno-sociala system präglas ofta av 
spårberoenden och trögheter. Därför 
har nya aktörer ofta problem med 
att experimentera med nya lösningar. 
Särskilt på marknader där regleringen 
präglas av resursstarka aktörer med 

Förändring det enda stabila
Introduktionen av ny teknik leder ofta till turbulens. Branschstrukturer kullkastas, kompeten-
ser blir värdelösa och affärsmodeller förändras i grunden. Innovationer med sådana omstör-
tande egenskaper brukar kallas för disruptiva. Etablerade företag har ofta svårt att hantera 
disruptiva innovationer. De fastnar i existerande kompetenser och har sällan tillräckliga 
incitament att investera i ett tidigt skede. Idag skapar digital teknik disruptiva innovationer 
på en rad områden, som hotellmarknaden genom Air Bnb eller taximarknaden genom Uber.

Det är ofta svårt och konflikt-
fyllt att förändra politisk-ekono-
miska regelsystem. Status quo 
har starka försvarare. Ändå sker 
reformer. Att förstå  de proces-
ser som möjliggör reformer och 
 förbättrade villkor för företa-
gande är avgörande  för att 
skapa förutsättningar för fler 
jobb i  växande företag och ökat 
välstånd.

Hur politisk förändring kommer till stånd

Dubbelt 
entreprenör-
skap ger 
framgång

Teknikskiften och politisk förändring
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Aktuella projekt
Teknikskiften och politisk 
förändring
Flera projekt bildar tillsammans ett 
forskningsprogram som utforskar 
samspelet mellan utvecklingen av ny 
teknik och politiska reformer. Syftet är 
att förstå interaktionen mellan ny teknik 
och politiska förändringar som en expe-
rimentell sökprocess. Till detta görs en 
jämförande studie av utvecklingen mel-
lan företag och länder, där även mönster 
över tid analyseras. Programmet byggs i 
huvudsak upp av tre större projekt:
• Teknik och reglering i samspel
• Monopolister som förändrings-

agenter
• Avreglering som en upptäckarprocess

Fil dr Mirko Ernkvist och docent Christian 
Sandström leder programmet som sker 
i samarbete med Handelshögskolan 
i Stockholm och Alto-universitetet i 
 Helsingfors. Fler projekt kan tillkomma 
inom programmet. Finansiärer är 
Marianne och Marcus Wallenbergs 
stiftelse, Peter Wallenbergs stiftelse samt  
 Konkurrensverket.

Modern statskonst
Syftet är att utveckla en generell teori 
för hur välfärdshöjande, liberala reformer 
och systemskiften kan genomföras i 
mogna välfärdsstater. Studien baseras 
på en systematisk jämförelse mellan 
de svenska och australienska reform-
processerna sedan tidigt 1980-tal 
och kommer att publiceras som en 
monografi på engelska. Projektansvarig 
är docent Nils Karlson. 

Welfare, Wealth, and Work 
for Europe

Ratio medverkar 
i ett stort 
europeiskt 
forsknings-

projekt med totalt 32 medverkande 
institutioner från 12 länder inom EU:s 7:e 
ramprogram. Projektet avslutas 2016. 
Fokus ligger på institutionella förändring-
ar för ökad välfärd, välstånd och fler jobb 
i Europa (Welfare, Wealth, and Work 
for Europe). Ratios forskning i projektet 
gäller hur man kan få social acceptans 
för reformer. Docent Nils Karlson leder 
projektet.

Hur politisk förändring kommer till stånd

Mirko Ernkvist

stora intressen bundna till den rådande 
ordningen. 
 Men i fallet OM lyckades Olof Sten-
hammar utmana och förändra status 
quo i flera avseenden. Genom ett proak-
tivt politiskt entreprenörskap kunde OM 
påverka policyaktörer under uppstarts-
fasen. Efter en period av teknologiska 
experiment och innovationer utveckla-
des ny lagstiftning i dialog med OM.

Teknik slår politik
I dagsläget utmanar andra disruptiva 
innovationer status quo. Ett exempel 
är den nya peer-to-peer-teknologi som 
gett upphov till fenomenet crowd-
funding. För att förstå mekanismerna 
för en sådan omkastning kan studier 
av liknande ekonomisk-historiska 
skeenden vara till god hjälp. Under 
1980-talet fick en ny typ av börser sitt 
genombrott. Ny teknik eliminerade 
den tröghet som dittills präglat handel 
på börsgolv. OM, grundat 1984, intro-

Anders Gustafsson doktorerar på Ratio och Handelshögskolan i Jönköping. Han 
 studerar statens innovationsstöd och industripolitik.

— Min forskning handlar om att utvärdera effekterna av statlig innovations och 
industripolitik. Flera verktyg är viktiga. De klassiska ekonomiskstatistiska, dvs. ekono
metri, används för att bena ut orsak och verkan i statistiken. Här har flera nya intres
santa tekniker utvecklats de senaste 20 åren, delvis tack vare den ökade tillgången 
till statistik och processorkraft. Sverige ligger i framkant när det gäller att utvärdera 
statistik på arbetsmarknadspolitiska insatser, men motsvarande har 
inte alls gjorts på näringspolitikens område. 

Ett annat verktyg är teorier om Robust Political Economy 
som säger att politik måste lösa två problem för att vara 
effektiv: informations och incitamentsproblemet. Ibland 
är det fullt möjligt att ha tillgång till relevant informa
tion, men många politiska misstag har skett för att man 
överskattat tillgången på information. När det handlar om 
att lösa marknadsmisslyckanden, vilket innovations och 
industripolitik ofta handlar om, är detta problem 
särskilt relevant. 

Incitamentsproblemet handlar om hur 
politiken skall utformas för att få bästa ef
fekt. På marknaden, framför allt i så kallade 
riskkapitalbolag, arbetar man strukturerat 
med incitament genom att de som investerar 
i bolag satsar sina egna pengar och därmed 
är oroliga för förluster och förtjusta i vinster. 
För att offentlig politik skall vara så effektiv 
som möjligt gäller det att lösa båda dessa 
problem lika bra, eller helst bättre, än 
 marknaden.

Robust Political Economy

ducerade de första elektroniska börs-
systemen i Sverige och auktoriserades 
för svensk aktiehandel 1993.
 Befintlig forskning har i hög grad förbi-
sett exempel där liknande förutsättningar 
har förelegat, vilket gjort att möjligheten 
för nya aktörer att påverka regelverk 
sällan tas i beaktande. Därmed saknas 
kunskap för att förstå hur resursbegrän-
sade aktörer med goda möjligheter till 
teknisk innovation ska kunna uthärda en 
andra fas av lång påverkan av reglering. 
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Unga forskare

För framtida 
forskare

Ratios program för unga fors-
kare vänder sig till studenter på 
magisternivå och doktorander 
och Post Docs som är intressera-
de av idé- och kunskapsutveck-
ling inom Ratios profilområden. 
Vi arrangerar konferenser och 
seminarier med syfte att sprida 
forskning och utveckla unga 
talangers intresse. 

Varje år tar Ratio in talangfulla stu-
denter för avgränsade uppgifter inom 
pågående projekt. Det är en arbets-
form som givit goda resultat både för 
de unga akademikerna och för Ratio. 
 Ratio har utvecklat kapacitet och 
erfarenhet att ta emot och handleda 
assistenter, praktikanter och uppsats-
studenter inom den ordinarie verksam-
heten. Att flera blir medförfattare till 
publikationer visar att arbetet både är 
konkret och effektivt. 

Vad hände sen?
Matilda Wärmark arbetade 

2014 som sommarassistent och 
gick sen vidare som biträdande 
sekreterare inom Demokrati-
utredningen och gick 2015 
Arenaakademin. Hon jobbar 

nu på riksdagen. 

Alice Hallman: 
 sommarassistent på Ratio
– Jag började arbeta som forskningsassistent under somma
ren. Med Nils Karlson och Anders Gustafsson som handle
dare hade jag i uppgift att göra en kortare sammanställning 
av innovationsstöd. Under hösten har materialet bearbetats 
till en färdig och accepterad konferensartikel. 
 Innan jag började på Ratio studerade jag nationaleko
nomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Efter sommaren 
fortsatte jag mina masterstudier och arbetade vidare som 
forskningsassistent en dag i veckan. 
 Jag kan varmt rekommendera att i samband med examen 
prova på forskningsarbetet. Att jobba på Ratio är lärorikt 
oavsett om man vill fortsätta inom akademin eller inte. Det 
är en gemytlig arbetsplats med trevliga medarbetare och 
det erbjuds alltid god handledning.

Sommarassistenter
Under sommaren 2015 arbetade nio 
assistenter tillsammans med seniora 
forskare. Att arbeta som assistent 
hos Ratio är en bra bas för vidare 
 karriär, inte bara inom akademin. Alice 
 Hallman, en av sommarassistenterna, 
fick fortsatt anställning en dag i veckan 
och arbetade under hösten inom 
forskningsprogrammet Financing of 
innovations.



Forskningsinstitutet Ratios program Unga 
forskare vänder sig till studenter på magis-
ternivå, till doktorander och Post Docs som 
är intresserade av idé- och kunskapsutveck-
ling inom Ratios profilområden. 
 Programmets syfte är att stimulera fler 
att börja forska inom områden av stor bety-
delse för Sveriges utveckling. Programmet 
ger doktorander och nyligen disputerade 
stöd att utveckla sin fortsatta akademiska 
karriär. Hos Ratio finns en rad olika möj-
ligheter att engagera sig i ett akademiskt 
sammanhang. 

Ratio erbjuder bland annat:
• Sommarjobb 
• Doktorand- och assistenttjänster
• Stipendium för studier i USA
• Uppsatshandledning
• Praktikplatser
• Seminarier och nätverk

Ta kontakt med Christian Sandström,  
christian.sandstrom@ratio.se, om du är 
intresserad av Ratios program för Unga 
forskare.

Program för unga forskare
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Shape-up Sweden! 
På temat Shape-up Sweden arrangera-
de Ratio traditionsenligt en forskarpub 
under Almedalsveckan i St. Lars ruin i 
Visby. Unga forskare presenterade nya 
rön och resultat om bl a följande äm-
nen: Hur långt räcker ett patent? Svanar 
eller gaseller? Varför vinster i välfärden? 
Har företag etik? Hur konfliktar vi i 

Unga forskare

framtiden? Var skapas framtidens jobb? 
Utbildad, men inkompetent? Marknad 
och miljö? Digitalisering till döds?
Som vanligt erbjöd Spendrups sitt 
lokala utbud av öl och vatten med till-
tugg, i en unik miljö. Johan Spendrup, 
bryggmästare på Gotlands Bryggerier, 
berättade om verksamheten på ön och 
det lokala ölets historia.

Erik Engberg fick 
uppsats
handledning av 
Daniel Halvarsson 
under hösten 
2015.

USA-stipendium till 
Johan Grip
Johan Grip reser 2016 till Washington 
DC för att studera vid George Mason 
University, GMU, på ett stipendium 
från Ratio. Johan har tidigare varit 
gästforskare på New York University, 
vid nationalekonomiska institutionen 
Graduate School of Arts and Science 
och doktorerar nu i national- 
ekonomi vid Uppsala universitet.

– Jag ser mycket fram emot att 
tillbringa en termin vid GMU och ta 
del av tankeskolan ”Masonomics”. 
Forskarna vid den nationalekonomiska 
 institutionen är kända för att gå sin 
egen väg och de erbjuder en läro-
plan som skiljer sig från traditionella 
 forskarutbildningar.

– Att studera vid GMU innebär även 
att jag får ta del av en akademisk miljö 
som premierar nytänkande och jag 
hoppas att min tid där kommer att 
leda fram till ett ömsesidigt utbyte av 
policy relevanta idéer och frågeställ-
ningar. Självklart är det ett unikt tillfälle 
för mig att lära känna nya kollegor 
och knyta värdefulla kontakter för 
 framtiden.

Stipendiet omfattar 175 000 kronor 
för att bedriva en termins studier och 
ges ut sedan 2006.

Att studera vid GMU 
innebär att jag får ta 

del av en akademisk miljö som 
premierar nytänkande. 
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Internationella 
samarbeten
Ratio har starka tvärvetenskap-
liga nätverk runtom i världen. I 
flera projekt samarbetar vi med 
internationella forskare och 
genomför regelbundet konfe-
renser, kollokvier och seminarier 
med internationella inslag.

Historien berättar om framtiden
Professor Naomi Lamoreaux, Yale 
University, höll 2015 års föreläsning 
till minne av Eli F Heckscher under 
rubriken Corporations and Democracy: 
Beyond Cross-Country Regressions. 
Naomi Lamoreaux har, med stöd i flera 
vetenskapliga områden såsom Law & 
Economics, Corporate Governance och 
forskning runt patent, studerat de lång-
siktiga trenderna inom företagshistoria 
och utvecklingen av företagandets 
villkor, främst i Nordamerika men även 
i Europa. Hon poängterade vikten av 

Internationella kontakter

att analysera historiska skeenden för att 
förstå framtiden. 

I en serie intervjuer, fem korta avsnitt 
som finns att se på Ratios webb, ut-
vecklar Naomi Lamoreaux sin forskning 
och ger historiska exempel som åter-
kommer i dagens ekonomi och förklarar 
vad som krävs i framtiden. 
 Den viktigaste framtidsfrågan menar 
Naomi Lamoreaux är fattigdomen 
i  världen, de växande ekonomiska 
 ojämlikheterna i utvecklade länder 
men även på global basis: Varför är så 
många länder fattiga? 

Heckscherföreläsningen hålls varje år till 
minne av professor Eli F. Heckscher och 
hans verk. Heckscher var en ledande na
tionalekonom och ekonomisk historiker 
under ett halvt sekel. Han är mest känd 
för att ha utvecklat HeckscherOhlin 
teoremet inom internationell ekonomi.

Årets Eli F Heckscherföreläsning hölls av professor 
Naomi Lamoreaux som betonade vikten av att 
kunna sin historia för att förstå framtiden.

Storskalighet ger inte 
konkurrensfördelar i 

framtiden, som det gjorde då 
vi byggde upp tidigare infra-
struktur och industri. Nu är 
det  snarare delbarhet som är 
 modellen. Det kräver andra 
 lagar, regler och institutioner.
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Internationella kontakter

Europeiskt samarbete
Professor Andreas Stephan har deltagit 
i ett europeiskt projekt tillsammans 
med partners från sju europeiska 
länder under ledning av Institutet för 
finansiella tjänster (IFF e.V.) i Hamburg. 
Forskarna granskar och rapporterar om 
ersättningspraxis inom kreditinstitut 
och värdepappersföretag och hur detta 
påverkar risktagandet och prestationen 
av institutionerna. Projektet genom-
fördes under 2015 och rapporten 
levereras 2016. Projektet är relaterat till 
Ratios forskningsprogram Financing of 
Innovations, eftersom bankernas riskta-
gande påverkar omfattning av banklån 
för riskfyllda innovationsprojekt.

RCYSS 2015: Kompetensförsörjning 
i internationellt perspektiv
Problemen med hög arbetslöshet, stort 
utanförskap och bristande matchning 
på arbetsmarknaden delar Sverige med 
många andra länder. Temat Skills for 
Growth, kompetens för tillväxt, var där-
för i högsta grad relevant för det årliga 
kollokviet för forskare inom samhällsve-
tenskap som hölls i augusti. 
 14 forskare, huvudsakligen från 
Europa, diskuterade under två dagar ny 
forskning runt kompetensförsörjning 
– hur kompetens kan utvecklas, tränas 
och bedömas liksom hur man kan öka 
inslaget av praktik i utbildning, valide-
ring och arbetsmarknadens funktions-
sätt. Anders Björklund och Eva Lindahl, 
båda från Stockholms universitet, var 
plenarföreläsare.

Läs mer om kommande
händelser på ratio.se

Under 2016 är en rad internationella 
konferenser inbokade:

18-21 augusti: Liberty Fund  
(call for papers)
Internationellt framstående forskare 
diskuterar vetenskapliga papper under 
rubriken Behavioral Economics and Liberty: 
The Role of the State. Samarrangeras med 
Liberty Fund.

26-27 augusti: Organizing for 
Digitalization (call for papers)
RCYSS, Ratios kollokvium för forskare inom 
nationalekonomi, företagsekonomi, stats-
kunskap, ekonomisk historia och relaterade 
ämnen hålls 26-27 augusti, i Stockholm. 
Årets tema är Organizing for Digitalization.
Kollokviet samlar forskare för att diskutera 
digitaliseringens utveckling, spridning, 
organisering och dess effekter. Konferensen 

Konferenser 2016

Elinor Ostrom och friheten
Sedan 2003 har Ratio ett samarbete 
med Liberty Fund, som bland annat tar 
sig uttryck i ett årligt seminarium med 
internationella forskare, i Stockholm. 
De 16 framstående forskarna som 
deltog 2015 diskuterade begreppet 
frihet inom det vetenskapliga arbete 
som Nobelpristagaren Elinor Ostrom 
och hennes make Vincent skapade. 

är tvärvetenskaplig och alla deltagare presen-
terar vetenskapliga papper.

Två plenarföreläsare medverkar: 
• J. P. Eggers, Associate Professor of Mana-

gement & Organization, Stern School of 
Business, vid New York University, USA.

• Ola Henfridsson, som disputerade i Umeå 
och sedan bland annat var professor vid 
Chalmers. Han är nu professor vid Warwick 
Business School, University of Warwick, i 
Storbritannien. Någon av plenarföreläs-
ningarna kommer att öppnas för externa 
deltagare.

15 september: Eli F Heckscher-
föreläsning 2016
Årets föreläsare är professor Paul Romer vid 
Stern School of Business, New York University, 
tidigare bl a Stanford University, Hoover Institu-
tion, University of California at Berkeley, Univer-
sity of Chicago och University of Rochester. 
 Paul Romer är en av världens mest väl-
renommerade nationalekonomer och en av 

pionjärerna bakom den endogena tillväxt-
teorin, där huvudförklaringen till uthållig till-
växt är nya kunskaper och idéer. Ett centralt 
resultat är att tillväxt och innovationer kan 
stimuleras genom investeringar i utbildning 
och forskning, koordinerade genom mark-
nadsprocessen. Professor Romer är även 
engagerad i frågor kring urbanisering och 
stadsutveckling. 

RCYSS är en perfekt möjlighet för unga forskare att träffa 
likasinnade och få extern feedback. Att vi även bjuder in se-

niora föreläsare för ytterligare fördjupning bidrar till en stimulerande 
konferens som i flera fall gett en skjuts i deltagarnas forskarbanor.
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Kompetens-
försörjning i fokus
I många sektorer råder kompetensbrist 
oavsett konjunkturläge, i år har vår 
forskning om detta viktiga tillväxthin-
der åter nått ut i flera stora medier.

23-12-15 Vilka är de enkla jobben? 
Sveriges radio

01-12-15 Do companies lose by hiring over 
educated workers?
Sveriges radio

25-11-15 Allt färre elever får prao
Tidningarnas telegrambyrå (TT)

24-11-15 Svaga elever drabbas när prao 
läggs ner 
Sydsvenska dagbladet

26-5-15 Attityder bakom kompetensbrist  
Göteborgs-posten

23-4-14 Teknikcollege slår lärlingsutbildning  
Dagens samhälle

14-4-15 Historien talar inte för lärlings-
utbildning  
Dagens nyheter

03-03-15 Yrkesutbildning för morgondagens 
arbetsliv 

Kunskapskanalen

Ratio i media

Ratio i media

25-11-15 ”Fler unga måste välja yrkes-
programmen” 
Dagens samhälle

24-11-15 ”Fostra oss inte som hundar” 
Svenska dagbladet

23-11-15 Vem vill bli industritekniker? 
Smålandsposten

18-11-15 Avgörande för jobben att ungas 
attityder förändras
Dagens samhälle

26-10-15 Fler måste klara gymnasiet
Länstidningen Södertäle

22-10-15 Kompisarna påverkar gymnasie-
valet mest 
Tidningen Gymnasiet

Alexandru Panicans studie Väljer unga 
fel? har väckt stort intresse under året. 
Exempelvis har Tidningarnas telegram-
byrås artikel om studien publicerats i 
fler än tjugo dagstidningar samtidigt 
som gymnasie- och kunskapslyftsmi-
nister Aida Hadzialic har kommenterat 
studien i en  debattartikel i Dagens 
Samhälle.  

Stor vikt läggs vid att föra ut 
Ratios forskningsresultat om 
kompetensförsörjning, konflikt-
regler, gymnasieval och del-
ningsekonomi. Många semina-
rier webbsändes och kan ses i 
efterhand. Den världsledande 
ekonomhistorikern Naomi 
Lamoreaux intervjuades även i 
Ratio-TV.

19-10-15 Unga väljer inte utbildningar som 
leder till jobb 
skolvarlden.se

19-10-15 Fler unga måste klara sig 
Skånska dagbladet

10-10-15 Varför väljer inte unga utbildning-
ar som ger jobb?  
Trä- och möbelforum

22-09-15 Privatliv och trygghet viktigast 
för unga 
Tidningarnas telegrambyrå (TT)

20-08-15 Unga saknar kunskap om utbild-
ningars värde 
Tidningen Nu

17-08-15 Skolvalet förutsätter god 
 information 
Smålandsposten

10-06-15 ”De utbildas till jobb som inte finns” 
Sveriges television

Kan matchningsproblemen på 
 arbetsmarknaden spåras till 
ungas  gymnasieval? 
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Välstånd, skapande 
förstörelse och nya 
värden
Att analysera tillväxtskapande 
processer är en förutsättning för att 
kunna identifiera möjliga förbättringar 
i företagandets villkor. Ratioforskning 
förekommer regelbundet i debatter 
om dessa villkor: i år har frågor om 
patenträtt, teknikskiften, delnings-
ekonomi och konfliktregler varit särskilt 
viktiga.

17-11-15 Därför dör Groupon 
Breakit.se

09-11-15 Företagsklimatet blir allt sämre i 
Sverige 
Dagens industri

03-11-15 Arbetsgivarnas större enighet ger 
dem fördel
Arbetsvärlden

25-09-15 Ökar kunskapsekonomin skillnaden 
mellan länder? 
Svensk tidskrift

20-07-15 Cameron som en ny Thatcher 
Svenska dagbladet

07-07-15 Svårt att se ljus i den grekiska tunneln 
Dagens samhälle

10-04-15 Så skapades vårt välstånd 
Svenska dagladet

24-03-15 Moocar kan öppna för nya aktörer 
Universitetsläraren

04-03-15 Nytänkande krävs när överskotts-
mål tas bort
Dagens samhälle

09-02-15 Vässa strategin för att stärka 
exporten 
Dagens nyheter

02-02-15 Kompetens måste ge mer effekt 
på lönen
Svenska dagbladet

18-01-15 Välfärden behöver både privat och 
offentlig verksamhet 
Dagens nyheter 

Ratio i media

Ten Thousand Commandments: Esoteric 
Adam Smith Dan Klein från amerikanska 
George Mason University gästföreläser om 
tolkningar av Adam Smiths moralfilosofiska 
verk The Theory of Moral Sentiments.

Hur onlineutbildning påverkar den 
amerikanska universitetssektorn Vilka 
nya aktörer har dykt upp som en följd av ny 
teknik och hur konkurrerar de med etable-
rade universitet? Vad kan Sverige lära av den 
amerikanska utvecklingen? Docent Christian 
Sandström presenterar rapporten Mer än 
bara Mooc:s, hur onlineutbildning påverkar 
den amerikanska universitetssektorn.

Rasmus Nykvist om Lars Magnus och Hilda 
Ericsson Antologin Virtues in Entrepreneur-
ship handlar om företagsetik som långsiktigt 
leder till växande företag och mänsklig 
blomstring, och även skapar respekt för 
företagares samhällsinsats. I Rasmus Nykvist 
kapitel analyseras dygderna hos Lars Magnus 
och Hilda Ericsson vid skapandet av företaget 
LM Ericsson.

Förbättra finansieringen för innovationer 
och tillväxt Ratios seminarium i Almedalen 
om tillväxtfinansiering.

Förbättra företagens kompetens-
försörjning Ratios seminarium i Almedalen 
om kompetensförsörjning.

Hur disruptivt är Tesla egentligen? 
 Christian Sandström sammanfattar sin artikel 
om elbilstillverkaren Tesla från MIT Techno-
logy Review.

Felmatchningen börjar på högstadiet Från 
Ratios lunchseminarium inom Kompetens för 
tillväxt.

Vad är utbildning värd?
Från Ratios lunchseminarium inom Kompe-
tens för tillväxt.

Svenska patenttvister i europeisk 
 jämförelse Hur väl skyddar den svenska 
 patenträtten entreprenörer? Seminarium 
utifrån forskning av Bengt Domeij, Per-Olof 
Bjuggren och Anna Horn.

Yrke, kvalifikation rörlighet Hur kan den 
praktiska yrkeskompetensen stärkas? Semina-
rium med bland andra forskarna Nils Karlson, 
Daniel Halvarsson, Patrik Tingvall, statssekre-
teraren Roger Mörtvik och utredaren Amelie 
von Zweigbergk.

Christian Sandström: är 3d-printing en 
disruptiv innovation? 
Presentation av en av de första vetenskapliga 
studierna av hur en bransch tar till sig 3d-
printing för produktion.

Naomi Lamoreaux at the Ratio Institute 
Heckscherföreläsaren Naomi Lamoreauxs 
forskning handlar bland annat om innova-
tionsfinansiering, fusioner, banker och före-
tagsutveckling. 

Under sitt besök i Stockholm medverkade 
professor Lamoreaux i Ratios Youtubekanal, 
uppdelat i fem avsnitt:
• Part 1: Economic history, banks and currency
• Part 2: Patents and asymmetric information 

Part 3: Methods in economic histora
• Part 4: Corporations and democracy, and 

the Heckscher lecture
• Part 5: Lessons of the history of trade and 

development

Ratio TV 

It really is only in the last 20 to 30 years that women have been getting the same 
sort of college educations, right across everyone, that men have more traditionally 

had. It takes a certain number of decades to climb the greasy pole into the executive 
 suites. And I would postulate (this is a fancy word for “guess”) that family firms have 
picked up on this source of talent rather more quickly than larger ones.

Den amerikanska affärstidningen Forbes uppmärksammar ett working paper 
av Per-Olof  Bjuggren, Louise Nordström och Johanna Palmberg. I studien 
 under söker forskarna hur  kvinnliga ledare påverkar lönsamheten i familjeföretag.

Företag tror ofta att deras kunder är förälskade i själva produkten, men sanningen 
är att kunderna är förälskade i friheten som en produkt eller tjänst ger.

Krönikören Viggo Cavling uppmärksammar docent Christian Sandströms forskning om företag 
som har gått under vid teknikskiften.

Ratio webbsänder många seminarier 
och presentationer som sedan finns 
tillgängliga på hemsidan. I kortare 
inspelningar finns även intervjuer och 
 sammanfattningar av forskningsresultat.
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Kvalitet
De vetenskapliga kvalitetskraven är 
entydiga. Forskarnas resultat publiceras 
i internationella vetenskapliga tidskrifter 
med hög kvalitet. Forskningen är pro
blemorienterad och empirisk, baserad på 
metoder och teorier från såväl national
ekonomi, ekonomisk historia, industriell 
ekonomi och företagsekonomi som 
juridik, statvetenskap och sociologi. Ratio 
har bred tvärvetenskaplig publicering 
och starka internationella nätverk och 
samarbeten.

Ratios viktigaste uppdrag är att 
utveckla ny kunskap och göra 
den tillgänglig för akademi, 
näringsliv och beslutsfattare, 
inom såväl politik som förvalt-
ning. Med kvalitet, relevans och 
kunskapsspridning skapas förut-
sättningar för bättre beslut. Vår 
vetenskapliga kompetens gör 
det möjligt att analysera, tolka 
och förklara samtidens problem 
och framtidens utmaningar.

För en krävande och 
kvalificerad målgrupp

Relevans
Ratio forskar inom områden av stor 
betydelse för Sveriges framtid. Ratio har 
utvecklat ett arbetssätt där olika intres
senter involveras i en process där kun
skapsinhämtning och erfarenhetsutbyte 
integreras vid utformningen av hypoteser 
och slutsatser. Genom att arbeta aktörs
nära kan vi fånga upp angelägna och 
relevanta problemområden som behöver 
utforskas för att driva på utvecklingen 
av ändamålsenliga villkor för företag och 
företagare i Sverige.

Kunskapsspridning
Stor vikt läggs vid att föra ut de vetenskap
liga resultaten i samhällsdebatten. Ratio 
har byggt upp en stark kommunikativ 
kapacitet. Uthålligt och systematiskt sprids 
Ratios forskningsresultat via många kana
ler: sociala medier, den egna webben, fors
karnas bloggar, nätverk, pressaktiviteter, 
seminarier och föreläsningar. Resultaten 
diskuteras och debatteras i olika fora där 
vi söker upp och engagerar intressenterna 
för ökad kunskap. Det ger förutsättning för 
bättre beslut i framtiden.

Finansiering
Ratio har stöd från ett stort antal finan
siärer – stiftelser, myndigheter, näringsliv 
och individer. Med kvalitet och relevans 
får vi ökat stöd. Under året har vi fått nya 
finansiärer liksom förnyat förtroende från 
parter som tidigare stött vår forskning: 
Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, 
Peter Wallenbergs stiftelse, Riksbankens 
Jubileumsfond, Konkurrensverket, Svenskt 
Näringsliv, Tillväxtverket, Vetenskapsrå
det och Vinnova. All forskning är externt 
finansierad och varenda krona i forsknings
anslag går till att utveckla ny kunskap. 

Så arbetar Ratio

2011-10-18  
Charlotta Stern får ett email från 
Lee Jussim, professor i psykologi på 
Rutgers universitet med en förfrågan 
om att vara medförfattare i en bred 
översiktsartikel om ideologisk mångfald 
inom psykologi. Inbjudna medförfat-
tare var även de framstående psykologerna Jonathan 
Haidt, Phil Tetlock, Jose Duarte och Jarret Crawford. 
Författarna bestämmer sig för att skicka artikeln till 
Perspectives in Psychological Science, en topptidskrift 
inom psykologi.

En artikels väg i 
den vetenskapliga  
processen
Varje år publiceras vetenskapliga artiklar från 
Ratios forskare i vetenskapliga tidskrifter inom 
en rad discipliner. Men vägen till publicering 
är vanligen lång och fylld med feedback från 
forskarkollegor. Sociologen Charlotta Stern vid 
Ratio och Stockholms universitet stod för årets 
högst rankade publicering efter att artikeln 
Political diversity will improve social psycho-
logical science publicerats i ansedda Behavior 
and Brain Sciences (impact factor 20,771). Här 
är artikelns resa från artikelidé och peer-review 
till publicering.

20132011 2012

2013-06-06 
Skickas artikeln in till tidskrif-
ten, där den en tid därefter 
blir refuserad. Efter detta 
bestämmer sig artikelförfat-
tarna för att arbeta om och 
korta artikeln. Detta är natur-
ligt: i en peer review-process 
sker vanligtvis mängder av 
mailväxlingar om ändringar 
och förbättringar i syfte att nå 
en intressant publicering.
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Som ett led i den vetenskapliga proces-
sen deltar Ratios forskare vid seminarier 
och konferenser, i Sverige och interna-
tionellt. De får kommentarer, kritik och 
förslag till förbättringar och utveckling 
av sin forskning. Forskarna medverkar 
även som referees i prövningen av an-
dras vetenskapliga arbete. Ratio håller 
regelbundet vetenskapliga seminarier 
med externa forskare. 
 Ratio har många associerade fors-
kare. Flera av Ratios forskare är knutna 
till olika universitet och högskolor.

Så arbetar Ratio

Media 
Media är en viktig kanal för att sprida information om nya forskningsresultat och 
därigenom bidra till ökad kunskap som ger förutsättningar för bättre beslut. Det 
är vanligt att Ratios forskning nämns i redaktionell text. Ratios forskare deltar även 
aktivt i olika former av media – sociala som traditionella – med debatt artiklar, i TV-
sända konferenser, i radiointervjuer, i paneler och TV-soffor. 

Forskningsresultat i utlandsradion
Ratios konferens om hur vi kan stärka den praktiska yrkeskompetensen för att un-
derlätta etableringen på arbetsmarknaden var mycket välbesökt och  rapporten om 
matchningens betydelse för företagens produktivitet väckte stort intresse. Sveriges 
Radio var på plats och intervjuade Nils Karlson i ett inslag för SR:s engelska publik. 
 Konferensen arrangerades som en del av projektet Yrke, kvalifikation,  rörlighet 
är inriktat på validering av yrkeskvalifikationer och branschöverskridande 
 kompetenser.

2014 2015

Seminarier, kon ferenser och föreläsningar
Strategisk kompetensförsörjning
Ratios stora forskningsprogram om 
företagens kompetensförsörjning röner 
stor uppmärksamhet. Arbetsmarknads-
forskaren Henrik Malm Lindberg med-
verkade som expert vid DN-konferen-
sen Strategisk kompetens försörjning 
i Stockholm. Henrik föreläste om hur 
vi kan förbättra utbildningars kvali-
tet,  effektivitet och relevans för att 
skapa en väl fungerande kompetens-
försörjning.

 2014-10-16 
Godkänner 
 författarna 
tryck-
versionen 
av manus-
kriptet.

2015-02-02 
Lämnas svaret 
till kommenta-
torerna in för 
tryck.

2015-01-31 
Artikeln och 
svaret trycks i 
Behavior and 
Brain Sciences 
2015 (38).

2014-02-25
Skickas artikeln in till högt 
rankade Behavior and Brain 
Sciences. Där blir den accep-
terad efter att ha bedömts 
av minst fyra sakkunniga. 
Tidskriften ligger långt 
framme i online-publicering 
och artikeln görs tillgänglig 
på nätet långt innan tryck.

2014-09-11 
Tidskriften har 
även ett upplägg 
där inbjudna 
 kommentatorer får 
ge perspektiv på 
huvudartiklar i de 
tryckta numren. Artikeln får in över 
tjugo kommentatorer, inklusive 
Harvardprofessorn Steven Pinker 
som bland annat har skrivit boken 
”The Blank Slate”. 

Media är en viktig kanal 
för att sprida information 

om nya forsknings resultat och 
därigenom bidra till ökad kunskap 
som ger  förutsättningar för bättre 
beslut. 
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Artiklar med peer review 
– Publicerade
Binder, M., & Coad, A. (2015). Unemployment 
impacts differently on the extremes of the distri-
bution of a comprehensive well-being measure. 
Applied Economics Letters 22(8), 619-627.

Bjuggren, P-O., Domeij, B., & Horn, A. (2015). 
Swedish Patent Litigation in Comparison to Euro-
pean. Nordisk Immateriellt Rättsskydd, 2015(5), 
504-522.

Bjuggren, P-O., & Eklund, J. E. (2015). Property 
Rights and the Cost of Capital. European Journal 
of Law and Economics, (39)3, 523-537. 

Daunfeldt, S.-O., & Halvarsson, D. (2015). Are 
high-growth firms one-hit wonders? Evidence 
from Sweden. Small Business Economics, 44(2), 
361-383. 

Daunfeldt, S-O., Johansson, D., & Halvarsson, D. 
(2015). Using the eurostat-OECD definition of 
high-growth firms: a cautionary note. Journal of 
Entrepreneurship and Public Policy, 4(1), 50-56. 

Demir, R. (2015). Strategic Activity as Bundled Af-
fordances. British Journal of Management, 26(S1), 
S125-S141. 

Demir, R., & Lychnell, L.-O. (2015). Mangling the 
process: A meta-theoretical account of process 
theorizing. Qualitative Research, 15(1), 85-104. 

Demir, R., & Söderman, S. (2015). Strategic 
sponsoring in professional sport: A review and 
conceptualization. European Sport Management 
Quarterly, 15(3), 271-300. 

Duarte, J. L., Crawford, J. T., Stern, C., Haidt, 
J., Jussim, L., & Tetlock, P. E. (2015). Political di-
versity will improve social psychological science. 
Behavioral and Brain Sciences, 38, 130-142. 

Elert, N., Andersson, F., & Wennberg, K. (2015). 
The impact of entrepreneurship education 
in high school on long-term entrepreneurial 
performance. Journal of Economic Behavior & 
Organization, 111, 209-223. 

Ernkvist, M. (2015). The double knot of tech-
nology and business-model innovation in the 
era of ferment of digital exchanges: The case of 
OM, a pioneer in electronic options exchanges. 
Technological Forecasting and Social Change, 99, 
285-299. 

Hatzigeorgiou, A., & Lodefalk, M. (2015). Trade, 
Migration and Integration – Evidence and Policy 
Implications. The World Economy, 38(12), 2013-
2048. 

Heyman, F., & Gustavsson Tingvall, P. (2015). The 
Dynamics of Offshoring and Institutions. The B.E. 
Journal of Economic Analysis and Policy, 15(4), 
1975-2016. 

Karpaty, P., & Gustavsson Tingvall, P. (2015). 
Offshoring and Home Country R&D. The World 
Economy, 38(4), 655-676. 

Karpaty, P., & Gustavsson Tingvall, P. (2015). 
Service Offshoring and Corruption: Do Firms 
Escape Corrupt Countries? Journal of Industry, 
Competition and Trade, 15(4), 363-381. 

Kemmerling, A., & Stephan, A. (2015). Compa-
rative political economy of regional transport 
infrastructure investment in Europe. Journal of 
Comparative Economics, 43(1), 227-239.

Kokko, A., Gustavsson Tingvall, P., & Videnord, J. 

(2015). The Growth Effects of R&D Spending in 
the EU: A Meta-Analysis. Economics: The Open-
Access, Open-Assessment E-Journal, 9(2015-40), 
1-26. 

Korpi, M., & Clark, W. A. V. (2015). Internal migra-
tion and human capital theory: To what extent is 
it selective? Economics Letters, 136, 31-34. 

Ljungwall, C., & Gustavsson Tingvall, P. (2015). 
Is China different? A meta-analysis of the growth-
enhancing effect from R&D spending in China. 
China Economic Review, 36, 272-278. 

Nyström, K., &  Zhetibaeva Elvung, G. (2015).  
New firms as employers: The wage penalty for 
voluntary and involuntary job switchers. Labour, 

29(4), 348-366. 

Publikationer 2015

Publikationer

Daniel Halvarsson och SO Daunfeldt i 
Small Business Economics

Are high-growth firms  
one-hit wonders?
De allra flesta företag växer inte. Ett fåtal 
företag, de snabbast växande, bidrar till 
att skapa majoriteten av de nya jobben i 
ekonomin. De får ofta stor uppmärksam-
het, inte minst av politiker. Inom det nu av-
slutade projektet ”Snabbväxande företag 
och den ekonomiska utvecklingen” har en 
grupp forskare undersökt snabbväxarnas 
uthållighet. Underlaget är en heltäckande 
databas över utvecklingen för alla svenska 
aktiebolag, perioden 1997-2008. Analysen 
visar att snabbväxarna gör, likt gaseller, ett 
stort språng – sedan är deras tillväxt över. 
Man kan till och med observera en viss 
nedgång efter en period 
av stark utveckling. 
Forskarnas slutsats 
är att politiker och 
andra beslutsfat-
tare inte kan öka 
antalet jobb i 
ekonomin 
genom 
att enbart 
fokusera på 
gaseller. 

Robert Demir i British Journal of 
 Management

Strategic Activity as 
 Bundled Affordances
I studien undersöker författaren 
hur aktörer kan säkra ett strategiskt 
beteende i en organisations vardagliga 
aktiviteter, även utan egen fysisk när
varo. Utgångspunkten är att praktiken i 
vardagen reflekterar de sociala system 
de uppträder inom och att verktygen 
har en central roll för att upprätthålla 
ett strategiskt beteende. 
 Studien visar att när bankernas intres
sen och individuella mål sammanflätas 
i vardagliga arbetsverktyg såsom 
ITsystem och dokument motiveras in
divider till att agera strategiskt snarare 
än operativt, intuitivt snarare än god
tyckligt – och målmedvetet. På så sätt 
kan företagets strategiska intentioner 

genomsyra medar
betares vardagliga 

aktiviteter genom 
att strategiska 
handlingar över
bryggar upplevda 

begränsningar i 
arbetsverkty
gens utform
ning.
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Artiklar med peer review 
– Accepterade 
Bjuggren, P.-O. (in press). Marginal q revisited. 

Applied Economics. 

Coad, A., Pellegrino, G., Savona, M. (in press). 

Barriers to innovation and firm productivity. Eco-

nomics of Innovation and New Technology.

Daunfeldt, S.-O., Elert, N., & Johansson, D. (in 

press). Are High-Growth Firms Overrepresented 

in High-tech Industries? Industrial and Corporate 

Change. 

Efendic, N., Andersson, F. W., & Wennberg, K. 

(in press). Growth in first- and second-generation 

immigrant firms in Sweden. International Small 

Business Journal. 

Eickelpasch, A., Hirte, G., & Stephan, A. (in 

press). Firms’ Evaluation of Location Quailty - Evi-

dence from East Germany. Journal of Economics 

and Statistics. 

Fredriksen, L., Wennberg, K. & Balachandran, C. 

(in press). Mobility and Entrepreneurship: Evalua-

ting the scope of knowledge-based theories of 

entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and 

Practice. 

Hatzigeorgiou, A. (in press). Can Sports promote 

Exports? The Role of Soccer Matches on Bilateral 

Trade. Global Economy Journal.

Herrmann, J., Hjertstrom, A., & Avdeitchikova, S. 

(in press). The Influence of Functional and Rela-

tional Proximities on Business Angel Investments. 

International Journal of Entrepreneurship and 

Small Business.

Laurell, C., & Sandström, C. (in press). Analysing 

Uber in Social Media – Disruptive Technology or 

Institutional Disruption? International Journal of 

Innovation Management.

Sandström, C. (in press). The non-disruptive 

emergence of an Ecosystem for 3D Printing – 

Insights from the Hearing aid industry’s transition 

1989-2008. Technological Forecasting and Social 

Change. 

Artiklar utan peer review

Bjuggren, P-O. (2015). Ingen tillväxt utan till-

litsfrämjande lagstiftning [Bokanmälan av: 

Solomon’s Knot: How Law Can End the Poverty 

of Nations, av  R. D. Cooter och H-B. Schäfer]. 

Ekonomisk Debatt, 43(5), 83-87.

Hatzigeorgiou, A., & Lodefalk, M. (2015). Migra-

tion kan främja internationalisering. Ekonomiska 

Samfundets Tidskrift, 2015, 44-53.

Hatzigeorgiou, A., & Lodefalk, M. (2015). 

Utlandsfödda kan främja företagens export av 

tjänster. Ekonomisk Debatt, 43(6), 128-138.

Sandström, C. (2015, July 7) How Disruptive Is 

Tesla, Really? MIT Technology Review.

Sandström, C. (2015) Skapades iPhone av 

den amerikanska staten? [Bokanmälan av: The 

Entrepreneurial State: Debunking Public vs Private 

Sector Myths, av M. Mazzucato]. Ekonomisk 

Debatt, 43(3), 92-94.

Publikationer

Martin Korpi i Economic Letters

Internal migration and 
 human capital theory: To 
what extent is it selective?

Empiriska studier av inrikes flyttström-
mar indikerar att arbetssökande flyttar 
av sysselsättningsskäl, som att förbättra 
möjligheten att få jobb eller höja lönen. 
Andra stora internationella under-
sökningar visar däremot att mindre än 
en tredjedel av ett lands migration, 
omflyttning, motiverats av syssel-
sättningsskäl.
 Med hjälp av svenska paneldata för 
åren 2001-2009 undersöker Martin 
Korpi inkomstförändringen hos de som 
flyttade. Resultaten visar att den stora 
förändringen, inkomstökningen, sker 
inom gruppen högre utbildade, de som 
ursprungligen hade mycket låg inkomst 
och de som flyttade till storstadsregio-
nerna. En stor del av migrationen leder 
dock till lägre inkomster. Detta antyder 
att teori i detta fall är otillräcklig – 
 sysselsättning eller förbättrad inkomst 
är inte huvudmotivet till migration inom 
Sverige.

Kristina Nyström i Labour

New firms as employers: 
The wage penalty for 
 voluntary and involuntary 
job  switchers

Tidigare forskning visar att nya företag 
betalar lägre löner till sina anställda 
jämfört med etablerade företag (se 
t.ex. Shane 2009). Tidigare studier har 
dock inte kunnat kontrollera för i vilken 
utsträckning alternativkostnaden för att ta 
en anställning i ett nystartat företag skiljer 
sig åt mellan individer. I denna studie 
undersöker författarna om ovan nämnda 
löneskillnader mellan nya och etablerade 
företag kvarstår om man tar hänsyn till 
den enskilde medarbetarens erfarenhet 
och status på arbetsmarknaden.
 Studien fokuserar på individer som valt 
att byta jobb och det statistiska underla-
get utgörs av alla företag och anställda 
i Sverige under perioden 1998-2010. 
Resultaten visar att andelen jobbyten som 
innebär lägre lön är högre för de som 
byter till en anställning i ett nytt företag 
jämfört med de som byter till ett etable-
rat företag (40 respektive 31 procent). 
Resultaten visar också att ett ofrivilligt 
jobbyte (pga. av ned-
läggning) har en lika 
negativ effekt på 
lönen oberoende 
av om jobbytet 
sker till ett 
nytt eller 
etablerat 
företag.
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Böcker

Karlson, N. (2015). Respekt för 

företagande: entreprenörskapets 

etik, villkor och samhällsroll. 

Stockholm: Ratio.

Karlson, N., Norek, M., & Wenn-

berg K. (Eds.). (2015). Virtues in 

Entrepreneurship. Stockholm: 

Ratio.

Lindberg, H. M., Karlson, N, & Grönbäck, J. 

(2015). Svenska konfliktregler i ett internationellt 

perspektiv. Stockholm: Ratio.
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(2015). Ultima Ratio: Svenska konfliktregler i ett 

internationellt perspektiv. Uppsala: Iustus Förlag.

Bokkapitel

Avdeitchikova, S., & Coenen, L. (2015). Com-

mercializing clean technology innovations: the 

emergence of new business in an agency-struc-

ture perspective. In P. Kryö (Ed.), Handbook of 

Entrepreneurship and Sustainable Development 

Research (pp. 321-341). Cheltenham, UK: Edward 

Elgar Publishing.

Frankish, J., Roberts, R., Storey, D. J., & Coad, 

A. (2015). Measuring business activity in the UK. 

In J. R. Bryson, & P. W. Daniels (Eds.), Handbook 

of Service Business – Management, Marketing, 

Innovation and Internationalisation (pp. 146-169). 

Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Karlson, N. (2015). Äganderätten och det goda 

samhällets fyrenighet. I: K. Almqvist, & L. Gröning 

(Red.), Äganderätt (pp. 19-27). Stockholm : Axel 

och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse.

Karlson, N., & Fergin, E. (2015). Virtue as a 

competence in the entrepreneurial society. In N. 

Karlson, M. Norek, & K. Wennberg (Eds.), Virtues 

in Entrepreneurship (pp. 82–105). Stockholm: 

Ratio.

Lindberg, H. M. (2015). Socialförsäkringarnas 

komplement – försäkringar mellan arbetsmark-

nadens parter. I: J. Olofsson, Socialpolitik – Varför, 

hur och till vilken nytta? (4:e uppl., pp. 165-174). 

Lund: Studentlitteratur.

Mitze, T., & Stephan, A. (2015). Simultaneous-

equations Analysis in Regional Science and Eco-

nomic Geography. In C. Karlsson, M. Andersson, & 

T. Norman (Eds.), Handbook of research methods 

and applications in economic geography 

(pp. 158-171). Cheltenham, UK: Edward Elgar 

Publishing.

Publikationer

Norek, M., & Wennberg, K. (2015). Virtuous 

decision-making in entrepreneurship. In N. Karl-

son, M. Norek, & K. Wennberg (Eds.), Virtues in 
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Commercializing clean 
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Ny teknik ses ofta som lösningen på 
världens klimatproblem. Författarna 
ökar här vår förståelse för de problem 
utvecklingen och införandet av ny 
teknik innebär – vi kan inte förvänta oss 
snabba resultat eller lättvunna segrar.
 Utveckling och kommersialisering av 
ny teknik är osäkra processer. Många har 
försökt förklara varför viss teknik kom
mersialiseras medan annan inte gör det, 
liksom varför vissa tekniska lösningar blir 
standard, medan andra försvinner från 
marknaden. Här föreslår författarna en 
alternativ metod för att analysera den 
entreprenöriella processen vid kommer
sialiseringen av cleantech. Framför allt 
betonar den dualiteten som företagare 
tenderar att stöta på – aktörer och 
strukturer, som kan möjliggöra viss tek
nisk utveckling och hindra en annan. 
 Syftet med detta kapitel är just att 
förstå samspelet mellan aktörer och 
strukturer i kommersialiseringen av 
cleantech. Forskarnas bidrar till förstå
else för ett framväxande teknikområde 
och den roll som entreprenörskap och 
entreprenörer har för att forma detta 
område.
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Egna konferenser

Egna konferenser

Ratio arrangerar varje år egna semina
rier under politikerveckan i Almedalen, 
Gotland. 2015 utforskade vi Sveriges 
utvecklingspotential genom fyra fristå
ende seminarier och ett mingelsemina
rium med Ratios unga forskare. AnnKari 
Edenius modererade samtliga Ratios 
arrangemang i Almedalen.

Stärkt kompetensförsörjning 
– 29 juni
Alexandru Panican talade på temat 
 Väljer unga fel? Vad styr gymnasieva-
let? vilket kommenterades av gym-
nasie- och kunskapslyftsminister Aida 
Hadzialic (S), och Camilla Waltersson 
Grönvall, riksdagsledamot (M).
 Nils Karlson talade på temat Vem tar 
ansvar för kompetensförsörjningen? 
Hur kan samverkan förbättras?. 
Sedan diskuterade Göran Arrius, Saco, 
 Charlotte Brogren, Vinnova,  Gunilla 
 Glasare, SKL, Tobias Krantz, Svenskt 
 Näringsliv, Helena Malmqvist, ABB, 
 Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket, och 
Mikael  Sjöberg, Arbetsförmedlingen.

Shape-up  Sweden! – Almedalen 2015
Utbildning i samverkan: 

Teknikcollege 
en förebild?  
– 17 april
Professor Jonas Olofsson presenterade en 
ny studie om gymnasieutbildning i sam-
verkan, bl a baserad på en enkät till 400 
företag inom Teknikcollege. I enkäten 
utforskas särskilt effekter på företagen 
av att ta emot praktikanter och belyser 
arbetsgivarnas motiv till samverkan. 

I rapporten diskuteras också 
Teknikcollege som ett exempel på en 
allians för yrkesutbildning som både 
kan höja teknikutbildningarnas status 
och  tillgodose nya kvalifikationskrav i 
arbetslivet.
 Studien kommenterades av David 
Johnsson, vd Trä- och möbelföretagen, 
Christina Flank-Elffors, processledare 
Teknikcollege Hälsingland & Vårdcol-
lege Gävleborg, Josefine Larsson, ut-
redare på IF Metall, Mats Söderberg, 
utredare på Sveriges kommuner och 
landsting,  Patricia Pettersson, HR 
Business Partner på Astra Zeneca, och 
statssekreterare Irene Wennemo (S).

Irene Wennemo, 
statssekreterare (S)
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Stärkt tillväxt- och innovations-
finansiering – 29 juni

Christian Sandström presenterade 
ny forskning om tillväxtfinansiering 
och inledde diskussionen på temat 
Fungerar rollfördelningen mellan 
staten, bankerna och marknaden? där 
Charles Edqvist, Lunds universitet och 
Nationella innovationsrådet, Caroline af 
Ugglas, Svenskt Näringsliv och Anders 
 Sundström, Swedbank, deltog.
 
Vidare presenterades tre nya studier:
• Effekter av företagsstöd och 

 offentligt riskkapital Daniel 
 Halvarsson, fil dr 

• Fungerar marknaderna för affärs-
änglar? Sofia Avdeitchikova, fil dr 

• Hur starka är svenska  patent?  
Anna Horn, jur stud och forsknings-
assistent 

 
Studierna kommenterades av Anna 
Hallberg, Almi, Magnus Lundin, SISP, 
Günther Mårder, Företagarna, Öivind 
Neiman, Sparbankernas Riksförbund 
och Isabella de Feudis, Riskkapital-
föreningen.

Yrkesutbildningen som leder till 
arbete – 30 juni
Ratio ordnade i samarbete med Elek-
triska Installatörsorganisationen (EIO) ett 
frukostseminarium där Jonas Olofsson 
presenterade en studie om hur Elteknik-
branschens gymnasiekoncept ger unga 
jobb. Genom samverkan mellan skola, 
bransch och företag kan de garantera 
kvalitet i utbildningen och attrahera 
motiverade elever. 
 Studien kommenterades av Jonas 
 Andersson, ETG, Roger Mörtvik, stats-
sekreterare (S) utbildningsdepartementet 
och Johnny Petré, Lindsténs Elektriska AB.

Svenska konfliktregler i ett 
internationellt perspektiv 
– 30 juni
Johanna Grönbäck, Nils Karlson och 
Henrik Malm Lindberg presenterade 
slutsatser från projektet ”Svenska 
konfliktregler i ett internationellt 
perspektiv”. Dessa diskuterades 
av Dan Holke, LOTCO Rättsskydd, 
Mats Persson, riksdagsledamot (FP), 
Claes Stråth, Medlingsinstitutet och 
Anders Weihe, Teknikföretagen.

Svensk yrkesutbildning befinner sig i 
ett formativt skede. Såväl parter och 
 politiker, som OECD:s och Världsban-
kens senaste landrapporter, uppmärk-
sammar stora brister i svensk kompe-
tensförsörjning.

Ratio har i flera år forskat om 
företagens kompetensförsörjning och 
presenterade en fördjupning i ett nytt 
projekt speciellt inriktat på validering 
av yrkeskvalifikationer och branschöver-
skridande kompetenser.

Under seminariet presenterades ny 
forskning under rubrikerna:
• Yrkesutbildningens irrvägar 

Nils Karlson, docent och VD Ratio
• Missmatchens effekter på  

företagens utveckling 
Patrik Tingvall, docent, och Daniel 
Halvarsson, fil dr, Ratio 

Statssekreterare Roger Mörtvik (S)
kommenterade resultaten och sedan 
diskuterade en panel med Marianne 
Feldt, YA-delegationen, Patricia Kempff, 
Swedbank, och Josefine Larsson, IF 
Metall.
• Branschskolor eller lärlingsutbild-

ning? Amelie von Zweigbergk, 
särskild utredare, yrkesprogramut-
redningen

• Vad kan Sveriges referensram för 
kvalifikationer (SeQF) bidra med? 
Stefan Skimutis, YH-myndigheten

Den avslutande panelen bestod av 
Pär  Lundström, Elektriska Installatörs-
organisationen, Karin Thapper, 
Livsmedels företagen, och Lars Tull-
stedt,  SverigesByggindustrier.

Hur kan den praktiska yrkeskompetensen 
stärkas? – 1 december

Egna konferenser
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17-03-2015 
Dan Klein talade på temat Ten Thousand Com-
mandments: Adam Smith’s Moral Sentiments 
as an Esoteric Critique of Interventionism.

16-04-2015 
Pub Hayek: Frihet och det politiska läget – 
Ulrika Schenström om politisk förändring.

04-06-2015 
Pub Hayek: Frihet och frihandel – Andreas 
Hatzigeorgiou om frihandelns idéhistoria. 

18-09-2015 Pub Hayek: Frihet och migration 
– Johanna Jönsson om migrationspolitiska-
möjligheter.

22-10-2015 
Pub Hayek: Friheten, Europa och hoten mot 
det öppna samhället – Nils Karlson om EU:s 
Janusansikte.

13-11-2015 
Per-Olof Bjuggren, Bengt Domeij och Anna 
Horn talade på temat ”Svenska patenttvister I 
europeisk jämförelse”.

26-11-2015 
Pub Hayek: Frihet och det styrda företagan-
det – Sven-Olov Daunfeldt om företagandets 
villkor.

Egna seminarier

Egna konferenser

2 500+
konferens- och seminariedeltagare

20
vetenskapliga seminarier

Ratios årsmöte –
Marknadsekonomi för tillväxt 
Ratios öppna årsmöte hölls inom 
 temat ”Marknadsekonomi för tillväxt” 
med fokus på hur företagandets villkor 
kan utvecklas och förbättras. Hur företag 
och marknader i dagens globaliserade 
och snabbt föränderliga värld kan ges 
bättre förutsättningar att kunna bidra till 
nya arbetstillfällen, växande företag och 
ökat välstånd diskuterades.
 Ratios forskare presenterade nya 
resultat om kompetensförsörjning, löne-
bildning, innovationer, tillväxtfinansiering 
och företagsetik som bidrar till en mer 
dynamisk syn på marknader och samhälle, 
liksom till inställningen att reformer är 
önskvärda och möjliga. 
 Årets värd var Transportföretagen och 
VD Peter Jeppsson gav en förhandstitt 
på Euroskills i Göteborg 2016. Årsmötet 
avslutades med ett mingelkollokvium där 
deltagarna diskuterade viktiga framtids-
frågor med våra forskare.

Kompetens för tillväxt 

Forskningsprogrammet Kompetens för tillväxt har arrangerat 
fyra lunchseminarier, en konferens och fyra regionala dialoger 
under året:

30-01-2015 Rapporten ”Mer än bara MOOC:s – hur onlineutbildning påverkar den 
amerikanska universitetssektorn” presenterades av Christian Sandström och Evelina 
Stadin vid ett lunchseminarium på Ratio.

04-02-2015 Kristine Persson höll regional dialog i Jönköping, arrangerad tillsammans 
med Svenskt Näringsliv.

04-03-2015 Henrik Lindberg, Nils Karlson & AnneSophie Larsson presenterade rap
porten ”Lärdomar av samverkan – en analys av KKstiftelsens satsningar”. Lunchsemi
narium på Ratio.

17-04-2015 Jonas Olofsson presenterade rapporten ”Utbildning i samverkan: Teknik
college en förebild” vid en konferens i Stockholm.
 
25-05-2015 Kristine Persson och Henrik Malm Lindberg medverkade i en Regional 
dialog med Lapplands Kommunalförbund i Kiruna.

26-05-2015 Kristine Persson och Henrik Malm Lindberg genomförde en regional 
dialog i Luleå tillsammans med Kompetensutskottet i Norrbotten.

30-09-2015 Lunchseminarium på Ratio med Alexandru Panican som presenterar 
 rapporten ”Väljer unga fel?”. 

15-10-2015 ”Vad är utbildning värd?” Lunchseminarium med Johan Eklund och Lars 
Pettersson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, presenterar sin slutrapport 
om högre utbildning och kompetensförsörjning, på Ratio.

15-12-2015 AnnKari Edenius och Joakim Rönnbäck deltog i regional dialog i Karlstad, 
arrangerad tillsammans med Region Värmland.
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14-01-2015
 "Firm-Level Shocks and Labor Adjustments", 
Oskar Nordström Skans, Uppsala universitet
Opponent: Daniel Halvarsson

28-01-2015 
"Political Economy as Bridge: The Microfoun-
dations of Regime Uncertainty", Wolf von 
Laer, IFN
Opponent: Anders Gustafsson 

11-02-2015 
"Makt utan mandat. De Policyprofessionella 
i svensk politik", Christina Garsten, Umeå 
universitet

25-02-2015 
"Parental job loss due to plant closure and 
child health", Eva Mörk, Uppsala universitet 
Opponent: Henrik Malm Lindberg

11-03-2015 
"Monitoring Development from Space: Estima-
ting Economic Growth using Remotely Sensed 
Data", Magnus Andersson, Malmö högskola
Opponent: Per-Olof Bjuggren

18-03-2015 
"Global Engagement and the Occupational 
Structure of Firms", Fredrik Heyman, IFN
Opponent: Daniel Halvarsson

Vetenskapliga 
 seminarier

08-04-2015 
"Knowledge diversity, transfer and coordina-
tion: The effect of intrafirm inventor networks 
on the speed of external knowledge recom-
bination", Keld Laursen, Copenhagen Business 
School
Opponent: Patrik Gustavsson Tingvall

09-04-2015 
"Sweden, Iceland and the 2008 Bank Collapse", 
Hannes Gissurason, Reykjavik University

13-05-2015 
"Firms and Skills: The Evolution of Worker 
Sorting", Jonas Vlachos, Stockholms universitet
Opponent: Nils Karlson

10-06-2015 
"The Role of Perspective Taking in Co-Founder 
Equity Interactions: An Experimental Investiga-
tion", Saras Sarasvathy University of Virginia
Opponent: Michel Elmoznino Laufer

17-06-2015 
"Skolledning: Scener från den organiserande 
vardagen", Jan Löwstedt, Stockholms universitet

16-09-2015 
"The new climate economy", Per Klevnäs, 
Stockholm Environment Institute
Opponent: Martin Korpi

23-09-2015 
"Contractual Freedom and the Evolution of 
Corporate Governance in Britain, 1862 to 
1929", Naomi Lamoreaux, Yale University
Opponent: Per-Olof Bjuggren

25-09-2015 
"E-Commerce Trends and Impacts Across 
Europe", Martin Falck, Austrian Institute of 
Economic Research

07-10-2015 
"Self-reinforcing mechanisms in a multi-
technology industry: understanding sustained 
technological variety in a context of path de-
pendency", Anna Bergek, Linköpings universitet
Opponent: Mirko Ernkvist & Christian Sand-
ström

22-10-2015 
"Climate Policy", Per Krusell, Stockholms 
universitet 
Opponent: Andreas Stephan

04-11-2015 
"Europe's Utopias of Peace: 1815, 1919, 1951", 
Bo Stråth
Opponent: Mirko Ernkvist

11-11-2015 
"Welfare institutions in hard times. The global 
financial crisis as a stress test in the European 
laboratory", Joakim Palme, Uppsala universitet
Opponent: Mattias Lundbäck

25-11-2015 
"Hur fattar vi (klimat)smarta beslut?", Hans 
Liljenström, Sveriges lantbruksuniversitet
Opponent: Eskil Ullberg

09-12-2015 
"Early retirement pension and regional 
economic conditions: The case of immigrants 
in Sweden, 1982-2003", Mats Persson, Lunds 
universitet Opponent: Andreas Hatzigeorgiou

Egna konferenser

Joakim PalmeAnna Bergek Magnus Lodefalk och Andreas Hatzigeorgiou



32  RATIO Verksamhetsberättelse 2015

Januari
19-01-2015 
Eskil Ullberg presenterade ”Trade in Ideas” hos 
IFN i Stockholm.

21-01-2015 
Nils Karlson föreläste om ”Vart går Sverige? En 
betraktelse över tillståndet i riket” för Humle-
gårdens Rotaryklubb i Stockholm.

22-01-2015 – 23-01-2015 
Christian Sandström presenterade artikeln 
"Adoption without Disruption – Exploring 3D 
Printing’s Impact on the Hearing Aid Industry" 
vid en HUI-workshop i Bro. 

22-01-2015 
Karl Wennberg och journalisten Gabriel Ehrling 
presenterade den nya antologin ”Inclusive 
Growth in Europe”, som de redigerat, hos Fores 
i Stockholm.

30-01-2015 
Kristine Persson föreläste om effekter på före-
tagen av arbetsförlagt lärande och kompetens 
i Hudiksvall.

31-01-2015 
Nils Karlson föreläste om ”Liberalism och natio-
nalekonomi” för Stureakademin hos Timbro i 
Stockholm.

Februari
02-03-2015 
Henrik Malm Lindberg föreläste om Drömmen 
om jämlikhet för Senioruniversitetet i Uppsala.

05-02-2015 
Christian Sandström var keynote speaker och 
talade om disruptiva teknologier vid Cygate-
dagarna i Malmö. 

10-02-2015 
Nils Karlson föreläste om ”Hur kan politisk 
förändring förklaras?” och ”Den nya svenska 
modellen” för Utvecklingsprogrammet vid 
Svenskt Näringsliv i Stockholm.

11-02-2015 
Henrik Malm Lindberg föreläste om "Social-
demokratins radikalisering, politikens makt och 
institutioner" för Utvecklingsprogrammet vid 
Svenskt Näringsliv i Stockholm.

12-02-2015 
Christian Sandström var keynote speaker och 
talade om disruptiva teknologier vid Cygate-
dagarna i Stockholm. 

16-02-2015 
Nils Karlson höll en extra föreläsning om politisk 
förändring för Utvecklingsprogrammet vid 
Svenskt Näringsliv i Stockholm.

17-02-2015 
Henrik Malm Lindberg och Nils Karlson föreläste 
om ”Konfliktreglerna och lönebildningens verk-
lighet” för Utvecklingsprogrammet vid Svenskt 
Näringsliv i Stockholm.

17-02-2015 
Henrik Malm Lindberg föreläste om "Sveriges 
konkurrenskraft och den strategiska kompetens-
försörjningen" hos Tillväxtverket i Stockholm.

19-02-2015 
Nils Karlson föreläste om ”Varför är vissa länder 
rika? Hur uppkommer välstånd?” för Enskilda 
Gymnasiet i Stockholm.

Mars
05-03-2015 
Christian Sandström var keynote speaker och 
talade om disruptiva teknologier vid Cygate-
dagarna i Göteborg. 

05-03-2015 
Lotta Stern presenterade “Principles of wage 
setting in collective agreements and firm per-
formance” vid HR-summit i Göteborg.

10-03-2015 
Nils Karlson föreläste om ”Vilket EU vill vi ha?” för 
Utvecklingsprogrammet vid Svenskt Näringsliv 
i Stockholm. 

12-03-2015 
Robert Demir presenterade “Uncovering the 
Stigma of Learning from Past Experiences” av 
Demir, R., Söderman, S., Tingvall, P. vid ett ERFA-
möte i Shanghai, Kina.

24-03-2015 
Christian Sandström föreläste om "Digitalise-
ringens utmaningar” för Sällskapet politik och 
näringsliv i Sveriges Riksdag, Stockholm.

25-03-2015 
Christian Sandström föreläste om disruptiv 
innovation hos Chalmers Professional Education 
i Göteborg.

26-03-2015 
Martin Korpi föreläste om ”Migration and Urban 
Region Labor Matching: A Ubiquitous Process or 
For Just a Select Few?” på Reglabs årskonferens 
i Uppsala. 

26-03-2015 
Christian Sandström var keynote speaker med 
föreläsningen "Digital Disruption – Patterns and 
Challenges" vid itSMF Expo i Stockholm.

27-03-2015 
Nils Karlson föreläste om ”Does Social Cohesion 
Really Promote Reforms” hos Timbro i Stock-
holm. 

27-03-2015 
Nils Karlson föreläste om ”En politik för entre-
prenörskap. Från marginaliserad småföretagar-
politik till en industrikansler” hos Tillväxtanalys i 
Stockholm.

28-03-2015 
Nils Karlson föreläste om ”Kompetensförsörj-
ning och matchning på arbetsmarknaden” för 
Moderata studenter i Stockholm.

April
01-04-2015 
Andreas Hatzigeorgiou medverkade vid 
Fores seminarium ”Lämnar Grekland Euron?” i 
Stockholm.

13-04-2015 
Henrik Malm Lindberg föreläste om "Sveriges ar-
betsmarknad i en globaliserad värld" för Liberala 
Ungdomsförbundet i Stockholm. 

14-04-2015 
Christian Sandström föreläste om "Disrup-
tive Innovation, Patterns and Challenges" hos 
 Epicenter i Stockholm. 

16-04-2015 
Christian Sandström föreläste om digitalise-
ringens utmaningar och konsekvenser för 
Frukostklubben i Kungsbacka. 
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21-04-2015 
Christian Sandström föreläste om disruptiva 
innovationer och Kodak Moments hos CITE 
Computer Sweden i Stockholm.

21-04-2015 
Kristina Nyström föreläste om "Efter nedlägg-
ning – Vad händer med de anställda?" på ett 
seminarium kring förutsättningar för regional 
tillväxt vid Högskolan Väst.

22-04-2015 
Christian Sandström föreläste om innovation på 
det regionala planet vid Sveriges Innovationsriks-
dag 2015 arrangerat av SISP i Västerås. 

23-04-2015 
Nils Karlson var expertkommentator för 
 projektarbeten inom Utvecklingsprogrammet 
vid Svenskt Näringsliv i Sigtuna.

24-04-2015 
Christian Sandström föreläste om uppfinningar, 
forskning och innovation vid Svenska Uppfin-
nareföreningens årsmöte i Stockholm.

29-04-2015 
Christian Sandström föreläste om disruptiva 
innovationer hos Know IT i Göteborg.

Maj
04-05-2015 
Henrik Malm Lindberg medverkade i en panel 
om "Hållbara träffytor mellan universitet och 
samhälle" hos Humsamverkan vid Stockholms 
universitet.

04-05-2015 
Christian Sandström deltog i en panel på 
Free market roadshow arrangerat av Timbro i 
Stockholm.

04-05-2015 – 06-05-2015 
Per-Olof Bjuggren deltog i konferensen Recent 
Trends in Economic Development, Finance and 
Management Research in Eastern Africa i Kigali, 
Rwanda.

05-05-2015 – 06-05-2015 
Nils Karlson deltog i en WWWforEurope-konfe-
rens hos Austrian Institute of Economic Research 
(WIFO) i Wien, Österrike. 

06-05-2015 
Christian Sandström höll föreläsningen "Var 
skapades Sveriges 100 främsta innovationer?" 
för Riksdagen i Stockholm.

08-05-2015 
Christian Sandström föreläste om disruptiva innova-
tioner hos Diadrom i London, Storbritannien. 

18-05-2015 
Nils Karlson föreläste om ”Entrepreneurship 
and Economic Growth” vid Free Market Road 
Show hos Kohelet Policy Forum i Jerusalem, 
Israel.

19-05-2015 
Nils Karlson presenterade Ratio och pågående 
forskning vid ett seminarium arrangerat av IDC 
Herzliya i Tel Aviv, Israel.

20-05-2015 
Per-Olof Bjuggren presenterade ”Are Female 
Leaders More Efficient in Family Firms” av Bjug-
gren, P-O., Nordström, L., & Palmberg, J. vid 
SNEE-konferensen i Mölle. 

21-05-2015 
Patrik Gustavsson Tingvall presenterade "The 
growth effects of R&D spending in the EU: A 
meta-analysis" av Kokko, A., Gustavsson Tingvall, 
P. & Videnord, J. vid SNEE-konferensen i Mölle.

21-05-2015 – 22-05-2015 
Robert Demir medarrangerade symposiet 
"Innovation, embodiment and sociomateriality" 
och föreläste om "Strategizing and bundles of 
affordances" vid Stockholm Business School. 

26-05-2015 
Robert Demir deltog i en Strategy-as-Practice 
Review workshop arrangerad av Warwick Busi-
ness School i London, Storbritannien.

28- 05-2015 – 29-052015 
Kristina Nyström presenterade "Regional resi-
lience to displacements: Explaining the regional 
capacity to re-employ displaced workers" vid 
konferensen A long-run approach to entrepre-
neurship vid Södertörns högskola.

Juni
01-06-2015 
Nils Karlson föreläste om ”Den svenska model-
len vid vägs ände?” hos Svenskt Näringsliv i 
Stockholm.

01-06-2015 – 01-03-2015 
Per-Olof Bjuggren presenterade ”Are Female 
Leaders More Efficient in Family Firms” av Bjug-
gren, P-O., Nordström, L., & Palmberg, J. vid the 
7th Annual Workshop of the Nordic Corporate 
Governance Network i Köpenhamn, Danmark.

03-06-2015 
Patrik Gustavsson Tingvall föreläste om "Tillväxt 
genom stöd" vid ett seminarium anordnat av 
Tillväxtanalys i Stockholm.

08-06-2015 
Robert Demir deltog i en Management, Tech-
nology and Organising Practices-workshop vid 
Stockholm Business School i Stockholm. 

11-06-2015 – 13-06-2015 
Kristina Nyström presenterade "Regional 
resilience to displacements: Explaining the 
regional capacity to re-employ displaced 
 workers" vid Uddevallasymposiet i Sønder-
borg, Danmark. 

29-06-2015 
Nils Karlson deltog i en panel om ”Affärsetik 
och moral i den offentliga sfären – finns det?” 
arrangerad av Offentliga Affärer och SKL 
 Kommentus i Almedalen, Visby. 

30-06-2015 
Christian Sandström föreläste om delningseko-
nomin vid ett seminarium arrangerat av Tieto, 
HUI Research och Chalmers tekniska högskola i 
Almedalen, Visby.

30-06-2015 
Nils Karlson medverkade i seminariet ”Modern 
trygghet på arbetsmarknaden” arrangerad av 
Almega i Almedalen, Visby.

30-06-2015 
Nils Karlson medverkade i seminariet "Vad gör 
EU för tillväxten, jobben och den sociala sam-
manhållningen?” arrangerad av EU-kommissio-
nen i Almedalen, Visby.

Juli
01-07-2015 
Nils Karlson medverkade i seminariet "Så kan indu-
strin bidra till integrationsutmaningen" arrangerat 
av TMF, IKEM och SLA i Almedalen, Visby.

02-07-2015 – 03-07-2015 
Andreas Stephan presenterade "Innovation 
capabilities and financial constraints of family 
firms" vid the 6th ZEW/MaCCI Conference on 
the Economics of Innovation and Patenting i 
Mannheim, Tyskland.

06-07-2015 – 09-07-2015 
Lotta Stern deltog i konferensen Classical Liberal 
Summer Seminar i Brösarp. 

15-07-2015 – 18-07-2015
Andreas Stephan presenterade "A New 
 Approach to Estimation of the R&D-Innovation-
Productivity Relationship" vid EcoMod2015-
konferensen vid Boston College, USA.

Externa konferenser
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Augusti
14-08-2015 
Karl Wennberg arrangerade en workshop om 
”Hires in New Firms” vid Academy of Manage-
ment Conference i Vancouver, Kanada.

20-08-2015 
Christian Sandström föreläste om digitalisering 
och teknikskiften för Bonniers koncernledning i 
Stockholm.

25-08-2015 
Christian Sandström föreläste om "Where do 
Innovations origin?" vid IFIA International Innova-
tion Conference i Stockholm.

25-08-2015 – 29-08-2015 
Kristina Nyström presenterade "Regional resi-
lience to displacements: Explaining the regional 
capacity to re-employ displaced workers" vid 
the 55th ERSA Congress i Lissabon, Portugal. 

28-08-2015 
Christian Sandström höll föreläsningen "The 
Unknown truths about the Facit and Hasselblad 
cases" för KTH Executive Education i Stockholm.

September 
03-09-2015 
Nils Karlson föreläste om “Den svenska modellen 
vid vägs ände – spaning mot Avtal 16” arrang-
erat av TMF i Fiskebäckskil. 

08-09-2015 
Christian Sandström föreläste om innovation 
och hållbar utveckling hos Svenskt Näringsliv i 
Stockholm.

09-09-2015 
Daniel Halvarsson presenterade "Bursting into 
life: Firm growth and growth persistence by 
age" av Coad, A., Daunfeldt, S-O., & Halvarsson, 
D. vid Södertörns högskola.

10-09-2015 
Nils Karlson föreläste om skillnader och likheter 
mellan Sverige och Israel och presenterade Ra-
tios samarbete IDC Herzliya på ett frukostsemi-
narium med Handelskammaren Sverige–Israel i 
Stockholm.

13-09-2015 
Henrik Malm Lindberg föreläste om ”Swedish 
labour market and migration” för en grupp 
koreanska forskare hos Ratio i Stockholm.

13-09-2015 – 15-09-2015 
Christian Sandström presenterade "Dynamic 
National Capability: Insights from a study of 
Innovation of Homeland Security" av Axelsson, 
M., Netz, J., Sandström, C. vid the 16th Interna-
tional CINet Conference hos KTH i Stockholm. 

16-09-2015 
Nils Karlson medverkade i en panel om kompe-
tensförsörjning på temat "Löner för konkur-
renskraft och attraktionskraft" och deltog i run-
dabordssamtal om ”Lönebildning i verkligheten" 
vid Svenskt Näringslivs Lönebildningskonvent i 
Stockholm. 

17-09-2015 
Robert Demir föreläste om “What is digitaliza-
tion and does it matter?” hos Xylem Water 
Solutions i Stockholm.

17-09-2015 – 19-09-2015 
Per-Olof Bjuggren deltog i the 32nd Annual Con-
ference of the European Association of Law and 
Economics (EALE) i Wien, Österrike.

25-09-2015 – 26-09-2015 
Kristina Nyström medverkade i SEI doctoral 
workshop i London, Storbritannien. 

25-09-2015 
Stig-Björn Ljunggren talade om ideologier och 
ideologiska skiften på Bokmässan i Göteborg. 

Oktober
01-10-2015 
Nils Karlson föreläste om ”Marknadsekonomi, 
spontan ordning, äganderätt, frihet och tillväxt” 
hos Svenskt Näringsliv i Stockholm.

01-10-2015 – 03-10-2015 
Andreas Stephan medverkade i the Regio-
nal Economics Committee of the Verein für 
Socialpolitik vid Technische Universität Dresden, 
Tyskland.

03-10-2015 – 06-10-2015 
Robert Demir presenterade “Towards a Model 
of Open Strategizing” av Demir, R. samt “Unco-
vering the Stigma of Learning from Past Expe-
riences” av Demir, R., Söderman, S., Tingvall, P. 
vid the Strategic Management Society Annual 
Conference i Denver, USA.

05-10-2015 
Henrik Malm Lindberg föreläste om ”Svenska 
konfliktregler i ett internationellt perspektiv” vid 
en konferens anordnad av Svensk Handel i Riga, 
Lettland.

07-10-2015 
Nils Karlson föreläste om ”Klassisk liberalism” för 
Moderat skolungdom i Stockholm.

08-10-2015 
Nils Karlson föreläste om ”Kompetens och 
arbetsmarknad i Stockholm” vid Frans Schartau 
150-års jubileum i Stockholms stadshus.

08-10-2015 – 10-10-2015 
Mirko Ernkvist prestenerade ”Realizing the 
digital turn in qualitative comparative historical 
research” vid Ekonomisk-historiska mötet i 
Umeå.

09-10-2015 
Nils Karlson medverkade i en workshop om 
”Liberal Arts i svensk universitetsutbildning” 
arrangerad av Uppsala universitet på Campus 
Gotland i Visby.

10-10-2015 
Patrik Gustavsson Tingvall föreläste om “Trade, 
WTO, and offshoring in the service sector” hos 
JUSEK, i Stockholm. 

13-10-2015 
Robert Demir deltog i en Strategy-as-Practice 
Review workshop arrangerad av Cass Business 
School i London, Storbritannien.

14-10-2015 
Daniel Halvarsson presenterade ”Asymmetric 
effects on firm performance from employing 
mismatched workers” hos IFN i Stockholm. 

14-10-2015 
Karl Wennberg föreläste om innovativa miljöer 
vid Näringslivsdagarna i Linköping.

14-10-2015 
Christian Sandström föreläste om disruptiva 
innovationer för SEB vid Epicenter i Stockholm.

15-10-2015 
Nils Karlson medverkade i en panel om ”Dygder, 
karaktärsdaning och goda vanor” hos Franklin 
Covey i Stockholm.

16-10-2015 
Nils Karlson föreläste om ”Det öppna samhället 
och dess fiender” hos middagsklubben Mark-
nadsledare i Stockholm.

20-10-2015 
Christian Sandström föreläste om digitialisering 
och den högre utbildningen för Sveriges Univer-
sitets- och Högskoleförbund (SUHF) i Göteborg.

30-10-2015 
Karl Wennberg talade om entreprenörskapets 
institutioner vid Syracuse University i New York.
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November
03-11-2015 
Christian Sandström föreläste om digitalisering 
och disruptiva innovationer för Swedish Retail 
vid Epicenter i Stockholm.

04-11-2015 
Kristine Persson föreläste om effekter på 
företagen av arbetsförlagt lärande Teknikcol-
legedagen i Stockholm.

04-11-2015 
Christian Sandström talade och deltog i panel 
om delningsekonomin under titeln "Hur klarar 
välfärdsstaten den nya Uber-ekonomin?" vid 
Stiftelsekonferensen 2015 i Warszawa, Polen.

07-11-2015 
Nils Karlson föreläste om ”Politisk förändring och 
hur det påverkar samhället” för CUF Storstock-
holm i Stockholm.

09-11-2015 
Henrik Malm Lindberg föreläste om ”Hur kan vi 
förbättra utbildningars kvalitet, effektivitet och 
relevans för att skapa en väl fungerande kompe-
tensförsörjning?” vid DN-konferensen Strategisk 
kompetensförsörjning i Stockholm.

10-11-2015 
Christian Sandström föreläste om digitalisering 
och disruptiva innovationer på SIME-konferensen 
på Cirkus i Stockholm.

10-11-2015 
Nils Karlson föreläste om “Getting Skills Right 
in Sweden: Skills Assessment and Anticipation” 
vid en OECD-workshop hos Regeringskansliet i 
Stockholm.

11-11-2015 
Nils Karlson föreläste om ”Varför fungerar inte 
svensk lönebildning – och vad behöver ändras?” 
på ett seminarium arrangerat av Teknikföreta-
gen i Stockholm.

12-11-2015 
Martin Korpi presenterade “Internal migration 
and human capital theory: To what extent is it 
selective?” vid the 62nd Annual North American 
Meetings of the Regional Science Association 
International, Portland, OR, USA.

14-11-2015 
Martin Korpi presenterade ”Migration and Occu-
pational Careers: Does Human Capital Matter?” 
vid the 62nd Annual North American Meetings 
of the Regional Science Association Internatio-
nal, Portland, OR, USA. 

14-11-2015 
Christian Sandström föreläste om delnings-
ekonomi för Centerns Ungdomsförbund i 
Stockholm.

19-11-2015 – 20-11-2015 
Kristina Nyström deltog i konferensen Bank-
ruptcy institutions, corporate insolvency and 
Entrepreneurship i Turin, Italien. 

20-11-2015 
Christian Sandström föreläste om disruptiva 
innovationer vid Rentaldagen 2015 i Stockholm.

23-11-2015 
Nils Karlson föreläste om "Frihet, äganderätt och 
företagande - vart går Sverige?" för Frihetsfron-
ten i Stockholm.

24-11-2015 
Jonas Grafström och Christian Sandström pre-
senterade rapporten ”Styrkor och svagheter i 
den svenska miljötekniksektorn” hos Energimyn-
digheten, i Eskilstuna.

25-11-2015 
Anne-Sophie Larsson och Nils Karlson presen-
terade ”Företagandets villkor i internationell 
belysning. En jämförelse av nio internationella 
index” av Karlson, N., Larsson, A-S. & Blom, K. för 
Svenskt Näringslivs näringsutskott i Stockholm.

25-11-2015 
Robert Demir deltog i en paneldiskussion om 
digitala strategier vid konferensen Digitala stra-
tegier arrangerad av Atea och Dagens industri 
i Stockholm. 

26-11-2015
Kristine Persson föreläste om effekter på företa-
gen av arbetsförlagt lärande på Kompetensda-
garna i Nyköping. 

27-11-2015 
Nils Karlson presenterade ”Ultima Ratio: Svenska 
konfliktregler i internationell jämförelse” av 
Lindberg, H. M., Karlson, N. & Grönbäck, J. hos 
Timbro i Stockholm.

December
01-12-2015 
Karl Wennberg talade om entreprenörskapets 
institutioner vid Universidad Pablo Olavide i 
Sevilla, Spanien. 

02-12-2015 
Robert Demir presenterade "Strategic Activity 
as Bundled Affordances" av Demir, R. vid Lancas-
ter University Management School i Lancaster, 
Storbritannien. 

02-12-2015 
Nils Karlson föreläste om ”Näringslivsförståelse: 
Företagandets villkor ” för Transportföretagen i 
Stockholm. 

04-12-2015 
Anders Gustafsson presenterade "The sugar 
rush of innovation subsidies – a robust political 
economy perspective" vid JIBS i Jönköping. 

04-12-2015 
Daniel Halvarsson deltog som expert vid 6:e 
IRIMA-konferensen och presenterade ett kom-
mande papper om effekterna av företagsstöd 
för Europeiska Kommissionen, Bryssel, Belgien.

07-12-2015 
Christian Sandström medverkade i en panel om 
digitalisering och arbetsmarknaden hos Almega 
i Stockholm.

09-12-2015 
Nils Karlson deltog vid Nobel Week Dialogue i 
Göteborg.

09-12-2015 
Christian Sandström föreläste om disruptiva 
innovationer vid Mellby Gård i Eriksberg.

15-12-2015 
Johanna Grönbäck och Henrik Malm Lindberg 
presenterade ”Ultima Ratio – Svenska konflikt-
regler i ett internationellt perspektiv” vid boklan-
sering hos lustus i Uppsala. 

15-12-2015 
Nils Karlson föreläste om ”Den svenska model-
len vid vägs ände?” hos Svenskt Näringsliv i 
Stockholm.

17-12-2015 
Henrik Malm Lindberg och Nils Karlson presen-
terade ”Ultima Ratio: Svenska konfliktregler i ett 
internationellt perspektiv” av Lindberg, H. M., 
Karlson, N. & Grönbäck, J. på ett seminarium 
arrangerat av Sällskapet Politik & Näringsliv vid 
Riksdagen i Stockholm.
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Forskare och 
 medarbetare

Nils Karlson, docent 
och VD

Hanna Almlöf, 
jur dr

Sofia Avdeitchikova, 
ekon dr

PerOlof Bjuggren, 
professor

Robert Demir, 
fil dr

Bengt Domeij, 
professor

Mirko Ernkvist, 
fil dr

Daniel Halvarsson, 
fil dr

Andreas 
Hatzigeorgiou, fil dr

Martin Korpi, 
ekon dr

Mattias Lundbäck, 
ekon dr

Henrik Malm Lindberg, 
fil dr

Kristina Nyström, 
docent

Jonas Olofsson, 
professor

Alexandru Panican, 
docent

Christian Sandström, 
docent, forskningschef

Karolina Stadin, 
fil dr

Andreas Stephan, 
professor

Lotta Stern, 
docent

Patrik Tingvall, 
docent

Eskil Ullberg, 
ekon dr

Karl Wennberg, 
professor

Anders Gustafsson Michel 
ElmozninoLaufer

Medarbetare
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Medarbetare

Karl Blom Erik Engberg Sofia Herström Anna Horn Filippa Ronquist

Toni Valjus Josefin Videnord

Johanna Grönbäck,
projektledare

AnnKari Edenius, 
vice vd, 

kommunikationschef

Karl Axelsson, 
administration och 

kommunikation

Joakim Rönnbäck, 
kommunikation

Lars Wiik, 
ekonomi

AnneSophie Larsson, 
verksamhetscontroller 

Kristine Persson, 
projektledare

38 
medarbetare, vilket mosvarar 22 
personer i helårsarbetstid. 

22
disputerade  
forskare

5  
professorer

5  
docenter

2  
doktorander

23
associerade 
forskare

l Forskare

l Doktorander

l Assistenter

l Administration

Associerade forskare
Martin Andersson, professor, Circle, Lunds universitet

Steven Bradley, Assistant Professor,  Baylor University

Per Bylund, adjungerad professor,  Baylor University

Alex Coad, PhD, Max Planck  Institute of Economics

Sven-Olof Daunfeldt, professor, Högskolan Dalarna

Lars P. Feld, Professor, Walter-Eucken-Institut and the Chair of Econo-
mics, especially Economic Policy at the University of Freiburg

Robin Gustafsson, Assistant Professor, Aalto University

Jakob Heidbrink, docent, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Anna Jenkins, universitetsadjunkt, Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping

Jan Jörnmark, docent, Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg

Martin Karlsson, PhD, Universität Duisburg Essen 

Daniel Klein, Professor, George Mason University

Ari Kokko, Professor, Copenhagen Business School

Peter Kurrild-Klitgaard, Professor, Københavns Universitet

Anders Lindbom, docent, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala 
universitet

Stig-Björn Ljunggren, fil dr, Uppsala universitet

Mark Pennington, Reader, School of Politics and International Relations, 
University of London 

Hans Pitlik, Professor, WIFO

Niklas Rudholm, professor,  Högskolan Dalarna

Hans Sjögren, professor, Institutionen för ekonomisk och industriell 
utveckling, Linköpings universitet

Siri Terjesen, docent, Kelley School of Business

Stefan Voigt, Professor, Institut für Recht und Ökonomik der Universität 
Hamburg 

Michael Wohlgemuth, PD Dr, Walter Eucken Institut
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Nils Karlson, 
VD Ratio

Marie Rudberg,
Administrativ direktör Svenskt 

Näringsliv, Ordförande

Henry Jarlsson, 
Ordförande Kinnarps AB, 

vice ordförande

Charlotte Bohman Almryd
VD Bohman Invest, Vice 

ordförande

Marita Hellberg, 
Tidigare HR-chef Ericsson

Karin Johansson, 
VD Svensk Handel

Tobias Krantz, 
Forskningschef Svenskt 

Näringsliv

Magnus Larsson, 
VD Expander Business 

Consulting AB

Jonas Milton, 
Utredare, tidigare VD 

Almega

Anders Weihe, 
Förhandlingschef 
Teknikföretagen

Styrelse

Ratio har ett vetenskapligt råd 
med ledande internationella fors-
kare. Deras uppgift är att bidra 
till att säkra den vetenskapliga 
kvaliteten och det akademiska 
nätverket.

Victoria Curzon Price, 
Professeur d’économie politique à la 
facultè des sciences économiques et 
sociales de I’Université deGenève, Suisse

Gunnar Eliasson, 
Professor emeritus i industriell ekonomi, 
Kungliga Tekniska Högskolan

Anders Fogelklou, 
Professor emeritus i östeuropaforsk-
ning, Institutionen för östeuropastudier, 
Uppsala universitet

Daniel Klein, 
Professor of Economics, Department of 
Economics George Mason University, 
USA

Deirdre McCloskey, 
UIC Distinguished Professor of Econo-
mics, History, English, and Communica-
tion, University of Illinois atChicago samt 
Tinbergen Gasthooglerares in Philosophy 
and Art and Cultural Studies,Erasmus 
University Rotterdam

Joakim Nergelius, 
Professor, Institutionen för beteende-, 
social- och rättsvetenskap, Örebro 
universitet

Vetenskapliga 
rådet

Styrelse och vetenskapligt råd
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Hänt under året
 Forskarassistenter 
under kortare 
 perioder
Jennifer Dahlin Ivarsson arbetade under 
sommaren inom projektet Financing of 
Innovations och studerar. Läser nu in sin 
 masterexamen vid London School of 
 Economics.

Alice Hallman har under sommaren och 
hösten arbetat inom projektet Financing of 
Innovations och fortsätter nu sina studier på 
Handelshögskolan i Stockholm. 

Gustav Karreskog jobbade som  assistent 
inom Kompetens för tillväxt samt 
 internationell handel. Han doktorerar nu 
i national ekonomi på Handelshögskolan i 
Stockholm.

Isak Kupersmidt jobbade som assistent 
inom Kompetens för tillväxt och doktorerar 
nu i nationalekonomi på Handelshögskolan i 
Stockholm.

Rasmus Nykvist arbetade inom forsknings-
programmet Teknikskiften och politisk 
 förändring, och fortsatte under hösten arbetet 
med sin masteruppsats vid Ratio.

Katarina Sandberg arbetade inom 
 Organizing for Digitalization och fortsatte 
 sedan studierna med en utbytestermin i 
Tokyo. 

Erik Tengbjörk arbetade som forsknings-
assistent inom Financing of innovations.

Forskningsassistenter
Karl Blom, Erik Engberg, Johanna Grönbäck, 
Sofia Herström, Anna Horn, Filippa Ronquist
Toni Valjus, Josefin Videnord

Mattias Lundbäck expert i EU
Mattias Lundbäck har anlitats som  expert av Paul Lindqvist 
som är ordförande i EPPgruppen i Region kommitténs ekono
miska utskott. Paul Lindqvist har utsetts till rapportör för De 
fem presidenternas rapport som är en handlingsplan för hur 
Eurosamarbetet ska fördjupas. Region kommittén ska våren 
2016 presentera ett yttrande över rapporten, med synpunk
ter bland annat på hur det regionala perspektivet kan stärkas 
i valutasamarbetet.

Utmärkelser

Digitala strategier
Robert Demir har under året deltagit 
i flera vetenskapliga konferenser. Han 
utsågs bland annat till Best Conference 
Reviewer in the Strategy Practice Interest 
group under en konferens med Strategic 
Management Society i Denver. 
 På hemmaplan deltog Robert Demir 
i en expertpanel vid konferensen Digi
tala strategier, arrangerad av Atea och 
Dagens industri. Under 2016 övergår 
Robert till en fast tjänst som Assistent 
Professor vid Lancaster University, i 
England. Robert fortsätter samarbetet 
med Ratio.

Forskning om Uber prisas
Christian Sandström (Chalmers och 
Ratio) och Christofer Laurell (Stock
holms universitet och Volante research) 
tilldelades i december Knut Holt Best 
Paper Award.
 Priset delades ut under konferensen 
ISPIM Innovation Summit i Brisbane. 
I och med detta kommer artikeln 
 Analysing Uber in Social Media – 
Disruptive Technology or Institutional 
Disruption även att publiceras i högt 
rankade tidskriften International 
 Journal of Innovation Management



40  RATIO Verksamhetsberättelse 2015

Medlemskap
Ratios forskning om företagandets villkor, marknads ekonomi och 
politisk  förändring skapar förutsättningar för bättre beslut. Som 
medlem i Ratio stöder du forskning med avgörande betydelse för 
svenskt näringsliv och Sveriges utveckling.

Som medlem ingår du i ett vetenskapligt sammanhang och har  möjlighet att bygga 
nätverk och skapa kontakter inom akademi och näringsliv. Ratio ger  regelbundet 
ut elektroniska nyhetsbrev. Via vår hemsida kan alla följa vår  verksamhet. Ratio har 
såväl företag, organisationer och enskilda personer som  medlemmar.

Årsavgiften har följande nivåer:

• enskilda personer 500 kr

• företag med upp till 20 anställda 1 000 kr (ex. moms)

• företag med 20 till 100 anställda 2 500 kr (ex. moms)

• företag med 100 till 200 anställda 10 000 kr (ex.moms)

• företag med fler än 200 anställda 20 000 kr (ex. moms)

• organisationer 30 000 kr (ex. moms)

Sätt in pengar direkt på Ratios bankgiro 512-6578 eller postgiro 382621-1. 
Ange namn, företag, adress och e-post. Eller kontakta oss på info@ratio.se

Finansiering
För att kunna bedriva forskning av högsta kvalitet krävs långsiktigt tänkande och 
 finansiell styrka. Ekonomiskt stöd och avgifter från medlemmar är därför av stor 
 betydelse för vår verksamhet, liksom Svenskt Näringslivs stöd till Ratios infrastruktur.

Våra forskningsprojekt finansieras bland annat av Stiftelsen Marcus och Amalia 
Wallenbergs Minnesfond, Tillväxtverket, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser , Veten
skapsrådet, Vinnova, KKstiftelsen, EU, Riksbankens jubileumsfond, Svenskt Näringslivs 
medlemsförbund, Konkurrensverket, Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore 
Browaldhs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs  stiftelse och Peter  Wallenbergs 
stiftelse. Även  enskilda filantroper stöder  verksamheten.

Medlemsskap och finansiering
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Ratio är ett fristående forskningsinstitut med uppgift att 
 utveckla och sprida ny kunskap om:

• Företagandets villkor – lagar, regler och värderingar 

• Marknadsekonomi, entreprenörskap och tillväxt 

• Hur politisk förändring kommer till stånd

Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning inom områden 
som är  viktiga för samhällsutvecklingen och där aktuell 
forskning saknas  eller är otillräcklig.

Ratio 
Box 3203, 103 64 Stockholm 
Sveavägen 59, 4tr 
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N
A
RVA


