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Bli medlem

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som utvecklar ny 
kunskap - idéer, perspektiv och resultat - av hög kvalitet 
och med stor relevans för det svenska näringslivet genom 
tvärvetenskaplig forskning och tydlig aktörsförankring.

Vi forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och 
förbättras och fokuserar särskilt på forskning om 
arbetsmarknad och lönebildning ur ett företagarper-
spektiv. 

Detta gör vi för att skapa förutsättningar för förbättrade 
villkor för svenskt företagande, fler jobb i växande 
företag, ökad välfärd, ett bättre samhälle och mänsklig 
blomstring.

Bli medlem
Maila anne-sophie.larsson@ratio.se och ange namn, 
företag, adress och e-post.

Som medlem i Ratio stöder du forskning med avgörande 
betydelse för det svenska näringslivet och Sveriges 
utveckling.

Finansiering
För att kunna bedriva forskning av högsta kvalitet krävs 
långsiktigt tänkande och finansiell styrka. Ekonomiskt 
stöd från forskningsstiftelser och andra finansiärer samt 
avgifter från medlemmar är därför av stor betydelse för 
vår verksamhet.

Våra forskningsprojekt finansieras bland annat av: 
EU-kommissionen, Europeiska sociala fonden,  
KK-stiftelsen, Konkurrensverket, Marianne och Marcus 
Wallenbergs stiftelse, Peter Wallenbergs stiftelse,   
Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileums-
fond, Svenskt Näringsliv, Tillväxtanalys, Tillväxtverket, 
Vinnova och Vetenskapsrådet.

Årsavgift

Privatperson 500kr

Företag, upp till 20 anställda 1000kr (ex moms)

Företag, 20-100 anställda 2500kr (ex moms)

Företag, 100-200 anställda 10 000 kr (ex moms)

Företag, över 200 anställda 20 000 kr (ex moms)

Organisationer 30 000 kr (ex moms)

Företagandets villkor avgör framtiden och Ratio forskning handlar om dessa kritiska villkor. Som medlem 
ingår du i ett vetenskapligt sammanhang och har möjlighet att bygga nätverk och skapa kontakter inom 
akademi och  näringsliv. Genom digitala nyhetsbrev, webb och seminarier kan du följa vår verksamhet. 
Såväl företag, organisationer som enskilda privatpersoner kan vara medlemmar i Ratio.

Som medlem i Ratio stöder du  
forskning med avgörande betydelse  

för det svenska näringslivet och 
Sveriges utveckling.
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Företagandets villkor avgör framtiden. Sveriges välstånd,  
jobbskapande och långsiktiga välfärd är helt beroende av  
förutsättningarna för att starta, driva och expandera företag. 
Ratios forskning handlar om dessa villkor.

Vi skapar förutsättningar för bättre  
villkor för svenskt företagande

I en snabbt föränderlig och globaliserad 
värld behöver de lagar, regler och värdering-
ar som påverkar företagandets villkor vara 
minst lika bra som villkoren i omvärlden 
och hos våra viktigaste konkurrentländer. 
Om inte, växer jobben och välståndet fram 
på annat håll. 

Ratios forskning handlar om dessa kritis-
ka villkor. Vi förenar vetenskaplig kvalitet 
med relevans och genomslag när det gäller 
forskning om hur företagandets villkor kan 
utvecklas och förbättras. På området arbets-
marknad, lönebildning och kompetensför-
sörjning utifrån ett företagsperspektiv ska vi 
vara ledande i Sverige och även fungera som 
ett kunskapsnav. 
Forskningen är problemorienterad och em-
pirisk, baserad på metoder och teorier från 
såväl nationalekonomi, ekonomisk historia, 

industriell ekonomi och företagsekonomi, 
som juridik, statsvetenskap och sociologi. 
Detta gör vi för att skapa förutsättningar för 
förbättrade villkor för svenskt företagande, 
fler jobb i växande företag, ökad välfärd, ett 
bättre samhälle och mänsklig blomstring. 

Verksamhetens vägleds av sanningssökande 
som övergripande värde. Vetenskaplig kva-
litet, och öppenhet är därför vägledande i 
allt vad vi gör. Vi publicerar fritt våra resul-
tat oberoende av finansiär.  

I denna verksamhetsberättelse kan du läsa 
mer om Ratios forskning och aktiviteter 
under 2016. 

Nils Karlson 
VD Ratio

Nils Karlson 
VD Ratio

Ratio sprider forskningsresultat genom 
konferenser, seminarier och möten  
med akademi och beslutsfattare inom 
näringsliv,politik och förvaltning.

VD HAR ORDET
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Vår verksamhetsidé är att utveckla ny kunskap – idéer, perspektiv och resultat – av hög kvalitet och  
med stor relevans för svenskt näringsliv genom tvärvetenskaplig forskning och tydlig förankring. 

Kunskap – idéer, perspektiv och resultat

Forskningen är långsiktig och kvalitetssäk-
ras i en vetenskaplig process med gransk-
ning på interna och externa seminarier och 
presentationer på internationella konferen-
ser samt genom publicering i vetenskapliga 
tidskrifter med peer review och i välrenom-
merade akademiska förlag.

Relevans, kunskapsspridning och genom-
slag åstadkoms genom öppna konferenser, 
dialogseminarier och möten med besluts-
fattare inom näringsliv, politik och förvalt-
ning, samt genom att Ratios medarbetare 
fungerar som experter i offentlig debatt och 
genom utbyte med andra akademiska insti-
tutioner och forskare, även internationellt.
Detta gör vi för att skapa förutsättningar för 

Ratio är ett privat, fristående forskningsinstitut som 
forskar om hur företagandet villkor kan utvecklas 
och förbättras vilket är nödvändigt för att åstad-
komma flera jobb, växande företag och ökat väl- 

stånd i en snabbt föränderlig, globaliserad värld. 
Dessa är också områden där aktuell forskning 
saknas eller är otillräcklig. Forskning om arbetsmark- 
nad och lönebildning ur ett företagarperspektiv är 

RATIO ÄR…

förbättrade villkor för svenskt företagande, 
fler jobb i växande företag, ökad välfärd, ett 
bättre samhälle och mänsklig blomstring. 

Ratio ska vara bäst i Sverige på att förena 
kvalitet, relevans och genomslag när det gäl-
ler forskning om hur företagandets villkor 
kan utvecklas och förbättras. På området ar-
betsmarknad, lönebildning och kompetens-
försörjning utifrån ett företagsperspektiv ska 
Ratio vara ledande i Sverige och även funge-
ra som ett kunskapsnav. Vi ska även vara en 
viktig mötesplats för beslutsfattare och en 
rekryteringskanal för näringslivet, politiken 
och akademin.

OM RATIO



Kvalitet
De vetenskapliga kvalitetskraven är entydiga. 
Forskarnas resultat publiceras i internatio-
nella vetenskapliga tidskrifter med hög kva-
litet och gott renommé. Forskningen är 
problemorienterad och empirisk, baserad 
på metoder och teorier från såväl national-
ekonomi, ekonomisk historia, industriell 
ekonomi och företagsekonomi, juridik, 
statsvetenskap och sociologi. Ratio har bred 
tvärvetenskaplig publicering och starka in-
ternationella nätverk och samarbeten.

Relevans
Ratio forskar inom områden av stor be-
tydelse för Sveriges framtid. Ratio har ut-
vecklat ett arbetssätt där olika intressenter 
involveras i en process där kunskapsinhämt-
ning och erfarenhetsutbyte integreras vid 

utformningen av hypoteser och slutsatser. 
Genom att arbeta aktörsnära kan vi fånga 
upp angelägna och relevanta problemområ-
den som behöver utforskas föra att driva på 
utvecklingen av ändamålsenliga vilkor för 
företag och företagare i Sverige.

Kunskapsspridning
Stor vikt läggs vid att föra ut de vetenskapli-
ga resultaten. Ratio har byggt upp en stark 
kommunikativ kapacitet. Uthålligt och sys-
tematiskt sprids Ratios forskningsresultat via 
många kanaler: möten, seminarier och konfe-
renser, digitala kanaler som webb och sociala 
medier, nätverk och media. Resultaten disku-
teras och debatteras i olika fora där vi söker 
upp och engagerar intressenter för ökad kun-
skap. Detta ger många djupa kunskaper och 
insikter och bäddar för bättre beslut.

Finansiering
Ratio har stöd från ett stort antal finansiärer, 
stiftelser, myndigheter, näringsliv och indi-
vider. Under året har vi fått nya finansiärer 
såväl som förnyat förtroende från tidigare 
partners: Vetenskapsrådet, Riksbanken, 
Vinnova, Riksbankens Jubileumsfond, Till-
växtverket, Vinnova, KK-stiftelsen, Svenskt 
Näringsliv och 29 branch- och arbetsgiva-
rorganisationer, Peter Wallenbergs stiftelse, 
EU-kommissionen, Marianne och Marcus 
Wallenbergs stiftelse,  Europeiska sociala 
fonden. All forskning är externt finansierad.
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Kvalitet Relevans Kunskapsspridning Finansiering

prioriterad. Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning 
om svensk ekonomi och politik med en tydlig interna- 
tionell koppling. Vetenskapliga kvalitetskrav styr verk- 
samheten. Ratio har bred vetenskaplig publicering 

och starka akademiska nätverk och samarbeten. 
Stor vikt läggs vid att göra forskningsresultaten syn- 
liga och möjliga att använda som beslutsunderlag 
eller vid diskussioner om utveckling och framtid.

OM RATIO
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FORSKNINGSPROJEKT 2016 
• En longitudinell studie av entreprenöriella grupper  

Finansiär: Ragnar Söderbergs stiftelse.

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

• Företagandets villkor  
Finansiärer: 29 bransch- och arbetsgivarorganisationer.

• Icke-sanktionerade managementinnovationer  
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond.

• Intensiv och inkluderande tillväxt  
Finansiär: Vetenskapsrådet.

• Kompetens för tillväxt

• Företagens kompetensförsörjning, innovation och 
utvecklingskraft. Finansiärer: Vinnova och Tillväxtverket

• Företagens kompetensförsörjning och högre utbildning.  
Finansiär: KK-stiftelsen

• Företagens kompetensförsörjning och ungas  
etablering på arbetsmarknaden.  
Finansiärer: 23 bransch- och arbetsgivarorganisationer

• Konfliktreglernas konsekvenser och kostnader: 
Svenskt Näringsliv

• Minoritetsskydd i ägarledda företag  
Finansiär: Ragnar Söderbergs stiftelse

• Modern statskonst  
Finansiärer: Ratios medlemmar

• Organizing for digitalization  
Finansiär: Peter Wallenbergs stiftelse

• Remuneration och risktaking  
Finansiär: EU-kommissionen

• Teknikskiften och politisk förändring

• Teknik och reglering i samspel. 
 Finansiär: Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

• Monopolister som förändringsagenter.  
Finansiär: Peter Wallenbergs stiftelse

• Avreglering som upptäckarprocess.  
Finansiär: Konkurrensverket

• Yrke, kvalifikation, rörlighet  
Finansiär: Europeiska sociala fonden

ÅRETS FORSKNINGSPROJEKT

Ratio i siffror 2016: 

39 134

5058
23 17145

11
Besökare på  

ratio.se
Working- 
papersSeminarier och 

föreläsningar

Publicerade 
vetenskapliga 

artiklar

Visningar i 
RatioTV

Accepterade 
vetenskapliga 

artiklar

ratio.se
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Ratio forskar sedan många år om arbetsmarknaden. Hit hör forskningsprojekt om  
den svenska arbetsmarknadsmodellen, lönebildning i verkligheten, konfliktreglernas 
kostnader och konsekvenser samt näringslivets kompetensförsörjning. Inom detta 
område har ett stort antal böcker, artiklar och rapporter publicerats, och seminarier och 
konferenser genomförts där resultat och nya perspektiv har spridits till beslutsfattare 
inom politik, förvaltning, näringsliv och till akademien.

Arbetsmarknad i siffror 2016: 

Nytt forskningsprogram om  
arbetsmarknaden
Stel lönebildning med stor lönesamman-
pressning och höga ingångslöner, orsakade 
av konfliktreglernas utformning, ett strikt 
anställningsskydd och sjuklöneansvar får en 
rad negativa konsekvenser för företagandet. 
Inte minst försämras kompetensförsörj-
ningen. Mycket tyder på att den svenska 
arbetsmarknadens nuvarande reglering och 
lönebildningens funktionssätt leder till en 
suboptimal allokering av kompetens, med 
lägre produktivitet och konkurrenskraft 
som följd. Särskilt allvarligt är detta i en 
situation där digitaliseringen, automatise-

ringen, globaliseringen och de snabba för-
ändringarna gör att individers kompetens 
och företags investeringar i humankapital 
blir avgörande för inkomster och sysselsätt-
ning. Indirekt har även brister i skatte-, bo-
stads- och infrastrukturpolitiken negativa 
effekter på arbetsmarknadens funktionssätt

Ett stort, sammanhållet forskningsprogram 
startas 2017. Nya temaområden initieras 
samtidigt som redan pågående forskning 
integreras i programmet. Fokus ligger på 
att utveckla alternativa metoder för att öka 
flexibiliteten på arbetsmarknaden. Målet är 
att bidra till beteende- och policyutveckling 

till stöd för förbättrad flexibilitet och kom-
petensförsörjning på svensk arbetsmarknad. 
Programmet innehåller fem huvudsakliga 
temaområden:

• Framtidens lönebildning och kollektivavtal

• Konfliktreglernas konsekvenser och 
kostnader

• Företagsperspektiv på anställnings- 
skyddet 

• Kompetensförsörjning och matchning

• Skatternas, bostädernas och infrastruk- 
turens påverkan på arbetsmarknadens 
flexibilitet

ARBETSMARKNAD

1
Working- 

paper7
Publikationer, 
papper och 
rapporter

Morgondagens arbetsmarknad

24
Externa  

föreläsningar
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ARBETSMARKNAD

           Familjeföretagande – en väg till integration
I en artikel i den topprankade internatio-
nella tidskriften ”Journal of Business Ven-
turing” visade professor Karl Wennberg 
och Miriam Bird att egenföretagande är en 
viktig väg ut ur långtidsarbetslöshet för in-

vandrare som inte har lyckats etablera sig på 
den svenska arbetsmarknaden. En tredjedel 
av alla invandrade företagare som startar 
företag från arbetslöshet fortsätter att dri-
va sitt företag längre än sju år. En fjärdedel 

lyckas via företaget skapa kontakter som 
leder till en anställning. Studien visar även 
att närhet till familj och släktingar spelade 
stor roll.

             Ansvaret för den svenska modellen
Under Almedalsveckan höll Ratio ett se-
minarium om ifall politiken eller parterna 
tar ansvaret för att utveckla den flexibilitet 
som behövs på arbetsmarknaden för fort-
satt jobbtillväxt och integration. Docent 
Henrik Malm Lindberg presenterade ny 
forskning om vilka konfliktregler en ny ar-
betsmarknad behöver och Ratios VD Nils 
Karlson presenterade forskning om hur lö-

nebildningen kan reformeras. Diskuterade  
gjorde en panel bestående av Ursula Berge,  
Akademikerförbundet SSR, Darko Davi-
dovic, IF Metall, Mats Persson, riksdags- 
ledamot (L), Mats Åkerlind, Sveriges Bygg-
industrier och Eva Östling, Visita.

Docent Henrik Malm Lindberg

Norge
• Sympatiåtgärden är laglig om det finns ett samband mellan primärkonflikt och 

sympatiåtgärd och om huvudorganisationen godkänt åtgärden
• Saknar proportionalitetsprincip, men det finns krav på proportionalitet 

bl.a. i samband med blockad

Finland
• Sympatiåtgärd är tillåten. Kraven är att den ursprungliga konflikten  

är tillåten och att de som genomför stridsåtgärden inte driver egna 
krav i konflikten

• Proportionalitet anses råda om förhandlingar har ägt rum innan  
en stridsåtgärd genomförs

• Strejkvarsel måste ske 14 dagar i förväg

Sverige
• Varsel under pågående medling är tillåten
• Proportionalitetsregel saknas
• Fritt fram för sympatiåtgärd

Danmark
• Sympatiåtgärd är tillåten, men det måste finnas ett 

gemensamt intresse mellan de två inblandade  
konflikterna

• Krav på en proportionell avvägning mellan mål och 
medel  för att en stridsåtgärd ska vara laglig

• Varsel måste läggas två gånger innan stridåtgärd  
träder i kraft

Tyskland
• Proportionalitetsregel finns. En stridsåtgärd är laglig 

om den inte utgör en orimlig börda för motpart,  
tredje man eller allmänhet

• Sympatiåtgärd är laglig om den följer allmänna  
proportionalitetsprinciper

• Många fackförbund har krav på medlemsom- 
röstning innan strejk

Österrike
• Sympatistrejker är förbjudna under kollektivavtalets giltighetstid
• ”Tröga ventiler” som t ex medling finns

Spanien
• Sympatistrejk är förbjudet
• Facklig medlemsomröstning rekommenderas

Storbritannien
• Sympatistrejk är inte lagligt
• Det saknas krav på proportionalitet i  

samband med konflikter

Nederländerna
• Sympatiåtgärd är tillåten, så länge den inte orsakar 

oproportionerlig skada
• En stridsåtgärd måste vara proportionerlig och 

valavvägd mellan mål och syfte med konflikten
• Medlemsomröstning är vanligt före stridsåtgärd

       Konfliktregler
Sverige har de mest generösa konfliktreglerna. Sveriges konkurrentländer har  
på olika sätt infört begränsningar i konflikträtten. I Sverige är det där- 
emot fritt fram att ta till stridsåtgärder. Här visar vi några skillnader:

I en studie av Ratios VD, docent Nils Karlson och statsvetare Johanna Grönbäck 
görs en jämförelse av hur samhällsfarliga strejker och andra arbetsmarknads-
konflikter regleras och hanteras i Sverige och några av våra viktigaste grannländer.
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• Stern, C. (2016). Does political 
ideology hinder insights on gender 
and labor markets? (Ratio Working 
Paper No. 275). 

PUBLIKATIONER, PAPPER OCH RAPPORTER
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ARBETSMARKNAD

EGNA  
SEMINARIER

• Nils Karlson och Henrik Malm 
Lindberg föreläste om ”Ansvaret för 
den svenska modellen” Ratio i 
Almedalen, 4 juli.

Nils Karlson, Johanna Grönbäck och Henrik Malm 

Lindberg diskuterar konfliktreglernas utformning 

 i riksdagen.

Paneldiskussion om regional utveckling med  

Anna Bünger, Tillväxtverket och Helena Proos (S).

Mattias Lundbäck diskuterar offentlig 

upphandling i Almedalen.

Christian Sandström och Christofer Laurell skriver om sin prisbelönta studie av Uber i SvD Näringsliv.
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ARBETSMARKNAD

• Karolina Stadin presenterade 
”Firms’ employment dynamics 
and the state of the labor market” 
på ett forskarseminarium vid 
Södertörns högskola, 20 januari.

• Nils Karlson föreläste om ”Svens-
ka konfliktregler i ett internationellt 
perspektiv – blir det krig eller fred i 
avtalsrörelsen?” för Svenska 
Nyhetsbyrån, 26 januari

• Daniel Halvarsson och Karl 
Wennberg presenterade ”Entre-
preneurship and Income Inequali-
ty” på ett forskarseminarium vid 
Copenhagen Business School i 
Köpenhamn, Danmark,  
10 februari. 

• Johanna Grönbäck föreläste om 
”Svensk arbetsmarknad och 
konfliktregler” för Liberala 
ungdomsförbundet i Uppsala, 
16 februari. 

• Johanna Grönbäck föreläste om 
”Svenska modellen och konflikt-
regler” Linköpings Fria Moderata 
Studentförening, 25 februari. 

• Karolina Stadin presenterade 
”Firms’ employment dynamics 
and the state of the labor market” 
vid en konferens arrangerad av 
Uppsala Center for Labour 
Studies vid Uppsala universitet,  
8 mars.

• Henrik Malm Lindberg föreläste 
om ”Hur mycket kan sysselsätt-
ningen öka och arbetslösheten 
minska i framtiden?” vid Arbets-
marknads- och Näringslivsdagar-
na 2016 arrangerade av SKL i 
Uppsala, 17 mars.

• Henrik Malm Lindberg föreläste 
om ”Framtidens arbetsmarknad” 
vid Kristdemokraternas kommun- 
och landstingsdagar i Västerås, 
 4 mars.

• Daniel Halvarsson och Martin 
Korpi presenterade ”Entrepre-
neurship and Income Inequality” 
på ett forskarseminarium hos Insti-
tuto Superior Técnico vid 
Lissabons universitet i Portugal, 
15 mars.

• Nils Karlson föreläste om ”Den 
svenska modellen vid vägs ände” 
för utvecklingsprogrammet vid 
Svenskt Näringsliv, 25 maj.

• Daniel Halvarsson, Martin Korpi 
och Karl Wennberg deltog i 
konferensen The Dynamics of 
Inequalities and their Perception 
och presenterade ”Entrepre-
neurship and Income Inequality” i 
Marseille, Frankrike, 26-27 maj.

• Nils Karlson deltog i panel vid 
seminariet ”Framtidens avtalsrö-
relse – Hur ska parterna komma 
överens?” arrangerat av Almega i 
Almedalen, 4 juli.

• Nils Karlson deltog i panel vid 
seminariet ”Vägen in på den 
svenska arbetsmarknaden – hur 
tar vi bättre tillvara på kompe-
tens?” arrangerat av E.ON i 
Almedalen, 4 juli.

• Nils Karlson deltog i panel vid 
seminariet ”Vägen till villa, vovve 
och Volvo – hur kan nyanlända 
snabbare bli etablerade?” 
arrangerat av Swedbank i 
Almedalen, 5 juli.

• Nils Karlson föreläste om ”How 
can collective agreements 
develop in the future” på en 
konferens för nordiska arbetsgiva-
rorganisationer inom bank och 
finans, 1 september.

• Nils Karlson föreläste om ”Kollek-
tivavtalens framtid” för Svensk 
Handel i Sigtuna, 2 september.

• Nils Karlson föreläste om den 
svenska modellen för Ålands 
Näringsliv i Stockholm,  
28 september.

• Nils Karlson föreläste om ”Vinst-
delning och aktiedelägarprogram 
– ett alternativ till dåligt fungerande 
lönebildning?” vid Lönebildnings-
dagen arrangerad av Svenskt 
Näringsliv, 29 september.

• Nils Karlson föreläste om ”Vinst-
delning och aktiedelägarprogram, 
alternativ till fungerande lönebild-
ning?” hos Svenskt Näringsliv,  
18 oktober.

• Nils Karlson föreläste om ”Löne-
bildning i den svenska modellens 
verklighet” för utvecklingspro-
grammet vid Svenskt Näringsliv, 
25 oktober.

• Nils Karlson föreläste om ”Den 
svenska modellen vid vägs ände?” 
för utvecklingsprogrammet vid 
Svenskt Näringsliv, 14 november.

• Johanna Grönbäck föreläste om 
”Konfliktregler mot oorganiserade 
företag” vid ett seminarium arrang-
erat av Timbro, 16 november.

• Nils Karlson föreläste om ”Den 
svenska modellen i framtiden” för 
Sextetten, 23 november.

• Nils Karlson föreläste om ”Byggs-
ektorns lönebildning” hos Sveriges 
Byggindustrier i Stenungssund, 
24 november.

EXTERNA FÖRELÄSNINGAR
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Bristen på rätt kompetens är en av de avgörande orsakerna till matchningsproblemen  
på svensk arbetsmarknad och ett av Sveriges största tillväxthinder. I många sektorer, 
och bland såväl privata företag som offentlig verksamhet råder kompetensbrist,  
alldeles oavsett konjunkturläge. Särskilt stor är bristen på yrkeskunskaper.

Kompetens för tillväxt

Kompetens i siffror 2016: 

Kompetensbristen beror bland annat på 
att yrkesutbildningarnas status har fallit, 
att framförallt yrkesutbildningssystemet 
präglas utav en rad irrvägar och att det sak-
nas tillräckligt med samverkan. Med andra 
ord brister utbildningssystemet i kvalitet, 
effektivitet och relevans. Detta är några av 
huvudresultaten i Ratios stora forsknings-
program Kompetens för tillväxt.

För att lösa problemen krävs ökad sampro-
duktion. Många företag tar i dag ett stort 
ansvar för sin kompetensförsörjning ge-

nom att bland annat engagera sig i yrkesut-
bildningar och genom att erbjuda praktik- 
och praoplatser och sommarjobb till unga. 
På detta vis bidrar näringslivet även till att 
öka ungas anställningsbarhet i stort. Idag 
råder det i stort sätt samsyn kring att allt 
inte bör vara upp till företagen själva utan 
att beslutsfattarna måste lyssna till och för-
stå näringslivets behov. Ratio har bidragit 
till såväl insikt som förslag på lösningar.
Forskningsprogrammet Kompetens för 
tillväxt har med hjälp av finansiering från 
Vinnova, Tillväxtverket, KK-stiftelsen och 

23 arbetsgivar- och branschorganisationer 
pågått sedan 2012. Inom ramen för det 
tvärvetenskapliga programmet har närmare 
50 olika studier gjorts, det rör sig om så-
väl vetenskapliga artiklar som böcker och 
rapporter. Programmet löper till och med 
2017.

KOMPETENS
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och konferenser10

Publikationer, 
papper och 
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Externa  
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       Praktik är viktigt för integrationen
En av Sveriges största samhällsutmaning-
ar ligger i att underlätta integrationen för 
utlandsfödda. I Swedbanks och Arbetsför-
medlingens pilotsatsning ”Äntligen jobb” 
har ett antal större företag såsom Swed-
bank, ABB och Husqvarna Group erbjudit 
utlandsfödda akademiker utan erfarenhet 
av svensk arbetsmarknad praktik i upp till 
sex månader. I rapporten ”Praktik och in-
tegration” redovisar docent Nils Karlson 

och nationalekonomen Kristine Persson en 
intervjustudie och utvärdering om vad som 
händer precis före, under och direkt efter 
praktiken.

De intervjuade praktikanterna har efter 
sina praktikperioder fått bättre språkkun-
skaper, ökad förståelse för svenska nor-
mer och har dessutom i många fall fått 
en anställning. För företagen har kom-

petensförsörjningen underlättats, men 
respondenterna vittnar även om en ökad 
kompetens hos handledare och ett ökat 
engagemang hos övrig personal. En nack-
del är alternativkostnaden – för företag 
och handledare kan det innebära minskad 
produktivitet och för praktikanterna tid 
som annars kunde ha lagts på jobbsökande  
eller möjligt arbete. Ett huvudresultat är  
att praktik är viktigt för integrationen. 

           Praon i grundskolan – ett outnyttjat redskap
I läroplanen från 1980 slogs det fast att 
grundskoleelever skulle vara ute på prao 
i sex till tio veckor. I mitten och slutet av 
1990-talet visade undersökningar att om-
fattningen av prao var nere på dryga fyra 
veckor. I Ratiorapporten och enkätstudien 
”Praon i grundskolan – ett outnyttjat red-
skap” (2016:21) visar docent Henrik Malm 
Lindberg och Sofia Herrström att grund-
skoleelever i dag är ute på prao i endast sju 
till nio dagar.

Ibland pekas Arbetsmiljöverkets föreskrif-
ter från 2013 kring minderårigas arbetsmil-
jö under anställning och praktik ut som en 
förklaring till den drastiska nedgången i 

omfattningen av prao. I rapporten bekräf-
tas denna bild. Arbetsplatser har blivit  
mindre benägna att ta emot praoelever och 
skolorna upplever att reglerna försvårar  
arbetet. Men arbetsmiljöreglerna är inte 
den enda orsaken till nerdragningen,  
urholkningen började redan på 1990-talet. 
Andra delförklaringar finns i omvärlds- 
förändringar på arbetsplatserna: Arbets-
tempot är högre och många företag begrän-
sar sina anställningar till kärnarbetskraften 
och hyr in personal tillfälligt för andra upp-
gifter. Detta gör att möjligheten att ta emot 
och handleda praoelever minskar – den  
ordinarie personalen hinner helt enkelt inte 
med extrauppgifter.

Grundskolans praktiska arbetslivsoriente-
ring, prao, är ett särskilt viktigt komple-
ment till den i övrigt mycket teorifokusera-
de skolan. Praon kan underlätta ungas 
etablering, ge värdefulla kompetenser och 
kunskaper om olika yrken och sektorer, 
samtidigt som det hjälper elever att göra 
mer välinformerade studie- och yrkesval. 
Att värna denna brygga mellan skolan och 
arbetslivet är en viktig del i att värna ungas 
anställningsbarhet och svensk kompetens-
försörjning.

         Vilka regioner lyckas ta tillvara  
kompetens från nedlagda företag?
Mängder av arbetstagare förlorar årligen 
sina jobb på grund av konjunkturnedgång-
ar eller strukturomvandlingar. Många av 
dem byter bransch, medan andra flyttar 
till en annan kommun eller börjar pendla. 
Andelen anställda som drabbas av nedlägg-
ningar varierar mellan olika delar av landet.
Ratios forskare, docent Kristina Nyström, 
har studerat vilka regioner som lyckas ta 
tillvara på den kompetens som finns bland 
företagen som läggs ned i artikeln ”Regional 
resilience to displacement: Evidence from 

Panel and Quantile regressions” (2016). 
Hennes resultat visar bland annat att regi-
oner med högre nyföretagande även har 
högre andel återanställningar i den egna 
regionen, att regioner med större nedlägg-
ningar och högre andel nedläggningar även 
har högre andel återanställningar inom den 
egna regionen och att det i regioner med 
hög andel återanställningar finns ett positivt 
samband mellan regional attraktivitet och 
andelen återanställningar. Docent Kristina Nyström



     Yrkesutbildning och validering med  utvecklingspotential
Projektet Yrke, kvalifikation, rörlighet, som 
var en åtta månader lång förstudie, avsluta-
des med ett seminarium under Yrkes-SM 
i Malmö i maj. Förstudien syftade till att 
bidra till att utveckla branschöverskridande 
metoder och bedömningskriterier för prak-
tisk yrkeskompetens.

Inom ramen för projektet gjordes två styck-
en forskningsrapporter, dels en systemanalys 
av svensk yrkesutbildning i ”Yrkesutbild-
ningens irrvägar” (2016:20) av Ratios VD, 
docent Nils Karlson, och Filippa Ronquist, 
dels en kvalitativ intervjustudie i ”Valide-
ringens Janusansikte – Branschorganisation-
ernas förhållningssätt till validering, SeQF 
och generiska kompetenser” (2016:22) av 
docent Alexandru Panican.

De viktigaste lärdomarna från projektets 
forskning är två. Den första är att trots sats-
ningar av flera regeringar är det tydligt att 
yrkesutbildningen utgör ett underordnat 
system, präglat av kortsiktighet och kon-
junkturberoende satsningar, brist på tydlig 
progression och otydlighet kring icke-aka-
demiska yrkeskvalifikationer. På många sätt 
prioriteras fortfarande teoretisk utbildning 
framför yrkesutbildning. Utformningen 
försvårar individers yrkesval – i ungdomen 

och livslångt – och många yrkesutbildnings-
former saknar tillräcklig arbetslivsanknyt-
ning.  

Den andra lärdomen är att branschernas 
egna valideringssystem och den nationella 

referensramen SeQF kan leda till förbättrad 
kompetensförsörjning – men det bör finnas 
en medvetenhet kring systemens eventuella 
risker, nämligen förvärrad kompetensbrist 
och förhindrad etablering. Allt beror på sys-
temets utformning och förankring.
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Ratios projektledare Johanna Rönnbäck 
modererade seminariet ”Är svensk yrkesutbildning 
relevant? Ett företagsperspektiv på validering” 
under Yrkes-SM. Där presenterade forskarna sina 
resultat och en panel bestående av Jens 
Albrektsson, Installatörsföretagen; Elin Landell, 
Valideringsdelegationen 2015–2019; Andreas 
Schönström, kommunalråd (S) med ansvar för 
arbetsmarknad, gymnasie- och vuxenutbildning, 
Malmö; Niklas Aubell, affärsutvecklingschef, 
Proffice Group diskuterade frågorna vidare.

Det är hög tid för politiker, 
utbildningsanordnare och 
arbetsgivare att 
gemensamt stärka 
yrkesutbildningens 
omfattning, kvalitet, status 
och attraktivitet, skrev 
docent Nils Karlson, 
Ratios VD i en debattarti-
kel i SvD. 



EGNA SEMINARIER OCH KONFERENSER
• Konferensen Yrkesutbildningens 

irrvägar, 4 februari.

• Henrik Malm Lindberg & Sofia Herr- 
ström talade om ”Har Praon spelat ut 
sin roll?”, Mötesplats Ratio, 25 februari. 

• Daniel Halvarsson & Patrik Tingvall 
talade på temat ”Vilken kompetens 
skapar värde?”, Mötesplats Ratio, 7 april.

• Martin Korpi & Kristina Nyström talade om 
”Regional utveckling – hur skapar man 
attraktivitet?”, Mötesplats Ratio,3 maj.

• Nils Karlson & Alexandru Panican 
talade på temat ”Är yrkesutbildning 
relevant? Ett företagsperspektiv på 
validering”, Mötesplats Ratio ,12 maj.

• Daniel Halvarsson, Nils Karlson, Henrik 
Malm Lindberg & Alexandru Pani-
can,”Praktik för kompetens”, Ratio i 
Almedalen, 4 juli.

• Nils Karlson ”Vägen in på den svenska 
arbetsmarknaden: hur tar vi tillvara 
kompetensen”, Ratio i Almedalen, 4 juli.

• Alexandru Panican talade på temat 
”Validering av kompetens – är det 
lösningen på matchningsproblemen?”, 
Mötesplats Ratio, 12 oktober.

• Henrik Malm Lindberg, Sofia Herrström & 
Kristine Persson talade på temat ”Yrkes- 
utbildade – en särskilt god investe-
ring?”, Mötesplats Ratio, 24 november.

• Nils Karlson & Martin Korpi talade på 
temat ”Vad är matchning?”, Mötesplats 
Ratio, 19 december.
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           Översikt av yrkesutbildningssystemet
Ratios vd, docent Nils Karlson, och forsk-
ningsassistenten vid Ratio Filippa Ronquist 
har gjort en systemanalys av det svenska 
yrkesutbildningssystemet och funnit att 
det utmärks av en rad irrvägar. Det finns 
viktiga utmaningar, men också stora 
möjligheter. Trots regeringssatsningar är 
det tydligt att systemet präglas av kortsik-
tighet, konjunkturberoende satsningar och 
en brist på tydlig progression. Ofta råder 

det oklarheter kring hur individer kan gå 
från en utbildning till en annan, i andra 
fall finns återvändsgränder där exempelvis 
personer med en högskoleförberedande 
gymnasieexamen sällan, om alls, kan ställa 
om till ett praktiskt yrke via det formella 
utbildningssystemet. Att det finns många 
utbildningsformer, men lite struktur 
gäller såväl den offentligt finansierade och 
reglerade delen som systemet i sin helhet. 

Problemen försvårar individers yrkesval 
och karriärvägar samt företagens möjlig-
het att få tillgång till rätt kompetens. En 
gemensam problembild, ihop med viljan 
att förändra, kan utgöra en god grund för 
att stärka yrkesutbildningens omfattning, 
status och kvalitet. Figuren ger en översikt 
av yrkesutbildningssystemet irrvägar. 

Yrkeshögskolan

Yrkesprogram  
eller  

motsvarande

Folkhögskola,  
allmän kurs

Folkhögskola,  
särskild kurs

Universitet och 
högskola,  

yrkesprogram

 Informellt lärande
Nivå

GY

Yrkesvux

YT

Komvux

Högskole- 
förebyggande  

program

Privat  
utbildning

Arbetsmarknadsutbildning

Personal- 
utbildning
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• Henrik Malm Lindberg föreläste om 
”Hur kan vi förbättra utbildningars 
kvalitet för att skapa en väl fungerande 
kompetensförsörjning? och Alexandru 
Panican presenterade rapporten 
”Väljer unga fel?” vid ett regionalt 
dialogseminarium arrangerat av Ratio, 
Gysam och Region Dalarna i Borlänge, 
11 januari.

• Nils Karlson föreläste om ”Yrkesutbild-
ningens irrvägar – En systemanalys av 
svensk yrkesutbildning” vid ett semina-
rium arrangerat av Region Sörmland 
vid Mälardalens tekniska gymnasium i 
Södertälje, 11 maj.

• Nils Karlson föreläste om ”Yrkesutbild-
ningens irrvägar” på ett seminarium om 
den svenska yrkesutbildningens relevans 
under Yrkes-SM i Malmö, 12 maj.

• Kristina Nyström presenterade 
”Entrepreneurship after displacement: 
The transition and performance of 

entrepreneurial ventures created after 
displacement” på workshopen 
”Bankruptcy institutions, corporate 
insolvency and entrepreneurship” i 
Paris, Frankrike. 13 maj.

• Daniel Halvarsson och Patrik Gustavs-
son Tingvall föreläste om ”Effekter av 
missmatch” hos Tillväxtanalys i 
Stockholm, 16 september.

• Nationella konferensen i nationaleko-
nomi, Handelshögskolan vid Göte-
borgs universitet, Daniel Halvarsson 
”Asymmetric effects on firm perfor-
mance from employing mismatched 
workers”, Karolina Stadin ”The 
matching process: search or mis-
match?”, 28 – 30 september.

• Alexandru Panican föreläste om 
”Yrkesutbildningens attraktionskraft” 
vid en lärarkonferens arrangerad av 
Byggnadsindustrins Yrkesnämnd,  
31 oktober.

• Nils Karlson föreläste om ”Yrkesutbild-
ningens irrvägar och vägen framåt” vid 
en konferens om yrkesutbildningens 
attraktionskraft arrangerad av 
Skolverket, 18 november.

• Nils Karlson föreläste om ”Validering 
för kompetens?” vid en dialogkonfe-
rens arrangerad av Valideringsdelega-
tionen, 25 november.

• Johanna Grönbäck presenterade 
forskningsprogrammet Kompetens  
för tillväxt vid en konferens om 
kompetensförsörjning arrangerad  
av Länsstyrelsen i Norrbotten &  
Luleå tekniska universitet i Boden,  
12 december.

PUBLIKATIONER, PAPPER & RAPPORTER

EXTERNA FÖRELÄSNINGAR

• Nyström, K. (in press). Regional 
resilience to displacements. Regional 
Studies.

• Korpi, M., & Clark, W. A. V. (in press). 
Human Capital Theory and Internal 
Migration: Do Average Outcomes 
Distort Our View of Migrant Motives? 
Migration Letters.

• Sandström,C., Wennberg, K., Wallin, 
M.W., & Zherlygina, Y. (in press). Public 
policy for academic entrepreneurship 
initiatives: a review and critical 
discussion. The Journal of Technology 
Transfer.

• Mauriès, A-A. (2016). The impact of 
public policies on skill mismatch: 
cross-country analysis in OECD 
economies. (Master of Science Thesis 

INDEK 2016:29). Stockholm: Kungliga 
Tekniska högskolan. 

• Zira, E. (2016). The Impact of Skill 
Mismatch on Aggregate Productivity: 
Cross-country analysis in OECD 
economies. (Master of Science Thesis 
INDEK 2016:30). Stockholm: Kungliga 
Tekniska högskolan.

• Karlson, N., & Ronquist, F. (2016). 
Yrkesutbildningens irrvägar. (Kompe-
tens för tillväxt, rapport nr. 2016:20). 
Stockholm: Ratio.

• Lindberg, H. M., & Herrström, S. 
(2016). Praon i grundskolan – ett 
outnyttjat redskap. (Kompetens för 
tillväxt, rapport nr. 2016:21). Stock-
holm: Ratio. 

• Panican, A. (2016). Valideringens 
Janusansikte – Branschorganisation-
ernas förhållningssätt till validering, 
SeQF och generiska kompetenser. 
(Kompetens för tillväxt, rapport nr. 
2016:22). Stockholm: Ratio. 

• Persson, K., & Karlson, N. (2016). 
Praktik och integration – pilotprojektet 
Äntligen jobb. (Kompetens för tillväxt, 
rapport nr. 2016:23). Stockholm: Ratio.

• Herrström, S., Lindberg, H. M., & 
Persson, K. (2016). YH-utbildades 
effekter på företagen. (Kompetens för 
tillväxt, rapport nr. 2016:24). Stock-
holm: Ratio.
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Svenska företag möter huvudsakligen sju hinder för tillväxt.  Det framgår av den bok 
som Ratios vd, docent Nils Karlson och nationalekonomen Anne-Sophie Larsson 
har skrivit. Syftet var att identifiera vilka områden som är mest kritiska för företag. 

Företagandets villkor

Företagens villkor i siffror 2016: 

Bakom boken ligger en systematisk genom 
gång av internationella jämförelser och  
studier av svenska villkor i förhållande till 
våra viktigaste konkurrentländers, kom-
pletterat med svenska undersökningar av 
olika slag och tagit hänsyn till företagens 
prioriteringar via samarbeten med före- 
tagare, företagsledare samt bransch- och 
arbetsgivarförbund som tillsammans repre-
senterar tiotusentals svenska företag. 

Företagandets villkor är avgörande för 
Sveriges framtid. I flera avseenden är vill-
koren redan bra eller till och med mycket 
bra, i hög grad beroende på de reformer 
som genomfördes på 1990-talet. Det finns 
emellertid ett antal kritiska villkor där för-
bättringspotentialen är betydande. På de 
sju områden som identifierats som kritiska 
finns viktiga frågor som undersökts när-
mare i en fördjupad kunskapsöversikt och 
forskningskartläggning.

1. Företagens kompetensförsörjning 
När det gäller företagens kompetensförsörj-
ning kan konstateras att kompetensbrist är 
det kanske största tillväxthindret för svenska 
företag.

2. Arbetsmarknadens flexibilitet 
Arbetsmarknadens flexibilitet har stora 
brister vilket påverkar matchningen och 
produktiviteten. Stel lönebildning med stor 
lönesammanpressning och höga ingångs-

FÖRETAGANDETS VILLKOR
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 I skriften ”Kritiska villkor för företagandet” 
presenteras en systematisk kartläggning av 
internationella jämförelser, svenska 
undersökningar, tidigare forskning, 
bransch- och arbetsgivarförbunds 
prioriteringar samt ledande företagsledares 
bedömningar.

löner, strikt anställningsskydd och sjuklö-
neansvar får en rad negativa konsekvenser 
för företagandet.

3. Skatter på företagande och individer 
Sveriges skatter på arbete, konsumtion 
och kapital ligger, med något undantag, 
långt över de nivåer som gäller i Sveriges 
viktigaste konkurrentländer. Detta skapar 
skattekilar, incitamentsproblem och en rad 
snedvridningar med kraftigt negativa kon-
sekvenser för möjligheterna att starta, driva 
och expandera företag vilket i sin tur får 
negativa effekter för sysselsättning, tillväxt, 
välstånds- och välfärdsutveckling. 

4. Myndighetsutövning och  
regeltillämpning 
Brister i myndighetsutövning och regel-
tillämpning är enligt företagen själva ett 
av de områden som skapar störst problem. 
Samma resultat framkommer i flera inter-
nationella undersökningar och jämförelser. 
Ett viktigt resultat från flera studier är att 
det kostar mer och är svårare för små företag 
att följa regler än vad det är för stora företag. 

5. Offentlig upphandling 
Sverige har ett av de mest centraliserade 
upphandlingssystemen i Europa, med en 
utveckling mot centraliserade uppköp och 
ramavtal. Små företag missgynnas systema-
tiskt och kvaliteten undergrävs genom det 

sätt som upphandlingarna genomförs på, ett 
resultat som går på tvärs med förhoppning-
en om att upphandling kan bli innovations-
drivande. 

6. Bostäder och infrastruktur 
Bostadsbristen, men även en underfinansie-
rad infrastruktur och osäker energiförsörj-
ning, gör att företag inte kan rekrytera eller 
bedriva sin verksamhet som de skulle önska. 

7. Synen på företagens samhällsroll
Det finns stora brister i förståelsen för fö-
retagens samhällsroll. Det handlar dels om 
kommunala tjänstemäns och politikers 
bristande förståelse för företagens behov 
och verklighet – inte minst när det gäller 
tillstånd och regeltillämpning, dels om riks-
dagsledamöters och regeringsföreträdares 
direkt negativa attityder till konkurrens och 
vinster inom viktiga tjänstemarknader. Om 
politiker och myndighetspersoner saknar 
insikter i hur marknader fungerar och till-
växt skapas lär de kritiska villkoren för före-
tagandet vara svåra att förbättra.

Ett genomgående resultat som behöver 
understrykas är att flera av dessa villkor är 
särskilt problematiska för små och nystarta-
de företag, vilket är särskilt allvarligt ur ett 
långsiktigt tillväxtperspektiv.

Dagens industri uppmärksammar Ratios forskning  
om företagandets kritiska villkor.

”Det finns en okunskap om vad som krävs  
för att företag ska kunna göra det viktiga  

arbete som de faktiskt gör.”

Docent Nils Karlson, VD Ratio, intervjuas av  
Dagens Industri.
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Företagarnas sju   största hinder

Ratio, näringslivets forsk
ningsinstitut, forskar om 
hur företagandets villkor 
kan utvecklas och förbätt
ras.

”Vi ville identifiera vilka 
områden som är mest kri
tiska för företagen”, säger 
vd:n Nils Karlson.

För att ta reda på det har Ratio 
gått igenom statistik och glo-
bala index, lands studier över 
Sverige och svensk forskning 
samt intervjuat dels företrä-
dare för de stora arbetsgivar-
organisationerna, dels ett 
20-tal företagsledare. Arbetet 
har pågått i omkring ett år. 

En övergripande  faktor, som 
Ratio pekar ut som ett till-
växthinder, är synen på före-
tagens samhällsroll.

”Detta är den viktigaste 
frågan, enligt företags-
ledarna och branschföre-
trädarna”, säger Nils Karlson. 

Han påpekar att det har 
skett en förändring när det gäl-
ler allmänhetens syn på entre-
prenörer som har blivit mer 
positiv, men att det brister i för-
ståelse för företagandets vill-
kor hos myndig-
heter och hos 
politiker, såväl på 
kommunal som 
på riksdagsnivå. 

”Det finns en 
okunskap om 
vad som krävs för 
att företag ska 
kunna göra det 
viktiga arbete 
som de faktiskt 
gör”, säger Nils Karlson.

De övriga sex tillväxthindren 
enligt rapporten är:
ºFöretagens kompetens
försörjning.

”Det är kanske det största 
tillväxthindret för svenska 

företag. Arbetsgivarnas efter-
frågan överensstämmer inte 
med de arbetssökandes kom-
petens. Det i sin tur beror  
på att utbildningssystemet 
inte matchar företagens 
behov”, säger Nils Karlson.
ºArbetsmarknadens  
flexibilitet.

”En kombination av LAS 
och centraliserad lönebild-
ning skapar väldiga tröghe-
ter på den svenska arbets-
marknaden.”
ºSkatter på företagande och 
individer.

”Det handlar främst om 
skatter på individer. De höga 
inkomstskatterna skapar 
skattekilar, incitamentspro-
blem och en rad snedvrid-
ningar. Men även ägarskat-
terna missgynnar nyföreta-
gande och entreprenörskap, 
och svenskt ägande till för-
mån för utländskt.”
ºMyndighetsutövning och 
regeltillämpning.

”Det handlar inte enbart 
om mängden regler utan om 
hur de tillämpas och hur myn-
digheter förhåller sig till före-
tagande.”
ºOffentlig upphandling.

”Systemet är väldigt cen-
traliserat, ett av de mest cen-
traliserade i Europa. Det 

 gynnar stora 
företag och miss-
gynnar små, som 
inte klarar de 
krävande upp-
handlingspro-
cesserna.”
ºBostäder och 
infrastruktur.

”Bostadsbris-
ten, men även  
en underfinan-

sierad infrastruktur, gör att 
företag inte kan rekrytera 
eller bedriva sin verksamhet 
som de skulle önska.”

KATARINA BUTOVITSCH
katarina.butovitsch@di.se

08-573 650 63

Tvingades att säga upp         kvinnorna
VINDELN
Indexator gick som tåget, 
genomförde ett stort  
förändringsarbete och 
ökade antalet anställda. 

Då dök Lehman 
 Brothers och de senast 
anställda, till stor del 
kvinnor, sas upp. 

Åren före finanskraschen 
växte Indexator, som till verkar 
rotatorer till skogs- och gräv-
maskiner, kraftigt. Behovet av 
arbetskraft var skriande. 

Ett stort värdegrunds-
arbete genomfördes och före-
taget jobbade hårt för att få in 

fler kvinnor på monteringen 
och inom produktionen. Det 
gjordes stora utbildningsin-
satser  i samarbete med kom-
munen för att utbilda kvinn-
liga  operatörer. 

2008 var  cirka 22 procent 
kvinnor, en fördubbling jäm-
fört med tidigare. Samma 
höst vek order ingången och 
65 till 75 procent av försälj-
ningen försvann. 

”Innan var det så hårt tryck 
att kunderna lade dubbla 
order utan att vara säkra på 
att de behövde allt. Vi hade levt 
i en bubbla och Lehman- 
kraschen stack hål på den”, 
säger Gunnar Bålfors, vd för 
Indexator. 

Företaget tvingades säga 
upp över 50 personer. Cirka 
en tredjedel av personal-
styrkan påverkades. 

”Turordningen kom natur-
ligtvis att gälla. Det stora fler-
talet av dem vi hade anställt 
på grund av vår tillväxt fick 
sluta. De flesta kvinnor.  
Vi  riskerade att tappa värdet  
av arbetet som hade gjorts”, 
säger Gunnar Bålfors. 

Efter krisen har kurvan för 
Indexator pekat svagt uppåt. 
Efter en delning av företaget, 
i och med kommande genera-
tionsskifte, finns fler anställda 
än före krisen. 

Bolaget omsatte i fjol 216 
miljoner kronor och andelen 

kvinnor i organisationen är 
nu 27 procent. På konstruk-
tionssidan med maskin-
ingenjörer, högskole- och 
civilingenjörer är 50 procent 
kvinnor.

”Det är en utmaning i ett 
mindre samhälle att säga upp 
folk. Men vi höll kontakt med 
dem. Vi berättade om läget 
och höll utbildningar i sam-
arbete med kommunen och 
IF Metall. Många kom tillbaka 
när det vände. Även de som 
hade fått jobb på andra 
 ställen”, säger Hans Jonsson, 
ägare till Indexator.  

”I dag skulle vi inte hamna 
i samma situation som 2008 
eftersom vi numera rekry-
terar brett.”

TALANGSCOUT. Pia Hansson, personalchef för C&D Snickeri i Falköping, varnar för att med bristen på yrkesfolk i träindustrin riskerar                    kvalitetsstämpeln ”made in Sweden” att försvinna. Den trenden måste vändas. FOTO: JESPER FRISK

Det finns huvudsakligen sju 
hinder för tillväxt som svenska 
företag möter. Det framgår av 
en rapport som forsknings-
institutet Ratio har gjort.

Di har mött representanter 
för olika företag och fått deras 
syn på hur hindren påverkar 
verksamheten i bolaget.

UNDERSÖKER. Nils 
Karlson, vd för Ratio.  

 FOTO: ERIK CRONBERG

SAMHÄLLSROLLEN

FLEXIBILITETEN

Kristianstad: Björn Solfors Malmö: Fredrik Norrlid
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Företagarnas sju   största hinder
Talangjakt ger tillväxt 
för specialsnickeriet

Tvingades att säga upp         kvinnorna

FÖRLORADE VIKTIG KOMPETENS. Hans Jonsson, huvudägare till Indexator i Vindeln och Gunnar Bålfors, vd,  tycker båda att  
permitteringsreglerna behöver ses över.  FOTO: JESPER FRISK

TALANGSCOUT. Pia Hansson, personalchef för C&D Snickeri i Falköping, varnar för att med bristen på yrkesfolk i träindustrin riskerar                    kvalitetsstämpeln ”made in Sweden” att försvinna. Den trenden måste vändas. FOTO: JESPER FRISK

FALKÖPING
Östermalms Saluhall, en 
oljeplattform och Wallen
bergs arkiv – meritlistan 
för finsnickeriet C&D 
Snickeri kan göras lång.
      Detta använder per
sonalchefen Pia Hansson 
för att knyta till sig nya 
talanger i en bransch  
som får allt svårare att 
rekrytera rätt kompetens.

”Jag är ute på skolor och berät
tar om vår verksamhet, och jag 
pratar med arbets väg ledare, 
arbetsförmedlingen och kom
munpolitiker om att det finns 
jobb hos oss och andra företag 
i branschen”, säger Pia Hans
son, personalchef på C&D 
Snickeri.

”Jag tar till och med hit pen
sionärsföreningar på 
 studiebesök. Förhoppningen 
är att någon mormor eller far
far ska berätta för sina barn
barn vilket bra företag vi är”, 
säger hon.

Hon har åkt till Tyskland och 
lyckats rekrytera personal, 
och hon har via nära sam
arbete med utbildnings
anordnare och arbetsför
medlingens nystartsjobb 
rekryterat nyanlända killar 
från Syrien med erfarenhet 
av snickeri.

”Det är billigare för oss att 

investera i en språkkurs än  
en träindustriutbildning så 
detta har blivit en bra match
ning med små medel.”

C&D Snickeri ligger i ett trä
industrikluster runt Fal
köping med företag som 
 Kinnarps, Kvänum och 
 Gyllensvaans Möbler. Till
sammans startade de för 
några år sedan Woodcraft 
Network och en gemensam 
satsning gjordes gällande 
yrkesutbildningen för trä
industriarbete.

”Från skolan går man rakt 
in i arbete, ändå minskar 
elevantalet och utbildningar 
runt om i landet läggs  
ned. Branschen har ett 
arbetskrafts behov på tusen 
personer men bara hundra 
utbildas per år. Om vi ska ha 
kvar något ’made in Sweden’ 
måste trenden vändas”, säger 
Pia Hansson.

Hon har arbetat som per
sonalchef på C&D Snickeri i 
elva år.

”Då behövde vi egentligen 
inte en hrtjänst men med Pias 
långsiktiga fokus på vår kom
petensförsörjning genom 
åren har vi haft möjligheten 
att kunna fortsätta växa där 
branschkolleger har fått lägga 
ned eller funderar på att lägga 
ned”, säger Daniel Johansson, 
grundare och ägare.

Han startade företaget för 
snart 30 år sedan med den 

tidigare kompanjonen Clas 
Johansson, då var de specia
lister på trappor och räcken.

”Vi beställde telefonkata
loger med gula sidor för stor
stadsregionerna och började 
aktivt ringa runt och mark
nadsföra oss till möjliga 
 kunder. Något man inte 
gjorde i snickeribranschen”, 
säger Daniel Johansson.

Det var en lyckad strategi och 
företaget växte med varje nytt 
uppdrag, under några år så 
snabbt att man också blev 
Gasellföretag. För 2015 blev 
omsättningen cirka 43 mil
joner kronor. Bolaget har   
40 anställda och är därmed 
ett av Sveriges största spe
cialsnickerier.

”Hade det varit lättare att 
rekrytera hade vi kunnat 
växa ännu mer och även satsa 
på nya tjänster inom före
taget som fortsätter att 
utveckla vår organisation”, 
säger han. 

Uppdragsgivare i dag är 
främst arkitekter och bygg
bolag. Nyligen avslutade 
man sitt största projekt hit
tills, att inreda en oljeplatt
form ägd av Statoil. Och nu 
är det fokus på nästa stora 
projekt som är restaure
ringen av Östermalms Salu
hall i Stockholm.

CAROLINE KIEPELS
caroline.kiepels@di.se

08-573 652 96

Både Hans Jonsson och 
Gunnar Bålfors konstaterar 
dock att arbetsrätten som den 
ser ut i dag kan ställa ett före
tags överlevnad på sin spets. 

”Personalen är  en av görande 
resurs för ett företags konkur
renskraft. Att mista viktig 
kompetens i situationer där 
företag är i kris och varslar 
personal kan äventyra 
verksam hetens fortlevnad”, 
säger Gunnar Bålfors. 

”Det handlar specifikt om 
att rädda spetskompetens som 
man precis har lyckats rekry
tera och riskerar gå miste om. 
I dag är det upp till facket att 
säga ja till avsteg från 
 turordningsreglerna: men 

många gånger är det inte lätt 
för dem heller att säga ’vi ska 
välja den där i stället för den’. 
Det vore bättre om arbets
givaren fick välja ut 5 av 100 
som företaget vill ha kvar”, 
säger Hans Jonsson. 

Gunnar Bålfors  tycker också 
att permitterings reglerna ska 
ses över.

”Vi har konkurrentländer 
med permitteringsmöjlig
heter där staten ersätter en 
viss lönenivå så att man kan 
behålla personalen och där
med bevara konkurrens
kraft.”

CAMILLA ANDERSSON
camilla.andersson@di.se

070-598 70 04

KOMPETENS
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FÖRETAGANDETS VILLKOR

EGNA  
SEMINARIER OCH  
KONFERENSER

• Karl Wennberg & Michel Elmoznino 
Laufer talade på temat “Tillväxtföre-
tagandets skatteutmaningar”, 23 
februari.

• Ratios öppna årsmöte ”Företagan-
dets villkor – en fråga om respekt”, 
5 april.

• Nils Karlson Ratio i Almedalen 
”Utan vinst – inget hållbart företa-
gande”, 5 juli.

• Ratios Almedalspub, ”Kritiska villkor 
för företagande”, 5 juli.

• Mattias Lundbäck och Emilie 
Videnord höll föredraget ”Offentlig 
upphandling - en fråga om 700 
miljarder”, Ratio i Almedalen, 7 juli.

• Nils Karlson föreläste om ”Löne-
bildning, kompetensförsörjning 
och de tre viktigaste prioriteringar-
na för medlemsorganisationerna” 
för Svenskt Näringslivs utveck-
lingsprogram, 31 augusti.

• Nils Karlson presenterade ”Kritiska 
villkor för företagandet” för 
Installatörsföretagens styrelse,  
6 oktober.

• Nils Karlson föreläste om ”Kritiska 
villkor för företagandet” hos 
Installatörsföretagen, 5 december.

EXTERNA  
FÖRELÄSNINGAR

Mats Åkerlind, Sveriges Byggindustrier, Ursula Berge, SSR, Eva Östling, Visita, Darko Davidovic, IF Metall hos Ratio.

Nils Karlson, VD Ratio, talade i Almedalen  

om företagandets villkor.
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Samspelet mellan kapital och innovation, dvs tillväxtfinansiering, är central för att 
kunna skapa framtidens företag. Ratios forskningsprogram Financing of Innovations 
utforskar hur finansieringen av nya och snabbväxande företag i Sverige kan stärkas.

Tillväxtfinansiering

Innovation i siffror 2016: 

Forskningsprogrammet Financing of Inno-
vations startade 2013 och syftar till att föra 
samman litteratur om finans- och kapital-
försörjning med forskning om innovation 
och entreprenörskap. En fungerande inter-
aktion mellan kapital och innovation är cen-
tral för att kunna skapa framtidens företag.

Programmet tar sin utgångpunkt i vad som 
ofta kallas för the problem of double trust 
(Cooter and Schäfer, 2012). Investerare vill 

reducera osäkerheten genom att skaffa sig 
mer information om en innovation. Inno-
vatören, å andra sidan, är orolig för att idén 
stjäls. I tidiga skeden av teknikutveckling är 
dessa utmaningar särskilt påtagliga, främst 
eftersom det då föreligger såväl teknisk som 
kommersiell osäkerhet.

För att förstå och hantera ovanstående pro-
blem krävs en tvärvetenskaplig ansats. I pro-
jektet arbetar såväl nationalekonomer som 

jurister, statsvetare, företagsekonomer och 
ekonomhistoriker. Programmet fortgår till 
2018 med Vinnova som huvudfinansiär.

I styrgruppen ingår representanter för  
Svenska Uppfinnarföreningen, Tillväx-
tanalys, Vinnova, ALMI, Sparbankerna, 
Swedbank, Företagarna, SISP, Riskkapital-
föreningen och Svenskt Näringsliv.

INNOVATION

6
Egna seminarier 

och  
konferenser5

Publikationer, 
papper och 
rapporter

15
Externa  

föreläsningar
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”The sugar rush from innovation 
subsidies: a robust political economy 
perspective” i journalen Empirica.

Programpunkter och  talare

• Innovationspolitikens utmaningar och möjligheter 
Professor Patrik Gustavsson Tingvall, Ratio

• Företagsstöd, framgång och uppköp – hur ser sambanden ut? 
Professor Martin Andersson, Circle/Lunds universitet

• Effekter på vad? Systemutvärdering som alternativ ansats 
Ekon dr Sofia Avdeitchikova, Ratio

• Innovationsstöd och exportstöd: Två sidor av samma mynt 
Keynote speaker: Professor Ari Kokko, Copenhagen Business School 
Kommentarer av Anna Hallberg (Almi), Göran Marklund (Vinnova), 
Anna-Lena Bohm (Uniguide), Fredrik Bystedt (Finansdepartementet)  
och Björn Falkenhall (Tillväxtanalys).

INNOVATION

           Fungerar innovationsstöden?
Stärker statliga innovationsstöd företagens 
utvecklingskraft? I publikationen ”The sugar 
rush from innovation subsidies: a robust 
political economy perspective” i tidskriften 
Empirica undersöker Anders Gustafsson, 
Andreas Stephan, Alice Hallman och Nils 
Karlson företag som har mottagit stöd från 
svenska innovationsprogram mellan 1997 
och 2011. För att bena ut orsak och verkan 
har forskarna använt en unik svenska data-
bas med information om stöd från flera oli-

ka program. Sedan har de testat subventio-
nerna genom vad som inom statistik kallas 
för en en difference-in-differenceskattning 
kombinerat med en kvalitativ studie.  
Resultaten tyder på att det saknas positiva 
effekter för de företag som mottagit statligt 
stöd om man tittar över längre tid.

             Konferens om innovationspolitikens  
utmaningar och möjligheter
Finansiering av nya, innovativa företag är av-
görande för tillväxt och jobbskapande. Men 
hur kan politiken stödja det? Vilka legala 
och ekonomiska utmaningar och möjlig-
heter finns för innovationspolitiken? Är de 
offentliga stöd- och finansieringssystemen 
ändamålsenliga och effektiva? Vad säger 
forskningen? Tillsammans med myndig- 

heten för Tillväxtanalys arrangerade Ratio 
en konferens om innovationspolitikens ut-
maningar och möjligheter. Talade gjorde 
bland andra professorerna Patrik Gustavs-
son Tingvall och Ari Kokko.

Professor Patrik Gustavsson Tingvall

Ekon. dr Sofia Avdeitchikova



•  20  • 

INNOVATION

           Tillväxtföretagandets skatteutmaningar
Tillväxtföretag står för en oproportionerligt stor 
del av tillväxten, innovationerna och jobbska-
pandet. Men enligt en rapport inom Financing 
of innovation försvårar skattereglerna rekryte-
ring av kritisk kompetens. Doktoranden Mi-
chel Elmoznino Laufer har genomfört djupin-
tervjuer med grundare av svenska start-ups.

Särskilt fokus har lagts på skatters effekter 
på företagens finansiering och rekrytering av 
kritisk kompetens. Undersökningen baseras 
på djupintervjuer av elva unga företag inom 
IT-, konsult- och tjänstesektorerna. Slutsat-
sen är att en rad olika skatteregler skapar sto-
ra problem för denna typ av företag.

Flertalet av de intervjuade företagen har 
i början av företagandet haft stor brist på 
resurser. Många av grundarna jobbar gratis 
den första tiden och har andra arbeten vid 
sidan om för att klara finansieringen. Egna 
besparingar är i detta skede en helt avgöran-
de finansieringsform. Utan ett eget sparat 
kapital kan inte affärsidéer utvecklas, perso-
nal rekryteras eller externt kapital erhållas. 
Följaktligen är skatter på inkomster och 
sparande centrala för tillväxtföretagandets 
möjligheter.
Bristen på finansiering under företagens 
första kritiska år gör även att utformningen 
av 3:12-reglerna, bolagsskatten och kapi-

talskatter blir mycket viktiga för företagens 
överlevnad och tillväxtmöjligheter. Bland 
externa finansiärer är privata affärsänglar 
viktigast. Lån från Almi kan ha betydelse 
som en första typ av extern finansiering, 
men är oftast inte tillräcklig för att kunna 
expandera. Banklån är däremot nästan 
omöjligt att få för dessa företag.

Skatteregler har även stor betydelse när det 
gäller möjligheterna att rekrytera kritisk 
kompetens. Olika typer av löneskatter och 
sociala avgifter, även på unga, gör det dyrt 
att anställa. Lika viktigt är dock att bristen 
på en fungerande beskattning på perso-
naloptioner gör det svårt eller omöjligt att 
rekrytera nyckelmedarbetare som tidigare 
haft en hög lön och en trygg anställning.
Beslutsfattare som är intresserade av att öka 
nya företags tillväxtmöjligheter bör enligt Mi-
chel Elmoznino Laufers slutsatser inrikta sig 
på reformer som underlättar för privatperso-
ner att bygga upp egna besparingar som inves-
teras i företagande, samt även reformer för att 
minska risken och skattesatserna förknippade 
med externa investeringar.

EGNA SEMINARIER & KONFERENSER
• Konferens ”Företagsstöd – fungerar 

det?”,  Stockholm, 28 april

• Karl Wennberg & Michel Elmoznino 
Laufer talade om ”Tillväxtföretagan-
dets skatteutmaningar”, 23 februari

• Ratios öppna årsmöte ”Företagandets 
villkor – en fråga om respekt”, 5 april

• Christian Sandström & Michel 
Elmoznino Laufer föreläste på seminariet 
”Disruptiva affärsidéer och tillväxtföre-
tagande”, Ratio i Almedalen, 5 juli

• Anders Gustafsson & Christian 
Sandström föreläste på seminariet 
”Vem finansierar företagen bäst?”, 
Ratio i Almedalen, 8 juli

• Hanna Almlöf & Per-Olof Bjuggren 
föreläste om ”Så kan aktiebolagsrät-
ten för mindre företag utvecklas”, 
seminarium på Mötesplats Ratio,  
23 november

PUBLIKATIONER, 
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• Avdeitchikova, S., & Nyström, K. 
(2016). Access to Informal Venture 
Capital and Ambitious Entrepre-
neurship – Cross Country 
Evidence. International Review of 
Entrepreneurship

• Gustafsson, A., Stephan, A., 
Hallman, A., & Karlson, N. (2016). 
The “sugar rush” from innovation 
subsidies: a robust political 
economy perspective. Empirica

• Herrmann, J., Avdeitchikova, S., & 
Hjertstrom, A. (2016). The 
Influence of Functional and 
Relational Proximities on Business 
Angel Investments. International 
Journal of Entrepreneurship and 
Small Business

• Baum, C. F., Lööf, H., Nabavi, P., 
& Stephan, A. (in press). A new 
approach to estimation of the 
R&D-innovation-productivity 
relationship. Economics of 
Innovation and New Technology

• Berglund, H., Sandström, C. (in 
press). A New Perspective on the 
Innovator’s Dilemma: Exploring 
the role of Entrepreneurial 
Incentives. International Journal of 
Technology Management

• Sandström,C., Wennberg, K., 
Wallin, M.W., & Zherlygina, Y. (in 
press). Public policy for academic 
entrepreneurship initiatives: a 
review and critical discussion. The 
Journal of Technology Transfer. 

• Schäfer, D., Stephan, A., & 
Mosquera, J. S. (in press). Family 
ownership: does it matter for 
funding and success of corporate 
innovations? Small Business 
Economics
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• Sofia Avdeitchikova föreläste om 
Regional Impact of the Business 
Angel Co-Investment Scheme – A 
Market Development Approach på en 
konferens om forskningen kring 
affärsängelinvesteringar arrangerad 
av Business Angels Europe i Essen, 
Tyskland, 22 februari.

• Christian Sandström föreläste om 
forskning och innovation på en 
Innovationsfrukost arrangerad av 
Jernkontoret vid Riksdagen i 
Stockholm, 11 februari

• Per-Olof Bjuggren presenterade 
Swedish patent litigation in compari-
son to European på ett seminarium 
arrangerat av Svenska Föreningen för 
Immaterialrätt i Stockholm, 16 
februari.

• Eskil Ullberg föreläste om ”How can 
Patent Markets Enable Growth?” på 
en workshop arrangerad av Europe-
iska Kommissionen och Vinnova i 
Bryssel, Belgien, 3 mars.

• Anders Gustafsson, Nils Karlson och 
Andreas Stephan deltog i den årliga 
Public Choice Society-konferensen 
och presenterade The ’sugar rush’ 
from innovation subsidies: a robust 
political economy perspective i Fort 
Lauderdale, Florida, USA. 10-12 
mars.

• Anders Gustafsson, Nils Karlson och 
Andreas Stephan deltog i den årliga 
European Public Choice Society- 
konferensen och presenterade The 
’sugar rush’ from innovation subsi-
dies: a robust political economy 
perspective i Freiburg, Tyskland, 30 
mars – 2 april.

• Anders Gustafsson presenterade 
”Picking Winners or Picking Whiners? 
The logic and performance of multiple 
subsidized firms” på ett forskarsemi-
narium vid JIBS i Jönköping, 27 maj. 

• Anders Gustafsson presenterade 
”Picking Winners or Picking Whiners? 
The logic and performance of multiple 
subsidized firms” på en workshop 
hos Tillväxtanalys i Stockholm, 31 maj.

• Sofia Avdeitchikova deltog i the 36th 
Annual Babson College Entrepre-
neurship Research Conference och 
presenterade ”Access to informal 
venture capital  and ambitious 
entrepreneurship – Cross country 
evidence” i Bodø, Norge, 8-11 juni.

• Per-Olof Bjuggren presenterade 
”Startups, Financing and Geography” 
vid det 16:e årliga Uddevalla 
Symposiet i London, Storbritannien, 
30 juni till 2 augusti.

• Daniel Halvarsson och Patrik 
Gustavsson Tingvall föreläste om 
Privat och Statligt Riskkapital, hos 
Tillväxtanalys i Stockholm, 9 
september.

• Anders Gustafsson presenterade 
”Picking Winners or Picking Whiners? 
Nationella konferensen i nationaleko-
nomi (Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet) , 28-30 
september.

• Anders Gustafsson deltog i en 
SWEGPEC-doktorandkonferens och 
presenterade ”Busy Doing Nothing 
–  A Model of Persistent Unproductive 
Policies” vid Linköpings universitet, 
16-17 november

• Hanna Almlöf föreläste om ”Aktiebo-
lagsrätt och regleringsteori” på ett 
forskningsseminarium vid BI 
Handelshøyskolen i Oslo, 29 
november.

• Anders Gustafsson presenterade 
”Busy Doing Nothing – A Model of 
Persistent Unproductive Policies” på 
ett forskarseminarium vid JIBS i 
Jönköping, 9 december.
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• Daunfeldt, S-O., Gustavsson 
Tingvall, P., & Halvarsson, D. 
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de någon effekt? Ekonomisk 
debatt.

• Avdeitchikova, S., & Nyström, K. 
(2016). Access to Informal Venture 
Capital and Ambitious Entrepre-
neurship - Cross Country Eviden-
ce. International Review of 
Entrepreneurship.

• Hedström, P., & Wennberg, K. 
(2016). Casual Mechanisms in 
Organization and Innovation 
Studies. Ratio WP 284.  

• Avdeitchikova, S., & Landström, H. 
(2016). The economic significance 
of business angels: toward 
comparable indicators. In H. 
Landström, & C. Mason (Eds.) 
Handbook of Research on 
Business Angels (pp. 53–75). 
Cheltenham, UK: Edward Elgar 
Publishing Limited. 

• Avdeitchikova, S., Rydell, I., & 
Grauers, Y. (2016). Regionala 
strukturer för riskvillig finansiering: 
Definition, insatslogik, förändring 
och fondernas bidrag. 

• Reifner, U., Neuberger, D., Clerc-- 
Renaud, S., Zakaria, I., Schwizer, 
P., Nastansky, A., Stephan, A., 
Soana, M. G., Ferri, G., Schwartz, 
S., Forbes, W., & Riefa, C. (2016). 
Study on the remuneration 
provisions applicable to credit 
institutions and investment firms. 
Hamburg: IFF.
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Digitaliseringen får omvälvande konsekvenser för det svenska samhället. Stän-
digt billigare och bättre teknik resulterar i välståndsökning, men medför också 
strukturell omvandling med konsekvenser för företag, individer och politik.

Delningsekonomi och digitalisering

Digitalisering i siffror 2016: 

På Ratio arbetar fem forskare med digitali-
sering. Deras forskning handlar bland an-
nat om de omvälvningar som den tekniska 
utvecklingen medför. Med utgångspunkt 
i en tvärvetenskaplig ansats och ett före-
tagsperspektiv bedrivs forskning om såväl 
strategiska implikationer för företag som 
konsekvenser för arbetsmarknaden.
  
Delningsekonomin utgör ett exempel på att 
branscher desintegreras när tekniken leder 

till lägre transaktionskostnader. I den pris-
belönta artikeln ”Analysing Uber in Social 
Media” visar docent Christian Sandström 
och ekon. dr Christofer Laurell att Uber le-
der till omfattande institutionell turbulens. 
Institutionella omvälvningar drivs nämli-
gen av företag, ofta nya sådana. De svenska 
Optionsmäklarna (OM) kom att omstöpa 
mer än bara den egna affären när de skapade 
en elektronisk börs för optioner. Historien 
har dokumenterats av fil. dr Mirko Ernkvist 

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 ex-
changes”. En uppmärksammad artikel som 
under året utgjort underlag för ytterligare 
forskning på området.

DIGITALISERING

Eget seminarium 
och konferens4
1

Publikationer, 
papper och 
rapporter

4
Externa  

föreläsningar
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”Digitaliseringen stöper 
alltså om vårt samhälle 
och våra livsvillkor. Företa-
gens värdeskapande är 
den drivande kraften i 
denna utveckling.”

DIGITALISERING

          Varför slår teknik 
politik?
I artikeln ”Varför kan teknik slå politik?” 
(Ekonomisk debatt) utreder forskarna 
Christian Sandström, Mirko Ernkvist, 
Christofer Laurell och Jan Jörnmark hur 
och varför nya företag kan utmanövrera 
etablerade företag när ny teknik skapar in-
stitutionell turbulens. Med utgångspunkt i 
tre fall – Uber, Axis Communications och 
Optionsmäklarna (OM) – visar de att eta-
blerade aktörer sällan har incitament att 
influera en institutionell ordning eftersom 
de redan har anpassat sin verksamhet. I de 
fall då de nya företagen inte initialt växer på 
bekostnad av de etablerade bolagen finns 
det dessutom få incitament att försöka 
blockera förändringar. Detta, i kombina-
tion med tekniska kompetenser som anpas-
sats för den gamla tekniken, leder till att ett 
fönster kan skapas, i vilket nya bolag kan få 
fotfäste. Genom att agera snabbt skaffar de 
sig ett övertag och börjar växa. Via medve-
ten bearbetning av institutionerna genom 
exempelvis utbildningsaktiviteter, allians-
byggande och positionering av den nya 
tekniken förändras spelreglerna gradvis till 
de nya aktörernas fördel, varpå etablerade 
bolag börjar hamna på efterkälken.

          Digital disruption
Digitaliseringen stöper alltså om vårt sam-
hälle och våra livsvillkor. Företagens värde-
skapande är den drivande kraften i denna 
utveckling, men även individer och samhäl-
le påverkas. Till julen gav Ratio ut skriften 
”Digital Disruption: konsekvenser för fö-
retagande, individer och samhälle” av Nils 
Karlson och Christian Sandström. Skriften 
tar sin utgångspunkt i Ratios forskning om 
dessa processer. Hur påverkas företagandet, 
arbetsmarknaden, jobben, kompetensbe-
hoven och politiken? Hur kan digitalise-
ringens möjligheter tillvaratas?

Skriften lanserades under Ratios årliga 
julmingel med besök av Ratios medlemmar 
och personer från akademi, politik och nä-
ringsliv. Nils Karlson och Christian Sand-
ström presenterade skriftens resultat och 

betonade att det 
inte saknas möjlig-
heter att påverka 
utvecklingen trots 
digitaliseringens 
omstörtande kon-
sekvenser.  Sverige  
har länge varit  
ett reformland 
som åstadkommit 
grundläggande 
strukturreformer 
på en rad områden 
och under rad oli-
ka regeringar från 
mitten av 1980- 
talet ända fram 
till 2010-talet. Att 
bejaka framväx-
ten av en mer dynamisk och inkluderande 
marknadsekonomi, där entreprenörskap, 
innovationer, kompetens och flexibilitet ger 
Sverige ökad utvecklingskraft och nya jobb i 
växande företag torde vara avgörande för att 
digitaliseringen ska vara en möjlighet snara-
re än ett hot.

Nyrekryterade doktorander undersöker 
digitalisering och institutionell förändring
Ratio har under året knutit två nya dok- 
torander till forskningen om digitalisering.  

Andrea Geissinger är ny doktorand på Ratio 
och Örebro universitet. Hon är utbildad na-
tionalekonom från Stockholms universitet 
och Friedrich-Alexander-Universität Erlang-
en-Nürnberg. Hon kommer att forska om 
digitalisering och arbetsmarknad och hand-
leds av professor Christina Öberg och ekon. 
dr Christofer Laurell.

Rasmus Nykvists forskning handlar om insti-
tutionell förändring och det långsiktiga sam-
spelet mellan teknisk utveckling och politisk 
förändring. Sedan april är han doktorand 
inom företagsekonomi med inriktning på 
strategi och marknadsföring på Örebro uni-
versitet och Ratio. Handledare är professor 
Christina Öberg och fil. dr Mirko Ernkvist. 
Han är även författare till bidraget ”The Crea-
tion of a Global Firm: LM Ericsson and Cha-
racter Virtue put into Context” i forsknings-
antologin ”Virtues in Entrepreneurship”.

Andrea Geissinger Rasmus Nykvist

Digital Disruption: 
konsekvenser för 
företagande, individer 
och samhälle av Nils 
Karlson och Christian 
Sandström

 DIGITAL  
DISRUPTION

christian sandström
nils karlson

KONSEKVENSER FÖR FÖRETAGANDE, INDIVIDER OCH SAMHÄLLE

DIGITAL DISRUPTION 
KONSEKVENSER FÖR FÖRETAGANDE, INDIVIDER OCH SAMHÄLLE

Digitaliseringen stöper om vårt samhälle och våra 
livsvillkor. Nya marknader skapas, andra försvinner. 
Nya kompetenser efterfrågas, andra blir mindre 
värda. Allt går i en rasande takt, i en globalt allt mer 
sammankopplad värld. 

Företagens värdeskapande är den drivande kraften 
i denna utveckling, men även individer och samhälle 
påverkas.

Med utgångspunkt i forskning vid Ratio – 
Näringslivets forskningsinstitut beskriver och förklarar 
författarna digitaliseringens konsekvenser och 
möjligheter. 

Hur påverkas företagandet, arbetsmarknaden,  
jobben, kompetensbehoven och politiken?  
Hur kan digitaliseringens möjligheter tillvaratas?

Christian Sandström är docent vid Ratio  
och Chalmers tekniska högskola.  
Nils Karlson är docent och VD vid Ratio.



           Stora konsekvenser för företag när UK går mot Brexit
En kommande Brexit kommer att få poli-
tiska och ekonomiska konsekvenser, inte 
minst genom minskad utrikeshandel och 
försämrat ekonomiskt samarbete i Euro-
pa. I ”The Brexit Trade Disruption Revi-
sited” undersöker Ratios forskare Andreas 
Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk de 
ekonomiska konsekvenserna av en Brexit. 
Hatzigeorgiou och Lodefalk genomför en 
genomgång av forskningsläget om handel 

och handelspolitik. De finner bland annat 
att de negativa ekonomiska konsekvenser-
na av utebliven handel till följd av minskad 
migration förmodligen har underskattats. 
De förutspår även en försvagad brittisk 
handelspolitik och minskad ekonomisk 
integration mellan Storbritannien och EU.

- Effekterna av en Brexit kommer att bli 
kännbara för Storbritannien och hela Euro-
pa. Här har svenska beslutsfattare en viktig 

uppgift framför sig. Både för att säkerställa 
fungerande handel även efter Brexit. Men 
också för att upprätthålla företagandets vill-
kor på hemmaplan i en tid av stor osäkerhet 
och internationell konkurrens, säger Andre-
as Hatzigeorgiou.
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HANDEL

Ratios forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.  
Hit hör exempelvis arbetsmarknad, innovationsfinansiering och kompetensför- 
sörjning. Men också internationell handel. Under året har Ratios forskare fortsatt att 
studera den internationella handeln inom WTO och till Kina. Inför omröstningen om 
ett brittiskt utträde ur EU släpptes även en studie av konsekvenserna av en Brexit.

Internationell handel

Handel i siffror 2016: 

9
Publikationer, 
papper och 
rapporter

2
Externa  

föreläsningar



         Nya rön om kinesisk paradox
Under mer än tre decennier har Kina kom-
binerat snabb ekonomisk tillväxt med en 
hårt reglerad finanssektor. Detta har länge 
väckt debatt bland ekonomer. Under året 
har forskarna Bengt Söderlund och Patrik 
Gustavsson Tingvall bidragit till denna dis-
kussion med artikeln ”Capital Freedom, 
Financial Development and Provincial 
Economic Growth in China” i tidskriften 
World Economy. För detta har forskarna 

studerat kinesiska regionala data som tidi-
gare har varit svårtillgängliga. Resultaten 
tyder på att fri rörlighet för kapital är sam-
mankopplat med både högre inkomster 
och tillväxt. I synnerhet verkar reformer för 
mer marknadsanpassade finansiella insti-
tutioner och starkare juridiska och statliga 
institutioner har en särskilt stark påverkan 
på tillväxten i de fattigare kinesiska provin-
serna.
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         Sport på export
Länder som möts i fotbollsmatcher ökar 
sin bilaterala handel. Det pekar resultaten  
i doktor Andreas Hatzigerogious artikel 
”Can Sports Promote Exports? The Role 
of Soccer Matches in International Trade” 

i Global Economy Journal på. Med hjälp 
av cirka 4800 landskamper i fotboll mellan 
209 länder under perioden 1995 till 2001 
undersöker Hatzigeorgiou sambandet mel-
lan idrottsevenemang och utrikeshandel. 

Resultaten kan exempelvis bero på ökad 
synlighet för länder på utländska markna-
der, och möjligheter att knyta affärsrela- 
tioner i samband med stora evenemang.

Ny handelsforskare
Ekonomie doktor Magnus Lodefalk fors-
kar om företagens globalisering, tillväxt 
och integration. I ett särskilt spår fokuserar 
han på internationaliseringens effekter på 
de små och medelstora företagen samt på 
familjeföretag. Magnus delar sin tid mellan 
Ratio och Örebro universitet där han även 
undervisar om handel och handelspolitik 
på avancerad nivå.

• Hasche, N., Linton, G., & Öberg, C. 
(2017) Trust in open innovation – the 
case of a med-tech start-up European 
Journal of Innovation Management. 

• Hatzigeorgiou, A. (2016). Can Sports 
Promote Exports? The Role of Soccer 
Matches in International Trade. Global 
Economy Journal.

• Hatzigeorgiou, A., & Lodefalk, M. 
(2016). Migrants’ Influence on 
Firm-level Exports. Journal of Industry, 
Competition and Trade. 

• Hatzigeorgiou, A., & Lodefalk, M. 
(2016). The Brexit Trade Disruption 
Revisited. The Estey Journal of 
International Law and Trade Policy 

• Lodefalk, M. (2016). Temporary 
expats for exports: micro-level 
evidence. Review of World  
Economics. 

• Hatzigeorgiou, A, & Lodefalk, M. 
(2016). Brexflektioner – vilka blir de 
ekonomiska konsekvenserna av att 
Storbritannien lämnar EU? Ekono-
misk debatt. 

• Hatzigeorgiou, A., Karpaty, P., Kneller, 
R., & Lodefalk, M. (2016). Do 
Immigrants Spur Offshoring? 
Firm-Level Evidence. (Ratio Working 
Paper No. 282). 

• Lodefalk, M. (2017). Servicification of 
Firms and Trade Policy Implications. 
World Trade Review. 

• Söderlund, B., & Gustavsson Tingvall, 
P. (in press). Capital Freedom, Financi-
al Development and Provincial Econo-
mic Growth in China. The World 
Economy. 
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• Eskil Ullberg deltog i WINIR 2016 
Symposium on Property Rights 
och presenterade ”Trade in ideas: 
Performance and behavioural 
properties of markets in patents 
with two-part tariff” i Bristol, 
Storbritannien, 4 – 6 april.

• Nils Karlson deltog i en panel vid 
seminariet ”Handel och samhälls-
försörjning – hur sårbart är 
Sverige?” arrangerat av Svensk 
Sjöfart, Sjöfartsforum, Lighthouse, 
Skärgårdsredarna, Sveriges 
Hamnar, Sveriges Skeppsmäkla-
reförening och Svenskt Marintek-
niskt Forum i Almedalen, 6 juli.

EXTERNA  
SEMINARIER
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Ratios program för unga forskare vänder sig till studenter på avan-
cerad nivå, och doktorander och Post Docs som är intresserade av 
idé- och kunskapsutveckling inom Ratios profilområden. Vi arrang-
erar konferenser och seminarier med syfte att sprida forskning och 
utveckla unga talangers intresse för forskning. 

För framtida forskare

Varje år tar Ratio in talangfulla studenter 
som blir stöd till forskare inom pågående 
projekt. Det är en arbetsform som givit 
goda resultat både för de unga akademiker-
na och för Ratio. 

Ratio tar emot assistenter, praktikanter och 
uppsatsstudenter under kortare eller längre 
tid. Att flera blir medförfattare till publika-
tioner visar att arbetet både är konkret och 
effektivt. 

Sommarassistenter
Under sommaren 2016 arbetade nio assis-
tenter tillsammans med seniora forskare. Att 
arbeta som assistent hos Ratio är en bra bas 
för vidare karriär, inte bara inom akademin. 

Program för unga forskare
Forskningsinstitutet Ratios program Unga 
forskare vänder sig till studenter från 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 betydel-
se för Sveriges utveckling. Programmet ger 
doktorander och nyligen disputerade stöd 
att utveckla sin fortsatta akademiska karriär. 
Hos Ratio finns en rad olika möjligheter att 
engagera sig i ett akademiskt sammanhang. 

USA-stipendium till 
Anders Gustafsson
Anders Gustafsson reser under våren 
2017 till Washington DC för att studera 
vid George Mason University, GMU, på 
ett stipendium från Ratio. Anders är 
doktorand vid Jönköpings internationella 
handelshögskola och Ratio. Han forskar 
inom projektet Financing of Innovations 
med inriktning på företagsstöd och 
politisk ekonomi.

- Jag är stolt och glad över att ha fått ett 
stipendium från Ratio som möjliggör min 
vistelse vid GMU. De är sedan länge 
starka på forskning runt interaktionen 
mellan det ekonomiska och politiska, 
vilket jag själv forskar om.

- Ekonomerna på GMU är intresserade 
av evolutionär utveckling av marknader, 
något som vi är dåliga på i Sverige men 
som har stor betydelse för effektiv 
näringspolitik, berättar Anders.

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

UNGA FORSKARE

Ratio erbjuder 
bland annat:
• Sommarjobb 

• Doktorand- och assistent-
tjänster

• Stipendium för studier i USA

• Uppsatshandledning

• Praktikplatser

• Seminarier och nätverk

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

Jag är stolt och glad  
över att ha fått ett stipendium  
från Ratio som möjliggör min  

vistelse vid  
George Mason University
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John Norell - praktikant med sikte  
på forskarbanan
- Jag tillbringade en termin som praktikant 
på Ratio som en del av min utbildning på 
statsvetarprogrammet i Göteborg. På 
Ratio fick jag vara med och delta i det 
dagliga arbetet på institutet och hjälpa till i 
olika forskningsprojekt, bland annat 
genom att ta fram, sammanställa och 
analysera olika typer av data.

Om man funderar på att forsätta med 
forskning efter sina studier eller  
bara är nyfiken på hur forsk- 
ningsprocessen går till så  
skulle jag definitivt rekom- 
mendera att göra göra en  
praktikperiod på Ratio.

UNGA FORSKARE

På Ratio fick  
jag bland annat  
hjälpa till i olika  

forskningsprojekt

Sofia Widengren 
forskade om  
patenttvister
- Jag jobbade som forskningsassistent  
åt professor Per-Olof Bjuggren under 
sommaren 2016 inom projektet Finan-
cing of Innovations med fokus på 
patenttvister. Vi kartlade vilka faktorer 
som ökar risken för att ett patent ska bli 
föremål för en patenttvist. 

Jag kan varmt  
rekommendera att  

söka tjänsten

                    Det var ett mycket roligt projekt 
                      där jag fick kombinera mina 
                        kunskaper inom juridik med 
                      statisk och databehandling. 

                 Ratio är en väldigt stimulerande  
      arbetsplats. Under sommaren lärde 
jag mig inte bara mer om patent och upp- 
hovsrätt utan även mycket om forsk-
ningsarbetet i stort. Att få en gedigen  
kunskap i hur man tar fram högkvalitativa 
underlag har varit väldigt givande för mig, 
även efter min tid på Ratio. En stor fördel 
med Ratio är att alla forskare och 
forskningsassistenter arbetar inom så 
olika områden, vilket gör att man får lära 
sig lite om mycket. Det är en varm miljö 
där alla gärna delar med sig av sin 
kunskap och expertis. 

Att få arbeta på Ratio är en jättebra 
möjlighet att få insyn i forskningsvärlden. 
Jag kan varmt rekommendera att söka 
tjänsten som sommarassistent om man 
är nyfiken på den akademiska banan. 
Efter sommaren började jag arbeta som 
politisk sekreterare i justitieutskottet där 
jag har haft stor användning av mina 
kunskaper från Ratio.

Unga forskare på 
Ratio våren 2016
Inom programmet Unga forskare tar 
Ratio emot praktikanter och handleder 
uppsatsstudenter. Under våren hade vi 
fem studenter på plats:
Eirin Zira och Arthur-Alexandre Mauriès 
skrev uppsats under handledning av 
Kristina Nyström. Hannes Jägerstedt 
skrev uppsats under handledning av 
Patrik Tingvall. Wazah Pello Esso, Lunds 
universitet, och Emilie Videnord, Uppsala 
universitet, praktiserade på Ratio. 
Sociologen Hogne Lerøy Sataøen var 
gästforskare under våren. Han har en 
post doc-tjänst vid Bergens universitet.

Vad hände sen?

Wazah Pello Esso 
gjorde praktik på Ratio 
under 2016 och är nu 
forskningsassistent vid 
Centre for Municipality 
Studies vid Linköpings 
Universitet.

Emil Bustos jobbade 
som sommarassistent 
med en studie om 
företagsstöd och 
fortsätter nu sina 
masterstudier vid Paris 
School of Economics.
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Exempel på hur den akademiska  
kvalitetssäkringsprocessen går till

Sommar 
Professor Karl Wennberg läser om 
migration och bestämmer sig för att  
hitta något att skriva om relaterat till 
migration och entreprenörskap.

Vår 
Pappret omarbetas: Några nya 
körningar baserade på paneldata 
görs. Karl skriver en mer utvecklad 
teoridel och språket ses över igen. 

Vår 
Avslag från Small Business 
Economics (SBE). Två kortfattade 
granskningsrapporter kommer 
tillbaka. Vissa förbättringar görs 
utifrån förslagen.

Vinter
Fores ger stöd åt Nedim för 
datainsamling till hans avhandling.

Höst
Pappret granskas för tredje gången.

November
Pappret accepteras för publikation 
och görs tillgängligt online.

Höst
Pappret skickas till International Small 
Business Journal. Papperet läses av tre 
granskare och forskarna blir ombedda 
att se över texten och skicka in igen  
(revise and resubmit).

Höst 
Karl och doktoranden Nedim Efendic 
bestämmer sig för att skriva ett papper 
om entreprenörskap bland andra- 
generationsinvandrare.

Sommar 
Pappret expertgranskas på nytt och 
forskarna blir ombedda att se över 
texten igen men i mindre omfatt-
ning. Justeringar görs och pappret 
skickas in på nytt.

Karl och Nedim kommer i kontakt 
med Fredrik Andersson, national-
ekonom från Göteborg, som 
arbetar på SCB. En gemensam 
rapport skrivs till Fores och 
publiceras internt på SCB.

2011

2014

2012

2015

2013

2016
Vår 
Video om innehållet i pappret läggs 
ut på YouTube för att sprida 
kunskaperna vidare.

December 
Artikeln publiceras i International 
Small Business Journal.

Publikation:
Efendic, N., Andersson, F. W., & 
Wennberg, K. (2016). Growth in 
first- and second-generation 
immigrant firms in Sweden. 
International Small Business 
Journal, 34(8), 1028-1052.

Sommar 
Pappret presenteras på Uddevalla- 
symposiet och får utmärkelsen  
”Best paper”!

Sommar 
Pappret presenteras på Academy of 
Management i USA (den största 
företagsekonomiska konferensen) och 
får god feedback. Förbättringar görs 
utifrån förslag på konferensen.

Vår 
Rapporten översätts till engelska,  
nya analyser, omprioriteringar gör att 
processen förlängs.

Höst
Strategiska övervägningar, språk- 
granskning görs. Till slut skickas pappret  
in till Small Business Economics (SBE). 
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En gästforskare berättar
- Ratio är ett välkänt forskningsinstitut. Jag 
och mina norska kollegor hade tidigare tagit 
del av forskningen om yrkesutbildning inom 
programmet Kompetens för tillväxt.

Hogne Lerøy Sataøen är sociolog från 
universitetet i Bergen. Han sökte sig till 
Stockholm under vårterminen för att kunna 
arbeta närmare svenska källor i ett forsknings-
projekt om kvalitetssäkring i högre utbildning.

Efter att ha kommit i kontakt med Ratios 
forskare nationalekonomen Mattias Lundbäck 
i ett jämförande projekt om strukturreformer 
sökte han sig till Ratio. Han minns tiden på 
institutet för den intressanta dynamiken med 
många unga forskare och de välbesökta 
vetenskapliga seminarierna.

- Det är ovanligt i akademin med ett sådant 
engagemang och god uppslutning. Jag fick 
bra feedback när jag presenterade mina 
resultat.

Efter att ha gästat Ratio tillträdde Hogne Lerøy 
Sataøen som lektor vid Örebro universitet.

- Att ha arbetat på Ratio är en god akademisk 
merit och signalerade kompetens om svenska 
förhållanden.

Ratio har starka tvärvetenskapliga nätverk runtom i världen. I flera projekt sam-
arbetar vi med internationella forskare och genomför regelbundet konferenser, 
kollokvier och seminarier med internationella inslag.

”Every generation has underestimated the 
potential for finding new ideas... possibilities 

do not add up. They multiply”

Internationella samarbeten

Världsberömd optimist på besök
Årets föreläsning till minne av Eli F. Heck-
scher hölls av Paul Romer, professor vid 
NYU Stern School of Business, New York 
University. Professor Romer är en av värl-
dens mest välrenommerade nationaleko-
nomer och en av pionjärerna bakom den 
endogena tillväxtteorin, som visar att in-
vesteringar i humankapital och spridnings-
effekter bidrar väsentligt till innovation 
och ekonomisk tillväxt. I oktober blev han 
även chefsekonom på Världsbanken. Fö-
reläsning hade titeln ”Short-Run Shocks; 
Long-Run Pessimism”. Romer tog avstamp 
i 1980-talets ekonomiska chocker och den 
pessimism dessa skapade. Likväl kom eko-
nomin att förbättras, världsfattigdomen 
att minska och viktiga indikatorer som 
läskunnighet att öka. För att undvika nya 
finanskriser och för att förbättra världseko-
nomin bör beslutsfattare enligt Romer där-
för omfamna en optimistisk öppenhet mot 
långsiktiga positiva trender. På så sätt kan 
nya idéer förverkligas och felbedömningar 
undvikas. Eli F. Heckscher-föreläsning-
en arrangeras av Ratio tillsammans med 
EHFF vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Professor Romer presenterade även sitt 
papper ”The Trouble with Macroecono-

mics” på Ratio. I detta uppmärksammade 
papper kritiserar Romer antagandena bak-
om dagens makroekonomiska modeller. 
Under seminariet agerade doktoranden An-
ders Gustafsson opponent. 

Paul Romer och Nils Karlson under årets 
Heckscherföreläsning Short-term shocks; 
long-term pessimism.

Hogne Lerøy Sataøen, sociolog 
från universitetet i Bergen

Paul Romer
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- Fler personer blir entreprenörer. Samti-
digt räknas entreprenörer sällan in i mo-
deller som analyserar inkomstojämlikhet. 
I vårt papper undersöker vi hur antalet 
och typen av företagare påverkar inkomst-
skillnaderna i Sverige, och finner att entre-
prenörer påverkar svansarna i inkomstför-
delningen, och därigenom ojämlikheten. 

De flesta egenföretagare har väldigt låga 
inkomster medan det omvända gäller för 
aktiebolagsföretagare. Vi hoppas att arti-
keln ska kunna bidra till en bättre förståel-
se av inkomstojämlikhet. Kommentarer-
na i Portugal, där man tittar på liknande 
frågor, har definitivt vässat artikeln, säger 
ekon. dr Martin Korpi.

Vetenskapliga seminarier är en viktig del av den akademiska 
kvalitetssäkringen. I april besökte Ratios forskare Martin Korpi 
och Daniel Halvarsson Instituto Superior Técnico i Lissabon. Där 
deltog de i en workshop dit de bjudits in för att presentera pappret 
Entrepreneurship and Income Inequality.

         Ratios forskare hos Instituto Superior 
Técnico i Lissabon

Martin Korpi, ekon. drDaniel Halvarsson, fil. dr

Ledande professorer 
från NYU Stern 
School huvudtalare 
på RCYSS 

Årets upplaga 
av RCYSS – The 
Ratio Colloqui-
um for Young 
Social Scientists 
gick av stapeln 
den 25-27:e 
augusti. 
Konferensen 
samlade unga 
samhälls- 
forskare inom 
huvudsakligen 
företagsekono-
mi och management på temat Organi-
zing for Digitalization. 

Huvudtalare var J.P. Eggers från NYU 
Stern School of Business och Ola 
Henfridsson från Chalmers tekniska 
högskola. De två ledande professorerna 
gav även feedback till samtliga deltaga-
res presentationer.

I samband med RCYSS arrangerades 
även ett seminarium för särskilt inbjudna 
företrädare för näringslivet, verksamma i 
företag eller branscher som ligger långt 
fram i digitaliseringen. Eggers och 
Henfridssons presentationer från semina-
riet kan ses på ratio.se

Huvudtalare var J.P. Eggers  
från NYU Stern School  

of Business

Professor Barry R. Weingast

Internationellt möte om  
beteendeekonomi
Den 19-20:e augusti arrangerade Ratio och 
Liberty Fund forskarkonferensen Behavioral 
Economics and Liberty: The Role of the State. 
Under helgen diskuterade internationella 
forskare nya rön inom beteendeekonomi. 

Ratio samarbetar sedan 2003 med amerikan-
ska Liberty fund, och samarrangerar bland 
annat årligen konferenser om aktuella debatter 
inom akademin.

Eli F. Heckscherföreläsare hösten 2017 blir Barry R. Weingast
Barry R. Weingast är professor i statsveten-
skap och senior fellow vid Hoover Institute, 
Stanford University. Han är en medlem av 
amerikanska National Academy of Sciences 
och American Academy of Arts and Sciences.

Weingasts forskning fokuserar på relationen 
mellan politik och marknader, särskilt 
ekonomiska reformer och marknadsekono-
mins politiska grundvalar. Han har skrivit 

mycket om politisk 
och ekonomisk 
utveckling, 
federalism och 
decentralisering, 
rättsliga institutioner 
och rättsstat och 
demokrati.
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Stor vikt läggs vid att föra ut Ratios forskningsresultat.  Våra forskare medverkar  
ofta i media som experter, exempelvis under avtalsrörelsen. Året har  präglats av  
en uppmärksammad studie om betydelsen av prao och en kartläggning av  
yrkesutbildningens irrvägar. I september besöktes Ratio av den välkände national- 
ekonomen Paul Romer som genomförde en uppmärksammad Heckscherföre- 
läsning och intervjuades av Nils Karlson i RatioTV.

Media

”Spelutveckling är väldigt datadrivet i 
dag. Spelen fi njusteras hela tiden efter 
den feedback som analysverktygen 
gräver fram om spelarnas beteende. 
Men med för mycket sådan datadriven 
analys riskerar man att tappa 
kreativiteten”

Mirko Ernkvist intervjuas i DI Weekend 
om sin ekonomisk-historiska forskning 
om spelindustrin.

”Numerous academic studies have 
demonstrated that migration facilitates 
trade. Both immigrants and emigrants 
contribute to building commercial 
bridges between their country of birth 
and their country of residence. They 
provide companies with market 
intelligence and access to networks.” 

Andreas Hatzigeorgiou och Magnus 
Lodefalk skriver i Financial times om 
effekterna av Brexit. 

”I en tid när en hel generation kommer i 
kontakt med arbetslivet först efter 20 års 
ålder är praon viktigare än någonsin.”

Henrik Malm Lindberg och Kristine 
Persson skriver om rapporten Praon i 
grundskolan – ett outnyttjat redskap i 
Dalarnas-tidningar.

”Han är en sann utvecklingsoptimist som 
snart ska resa sig och hålla årets Eli 
Heckscherföreläsning på Handelshög-
skolan i Stockholm, inbjuden av 
forskningsinstitutet Ratio. Han snackar 
om hur smart det var när Starbucks 
designade ett lock som passade till alla 
kaffemuggsstorlekar, hur små förbättring-
ar kan leda till bättre kollektivtrafik och 
vilka möjligheter som öppnar sig i takt 
med att kommuner runtom i världen slutar 
ge bort parkeringsplatser gratis. Allt går 
att lösa.”

Johan Anderberg skriver om Paul Romers 
besök på Ratio i magasinet Fokus.
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Ekonomi

Regeringen vill minska klimat
påverkan av den privata kon
sumtionen. Genom en satsning i 
budgeten ska det bli enklare för 
konsumenter att fatta klimat
smarta beslut. Att laga i stället 
för att köpa nytt uppmuntras 
och Konsumentverket ska aktivt 
verka för en mer hållbar livsstil.

○○–○Under den förra regeringen var 
de här frågorna ganska nedpriori-
terade. Ska vi lösa miljö- och håll-
barhetsproblemen måste vi börja 
jobba med konsumtionen, säger 
finansmarknads- och konsument-
minister Per Bolund (MP),

Han kallar regeringens satsning 
en strategi för hållbar konsumtion 
som ska rikta fokus mot privatkon-
sumtionens miljöpåverkan.

En sänkt moms  på reparationer 
av cyklar, kläder och skor samt att 
införa skattereduktion för repara-
tioner och underhåll av vitvaror i 
hemmet är några av de förslag som 
regeringen har med i höstbudgeten.

En annan del av satsningen hand-
lar om att öka kunskapen och stö-
det till konsumenterna.

Konsumentverket får ett sär-
skilt uppdrag att bygga upp en 
kunskapsbank på området, sprida 
informationen och göra den lättill-
gänglig för konsumenterna. Myn-
digheten får 43 miljoner kronor för 
att bygga upp kompetensen och 
satsa på nya områden.

–○Ett område vi särskilt pekar ut 
är så kallad ’nudging’. Det handlar 
om att man genom olika metoder 
försöker göra det lätt för människor 
att göra rätt.

Enligt Bolund kan det handla om 
enkla saker som att märka upp vä-
gen till närmsta sopsortering.

Det kan också  handla om att för-
enkla på områden med många, 
komplexa valmöjligheter. Även ett 
passivt val ska vara ett bra alterna-
tiv, anser Bolund, som nämner pen-
sionssparande som exempel.

Bolund är positiv till att svenskar 
köper mer och mer ekologiskt, 
rättvisemärkt och vegetariskt men 
någon skatt på kött är inte på gång.

–○Det tror jag inte på som styrme-
del, men en grundtanke är att man 
ska betala för den miljöpåverkan 
man orsakar.
TT

Konsumtion.

Budgetpengar 
ska göra oss  
klimatsmartare

Fakta. Förslag i budgeten

○○ Rut-avdrag för reparation av vit-
varor, kostnad 190 miljoner kronor 
per år.

○○ Sänkt moms på reparationer av 
cyklar, skor och kläder, kostnad runt 
270 miljoner under 2017.

○○ Bolag och föreningar med en 
omsättning på mindre än 30 000 
kronor per år ska slippa att moms-
registrera sig, kostnad 280 miljoner 
per år. Det påverkar exempelvis 
småskaliga solenergiproducenter, 
som villaägare, från moms om de 
säljer överskottsenergi vidare.

○○ Ny kemikalieskatt på vitvaror, 
datorer och liknande, kan ge drygt  
2 miljarder kronor.
Källa: Finansdepartementet

Världsbankens nya chefsekonom. Paul Romers förslag väcker debatt

”Skapa en frizon för 
flyktingar i Sverige”
Sverige kan upprätta en frizon 
för flyktingar där de ska vara 
helt självförsörjande. De får i så 
fall leva och arbeta där, utan att 
kosta något för svenska skatte
betalare. Det föreslår Paul  
Romer, tillträdande chefs
ekonom vid Världsbanken.

Johan Schück
johan.schuck@dn.se 

○○Paul Romer är en världsberömd 
amerikansk ekonom, sedan länge 
väntad som mottagare av ekonomi-
priset till Alfred Nobels minne. 

Hans stora forskningsinsats gäl-
ler teorin om endogen tillväxt, där 
den ekonomiska tillväxten förkla-
ras av faktorer som teknisk utveck-
ling och ökad kunskap.

Han har också gjort sig känd  som 
debattör, med kontroversiella 
förslag som att man ska upprätta 
ekonomiska fristäder som ett sätt 
att möta överbefolkning och migra-
tionsströmmar. 

En förebild är Hongkong – på den 
tiden en brittisk kronkoloni – som 
tog emot miljontals flyktingar från 
Kina och skapade ett högt välstånd.

Nu är Paul Romer aktuell som 
nyutnämnd chefsekonom vid 
Världsbanken. Han har inte tillträtt 
än, utan gör det vid nästa månads-
skifte.

Därför är Paul Romer noga med 
att vad han har att säga är egna upp-
fattningar, som inte har förankrats 
inom Världsbanken. Men klart är 
att man där har skaffat sig en idé-
spruta, vilket enligt honom också 
var bankledningens avsikt.

Skälet till Paul Romers besök är 
i○stället att han ska hålla en så kallad 
Heckscherföreläsning. Det är Han-
delshögskolan i Stockholm och nä-
ringslivets tankesmedja Ratio som 
står för inbjudan.

Men det är i en intervju  med DN 
som han släpper loss sina idéer:

–○Flyktingfrågan är ett jättelikt 
problem, men det finns möjliga 
lösningar. Sverige, som är ett gles-
befolkat land, skulle kunna hyra ut 
ett landområde av Hongkongs stor-
lek. Där kunde man ta emot miljon-
tals människor som får försörja sig 
själva och inte behöver kosta något.

Som jämförelse kan nämnas att 
Hongkong har en yta som motsva-
rar Ölands och en befolkning på 
över sju miljoner.

–○Det viktiga är då att denna fri-
zon ska räknas som en fristående 
enhet, med egna lagar och regler – 
inte som en del av Sverige. De som 
bor där ska inte bli svenska med-
borgare, utan leva sitt liv helt sepa-
rat från övriga samhället, framhål-
ler Paul Romer.

Det betyder att lönerna kan  vara 
lägre, arbetstiderna längre – och 

så vidare. Mot Sverige ska det råda 
strikt gränskontroll, vilket gör det 
omöjligt för frizonens invånare att 
flytta till andra sidan om gränsen. 
De blir, helt enkelt, tvungna att eko-
nomiskt klara sig själva.

–○Jag har tidigare föreslagit att 
USA skulle kunna utnyttja Guantá-
namo till en sådan frizon, i stället 
för hittills som fångläger. Där finns 
alla förutsättningar, eftersom det 
rör sig om ett avskilt område som 
USA hyr av Kuba på obestämd tid. 
De som kommer dit räknas inte 
som amerikaner, utan får leva sitt 
eget liv. 

Paul Romers förslag har väckt 
debatt, men inte mött gehör hos 
beslutsfattare. Det hindrar inte 

att han nu blir nära rådgivare till 
Världsbankschefen Jim Yong Kim 
som också är amerikan.

Det har väckt  farhågor om USA-do-
minans, särskilt som Paul Romers 
företrädare som chefsekonom 
Kaushik Basu kommer från Indien. 
Själv ser han inget bekymmer:

–○Jag företräder inte USA eller 
dess regering. Min uppgift är att 
föra fram idéer om hur viktiga pro-
blem kan lösas. Då gäller det att 
tänka fritt, utan begränsningar.

Flyktingfrågan, där tiotals miljo-
ner människor behöver en ny hem-
vist, är ett sådant problem. Globala 
uppvärmningen är ett annat. 

Paul Romer betonar också hälso-
frågorna, vilket ligger väl till – sär-
skilt som Världsbankschefen Jim 
Yong KIm har en bakgrund som 
läkare.

Själv är Paul Romer  optimist, åt-
minstone på lång sikt. Enligt ho-
nom finns egentligen inga hinder 
för fortsatt ekonomisk tillväxt som 
baseras på teknisk utveckling och 
ökad kunskap.

–○Men samtidigt måste det finnas 
beslutsfattare som vet vad de vill 
och vågar ta risker, poängterar han.

Förebilden är Paul Volker, USA:s 
centralbankschef på 1980-talet som 
med tuffa beslut tog ner inflationen 
från tvåsiffriga tal och därmed ska-
pade nya villkor för ekonomin.

Fakta. Tippas  
få ekonomipris

Paul Romer är till-
trädande chefseko-
nom vid Världsban-
ken.
Professor i ekonomi 
vid New Yorks uni-
versitet, tidigare vid 
Stanforduniversi-
tetet.
Entreprenör bakom 
it-företaget Aplia 
som utvecklade 
läxuppgifter för 
skolelever.
Känd för teorin om 
endogen tillväxt och 
är ofta nämnd som 
trolig mottagare 
av ekonomipriset 
till Alfred Nobels 
minne.
Född 1955 i Denver, 
Colorado, där hans 
far senare blev del-
statens guvernör. 

Paul Romer är en världsberömd ekonom, men även känd debattör med kontroversiella förslag som att man ska upprätta ekonomiska fristäder för att 
möta överbefolkning och migrationsströmmar.  Foto: Nicklas Thegerström

Sverige, som är ett 
glesbefolkat land, 
skulle kunna hyra 
ut ett landområde 
av Hongkongs stor-
lek. Där kunde man 
ta emot miljontals 
människor som får 
försörja sig själva och 
inte behöver 
kosta något.
Paul Romer
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n Färre väljer yrkesprogram

Praon viktigare än någonsin
Allt färre svenska elever 
väljer yrkesprogram på 
gymnasiet. Mellan 2008 och 
2015 har andelen elever som 
påbörjar en yrkesutbildning 
minskat från 37 till mindre 
än 26 procent. Dalarna har 
en tradition av att fler elev
er väljer yrkesprogram än  
i övriga landet, men även 
här sker en minskning.  
Parallellt med att allt färre 
väljer yrkesprogram har det 
skett en avtrappning av pra
on. Detta trots att en tidig 
erfarenhet av arbetslivet är 
nödvändigt, framförallt för 
de svagare elever som gene
rellt har det svårare att ta sig 
in på arbetsmarknaden. När 
forskningsinstitutet Ratio  
i dag besöker Borlänge är 
det för att diskutera hur vi 
vänder trenden, men också 
hur bra lokala exempel ska 

kunna spridas och utveck
las.

Sedan den obligatoriska 
praon avskaffades 1994 har 
tiden minskat från i snitt  
fyra veckors praktik per 
elev till cirka tre veckor. En 
kommande studie från Ra
tio visar att skolorna skurit 
ned på praon och alltmer 
tenderar att använda sig av 
andra moment i sin arbets
livsorientering. Svårighet 
att ordna praoplatser och 
oro för att bryta mot regel
verk är några faktorer som 
lett till minskad prao. Resul
tatet är att eleverna får färre 
kontakter med arbetslivet 
och inte får den fasta an
knytning till arbetsplatser 
som den mer reglerade pra
on gav. 

Praon fyller en viktig 

funktion i grundskolan och 
kan underlätta elevernas 
gymnasieval. Genom att ge 
eleverna inblick i och er
farenhet från praktiska ar
beten torde attraktiviteten 
för yrkesutbildningarna 
öka. Ett konkret problem 
som praon möter är att rigi
da tolkningar av arbetsmil
jöregler begränsar antalet  
praoplatser. Prao har unika 
värden som inte kan ersät
tas av andra aktiviteter. Av
görande för att vända pra
ons dystra utveckling är att 
förbättra samverkan mellan 
tillsynsmyndigheter, skola 
och arbetsliv. 

Svensk skola har under 
alltför lång tid haft en ton
vikt på teoretiska kunska
per som lärs ut i skolmiljö 
medan praktisk kunskap 

varit av underordnad be
tydelse. Forskning visar att 
arbetsplatsförlagda mo
ment, såsom prao, är ett 
viktigt stöd för att unga ska 
kunna etablera sig på  
arbetsmarknaden. Praktis
ka inslag ger kunskaper, för
mågor och färdigheter som 
inte kan förvärvas på annat 
sätt. Eleven får information 
om yrkeslivet och skapar 
viktiga kontakter med 
arbets givare. I en tid när en 
hel generation kommer  
i kontakt med arbetslivet 
först efter 20 års ålder är 
praon viktigare än någon
sin.

Henrik Malm Lindberg
Arbetsmarknadsforskare,  
Ratio (uppvuxen i Avesta)

Kristine Persson
Projektledare Kompetens för tillväxt,  

Ratio (uppvuxen i Borlänge)

Kristine Persson FOTO: Erik CrOnbErg

”
Svensk skola har 
under alltför lång 
tid haft en tonvikt 
på teoretiska kun-
skaper som lärs ut  
i skolmiljö medan 
praktisk kunskap 
varit av underord-
nad betydelse. 

Slog sönder bakugnar
n ”Peter Joon slår vakt om 
gamla traditioner”

Så står det att läsa under 
en bild i nyårsaftonens DT. 
Lite skrattretande med 
tanke på att han låg bakom 
Vika Bröds nedläggning 

där de gamla ugnarna slogs 
sönder och slängdes ut 
sten för sten, trots att det 
fanns människor som ville 
överta fabriken.

Lisbet Ericsson
Älskare av Skedvi Bröd

Vill sopsortera
Leksand  Jag vet inte om jag  
är gnällig, men nog borde vi 
ute i byarna kunna sopsor
tera. Åker man buss, så inte 
tusan tar jag mig till återvin
ningen med glasburkar, me
tallburkar eller batterier. Ut
an svaret jag fått är att 
slänga allt i brännbart. Eller 
be grannar om hjälp. Inget 
av dessa alternativ känns 

bra. Jag hoppas att i alla fall 
Leksands kommun nu 2016 
skall få till ett miljötänk och 
inför miljöåtervinning även 
i byarna. Mindre bilavgaser 
och mindre gifter i omgiv
ningen. 

Vi måste fundera på vad 
det är vi lämnar till efter
världen.

Lizette

Inför miljöåtervinning även i byarna, manar Lizette 
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Lägg ner landstingen!
n Jag kan inte förstå att 
rikspolitikerna inte har tagit 
sig an frågan om den ojäm
lika och även i övrigt icke 
fungerande landstingen och 
deras verksamheter.

Det parti som börjar driva 
frågan om att låta staten ta 
över ansvaret från kom
munpolitikerna och lands
tingen kommer sannolikt 
att vinna många röster på 
denna enda fråga.

Norge har lyckats och ver
kar vara en bra förebild. 

Melker Anderssons (M) 
har skrivit ett inlägg i DT, 
som jag verkligen skriver 
under på.

Kan det vara så att riks
politiken inte orkar ta tag i 
frågan och allt den för med 
sig?

Jag skulle tro att den all
männa uppfattningen, oav
sett om man är vanlig med
borgare eller politiker, är 
kritisk till landstingen. Sta
ten borde verkligen ta ett 
fastare grepp om sjuk
vården, inte minst för en 
jämlikare sjukvård.

Landstingen skapar stän
digt rubriker och det hand
lar oftast om den dåliga eko
nomin och ojämlikheten för 
olika vårdmottagare bero
ende på var man bor.

Detta tillåts pågå år efter 
år. Anmärkningsvärt.

Ska denna fråga, landsting
ens vara eller inte, bli den 
fråga som tar över intresset, 
när frågorna runt invand
ringspolitiken ebbat ut?

Jag hoppas och önskar att 
vi under 2016 får se att 
trycket på en förändring får 
rikspolitikerna att vakna.

Kanske vi i år ska börja ta 
de första stegen ...

Vilket parti tar på sig  
ledartröjan och höjer sin 
attraktionskraft hos väljar
kåren?

För mig är detta en oer
hört viktig fråga och jag 
misstänker att vi är många.

Kritiken mot landstingen 
har ingentiing med vård
personalen att göra. Den ro
sas oftast av dem som ham
nat i deras händer.

Gunilla i Falun

VB Energi – miljöbov?
Ludvika  Redan när 6 °C nås 
i Ludvika måste VB Energi 
spetsa med fossil eldning 
och det utan industrilaster. 
Några dagar in på året kom
mer lägre grader och indu
strilaster att kräva än mer 
fossilt.

I ett väldimensionerat 
fjärrvärmesystem startar 
fossileldning först neråt 18 
°C. VB Energi bryr sig inte 
om miljön. Enligt en pensi
onär visade en utredning 
2005 på god långsiktig lön
samhet för en fliseldad 
kraftvärmemodul, men ing
et har hänt annat än att mer 
last har anslutits och där
med ökad fossileldning. En 
kraft värmemodul ger dess
utom el till att pumpa runt 
hetvatten till anslutna 
fastig heter vid längre 
strömavbrott med kyla vil
ket möjliggör att mängder 
av personer kan bo kvar  
i sina bo städer. Det enda 
som krävs ytterligare är att 
radiatorvattnet pumpas 
runt i fastig heternas bygg
nader. 

Med höga fjärrvärme
tariffer borde en liten del av 
vinsten investeras i kraft
värmemodul i stället för att 
delas ut till ägarna. Billig  
olja ger dåliga miljöresultat. 

Ingenjör

I ett väldimensionerat fjärr-
värmesystem startar fossil-
eldning först neråt -18 °C. 
 FOTO: CLAUDiO brESCiAni/TT

Stoppa storregionerna!
n Nu kommer nya lock
toner från regeringen och 
dess utredare om, att förmå 
landstingen att slå sig sam
man i storregioner. Tyvärr 
har Dalarnas landsting pre
liminärt förklarat sig vara 
intresserat av detta. Proble
met med storregioner är att 
där de har prövats, i Skåne 
och Västra Götaland, har de 
sjukvårdspartier som finns  
i respektive region upplevt, 
att problemen har ökat både 
gällande vårdkvalitet och 
ekonomi.

Det är svårt att styra ett 
landsting rätt och ännu svå
rare att styra en större regi
on rätt. För Folkkampanjen 
för sjukvårdens del har vi 

alltid sagt att en eventuell 
storregion är en så stor frå
ga att invånarna själva mås
te få ta ställning till sam
manslagningen i en rådgi
vande folkomröstning. 

Sådana är vanligt förekom
mande vid kommunsam
manslagningar och vi ser 
inget vettigt skäl att ej an
vända det direktdemokra
tiska instrumentet vid 
landstingssammanslag
ningar. Storregioner kom
mer att innebära ännu läng
re avstånd mellan väljare 
och valda samt försvåra för 
särskilt mindre partier.

Ken Swedenborg (FFS)
Partiordförande

Flyglarm i juletid
n Klockan är 17:41:18 den  
17 december 2015 när flyg
larmet går. Jag vet exakta 
tidpunkten därför att jag  
i min mobil har en app, re
cent alerts, som tjuter var 
gång raketer träffar Israel. 
Kusligt. Den här gången är 
det Mefalsim, den gamla 
kibbutzen i södra Israel som 
träffas av Hamas raketer 
från Gazaremsan. 

I byn Mefalsim bodde 2012 
cirka 950 innevånare. 
Många bosatte sig där då de 
2005 fördrevs inom sitt eget 
land av Sharon som i ett för
sök att tillmötesgå arab
världens krav lät gräv
skopor demolera deras hus.

Allt sedan Israel, samma 

år, drog sig tillbaka från  
Gazaremsan har Hamas an
fallit Israel från Gazarem
san. På samma sätt som  
i Mefalsim utsätts Israel året 
runt för anfallande raketer 
som regnar ner över landet, 
mestadels då från Gaza
remsan. 

Ofta, mitt i natten, går flyg
larmet på min telefon. Nu 
kanske någon tänker som 
utrikesminister Wallström 
när hon i riksdagen kon
fronterats med fakta om 
fredsduvan Mahmoud  
Abbas: ”Gudarna vet var du 
(interpellanten) fått det 
däri från” Dags att vakna 
Wallström.

Ove Aronsson
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senare sitter i en soffa i Stock-
holm är det på sätt och vis hans 
sista dag som akademiker. 
Under natten har en uppsats 
läckt ut i vilken han avfärdar 
makroekonomi som »bullshit«. 

Det är i alla fall ett ord i rub-
riken på en artikel i tidningen 
Mother Jones. På Washington 
Post är redaktörerna mer dip-
lomatiska. Där beskrivs hans 
uppsats som en »sick burn«.

Ytterligare lite diplomatisk 
är författaren själv. Men ändå 
inte särskilt.

– Det är pseudovetenskap. 
Som homeopati. Jag kan säga 
det här för att jag inte behöver 
bli publicerad i några akade-
miska tidskrifter längre. 

Det är inte så lätt att förklara 
hans kritik, men det går att 
förklara varför det är just Paul 
Romer som säger det här – och 
varför han säger det nu.

För det första är 
han en ekonom som 
ser stora saker. En 
som skiter i om cen-
tralbankerna puttar 
sina styrräntor en 
kvarts procent enhet 
åt ena eller det 
andra hållet. Vad är 
det i jämförelse med 
Deng Xiaopings 
reformer av Kina?

För det andra har 
han ett nytt jobb.

Nu i september 
blev han ny chefs-
ekonom på Världs-
banken. Detta trots 
att han tidigare dyrt 
och heligt lovat att 
aldrig någonsin ta ett 
jobb i Washington.

– Det är inte 
riktigt Washington ändå… 
Banken lever ganska isolerad 
från amerikansk politik. Men 
det är klart att jag är orolig för 
hur den sociala miljön kom-
mer att påverka mig. 

Kanske är det åren på Stan-
ford, i Palo Alto, i Silicon Valley 
som har påverkat Paul Romer 
mest. Där de tänker stort, som 
han säger.

– Jag såg en video en gång 
om dem som planerade New 
York i början av 1800-talet. 
Då hade staden bara 100 000 
invånare, men de föreställde 
sig en stad med över en miljon 
invånare. De sa att det skulle 
bli »den största staden utanför 
Kina«. Var hittar man såna 
människor i dag? Med en 
sådan extrem ambition? Jo, i 
Silicon Valley.

D
et var under ett snack 
med Världsbankens 
president Jim Yong 
Kim som han började 

ändra sig. Kanske kunde den 
där banken vara en ö av kreati-
vitet i en stad av låsningar. Ett 
mini-Silicon Valley mitt i DC.

– Jag sa att vi måste tänka 
på idéer som kan lösa fat-
tigdomen globalt. Om man 
har planer som bara påverkar 

hundra människor, 
eller ens bara en 
miljon människor, är 
det inte värt att tala 
om det. Han förstod 
direkt vad jag sa. 
Det låter ändå som 
en chansning?

– Det är det.
Men värt det?

– Hela min karriär 
har handlat om att 
satsa på saker med 
liten sannolikhet… 
jag är lite som ett 
riskkapitalföretag. 
Ibland misslyckas 
man.

Han är en sann 
utvecklingsoptimist 
som snart ska resa 
sig och hålla årets 
Eli Heckscher-före-

läsning på Handelshögskolan 
i Stockholm, inbjuden av 
forskningsinstitutet Ratio. 

Han snackar om hur smart 
det var när Starbucks desig-
nade ett lock som passade till 
alla kaffemuggsstorlekar, hur 
små förbättringar kan leda till 
bättre kollektivtrafik och vilka 
möjligheter som öppnar sig i 
takt med att kommuner runt 

1955
Föds i Denver, Colorado.

1977
Tar examen i matematik 
på University of Chicago.

1983
Doktorerar i ekonomi vid 
samma universitet. Hans 

arbeten ligger till grund för 
teorin om endogen tillväxt 

– som går ut på att 
förutsättningarna för 

tillväxt beror på främst 
innovationer och 

kunskapsförhållanden, 
samt hur väl institutioner 
och normer fungerar på 

arbetsmarknaden.

1997
Utses till en av USA:s  
25 mest inflytelserika 

personer av Time 
Magazine.

2004
Myntar uttrycket »A crisis 
is a terrible thing to waste« 
på en riskkapitalkonferens 

i Kalifornien.

2009
Lanserar sin idé om 

»charter cities« på en 
TED-föreläsning.    

2016
Utses till chefsekonom på 

Världsbanken.

INSIKTEN
Vad som oftast håller oss 

tillbaka är en brist på 
fantasi.

Hur hamnade  
jag här?

kommer att tänka annorlunda 
om en hel del saker i framti-
den. Jag tror vi kommer att 
värdera djurs lidande högre till 
exempel. 
Men är du optimist även där?

– Inte bara försiktig opti-
mist. Jag brukar säga att jag är 
angelägen optimist. Se på tech-
världen. Allt den gör är att fun-
dera på problem som behöver 
lösas. Men det är klart att det 
ibland behövs andra saker än 
idéer – som lagstiftning – för 
att lösa vissa problem. Plasten i 
haven är ett exempel.

V
ärldsbanken och sys-
terorganisationen In-
ternationella valuta-
fonden, IMF, har fått 

en hel del kritik genom åren. 
I utbyte mot lån har de krävt 
att stater genomför reformer 
i marknadsliberal riktning.

– Det fanns länge en uppfatt-
ning om att vi visste vad som 
var bäst för de här länderna. 
Den inställningen tror jag inte 
fungerar längre.
Det kanske inte är så bra att 
världens länder blir för lika? 

– Verkligen inte. Jag oroas 
mycket över att världen blir för 
homogen. Det behövs olik-
heter och experimenterande 
för att hitta nya lösningar. Det 
snackas mycket om »a race to 
the bottom« när länder tävlar 
om lägre skatter och annat. 
Jag tror inte det finns något 
sådant. 
Men i fallet med Apple och 
skatteplanering är det väl 
uppenbart att man har spelat 
ut länder mot varandra för att 
undgå att betala bolagsskatt?

– Det där är en intressant 
fråga. Jag tror att det kom-
mer bli alltmer omöjligt att 
beskatta företag. Och i slutän-
den spelar det ingen roll om 
man beskattar företag eller 
människor. Det är bara en fik-
tion när man säger att »företag 
betalar skatt«. Företag består 
av människor och det är bara 
människor som kan betala 
skatt. 

»Det är 
pseudo

vetenskap. 
Som homeo
pati. Jag kan 
säga det här 

för att jag 
inte behöver 
bli publice
rad i några 

akademiska 
tidskrifter 

längre.« 

om i världen slutar ge bort 
parkeringsplatser gratis. 

Allt går att lösa.
Händer det att du oroas av den 
mänskliga skaparkraften? Att 
den inte bara leder till att folk 
får det bättre – utan också till 
miljöförstöring? 

– Absolut. Och jag tror vi 
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Han kallade dem »non-rival 

goods«.
Studenterna framför honom 

satt blick stilla. Som om det 

vattnades i hjärnan på dem.

När han sagt vad han skulle 

bad han om allas åsikter. Några 

tyckte idéerna var briljanta, 

andra att de var stötande och 

nykoloniala. 
Romer uppmuntrade alla att 

fortsätta prata, nästan i oänd-

lighet.
Jag minns den föreläsningen 

för att jag aldrig har varit med 

om någon som varit så genuint 

intresserad av vad hans stu-

denter tyckte. 
Det var på många sätt en 

ovanlig professor. Redan då.

När han ett decennium 

FRITÄNKAREN  
TAR ÖVER 

VÄRLDSBANKEN
Tycker du att ekonomer är tråkiga?  

Då har du inte träffat Paul Romer.

Text Johan Anderberg Foto Abhijit Bhatlekar/Getty

V
issa lektioner minns 

man. Vissa föreläs-

ningar stannar kvar 

hos en flera år.  

       För nästan tio år sedan var 

jag på ett seminarium som Paul 

Romer höll i, på ett ameri-

kanskt universitet, och på 

många sätt i en annan tid. 

Före finanskrisen. Före den 

europeiska skuldkrisen.

Paul Romer berättade för 

studenterna om sina nya idéer. 

Han ville bygga små Hong-

kongliknande statsstater längs 

Afrikas kuster. »Charter cities« 

kallade han dem. 

Han berättade om värdet 

av att regler och idéer sprider 

sig över världen. Som vore 

de varor som aldrig tar slut. 

FOKUS PÅ PAUL ROMER
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RATIO I MEDIA

Media i siffror 2016: 

visningar på  
Ratio TV

950
2:a

505839000+ 

300
nya följare på 

Facebook

på makthavares  
lista över twittrande 

organisationer  
under  

Almedalsveckan.
nya följare  
på Twitter

besökare  
på ratio.se

                  RatioTV
Ratio webbsänder många seminarier och presentationer som sedan finns tillgängliga på hem- 
sidan och på Youtube. Här finns även intervjuer och föreläsningar om våra forskningsresultat.

Är svensk yrkesutbildning relevant?
Nils Karlson och Alexandru Panican 
presenterar ny forskning om yrkesut-
bildning.

Regional utveckling: Hur skapar  
man attraktivitet?
Kristina Nyström och Martin Korpi 
diskuterar två forskningsartiklar inom 
programmet Kompetens för tillväxt.

Organizing for digitalization with J.P. 
Eggers and Ola Henfridsson
Hur påverkar digitalisering företags- 
ledningsprocesser och tillväxtmöjlighe-
ter? Under forskarkonferensen Ratio 
Colloqium for Young Social Scientists 
föreläste de ledande managementfors-
karna J.P. Eggers och Ola Henfrids-
son. Forskningen kommenterades 

sedan av Magnus Berg från mobilope-
ratören 3 och Magnus Mähring från 
Handelshögskolan i Stockholm.

Fyra röster om företagsstöd
Film från konferensen Företagsstöd: 
fungerar det? av Ratio och Myndighe-
ten för tillväxtanalys. Fyra talare 
berättar om företagsstöd, innovationer 
och forskningsbehov. 

Wennberg: Entrepreneurship 
education in high school 
I den här filmen förklarar professor Karl 
Wennberg från Ratio, Linköpings 
universitet och Handelshögskolan i 
Stockholm resultaten från studien ”The 
impact of entrepreneurship education in 
high school on long-term entrepreneuri-
al performance”. Artikeln är samskriven 

med Fredrik W. Andersson från Örebro 
universitet och Niklas Elert från IFN.

Får man ta med kunden med sig när 
man går?
Professor Bengt Domeij diskuterar den 
arbetsrättsliga lojalitetsplikten utifrån 
sin bok ”Från anställd till konkurrent”.
 
Growth in immigrant firms in 
Sweden
I den här filmen förklaras resultaten från 
studien ”Growth in first- and se-
cond-generation immigrant firms in 
Sweden”. Artikeln är samskriven med 
Nedim Efendic från Handelshögskolan 
i Stockholm, Fredrik W Andersson från 
Statistics Sweden och professor Karl 
Wennberg från Ratio och Linköpings 
universitet.

Ratios vd Nils Karlson intervjuades 
av KBS Special på koreansk TV. 
Programmet handlar om svensk 
politisk kultur.
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RATIO I ALMEDALEN

Ratio arrangerar varje år egna seminarier under politikerveckan i Almedalen, Gotland. 2016 fokuserade 
vi på vår nya kartläggning av företagandets kritiska villkor. Som vanligt arrangerades även ett välbesökt 
mingelseminarium i S:t Lars ruin i samarbete med Gotlands bryggerier.

Kritiska villkor för företagandet  
– Ratio i Almedalen 2016

Ansvaret för den svenska modellen
En flexibel arbetsmarknad med fungerande 
lönebildning är avgörande för tillväxt, jobb 
och integration. Tar politiken eller parterna 
ansvaret? Paneldiskussion utifrån 
forskningspresentationer av Henrik Malm 
Lindberg och Nils Karlson.
Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR
Darko Davidovic, IF Metall
Mats Persson, riksdagsledamot (L) 
Mats Åkerlind, Sveriges Byggindustrier
Eva Östling, Visita

Praktik för kompetens
Kompetensbrist är det största tillväxthindret. 
Särskilt stor är bristen på praktisk 
yrkeskunskap. Vad säger forskningen och 
vilka reformer behövs framöver? Med 
presentationer av Daniel Halvarsson, Henrik 
Malm Lindberg, Alexandru Panican och Nils 
Karlson.
Anna Ekström, Skolverket
Anne-Marie Fransson,  
IT & Telekomföretagen
Per Hidesten, Industriarbetsgivarna
Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv
Karin Johansson, Svensk Handel
Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer
Lars Lööw, Svenska ESF-rådet
Thomas Persson, Myndigheten för 
yrkeshögskolan
Lena-Liisa Tengblad, SLA

Utan vinst – inget hållbart företagande
Är företag utan vinst hållbara? Företagande 
bidrar inte bara till välfärd, innovationer och 
sysselsättning, utan även till ett gott 
samhälle och mänsklig blomstring. Nils 
Karlson presenterade forskning om synen 
på företagandets samhällsroll liksom om 
samhällets syn på betydelsen av vinst. 
Seminariet anordnades i samarbete med 
Installatörsföretagen.
Widar Andersson, Folkbladet
Penilla Gunther, riksdagsledamot (KD)
Jennie Nilsson, riksdagsledamot (S)
Johnny Petré, vd Lindsténs elektriska
Jan Seizing, förbundsdirektör Installatörsfö-
retagen
Tomas Tavér, vd Friginor kylservice

Disruptiva affärsidéer och  
tillväxtföretagandet
Hur kan vi bättre identifiera affärsidéer med 
potential? En disruptiv affärsidé kan vara 
svår att få förståelse för, och många får 
aldrig chansen. Klarar vi att finansiera helt 
nya och omvälvande innovationer och 
affärsidéer? Seminariet samarrangerades 
mellan Ratio och Almi företagspartner. 
Under seminariet presenterade Christian 
Sandström och Mickel Elmoznino Laufer 
presenterade resultat ur forskningspro-
grammet Financing of innovations.
Said Abdu, riksdagsledamot (L), ledamot i 
näringsutskottet
Christer Bengtsson, forskning/innovation, 
Svenskt Näringsliv
Aurore Belfrage, EQT Ventures
            Christian Berger, vd Lead
           Henrik Bergqvist, grundare Pickit
           Anna Hallberg, vice vd Almi Företags 
          partner
          Mikael Karlsson vd Almi Invest
         Marianne Larsson, Innovationschef, 
         Innovation Skåne
         Amin Omrani, vd Serendipity 
        Innovations

Offentlig upphandling  
– en fråga om 700 miljarder
Den offentliga upphandlingen utgör ett 
kritiskt villkor för företagandet. Hur påverkas 
de små och medelstora företagen av den 
tilltagande centraliseringen? Effekterna på 
kvalitet och kostnadskontroll? En fördjupad 
kunskapsöversikt presenterades av Mattias 
Lundbäck och Emilie Videnord.
Anna-Lena Bohm, vd Uniguide
Andrea Femrell, vd NNR
Charlotta Frenander,  
Upphandlingsmyndigheten
David Johnsson, vd TFM
Olof Molander, SKL Kommentus  
(affärområdeschef Ramavtal)
Günther Mårder, vd Företagarna
Kimmo Vihtari, vd Pima

Vem finansierar företagen bäst? 
Bankerna får ofta kritik för att de inte hjälper 
entreprenörer att finansiera idéer som kan 
bli växande företag. Men vilken roll har 
bankerna? Hur stora risker ska bankerna 
ta? Vilket stöd behöver nystartade företag? 
Seminariet samarrangerades mellan Ratio 
och Sparbankerna med presentationer av 
Anders Gustafsson och Christian Sandström. 
Fredrik Jutnäs, Swedbank
Bo Lundgren, ordförande Sparbankernas 
Riksförbund
Günther Mårder, vd Företagarna
Adam Kostyál, europeisk noteringschef  
på Nasdaq

VÅRA SEMINARIER

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapsminister diskuterade  hur viktig praktik är som del i utbildningen.

Docent Alexandru Panican talade 

om ”Praktik för kompetens”.

Makthavare.se som bl a  
bevakar Almedalsveckan rankade  

Ratio högt på topplistan över Almedalsaktörer.  
”Ratio anordnar inte bara ett av Almedalens  

fränaste mingel med den bästa ölen,  
utan de har tagit forskningen till Almedalen.  

Tack för det!”
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(2016). Access to Informal Venture 
Capital and Ambitious Entrepre-
neurship – Cross Country Evidence. 
International Review of Entrepre-
neurship, 14(4), paper no. 1545.
Baum, C., Schäfer, D., & Stephan, A. 
(2016). Credit Rating Agency 
Downgrades and the Eurozone 
Sovereign Debt Crises. Journal of 
Financial Stability, 24(2016), 117-131. 
DOI: 10.1016/j.jfs.2016.05.001.

Bird, M., & Wennberg, K. (2016). Why 
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687–704. DOI: 10.1016/j.jbu-
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DOI: 10.1080/00036846.2015.1073842
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D. (2016). Institutional ownership and 
returns on investment. Corporate 
Ownership and Control, 13(4), 
419-430.

Coad, A., Pellegrino, G., & Savona, M. 
(2016). Barriers to innovation and firm 
productivity. Economics of Innovation 
and New Technology, 25(3), 321-334. 
DOI: 10.1080/10438599.2015.1076193

Daunfeldt, S.-O., Elert, N., & Johans-
son, D. (2016). Are high-growth firms 
overrepresented in high-tech 
industries? Industrial and Corporate 
Change, 25(1), 1-21. DOI: 10.1093/
icc/dtv035.

Daunfeldt, S-O., Halvarsson, D., & 
Mihaescu, O. (2016). High-Growth 
Firms: Not So Vital After All? Interna-
tional Review of Entrepreneurship, 
14(4), paper no. 1541.

Efendic, N., Andersson, F. W., & 
Wennberg, K. (2016). Growth in first- 
and second-generation immigrant 
firms in Sweden. International Small 
Business Journal, 34(8), 1028-1052.  
DOI: 10.1177/0266242615612533.

Eickelpasch, A., Hirte, G., & Stephan, 
A. (2016). Firms’ Evaluation of 
Location Quailty – Evidence from East 
Germany. Journal of Economics and 
Statistics, 236(2), 241–273. DOI: 
10.1515/jbnst-2015-1014

Fredriksen, L., Wennberg, K., & 
Balachandran, C. (2016). Mobility and 
Entrepreneurship: Evaluating the 
Scope of Knowledge-Based Theories 
of Entrepreneurship. Entrepreneurship 
Theory and Practice, 40(2), 359-380. 
DOI: 10.1111/etap.12223.

Gustafsson, A., Stephan, A., Hallman, 
A., & Karlson, N. (2016). The “sugar 
rush” from innovation subsidies: a 
robust political economy perspective. 
Empirica, 43(4), 729-756. DOI: 
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17(1), 41-58.
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on Business Angel Investments. 
International Journal of Entrepre-

neurship and Small Business, 29(3), 
468-490. DOI: 10.1504/
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Laurell, C., & Sandström, C. (2016). 
Analysing Uber in Social Media – Dis-
ruptive Technology or Institutional 
Disruption? International Journal of 
Innovation Management, 20(5), [19 
pages]. DOI: 10.1142/
S1363919616400132.

Lodefalk, M. (2016). Temporary 
expats for exports: micro-level 
evidence. Review of World Econo-
mics, 152(4), 733-772. DOI: 10.1007/
s10290-016-0254-0

Sandström, C. (2016). The non-dis-
ruptive emergence of an Ecosystem 
for 3D Printing – Insights from the 
Hearing aid industry’s transition 
1989-2008. Technological Forecas-
ting and Social Change, 102, 
160-168. DOI: 10.1016/j.techfo-
re.2015.09.006.

Toft-Kehler, R., & Wennberg, K., & 
Kim, P. H. (2016). A little bit of 
knowledge is a dangerous thing: 
Entrepreneurial experience and new 
venture disengagement. Journal of 
Business Venturing Insights, 6, 36 – 
46. DOI: 10.1016/j.jbvi.2016.10.001.

Wennberg, K., Delmar, F., & McKelvie, 
A. (2016). Variable risk preferences in 
new firm growth and survival. Journal 
of Business Venturing, 31(4), 408-427. 
DOI: 10.1016/j.jbusvent.2016.05.001.

Öberg, C. (2016). Acquisitions and 
Open Innovation – A Literature Review 
and Extension. In Y. Weber, & S. Y. 
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Uppsatser i industriell ekonomi
Under förra terminen skrev KTH-studen-
terna Eirini Zira och Arthur-Alexandre 
Mauriès uppsats i industriell ekonomi 
under handledning av docent Kristina 
Nyström. Uppsatserna ingår i Ratios 
program Kompetens för tillväxt. 

Informella investerare gynnar 
entreprenörskap
Fil. dr Sofia Avdietchikova och docent 
Kristina Nyström har studerat sambandet 
mellan förekomsten av informella 
investerare och förekomsten av generellt 
och ambitiöst entreprenörskap och funnit 
positiva samband för företags inriktning 
och tillväxt.

Fil. dr Sofia 
Avdietchikova

Docent Kristina 
Nyström
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Öberg, C. (2016). University spin-offs 
and their commercialisation through 
acquisition. International Journal of 
Globalisation and Small Business, 
8(4), 413-436. DOI: 10.1504/
IJGSB.2016.10002413

ÄNNU EJ PUBLICERADE 
ARTIKLAR SOM  
ACCEPTERATS
Baum, C. F., Lööf, H., Nabavi, P., & 
Stephan, A. (2017). A new approach 
to estimation of the R&D-innova-
tion-productivity relationship. 
Economics of Innovation and New 
Technology, 26(1-2), 121-133. DOI: 
10.1080/10438599.2016.1202515

Berglund, H., Sandström, C. (in 
press). A New Perspective on the 
Innovator’s Dilemma: Exploring the 
role of Entrepreneurial Incentives. 
International Journal of Technology 
Management. DOI: TBA.

Demir, R., Wennberg, K., & McKelvie, 
A. (in press). The Strategic Manage-
ment of High-Growth Firms: A Review 
and Theoretical Conceptualization. 
Long Range Planning. DOI: 10.1016/j.
lrp.2016.09.004

Hasche, N., Linton, G., & Öberg, C. 
(2017). Trust in open innovation – the 
case of a med-tech start-up. Europe-
an Journal of Innovation Manage-
ment, 20(1), 31-49. DOI: 10.1108/
EJIM-10-2015-0111

Korpi, M., & Clark, W. A. V. (in press). 
Human Capital Theory and Internal 
Migration: Do Average Outcomes 
Distort Our View of Migrant Motives? 
Migration Letters.

Lodefalk, M. (2017). Servicification of 
Firms and Trade Policy Implications. 
World Trade Review, 16(1), 59-83. 
DOI: 10.1017/S147474561600029X

Nyström, K. (in press). Regional resilience 
to displacements. Regional Studies. 
DOI: 10.1080/00343404.2016.1262944

Sandström,C., Wennberg, K., Wallin, 
M.W., & Zherlygina, Y. (in press). 
Public policy for academic entrepre-
neurship initiatives: a review and 
critical discussion. The Journal of 
Technology Transfer. DOI: 10.1007/
s10961-016-9536-x

Schäfer, D., Stephan, A., & Mosquera, 
J. S. (in press). Family ownership: 
does it matter for funding and success 
of corporate innovations? Small 
Business Economics. DOI: 10.1007/
s11187-016-9813-y

Söderlund, B., & Gustavsson Tingvall, 
P. (in press). Capital Freedom, 
Financial Development and Provincial 
Economic Growth in China. The World 
Economy. DOI: 10.1111/twec.12391

Öberg, C. (in press). Transferring 
acquisition knowledge – sources, 
directions, and outcomes. Management 
Research: The Journal of the Ibero- 
american Academy of Management.

PUBLICERADE  
ARTIKLAR 
UTAN PEER REVIEW
Daunfeldt, S-O., Gustavsson Tingvall, 
P., & Halvarsson, D. (2016). Statliga 
innovationsstöd till små och medel-
stora företag – har de någon effekt? 
Ekonomisk debatt, 44(1), 6-19.

KTH-studenterna Eirini Zira och 
Arthur-Alexandre Mauriès skrev 
masteruppsatser om missmatch-
ningen inom OECD-länderna.
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Hatzigeorgiou, A, & Lodefalk, M. 
(2016). Brexflektioner – vilka blir de 
ekonomiska konsekvenserna av att 
Storbritannien lämnar EU? Ekonomisk 
debatt, 49(6), 15-27.

Sandström, C. Ernkvist, M, Laurell, C. 
& Jörnmark, J. (2016). Varför kan 
teknik slå politik? Ekonomisk debatt, 
44(7), 42-53. 

WORKING  
PAPERS
Schäfer, D., Stephan, A., & Mosquera, 
J. S. (2016). Innovation Capabilities 
and Financing Constraints of Family 
Firms. (Ratio Working Paper No. 268). 

Nordström, L. (2016). A long-term 
perspective on private equity owner- 
ship. (Ratio Working Paper No. 269). 

Gustafsson, A., Stephan, A., Karlson, 
N., & Hallman, A. (2016). The ”Sugar 
Rush” from Innovation Subsidies. A 
Robust Political Economy Perspecti-
ve. (Ratio Working Paper No. 270). 

Sandström, C., Wennberg, K., Wallin, 
M., & Zherlygina, Y. (2016). Public 
Policy for Academic Entrepreneurship: 
A review and critical discussion. (Ratio 
Working Paper No. 271). 

Wennberg, K., Delmar, F., & McKelvie, 
A. (2016). Variable Risk Preferences in 
New Firm Growth and Survival. (Ratio 
Working Paper No. 272). 

Demir, R., Wennberg, K., & McKelvie, 
A. (2016). The Strategic Management 
of High-Growth Firms: A Review and 
Theoretical Conceptualization. (Ratio 
Working Paper No. 273). 

Bird, M., & Wennberg, K. (2016). Why 
Family Matters: The Impact of Family 
Resources on Immigrant Entrepre-
neurs’ Exit from Entrepreneurship. 
(Ratio Working Paper No. 274). 

Stern, C. (2016). Does political 
ideology hinder insights on gender 
and labor markets? (Ratio Working 
Paper No. 275). 

Nyström, K. (2016). Regional 
resilience to displacement: Evidence 
from Panel and Quantile regressions. 
(Ratio Working Paper No. 276). 

Toft-Kehler, R., & Wennberg, K., & 
Kim, P. H. (2016). A little bit of 
knowledge is a dangerous thing: 
Entrepreneurial experience and new 
venture disengagement. (Ratio 
Working Paper No. 277). 

Avdeitchikova, S., & Nyström, K. 
(2016). Access to Informal Venture 
Capital and Ambitious Entrepre-
neurship - Cross Country Evidence. 
(Ratio Working Paper No. 278). 

Gottfries, N., & Stadin, K. (2016). The 
Matching Process: Search or 
Mismatch. (Ratio Working Paper No. 
279). 

Gidehag, A., & Lodefalk, M. (2016). 
Recruiting for Small Business Growth: 
Micro-level Evidence. (Ratio Working 
Paper No. 280). 

Halvarsson, D., Korpi, M., & Wenn-
berg, K. (2016). Entrepreneurship and 
Income Inequality. (Ratio Working 
Paper No. 281). 

Hatzigeorgiou, A., Karpaty, P., Kneller, 
R., & Lodefalk, M. (2016). Do 
Immigrants Spur Offshoring? 
Firm-Level Evidence. (Ratio Working 
Paper No. 282). 

Isaksson, D., & Wennberg, K. (2016). 
Digitalization and Collective Value 
Creation. (Ratio Working Paper No. 
283). 

Hedström, P., & Wennberg, K. (2016). 
Casual Mechanisms in Organization 
and Innovation Studies. (Ratio 
Working Paper No. 284). 

BÖCKER
Karlson, N., & Larsson, A-S. (2016). 
Kritiska villkor för företagandet. 
Stockholm: Ratio.  

Sandström, C., & Karlson, N. (2016). 
Digital disruption: konsekvenser för 
företagande, individer och samhälle. 
Stockholm: Ratio. 

BOKKAPITEL
Avdeitchikova, S., & Landström, H. 
(2016). The economic significance of 
business angels: toward comparable 
indicators. In H. Landström, & C. 
Mason (Eds.) Handbook of Research 
on Business Angels (pp. 53–75). 
Cheltenham, UK: Edward Elgar 
Publishing Limited. DOI: 
10.4337/9781783471720.00008.

Mickelsson, G., & Stadin, K. (2016). 
Demand Shocks and Labor Hoarding: 
Matching Micro Data. In G. Mickels-
son DSGE Model Estimation and 
Labor Market Dynamics (Doctoral 
dissertation). Economic Studies 163. 
Department of Economics, Uppsala 
University.
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RAPPORTER
Avdeitchikova, S., Rydell, I., & 
Grauers, Y. (2016). Regionala 
strukturer för riskvillig finansiering: 
Definition, insatslogik, förändring och 
fondernas bidrag. (Underlagsrapport 
till Rapport 2016:03). Östersund: 
Tillväxtanalys.

Elmoznino Laufer, M. (2016). Tillväxt-
företagandets skatteutmaningar. 
Stockholm: Ratio.

Karlson, N., & Lindberg, H. M. (2016). 
Finansiellt deltagande: En undersök-
ning om effekter av system för 
vinstdelning och aktiedelägarskap. 
Stockholm: Ratio. 

Lindberg, H. M. (2016). Suomen Tauti 
– Keskitetty palkkamalli, ammattiliitto-
jen kilpailu ja heikko lainkuuliaisuus 
ovat lietsoneet laittomia lakkoja. (No. 
2016: 52). Helsingfors: Eva Analyysi.

Mauriès, A-A. (2016). The impact of 
public policies on skill mismatch: 
cross-country analysis in OECD 
economies. (Master of Science Thesis 
INDEK 2016:29). Stockholm: 
Kungliga Tekniska högskolan. 

Reifner, U., Neuberger, D., Clerc-Re-
naud, S., Zakaria, I., Schwizer, P., 
Nastansky, A., Stephan, A., Soana, M. 
G., Ferri, G., Schwartz, S., Forbes, W., 
& Riefa, C. (2016). Study on the 
remuneration provisions applicable to 
credit institutions and investment firms 
(JUST/2015/MARK/PR/CIVI/0001). 
[Prepared by the institute for financial 
services for European Commission’s 
DG JUST]. Hamburg: Institut für 
Finanzdienstleistungen e.V.

Zira, E. (2016). The Impact of Skill 
Mismatch on Aggregate Productivity: 
Cross-country analysis in OECD 
economies. (Master of Science Thesis 
INDEK 2016:30). Stockholm: 
Kungliga Tekniska högskolan.

KOMPETENS FÖR 
TILLVÄXTS  
RAPPORTSERIE
Karlson, N., & Ronquist, F. (2016). 
Yrkesutbildningens irrvägar. (Kompe-
tens för tillväxt, rapport nr. 2016:20). 
Stockholm: Ratio.

Lindberg, H. M., & Herrström, S. 
(2016). Praon i grundskolan – ett 
outnyttjat redskap. (Kompetens för 
tillväxt, rapport nr. 2016:21). Stock-
holm: Ratio. 

Panican, A. (2016). Valideringens 
Janusansikte – Branschorganisation-
ernas förhållningssätt till validering, 
SeQF och generiska kompetenser. 
(Kompetens för tillväxt, rapport nr. 
2016:22). Stockholm: Ratio. 

Persson, K., & Karlson, N. (2016). 
Praktik och integration – pilotprojektet 
Äntligen jobb. (Kompetens för tillväxt, 
rapport nr. 2016:23). Stockholm: 
Ratio. 

Herrström, S., Lindberg, H. M., & 
Persson, K. (2016). YH-utbildades 
effekter på företagen. (Kompetens för 
tillväxt, rapport nr. 2016:24). Stock-
holm: Ratio. 

Yrkeshögskolans utbildningar 
hävdar sig väl jämfört med hög- 
skoleingenjörsutbildningar
I rapporten YH-utbildades effekter på 
företagen visar Ratios praktikant Sofia 
Herrström, docent Henrik Malm Lindberg 
och nationalekonomen Kristine Persson 
att yrkeshögskolans utbildningar (YH) 
hävdar sig väl jämfört med högskole- 
ingenjörsutbildningar.

Framgångsfaktorer som driver 
tillväxt
Docent Robert Demir och professor Karl 
Wennberg beskriver framgångsfaktorer 
som driver tillväxt i sin systematiska 
genomgång av empirisk litteratur om 
snabbväxande företag: ”The Strategic 
Management of High-Growth Firms: A 
Review and Theoretical Conceptualiza-
tion”.

Docent Henrik Malm Lindberg

Docent Robert Demir
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MÖTESPLATS RATIO

Ratio är en mötesplats för forskare och yrkesmänniskor med behov av kunskap 
om företagandets villkor. Här samlas akademiker, tjänstemän, entreprenörer och 
politiker som tar del av och diskuterar de forskningsresultat och den kunskap som 
Ratio producerar. Många av Ratios seminarier och konferenser är öppna. 

Du hittar information och anmälningslänkar om denna termins aktiviteter på  
ratio.se/kalendarium. Du kan även prenumerera på Ratios inbjudningar och 
seminarienyhetsbrev via info@ratio.se. 
Mycket välkommen!.

Ratio som mötesplats

Öppna forsknings-
seminarier
Presentation av forskning som kommente-
ras av spännande forskare, företagare, tjäns-
temän eller politiker. Ofta ges forsknings-
seminarierna över lunch och då bjuder vi 
inte bara på kunskap utan även en lättare 
måltid. 

Mingelseminarier
På ett mingelseminarium får du en kort 
presentation av ett aktuellt ämne och kan 
sedan möta Ratios forskare under ett ming-
el för diskutera relevanta frågeställningar. 
Mingelseminarier är ett enkelt och infor-
mellt sätt att få svar på frågor och ta del av 
den kunskap som forskarna besitter.

Konferenser
Ratio ordnar med jämna mellanrum kon-
ferenser kring forskningsresultat. Ofta sker 
dessa i samarbete med organisationer och 
myndigheter. På konferenserna presenteras 
rapporter, forskningspapper av och med 
forskare. En konferens har alltid ett särskilt 
tema som belyses från olika vinklar. 

Forskarseminarier
På Ratio är 22 disputerade forskare och 
fyra doktorander verksamma. De håller 
ofta föreläsningar och deltar i paneler som 
experter inom sina områden. Forskarna 
presenterar sitt arbete på vetenskapliga 
konferenser i Sverige och internationellt. 
På Ratio hålls forskarseminarier varannan 
vecka som en del av den vetenskapliga 
kvalitetssäkringen. Deltagarna är forskare 
och akademiker med samma forsknings- 
inriktning.

Ratio har sedan starten 2002 
producerat 745 publikationer inom 
88 olika projekt. Alla publikationer, 
working papers, rapporter och 
kapitel hittar du på ratio.se. 

Där finns även notiser om debatt- 
artiklar, intervjuer och konferenser 
samt Ratios kalendarium. 

Allt på ratio.se är sorterat och 
sökbart efter ämnen.

RATIO SOM  
ARKIV



12-10-2016  
Alexandru Panican talade på temat 
”Validering av kompetens – är det 
lösningen på matchningsproblemen?”.

23-11-2016  
Hanna Almlöf & Per-Olof Bjuggren 
talade på temat ”Så kan aktiebolags-
rätten för mindre företag utvecklas”. 

24-11-2016  
Henrik Malm Lindberg, Sofia Herr-
ström & Kristine Persson talade på 
temat ”Yrkesutbildade – en särskilt 
god investering?”.

06-12-2016  
Bengt Domeij talade på temat ”Får man 
ta kunden med sig när man går?”.

08-12-2016  
Pub Hayek: Frihet, inflation och 
minusräntor, Cecilia Skingsley.

14-12-2016  
Nils Karlson & Christian Sandström 
presenterade ”Digital disruption – kon-
sekvenser för företagande, individer 
och samhälle”.

19-12-2016  
Nils Karlson & Martin Korpi talade på 
temat ”Vad är matchning?”.

20-01-2016  
Pub Hayek: Frihet, korruption och 
Afrikas utveckling, Peter Stein.

23-02-2016  
Karl Wennberg & Michel Elmoznino 
Laufer talade på temat “Tillväxtföreta-
gandets skatteutmaningar”.

25-02-2016  
Henrik Malm Lindberg & Sofia 
Herrström talade om ”Har Praon spelat 
ut sin roll?”. 

03-03-2016  
Pub Hayek:  
Frihet och bostadskrisens lösning,  
Jan Jörnmark.

05-04-2016  
Ratios öppna årsmöte ”Företagandets 
villkor – en fråga om respekt”.

07-04-2016  
Daniel Halvarsson & Patrik Tingvall  
talade på temat ”Vilken kompetens 
skapar värde?”.

27-04-2016  
Pub Hayek: Frihetens försvar – vilken 
roll är Natos?, Ann-Sofie Dahl.

03-05-2016  
Martin Korpi & Kristina Nyström talade 
om ”Regional utveckling – hur skapar 
man attraktivitet?”

12-05-2016  
Nils Karlson & Alexandru Panican 
talade på temat ”Är yrkesutbildning 
relevant? Ett företagsperspektiv på 
validering”.

16-06-2016  
Pub Hayek: Clash of Economic Ideas, 
Lawrence White.

28-06-2016  
Nils Karlson föreläste om ”Kritiska 
villkor för företagandet. Förhands- 
presentation”, Ratio, Stockholm.

04-07-2016  
Nils Karlson & Henrik Malm Lindberg 
Ratio i Almedalen ”Ansvaret för den 
svenska modellen”.

EGNA SEMINARIER
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KONFERENSER, SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR

04-07-2016  
Daniel Halvarsson, Nils Karlson, Henrik 
Malm Lindberg & Alexandru Panican 
Ratio i Almedalen ”Praktik för kompetens”

04-07-2016  
Nils Karlson Ratio i Almedalen ”Vägen in 
på den svenska arbetsmarknaden: hur 
tar vi tillvara kompetensen”.

05-07-2016  
Nils Karlson Ratio i Almedalen ”Utan 
vinst – inget hållbart företagande”.

05-07-2016  
Christian Sandström & Michel Elmozni-
no Laufer Ratio i Almedalen ”Disruptiva 
affärsidéer och tillväxtföretagande”.

05-07-2016  
Nils Karlson föreläste om ”VIP-PUB, 
Kritiska villkor för företagandet”.

05-07-2016  
”Ratio-pub: kritiska villkor för  företagande”.

06-07-2016  
Pub Hayek: Nils Karlson föreläste om 
”Det öppna samhällets fiender”. 

07-07-2016  
Mattias Lundbäck & Emilie Videnord 
Ratio i Almedalen ”Offentlig upphand-
ling – en fråga om 700 miljarder”.

08-07-2016  
Anders Gustafsson & Christian 
Sandström Ratio i Almedalen ”Vem 
finansierar göretagen bäst?”.

06-09-2017  
Nils Karlson & Henrik Malm Lindberg 
talade på temat ”Vinstdelning och 
aktiedelägarskap, ett alternativ till 
fungerande lönebildning?”.

15-09-2016  
Paul Romer höll Eli F Heckscherföre- 
läsning på temat ”Short-Run Shocks; 
Long Run Pessimism”.

29-09-2016  
Pub Hayek: Varför tog reformerna  
slut?, Mikael Sandström.

Ekonomhistorikern Deidre Mccloskey 
föreläste på Ratio.



19-10-2016 ”Wealth, home ow-
nership and mobility”, Mounir Karadja 
Uppsala universitet 
Opponent: Andreas Stephan.

02-11-2016  
”Long-term consequences of being 
not in employment, education or 
training as a young adult. Stability and 
change in three Swedish birth 
cohorts.”, Olof Bäckman, Sofi 
Stockhoms universitet 
Opponent: Karolina Stadin.

16-11-2016  
”Babies and Business: How does 
Motherhood Affect Self-Employment 
Performance?”, Pernilla Andersson, 
Sofi Stockhoms universitet 
Opponent: Kristina Nyström.

30-11-2016  
”Benefiting from injustice and the 
common-source problem”, Göran 
Duus-Otterström, Göteborgs 
universitet 
Opponent: Nils Karlson.

14-12-2016  
“Gender and Optimism”,  
Niklas Elert IFN 
Opponent: Patrick Joyce.

13-01-2016  
”Measuring the impact of pay inequality 
and board size upon corporate 
performance”, William Forbes, 
Loughborough University 
Opponent: Per-Olof Bjuggren.

27-01-2016  
” Managing sector reputation: The 
strategic communication of national 
higher education”, Hogne Leroy 
Sataoen, Universitetet i Bergen 
Opponent: Nils Karlson. 

10-02-2016  
”Reputation effects in VC funding”, 
Alexander MCKelvie, Whitman Scool of 
Management – Syracuse University 
Opponent: Karolina Stadin.

24-02-2016  
”Digging gold in the green economy. 
Private investment in green venturing”, 
Ulrika Stavlöt, Fores.

09-03-2016  
”Ideation in firm-internal communities 
– the effects of roles and collaboration 
structures”, Mats Magnusson, KTH 
Opponent: Hogne Leroy Sataoen.

16-03-2016  
”Does EU-Accession Affect Market 
Concentration and Firm-Productivity?”, 
Klaus Friesenbichler, Wifo Wien 
Opponent: Patrik Gustafsson Tingvall.

06-04-2016  
”Friendship Dynamics among 
Adolescents – The interplay between 
homophily and a school’s classroom 
structure.”, Sara Roman, Stockholms 
Universitet 
Opponent: Daniel Halvarsson.

20-04-2016  
”Early health and school outcomes for 
children with same-sex parents – Evi-
dence from Sweden”, Lina Aldén, 
Linnéuniversitetet.
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04-05-2016  
”What Drives Home Market Advanta-
ge?”, Kerem Cosar, Handelshögskolan 
i Stockholm 
Opponent: Daniel Halvarsson.

18-05-2016  
”The Great Enrichment: A Humanistic 
and Social Scientific Account ”, Deirdre 
McCloskey, University of Illinois at 
Chicago.

08-06-2016  
”A longitudinal study of new venture 
team processes and outcomes”, Anna 
Brattström, Lunds universitet.

15-06-2016  
”Does religion make you sick? Evidence 
that a more secular background 
promotes health”, Niclas Berggren, IFN 
Opponent: Anders Gustafsson.

24-08-2016  
”Contractual Freedom and the 
Evolution of Corporate Governance in 
Britain, 1862 to 1929”, Naomi Lamo-
reaux, Yale University 
Opponent: Per-Olof Bjuggren.

31-08-2016  
”Impact on domestic and foreign 
innovation activities of the intellectual 
property tax regime in Belgium, China, 
the Netherlands and Spain ”, Martin 
Falck, Wifo Wien 
Opponent: Daniel Halvarsson.

16-09-2016  
”The Trouble With Macroeconomics”, 
Paul M Romer, NUY Stern School of 
Business 
Opponent: Anders Gustafsson.

05-10-2016  
”After the merger: Customer reactions 
to changes in power-dependence ”, 
Christina Öberg, Örebro universitet 
Opponent: Christofer Laurell.

EGNA  
KONFERENSER

04-02-2016  
Yrkesutbildningens irrvägar. 

28-04-2016  
Företagsstöd – fungerar det?



FORSKARE

Nils Karlson,  
docent och VD

Mirko Ernkvist,  
fil. dr

Martin Korpi,  
ekon. dr

Hanna Almlöf,  
jur. dr

Jonas Grafström  
fil. dr

Daniel Halvarsson,  
fil. dr

Magnus Lodefalk,  
ekon. dr

Christian Sandström, 
docent, forskningschef

Per-Olof Bjuggren, 
professor

Andreas Hatzigeorgiou, 
fil. dr

Mattias Lundbäck, 
ekon dr

Karolina Stadin,  
fil. dr

Robert Demir,  
docent

Alan Johnson,  
docent

Henrik Malm Lindberg, 
docent

Andreas Stephan, 
professor

Bengt Domeij, 
professor

Patrick Joyce,  
fil. lic.

Kristina Nyström, 
docent

Patrik Tingvall,  
professor

Eva Uddén Sonnegård 
ekon. dr

Karl Wennberg, 
professor

Christina Öberg,  
professor

Lotta Stern,  
docent

•  41  • •  41  •

MEDARBETARE



DOKTOR- 
ANDER

FORSKNINGS- 
ASSISTENTER

KANSLI

•  42  • 

MEDARBETARE

Michel Elmoznino 
Laufer

Marcos Demetry

Ann Hallsenius, 
kommunikationschef

Johanna Grönbäck, 
projektledare

Andrea Geissinger

Karl Axelsson, 
administration och 
kommunikation

Joakim Rönnbäck, 
kommunikation

Anders Gustafsson

Anna Horn

Anne-Sophie Larsson, 
verksamhetscontroller 

Josefin Videnord

Lars Wiik, ekonomi

Rasmus Nykvist

Ida Knudsen

Emilie Videnord



•  43  • •  43  •

MEDARBETARE

Ann-Kari Edenius, vVD och  
kommunikationschef

Kristine Persson, projektledare

Forskare

Jonas Olofsson, professor

Alexandru Panican, docent

Eskil Ullberg, ekon dr

Sofia Avdeitchikova, fil.dr

Forskningsassistenter, praktikanter 
och uppsatsskrivare

Toni Valjus, forskningsassistent

Linda Jonsson, forskningsassistent

Filippa Ronquist, forskningsassistent

Sofia Herrström, forskningsassistent och 
sommarassistent

Karl Blom, forskningsassistent och 
sommarassistent 

Anna Horn, uppsatsskrivare och  
forskningsassistent

Erik Engberg, uppsatsskrivare och 
forskningsassistent

Hannes Jägerstedt, uppsastsskrivare  
och sommarassistent

Gustav Axén sommarassistent och 
forskningsassistent

Jonas Yakhlef, forskningsassistent

Arthur-Alexandre Mauriès,  
uppsastsskrivare

Eirini Zira, uppsastsskrivare

Wazah Pello Esso, praktikant

John Norell, praktikant

Sommarassistenter

Emil Bustos

Sofia Widegren

Jura Miniotaité

Sigrun Fagerfjäll

Josefin Videnord

Under 2017 börjar

Christian Barsoum, praktikant

Georgios Sideras, praktikant

Klas Eriksson, uppsatsskrivare 

YRKESKOMPETENS – teori, praktik och gott omdöme

Yrkeskompetens - det som krävs för 
att utöva ett yrke - kan inte inhämtas 
enbart genom teoretiska studier, utan 
förutsätter en rad praktiska färdighe-
ter och ett gott omdöme, vilka i 

huvudsak förvärvas genom arbets-
platsförlagt lärande. Därför behövs 
samverkan med arbetslivet, praktik 
och arbetsplatsförlagt lärande på alla 
yrkesutbildningar.

Ur Ratios rapport nr 20 2016 
”Yrkesutbildningens irrvägar” av 
Ratios vd, docent Nils Karlson och 
forskningsassistent Filippa Ronquist.
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YRKESUTBILDNINGENS IRRVÄGAR

NILS KARLSON OCH FILIPPA RONQUIST

3. Yrkesutbildningens irrvägar 

Yrkesutbildningarna har fått allt större uppmärksamhet från politiskt håll under senare år. Ett stort 
antal reformer har också genomförts. Likväl tyder mycket på att svensk yrkesutbildning utmärks av 
en rad irrvägar. 

Baserat på den kartläggning som gjorts av yrkesutbildningens olika utbildningsformer kommer vi i 
detta kapitel att analysera systemet i sin helhet utifrån de frågeställningar som nämndes inled-
ningsvis: hur yrkesutbildningssystemet är utformat och finansierat; om det möjliggör och underlät-
tar individers yrkesval och yrkeskarriär; och om det tillgodoser arbetsmarknadens kompetensbehov.Vi strukturerar analysen under följande rubriker:• Ett underordnat system

• Försvårade yrkesval och omval• Otillräcklig arbetslivsanknytning

Ett underordnat system
I detta avsnitt analyserar vi de politiska och ekonomiska förutsättningar som styr yrkesutbildningen. 
Vi konstaterar att dessa förutsättningar ofta är ogynnsamma och ofta sämre än förutsättningarna 
för mer teoretiska eller akademiska utbildningar. 

Kortsiktighet och konjunkturberoende satsningar  Yrkesutbildningssystemet präglas till stor del av kortsiktighet och konjunkturberoende satsningar. 
En del av kortsiktigheten inom yrkesutbildningen beror på att yrkesutbildningar ofta har drag av 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa är utsatta både för stora politiska och konjunkturmässiga 
svängningar. Kortsiktigheten beror även på att yrkesutbildningar ska svara mot arbetsmarknadens 
ständigt förändrande kompetensbehov. För att göra detta krävs att utbildningsutbudet ständigt 
omprövas. En del av kortsiktigheten och föränderligheten inom yrkesutbildningssystemet är därför 
ofrånkomlig, om yrkesutbildningen ska utformas i enlighet med arbetsmarknadens kompetensbe-
hov. Samtidigt är ett väl fungerande yrkesutbildningssystem något som behövs i alla konjunkturlägen.Yrkesvux är den yrkesutbildningssatsning som, förutom arbetsmarknadsutbildningen, har flest drag 

av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Yrkesvux-satsningen var från början tänkt att vara just en 
lågkonjunkturlösning som så småningom skulle fasas ut, men den har sedan förlängts. Anslagen 

till yrkesvux har varierat kraftigt från år till år, som visas nedan. Eftersom många av de yrkesinrikta-
de utbildningarna som anordnas inom komvux är helt beroende av det statliga stödet, som söks 
årligen, har antalet platser på yrkesvux också varierat kraftigt. Den arbetsmarknadspolitiska prägeln 
på yrkesvux har bidragit till ett kraftigt varierande statligt stöd och att utbildningsutbudet inte 
har kunnat planeras för mer än ett år i taget. Det är sällan mer teoretiskt inriktade utbildningar 
får utstå sådana kraftiga variationer i statligt stöd. Detta trots att yrkesinriktade utbildningar ofta 
kräver stora investeringar i maskiner och material och därför har särskilt stort behov av långsiktig 
och stabil finansiering. Yrkesinriktad utbildning inom komvux är, som vi skall se senare, en oerhört 
viktig del av yrkesutbildningssystemet, eftersom det är den enda utbildningsform som ger vuxna 
tillträde till gymnasial yrkesutbildning. Att det statliga stödet för yrkesinriktad vuxenutbildning 
introducerades så sent som 2009, och har varierat så kraftigt sedan dess, är talande för synen på 
yrkesutbildning i Sverige. 

Figur 3. Anslagsutveckling yrkesinriktad utbildning för vuxna, tkr81 

Källa: Skolverkets regleringsbrev 2010-2015 

Yrkeshögskolan präglas av en annan typ av kortsiktighet än satsningen på yrkesvux. För närvarande 
kan utbildningsanordnare endast söka tillstånd från MYH för att starta två utbildningsomgångar i 
rad, sedan måste ett nytt tillstånd sökas. Utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan förändras därför 
hela tiden vilket gör det svårt både för utbildningsanordnare, elever och arbetsgivare att planera 
inför framtiden. Till viss del är dessa kortsiktiga planeringsramar befogade av arbetsmarknadens 
föränderliga kompetensbehov. Samtidigt är vissa arbetsmarknadsbehov stabila och förutsägbara, 
och det borde vara möjligt för vissa yrkeshögskoleutbildningar, som tillgodoser dessa behov, att 
beviljas tillstånd för fler utbildningsomgångar samtidigt.

81 Inklusive yrkesutbildning inom särvux, lärlingsutbildning för vuxna samt bidrag tillutbildning 
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Trots att personalutbildning innebär en investering i ett företags personal gör gällande skatte- 

och redovisningslagstiftning, liksom den praxis som existerar inom området, att privata företags 

satsningar på kompetensutveckling, utom i undantagsfall, betraktas som investeringar överhuvud-

taget. Möjligheten att i dag redovisa värdet av ett företags investeringar i utbildning av personal 

som en tillgång i balansräkningen är starkt begränsad. Därmed kan inte heller avskrivningar göras 

för kompetensinvesteringar.76 Därtill saknas i princip skattemässiga eller andra finansieringsstöd för 

företagsspecifik utbildning. Detta är anmärkningsvärt med tanke på betydelsen av medarbetarnas 

kompetens för företagens konkurrenskraft och tillväxt.

Uppdragsutbildning

Den personalutbildning som sker på högskolan, folkhögskolan och yrkeshögskolan kallas vanligtvis 

uppdragsutbildning. Den anordnas på uppdrag av en arbetsgivare som själv utser utbildningens 

deltagare och betalar för den. 

Det finns även viss uppdragsutbildning som inte är personalutbildning. Denna får endast beställas 

av myndigheter, kommuner eller landsting, och avser då främst utbildningar som behövs av 

arbetsmarknadsskäl. Exempel på denna typ av uppdragsutbildning är de studiemotiverande kurser 

som anordnas för arbetslösa på folkhögskolor på uppdrag av Arbetsförmedlingen. 

Det är svårt att få en överblick över den personalutbildning som bedrivs på högskolor, folkhögsko-

lor och yrkeshögskolor. Detta beror dels på att informationsinsamlingen ofta är otillräcklig eller sak-

nas, dels på att det råder otydlighet kring vilken utbildning som räknas som uppdragsutbildning. 

Dessutom avser viss uppdragsutbildning annan utbildning än personalutbildning.

Uppdragsutbildningen på högskolor bedrivs både som poänggivande och icke poänggivande 

kurser. UKÄ samlar endast in statistik kring den poänggivande uppdragsutbildningen och även 

om den största delen av all uppdragsutbildning inom högskolan troligen avser personalutbildning 

är det möjligt att en viss del av uppdragsutbildningen avser annan utbildning. De uppgifter som 

UKÄ tillhandahåller om uppdragsutbildningen inom högskolan bör därför endast ses som ett 

ungefärligt mått på personalutbildningen inom högskolan. Under kalenderåret 2014 uppgick den 

poänggivande uppdragsutbildningen till knappt 7 600 helårsstudenter (motsvarande ett läsårs 

heltidsstudier) totalt, på samtliga utbildningsnivåer.77

Det saknas statistik över omfattningen av uppdragsutbildningen inom yrkeshögskolan. Den 

statistik som finns tillgänglig angående uppdragsutbildning som bedrivs på folkhögskolan tyder på 

att denna mestadels består av utbildning som anordnas på uppdrag av statliga myndigheter, kom-

76 Den lag som styr detta område är Årsredovisningslagen. Denna lag är en ramlag som fylls ut 

med i praktiken tvingande rekommendationer från Bokföringsnämnden.

77 http://www.uka.se/statistik--uppfoljning/statistikdatabas-om-hogskolan/utbild-

ning-pa-grundniva-och-avancerad-niva.html

muner eller landsting. Uppdragsutbildningen på folkhögskolor består alltså mestadels av annan 

utbildning än personalutbildning.

Informellt lärande
Informellt lärande är det lärande som sker i samband med dagliga aktiviteter, både på jobbet 

och på fritiden, som inte är strukturerat och som sker utan lärare eller handledare. Det informella 

lärandet sker ibland utan avsikt av att lära. 

Det informella lärandet kan inte avgränsas – det sker spontant, överallt och hela tiden. Därför är 

det också oerhört svårt, om inte omöjligt, att mäta.78 Det är inte kopplat till särskilda institutioner 

och sker både på egen hand och i grupp. Exempel på det informella lärandet är det lärande som 

sker på arbetsplatsen, genom deltagande i ideella organisationer, genom eget företagande, fack-

ligt engagemang eller självstudier. Det informella lärandet sker även i hemmet, genom deltagande 

i kulturaktiviteter, idrottsaktiviteter, m m.

Det informella lärandet är, trots att det är svårt att mäta och avgränsa, mycket viktigt för att 

utveckla yrkeskompetens. Hur bra yrkesutbildning än må vara återstår alltid vissa kunskaper och 

förmågor att inhämta i arbetslivet och på fritiden, utan lärare eller handledare. Ansvarsförmåga, 

ledarskapsförmåga och initiativförmåga är endast några exempel på förmågor som ofta utvecklas 

utanför såväl formella som icke-formella utbildningssammanhang. Omdömeskunskap likaså förvär-

vas i huvudsak genom erfarenhet och reflektion över handlande. Vissa formella och icke-formella 

yrkesutbildningar ger goda möjligheter till att utveckla omdömeskunskap men dessa utbildningar 

kan aldrig ersätta de lärdomar vi drar av övriga livserfarenheter, införskaffade både genom yrkes-

verksamhet och fritidsverksamhet.  

Sammanfattning
Yrkesutbildningssystemet är komplext. Det omfattar många aktörer och utbildningsformer, och 

sträcker sig långt utöver det offentligt finansierade utbildningssystemet. Efter att ha kartlagt de 

olika yrkesutbildningsmöjligheter som finns i Sverige idag kan vi göra ett par inledande samman-

fattande observationer. 

Yrkesutbildningssystemet, särskilt i jämförelse det akademiskt inriktade utbildningssystemet, 

framstår som ett oordnat system. Det saknar struktur. Det gäller såväl offentligt finansierade och 

reglerade yrkesutbildningar som systemet i sin helhet. 

Det är intressant att jämföra en akademisk utbildningsväg med en yrkesinriktad utbildningsväg. 

Den akademiska utbildningsvägen går från gymnasieskolans högskoleförberedande program till 

högskolans grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Den bygger på tydliga steg, där varje steg 

ger kvalifikationer och behörighet till nästa nivå. Systemet är överblickbart och tydligt.

78 SCB, Vuxnas deltagande i utbildning
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Yrkesutbildningens irrvägar
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I rapporten Yrkesutbildningens irrvägar görs en systemanalys av svensk yrkesutbild-

ning, med fokus på följande frågeställningar:

–	 Hur	är	yrkesutbildningssystemet	utformat	och	fi
nansierat?	

– Möjliggör och underlättar yrkesutbildningssystemet individers yrkesval 

	 och	yrkeskarriär?	

–	 Tillgodoser	det	arbetsmarknadens	kompetensbe
hov?	

Följande utbildningsformer ingår i analysen: gymnasieskola; kommunal vuxen- 

utbildning; folkbildning; arbetsmarknadsutbildning; yrkesintroduktionsutbildning; 

yrkeshögskola, universitet och högskolor; privat yrkesutbildning; personalutbild-

ning; och informellt lärande.

Slutsatsen är att svensk yrkesutbildning utmärks av en rad irrvägar. Yrkesutbildnings-

systemet utmärks av kortsiktighet, översiktsproblem, återvändsgränder och brist 

på tydlig progression. Dess utformning försvårar individers yrkesval – i ungdomen och 

livslångt – och många yrkesutbildningsformer saknar tillräcklig arbetslivsanknytning. 

Ett antal konkreta reformer föreslås för att tillvarata den utvecklingspotential som 

finns.	

Rapporten	är	skriven	inom	ramen	för	projektet	Yrk
e,	kvalifikation,	rörlighet,	finan-

sierat av den Europeiska Sociala Fonden, av Nils Karlson, docent och VD för forsk-

ningsinstitutet Ratio, och Filippa Ronquist, forskningsassistent på Ratio. 

Rapport nr 20 februari 2016
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Stort tack till de som lämnat Ratio under 2016 efter att  
ha arbetat hos oss kortare eller längre tid och bidragit  
till kunskapsutvecklingen!
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RATIOAKADEMIEN
Ratioakademien bildades i november 2015 och utgörs av en mindre grupp utvalda representanter  
för näringslivet. Akademien är ett fristående forum där formativa samtal förs om hur företagandets  
villkor ska kunna utvecklas och förbättras utifrån ett marknadsekonomiskt tillväxtperspektiv. 

Då samtiden präglas av snabba förändringar samtidigt som idéer för framtiden är en bristvara är dessa samtal av stor 
vikt. 2017 diskuterar Ratioakademien hur företagen själva kan bidra till ett bättre samhälle genom marknadsdriven 
kvalitetssäkring av välfärden.

Preses för Ratioakademien är Björn Wahlroos, ordförande Nordea. Övriga ledamöter är: Rune Andersson, ägare 
Mellby Gård AB, Charlotte Bohman, VD C&A Bohman Invest, Mariana Burenstam Linder, ledamot Latour, Peje 
Emilsson,VD Magnora, Anastasia Georgiadou, VD Alminia AB, Fredrika Gullfot, Grundare och VD Simris Alg, Nils 
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