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Vi har anställt en rad nya medarbeta
re, arrangerat fem internationella kon
ferenser, startat nya forsknings projekt, 
producerat mer forskning – med hög 
relevans och stort genomslag – än 
något år tidigare. Vi har byggt upp 
en stark kommunikativ kapacitet. 
Med stöd ifrån ett stort antal olika 
finansiärer bedriver vi forskning om 
bland annat lönebildning, äganderätt, 
skatter, regelförenkling, reformer och 
snabbväxande företag. De veten
skapliga kvalitetskraven är entydiga, 
med bred vetenskaplig publicering 
och starka internationella nätverk och 
samarbeten. 

Ratios verksamhet gör skillnad. Vi 
bidrar till en mer dynamisk syn på 
marknader och samhälle, liksom till 
inställningen att reformer är önsk
värda och möjliga. Vi bidrar till att riva 
samhällets mentala betong och skapa 
förutsättningar för ökad rationalitet 
och bättre politiska beslut.

Vår förhoppning är att kunna bidra 
till ett gott samhälle för alla. 

Nils Karlson
VD Ratio

Det betyder inte att alla behöver bli  
företagare. Tvärtom är entreprenör
skap en knapp resurs som behöver 
 utvecklas och komma till praktisk 
nytta. 

För att det ska vara möjligt krävs 
fungerande marknader med vettiga 
spelregler. Vem eller vilka som verkli
gen lyckas skapa framtidens snabb
växare går inte att veta i förhand. 
Men alla kommer att tjäna på att det 
skapas fler jobb i växande företag. Då 
kan mångas förmåga och kompetens 
utvecklas och tillvaratas. Det skapar 
förutsättningar för mänsklig blomst
ring inte bara i näringslivet utan även i 
civilsamhälle och politik.

Detta är fokus i Ratios forskning. 
Vi forskar om företagandets villkor 
– lagar, regler och värderingar, om 
 entreprenörskap, marknadseko
nomi och tillväxt, och om hur politisk 
förändring kommer till stånd. Det är 
områden som är viktiga för samhället, 
men där aktuell forskning saknas eller 
är otillräcklig. Genom att kombinera 
nationalekonomi, statsvetenskap, 
företagsekonomi, ekonomisk historia, 
sociologi och juridik åstadkoms tydlig 
koppling till företagares verkliga 
villkor. Stor vikt läggs vid att föra 
ut forskningens resultat i samhälls
debatten. 

2011 har varit ett mycket intensivt, 
produktivt och expansivt år för Ratio. 

Företagande och 
mänsklig blomstring

vd haR oRdet

vi bidrar till en mer dyna-
misk syn på marknader och 

samhälle, liksom till inställningen 
att reformer är önskvärda och 
möjliga. 

ett gott samhälle ger människor möjlighet att förverkliga sin 
potential, att utveckla sin förmåga fullt ut. en av de viktigaste 
förutsättningarna för mänsklig blomstring är att företagandets 
villkor är ändamålsenliga för att starta, driva och expandera 
företag. 
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Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning om svensk ekonomi och politik, med 
en tydlig internationell koppling. De vetenskapliga kvalitetskraven är entydiga. 
Ratio har bred vetenskaplig publicering och starka internationella nätverk och 
samarbeten. Stor vikt läggs vid att föra ut forskningens resultat i samhälls debatten.

Företagandets villkor – lagar, 
regler och värderingar 
Företagandets villkor är avgörande för 
tillväxt och välfärd i samhället. Att studera 
företagandets villkor och identifiera de 
lagar, regler och värderingar som är mest 
ändamålsenliga för att starta, driva och 
utveckla företag är den första delen i Ratios 
forskningsprofil.   
> Läs mer på sidan 4.

Entreprenörskap, marknads
ekonomi och utvecklingskraft 
Ekonomisk utveckling och tillväxt är i 
grunden ett resultat av företagsverksamhet, 
entreprenörskap och affärsexperiment. I 
en väl fungerande ekonomi sker en ständig 
förnyelse genom så kallad kreativ förstörelse 
– gamla företag och affärsidéer ersätts av 
nya, växande företag. Att analysera denna 
tillväxtskapande process är den andra delen i 
Ratios forskningsprofil.  
> Läs mer på sidan 6. 

Hur politisk förändring  
kommer till stånd 
Det är ofta svårt och konfliktfyllt att förändra 
ekonomiskpolitiska regelsystem. Status quo 
har starka försvarare. Ändå sker reformer. 
Den tredje delen i Ratios forskningsprofil 
handlar om att beskriva de processer som 
möjliggör politisk förändring och välstånds
höjande reformer.
 > Läs mer på sidan 8. 

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om 
f öretagandets villkor, marknadsekonomi och politisk förändring. 
det är områden som är viktiga för samhällsutvecklingen och där 
aktuell forskning saknas eller är otillräcklig. 

Tre forskningsområden

Ratio är ett fristående forsknings institut med uppgift att 
 utveckla och sprida ny kunskap om:

> 
Fö

re
ta

ga

ndets villkor            

> Politisk förändring

> M
arknad

sekonom
i

Ratios vision är att vara 
ledande på forskning 
kring företagandets 
villkor.

Ratio i koRthet
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Forskningsprojekt

vi har under 2011 bedrivit följande projekt (finansiär inom 
parentes):

l Ekonomisktpolitiskt lärande (Jan Wallander och Tom Hedelius samt Tore 
 Browaldhs stiftelser)

l Ekonomiskpolitiska reformer i välfärdsstater (Torsten och Ragnar 
 Söderbergs stiftelser)

l Entreprenörskap hos politiker (Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser)

l Institutioner, sociala attityder och ekonomisk tillväxt (Vetenskapsrådet)

l Företagens kompetensförsörjning och ungas sena inträde på arbets
marknaden (21 arbetsgivareförbund)

l Lönebildning för utvecklingskraft (medlemsorganisationer och Svenskt 
Näringsliv)

l Regelbördans ekonomiska effekter (Tillväxtanalys)

l Skatter, entreprenörskap och företagsdynamik (Ratios medlemmar)

l Snabbväxande företag och den ekonomiska utvecklingen (Ragnar 
 Söderbergs stiftelse)

l Utländska institutioner och svenska företag (Torsten Söderbergs stiftelse)

l Äganderätt, företagandets villkor och tillväxt (Marcus och Amalia 
 Wallenbergs Minnesfond)

 > Utförlig information om projekten finns på Ratios hemsida.

Framtida forskare
Ratios program för unga fors
kare vänder sig till studenter på 
magister nivå, doktorander och 
post docs som är intresserade 
av idé och kunskapsutveckling 
inom Ratios profilområden.

Programmets syfte är att 
 stimulera fler att börja forska 
inom områden av stor betydelse 
för Sveriges utveckling. Hos Ratio 
finns en rad olika möjligheter att 
engagera sig i ett akademiskt 
sammanhang. Ratio erbjuder 
bland annat:

l Stipendium för studier i USA

l Doktorandplatser

l Uppsatshandledning

l Seminarier och nätverk

>   Läs mer på sidan 10.

Ratio 2011

1  500 +5 internationella 
konferenser

konferens- 
och seminarie-
deltagare

Michael anyadike-danes, Visiting Professor, 
Kingston University (UK) deltog i en workshop 
om snabbväxande företag som hölls i maj.

Seminariet ”Framtidens lönebildning” sändes 
i SvT:s Kunskapskanalen och finns fortfarande 
att se på SvT Play.

this has been the best 
 organized workshop i have 

ever attended”

17
10

45
15

disputerade forskare

accepterade vetenskapliga artiklar

egna seminarier

publicerade 
vetenskapliga artiklar
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Att studera företagandets villkor är 
den första delen i Ratios forsknings
profil. Forskningen handlar om att 
identifiera de lagar, regler och värde
ringar som är mest ändamålsenliga för 
att starta, driva och utveckla företag 
– och därmed den sysselsättning och 
det välstånd som företag genererar.

Lönebildning för utvecklingskraft
Projektet ”Lönebildning för utveck
lingskraft” har under det första året 
kartlagt praktiker och processer runt 
lönebildningen i svenska företag 
 genom ett stort antal företagsbe
sök och intervjuer med bland annat 

en avgörande förutsättning för att skapa fler jobb 
i växande företag är att företagandets villkor 
 förbättras. det gäller för såväl Sverige som europa, 
och andra delar av världen. 

En seminarieserie har bidragit till att 
sprida information från projektet lik
som till att förmedla andra forskares 
kunskaper på området:
• Fungerar svensk lönebildning? Nils Gottfries, 

professor vid Uppsala universitet presente
rade Långtidsutredningen 2011

• Vad är en rättvis lön? Teresia Stråberg, fil dr 
från Stockholms universitet

• Framtidens lönebildning. Konferens och pre
sentation av forskarantologin ”Lönebildning 
för utvecklingskraft”

• Varför decentraliseras inte svensk löne
bildning? Seminarium i Alme dalen

• Från partskarteller till samarbetsklimat 
Seminarium i Almedalen om byggsektorn

• Tysk lönebildning – lärdomar för Sverige? Halvdagskonferens tillsammans med 
tyska forskningsinstitutet IW Köln. Samarbetspartners var även Almega, Industri
arbetsgivarna, Teknikföretagen och TyskSvenska Handelskammaren.

• Varför tappar facket medlemmar? Vilka är konsekvenserna för den svenska 
modellen? Anders Kjellberg, professor vid Lunds universitet

Företagandets 
 villkor avgörande

föRetagandetS viLLkoR – LagaR, RegLeR och väRdeRingaR

storlek, bransch och sektor – och 
under vilka förutsättningar. Vi vet 
fortfarande för lite om hur samban
den egentligen ser ut eftersom forsk
ning om lokal lönebildning är ytterst 
begränsad.

Ambitionen för projektet är att 
skapa en bred diskussion och öka 
 kunskapen om lönebildningens förut
sättningar och konsekvenser. 

Stark äganderätt skapar välstånd
Äganderättens utformning påverkar 
i hög grad företagandets villkor och 
ekonomisk tillväxt. Det sker på flera 
nivåer: butiksägaren som själv vill be
stämma sina öppettider, börsbolaget 
som inte vill kvotera utan välja styrelse 
efter kompetens eller utformningen 
av lagar och regler som ger incita
ment att etablera nya företag. I forsk
ningsprojektet ”Äganderätt, företa
gandets villkor och ekonomisk tillväxt” 
fördjupas analysen av detta samband, 
inte minst genom att fokusera på hur 
äganderättens utformning påverkar 
företagare och företagande. 

Sju större delprojekt ingår och det 
handlar bland annat om att undersöka 
sambandet mellan äganderättens 
kvalitet och nyföretagande i olika 
länder och vilka effekter förändringar 
av äganderätten för med sig. 

Teresia Stråbergs forskning visar att 
kvinnor ofta kommer bättre ut vid 
individuell lönesättning.

lönesättande  chefer. 
Därtill görs branschvisa 
jämförelser.

Den övergripande hypo
tesen är att lokal, företagsnära 
lönebildning har positiva effekter för 
näringslivets utvecklingskraft. Effek
terna förväntas gå via större flexibili
tet, ökade experimentmöjligheter och 
större incitament för arbetstagarna 
att göra goda insatser. Arbetstagarna 
kan komma att gynnas med högre 
löner. 

Forskningen prövar om hypotesen 
stämmer för alla typer av företag och 
alla arbetstagare oavsett exempelvis 
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Aktuella projekt

företagens kompetensförsörjning
Ratio har startat en förstudie till ett forsknings
projekt om företagens kompetensförsörjning. 
Förstudien genomförs tillsammans med 
ett flertal förbund inom Svenskt Näringsliv. 
Målet är att identifiera och förklara bristerna i 
företagens kompetensförsörjning och beskriva 
dess konsekvenser för företag,  individ och 
samhälle samt att beskriva hur  lagar, regler och 
incitamentssystem på området kan bli mer än
damålsenliga. Studien leds av Henrik Lindberg.

Lönebildning för utvecklingskraft
Syftet är att empiriskt undersöka hur olika 
former för lönebildning och förhandlings
system påverkar näringslivets utvecklingskraft. 
Fokus ligger på den lokala lönebildningens 
konsekvenser och kopplingen till förhandlings
systemet i stort. Projektet kombinerar fall och 
branschstudier och kommer även att belysa 
konsekvenser för lönsamhet, sysselsättning 
och företagens utvecklingskraft. Nils Karlson 
och Henrik Lindberg leder projektet som är 
treårigt och finansieras gemensamt av Svenskt 
Näringsliv, dess förbund och Ratio.

Utländska institutioner och svenska företag
I ett nytt projekt utforskar Ratio hur institutio
ner påverkar den internationella handeln. Vid 
en analys finner man att den faktiska handeln 
är mindre än förväntat. För svenskt vidkom
mande är detta mycket intressant, då kon
takten med omvärlden spelar en avgörande 
roll för ekonomisk utveckling i en liten öppen 
ekonomi som den svenska. Projektet syftar till 
att undersöka varför handel inte uppstår och 
hur institutioner påverkar handeln. Projektet 
finansieras av Torsten Söderbergs stiftelse och 
leds av Patrik Tingvall.

äganderätt, företagandets villkor 
och ekonomisk tillväxt 
Syftet är att analysera sambandet mellan 
äganderätt, företagandets villkor och ekono
misk tillväxt. Det treåriga forskningsprojektet 
drivs med medel från Stiftelsen Marcus och 
Amalia Wallenbergs Minnesfond. Ansvariga för 
projektet är Nils Karlson och Niclas Berggren. 
Övriga medverkande forskare är PerOlof 
Bjuggren, Johan Eklund, Jakob Heidbrink, Jan 
Jörnmark och Joakim Nergelius. 

Regelbördans effekter 
Ratios studie av reglers effekter för företag publicerades av myndigheten för Tillväxt
analys i början av 2011. Studien visade att de stora kostnaderna för regler är indirekta. 
Regler riskerar att minska företags möjligheter att anpassa sig och ställa om. Dessutom 
påverkas konkurrenstryck och entreprenörskap i form av inträde av nya företag nega
tivt. Därmed uppstår väsentliga allokeringsförluster. Regler har också negativa effekter 
på investeringar. Slutsatsen är att reglers indirekta effekter ger lägre ekonomisk tillväxt. 
En tydlig rekommendation var att göra konsekvensanalyser innan nya regler införs.

Regelrådet har nu fått utökat uppdrag att genomföra konsekvensanalyser, både som 
granskare och rådgivare. Därmed får Regelrådet större möjlighet att komma in tidigare i 
lagstiftningsprocessen. Regelrådet ska även bistå regeringen med granskning av konse
kvensanalyser som tagits fram i EU.

Handelshinder i fokus
Svensk export uppgår idag till nästan 
50 procent av BNP. För en liten öppen 
ekonomi spelar kontakten med omvärl
den en avgörande roll för ekonomisk 
utveckling. Vad som kan tyckas para
doxalt är att förmågan att nå utländska 
marknader nästan tas för given. 

Sverige har alltid varit ett land 
där handel med omvärlden haft en 
central roll. Under de senaste 50 åren 
har vi sett en fantastisk utveckling 
med fallande transportkostnader och 
en allt mer avreglerad världshandel. 
Därmed har handelshinder så som 
avstånd, tullar och kvoter marginalise
rats medan betydelsen av institutio
nella och kulturella hinder ökat. 

Ratio driver sedan 2011 ett treårigt 
projekt där vi studerar och analyserar 
vad som får handel att uppstå – och 
vad som motverkar handel. Forsk
ningen visar bland annat att institutio
nernas påverkan på handel är större 
än tullars. 

Väl fungerande institutioner är det 
ramverk där bland annat äganderätter 

tydliggörs, näringsfrihet regleras och 
skatteregler klargörs. Det är faktorer 
som bidrar till förutsägbarhet vad 
gäller regelverk och som försvårar 
opportunistiskt beteende. Goda 
institutioner kan ses som en kompa
rativ fördel, jämförbar med att ha en 
stor andel högutbildad arbetskraft 
eller rikligt med kapital. Den empi
riska forskningen på detta område är 
tidigare mycket begränsad.

Kompetensförsörjning
Under hösten 2011 startade Ratio 
en förstudie till ett forskningsprojekt 
om företagens kompetensförsörj
ning. Bakgrunden är att det i många 
sektorer och branscher i Sverige råder 
en ökande kompetensbrist trots att 
det samtidigt är hög arbetslöshet. 
En annan viktig faktor är att ung
domar etablerar sig allt senare på 
arbetsmarknaden. Från 1990talets 
början har åldern då en årskull är ute 
på arbetsmarknaden (då 75 procent 
är etablerade) stigit från 20 till nära 
30 år. Mycket talar för att detta har 
allvarliga konsekvenser för företagens 
kompetensförsörjning. Denna fråga är 
i princip helt outforskad. 

förmågan att nå 
utländska marknader 

tas nästan för given.

50%
Svensk export uppgår idag till nästan 
50 procent av BnP.
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Ekonomisk utveckling och tillväxt är 
i grunden ett resultat av företags
verksamhet, entreprenörskap och 
affärsexperiment på marknader. Att 
analysera hur denna tillväxtskapande 
process utvecklas är den andra delen i 
Ratios forskningsprofil. 

Ratios forskning om snabbväxande 
företag, s k gaseller, har utvecklats till 
ett starkt forskningsfält där flera re
sultat väckt uppmärksamhet. Ett fåtal 
företag skapar nästan alla nya jobb. 
Men varför växer inte övriga företag?

Outnyttjad potential
De allra flesta företag i Sverige har 
ingen eller en högst marginell tillväxt, 
mätt i antal anställda. I denna grupp 
finns många företag som haft en hög 

det råder det brist på nya jobb i Sverige. ett fåtal 
 snabbväxande företag skapar nästan alla nya jobb 
visar aktuell forskning. det finns tre viktiga skäl 
varför så många företag avstår från att växa. 

Varför växer inte 
vissa företag?

entRePRenöRSkaP, MaRknadSekonoMi och tiLLväxt

➜ Brist på kompetens eller resurser
Utebliven tillväxt kan också bero på att 
det saknas kompetens för att utveckla 
verksamheten eller andra medel för att 
expandera. Att företagen har svårig
heter att hitta rätt kompetens för att 
genomdriva sina tillväxtambitioner är 
ett allt större problem. 

➜ Brister i företagandets villkor
Det tredje skälet handlar om utform
ningen av lagar och regler. Företags
ledaren kan avskräckas från att växa 
på grund av exempelvis mängden 
regler och byråkrati, höga skatter, 
regleringar på arbetsmarknaden och 
konkurrens från offentliga bolag. 

Omöjligt att plocka vinnare
Gasellföretag verkar ha avgörande 
betydelse för ekonomisk utveckling. 
Det är emellertid omöjligt att plocka 
vinnare – de selekteras på markna
den i konkurrensutsatt tävlan. Men 
det går att plocka vinnande institu
tioner, utforma lagar och regler så 
att fler snabbväxande företag skapas. 
Forskningen visar att det krävs flera, 
kompletterande reformer som för
stärker varandra. 

Varför vissa företag inte vill växa diskuterades på ett seminarium i Almedalen med Håkan Södergren, 
Åsa Romson och Jens Spendrup. SvenOlov Daunfeldt och Nils Karlson från Ratio presenterade ny 
forskning.

ett fåtal företag skapar nästan alla nya jobb. Men varför växer 
inte övriga företag?

lönsamhet under ett flertal år. 
Det antyder att de väljer att inte 
realisera sin tillväxt potential.

Ratio presenterade ny forsk
ning i Almedalen som visar varför 
många företag avstår från att 
växa, trots att de har förutsätt
ningar. Det finns tre huvudsakliga 
skäl:

➜ Avsaknad av  tillväxtambitioner
Många företagare saknar tillväxtam
bitioner, vilket till stor del verkar bero 
på faktorer som inte är ekonomiska. 
Det handlar snarare om oro över 
personalens välmående, risken att 
förlora kontrollen över den operativa 
verksamheten och minskat obero
ende gentemot externa aktörer.
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En panel av politiker deltog i seminariet ”Vem vill bli entreprenör” på Swedbanks årliga konferens där 
Ratio presenterade en studie om politikers syn på entreprenörskap.

Vilka anställer snabbväxarna?
Trots starka teoretiska argument för 
att företagstillväxt påverkas av både 
interna faktorer (strategi och led
ningskompetens) och externa faktorer 
(lagar, regler och branschstruktur) har 
forskningen tenderat att fokusera på 
en av dessa förklaringar. En hypotes 
som prövas av Ratio är om det är 
interaktionen av dessa faktorer som 
generar tillväxt.

Tack vare tillgång till en unik data
bas från Statistiska centralbyrån kan vi 

Aktuella projekt
kommunalt företagande som konkurrens-
begränsning – företagens perspektiv
Med finansiering från Konkurrensverket 
 kommer Ratio under 2012 att studera hur 
privata företag påverkas av kommunal 
verksamhet som begränsar konkurrensen. 
Mattias Lundbäck leder projektet som 
fokuserar på förekomsten av kommunala 
bolag på konkurrensutsatta marknader. 

Skatter, entreprenörskap 
och  företagsdynamik
Syftet med projektet är att empiriskt under
söka skatters, särskilt ägarskatters, effekter 
på etablering, expansion och tillväxt av 
företag. Detta är ett område där forskningen 
är kraftigt eftersatt. Projektet finansieras av 
Ratios medlemmar.

Snabbväxande företag och 
den ekonomiska utvecklingen
Projektets syfte är att fördjupa kunskapen 
om vad som förklarar förekomsten av 
snabbväxande företag, samt deras bety
delse för ekonomisk tillväxt, produktivitet 
och sysselsättning. Projektet är såväl teo
retiskt som empiriskt. Projektet finansieras 
av Ragnar Söderbergs stiftelser. SvenOlov 
Daunfeldt, Dan Johansson och Karl Wenn
berg medverkar i projektet.

följa företaget och de individer som 
startat och drivit verksamheten under 
en 19årsperiod. 

Härigenom kan man också studera 
vilka de snabbväxande företagen an
ställer. Resultaten tyder på att snabb
växarna i större utsträckning  anställer 
unga människor, invandrare och 
personer med längre arbetslöshet. 
Dessa grupper betraktas ofta som 
marginaliserade på arbetsmarknaden. 
Detta innebär att snabbt  växande 
företag kan underlätta inträdet på 
arbetsmarknaden för människor i 
utanförskap. 

Vem vill bli entreprenör?
Ratio publicerade under året en unik 
studie om svenska politikers syn 
på entreprenörskap, framtagen av 
 Kristina Nyström. 

I studien jämförs svenska poli
tiker med resultaten för Sverige i 
den internationella studien ”Global 
Entrepreneurship Monitor”. I studien 
ger svenskar i allmänhet entreprenör
skap och företagande högre status än 
 politikerna. Samtidigt tycker svensk
arna att det är svårt och riskfyllt att 
starta företag, något som politikerna 
inte håller med om. 

Vilka är
snabbväxarna?
Snabbväxande företag har avgö
rande betydelse för sysselsättnings
tillväxten, men vilka är de? En stor 
genomgång av de snabbväxande 
företagen ger en intressant bild:

• De flesta gasellföretag är små, men 
det finns också stora snabbväxare

• Större företag är mer sannolika att 
vara snabbväxare mätt i absoluta 
tal, men små företag är mer san
nolika att vara snabbväxare när vi 
studerar relativ tillväxt

• Snabbväxande företag är i allmän
het yngre än andra företag. Ålder 
verkar vara viktigare för att förklara 
gasellföretag än storlek

• Unga och små gasellföretag växer 
i högre utsträckning organiskt än 
gamla och stora snabbväxare

• Snabbväxande företag finns i samt
liga branscher

• Snabbväxande företag fortsätter 
att växa i lågkonjunktur, då andra 
företag krymper eller läggs ned

Snabbväxarna anställer 
unga och invandrare och 

personer med längre arbets-
löshet.
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Det är ofta svårt och konfliktfyllt att 
förändra politiskekonomiska regelsys
tem. Status quo har starka försvarare.  
Ändå sker förändringar. Tredje delen i 
Ratios forskningsprofil handlar om hur 
politisk förändring kommer till stånd. 

Imponerande reformvåg
I Sverige har många centrala och 
strukturella reformer genomförts, 
under såväl socialdemokratiska som 
borgerliga regeringar. Skatterefor
men 199091, krispaketen under 
1990 talets början och pensionsupp
görelsen är alla exempel på lyckade 

reformer. Forskning visar att det finns 
gemensamma drag som utmärker 
många lyckade reformer.

Det som är mest påfallande är 
en slags klokskap under galgen eller 
 ”Därtill är jag nödd och tvungen” för 
att använda ett klassiskt uttryck. De 
tre ovan nämnda reformerna är alla 
utpräglade exempel på situationer, där 
alternativet passivitet hade varit värre. 

Att låta reformarbetet vara ett 
elitprojekt, där väljarna och ofta 
partierna hålls utanför, är en fram
gångsfaktor. Såväl krispaketen som 
pensionsöverenskommelsen kan sägas 

vara exempel på detta. Det finns en 
större samsyn och kompromissvilja 
mellan enskilda deltagare i en utred
ning, än mellan partier som förhandlar 
direkt med varandra. Det gäller också 
om reformarbetet kan ske i strikt 
medieskugga. Acceptansen kommer i 
efterhand.

En chockreaktion
Man får räkna med en initial vånda och 
osäkerhet om reformförslagens för
delar, medan acceptansen växer fram 
i efterhand. Skattereformen 199091 
är ett klassiskt exempel på detta, där 
även finansminister KjellOlof Feldt 
till en början bad att inte bli störd av 
utredarna. Att förslaget sedan innebar 
en långt radikalare reform än den 
socialdemokratiska partikongressen 
givit mandat för, hindrade inte att den 
faktiskt gick att genomföra.

Erik Åsbrink, statssekreterare under 
Feldt:

– Vi fick i praktiken fria händer. Kjell
Olof Feldt var tydlig och sa: ”Stör mig 
inte med vad ni håller på med. Jag 
bedriver valrörelse.” Men visst blev det 
en chockreaktion när vi presenterade 
förslaget.

Det har nu gått över tjugo år 
sedan denna reform och hundratals 
större och mindre förändringar av 

kredit- och finanskrisen förstärker den ekonomiska 
omvandlingen och tydliggör betydelsen av samspelet 
mellan politik och ekonomi. Länder och partier som inte 
förmår reformera sin politik får stora problem. Sverige 
har hittills klarat sig bra och det beror till del på att 
 Sverige har varit ett reformland.

Stora reformer kräver 
mod, skicklighet och 
konflikter

hUR PoLitiSk föRändRing koMMeR tiLL Stånd

SvenOlof Lodin, skatteexpert mm, och Erik Åsbrink, fd finansminister (S), diskuterade den stora 
skattereformen 199091 vid ett seminarium Ratio arrangerade i Almedalen. Även Göran Johnsson, 
tidigare ordförande i IF Metall deltog. 
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Aktuella projekt
ekonomiskt-politiskt lärande: 
 avregleringarna och den svenska 
 socialdemokratin 1982–1991
Syftet är att kartlägga en period då svensk 
politik – och svenskt näringsliv – var i stark 
omvandling. Det socialdemokratiska partiet 
var statsbärande och genomgick stora för
ändringar. Hur var det möjligt att genomföra 
den stora reformagendan med så långtgå
ende avregleringar? Projektet genomförs 
av Henrik Lindberg och Peter Santesson. 
Projektet finansieras av Jan Wallander och 
Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs 
stiftelse.

ekonomisk-politiska reformer 
i välfärdsstater
Syftet är att bättre förstå vilka processer 
som leder till att ineffektiva lagar och regler 
ersätts med effektiva. Även erfarenheter 
av misslyckade reformprocesser studeras. 
Projektet finansieras av Torsten och Ragnar 
Söderbergs stiftelser och avslutas under 2012 
med boken ”Reformpolitikens strategier” av 
Peter Santesson.

Welfare, Wealth, and Work for europe
Under våren 2012 star
tar ett stort europeiskt 
forskningsprojekt med 
totalt 32 medverkande 
institutioner, däribland 
Ratio, från tolv länder 

inom EU:s sjunde ramprogram. Fokus ligger 
på institutionella förändringar för ökad väl
färd, välstånd och fler jobb i Europa (Welfare, 
Wealth, and Work for Europe). 

Ratios ansvar i projektet gäller forskning 
kring hur politisk förändring kommer till 
stånd. Rolf Höijer kommer leda projektet 
tillsammans med Nils Karlson.

skatte systemet har genomförts. Den 
enkelhet som eftersträvades har steg 
för steg gått förlorad. Nu talas det allt 
oftare om att en ny blocköverskridande 
skatte reform skulle behövas. 

På ett seminarium i Almedalen pre
senterade Peter Santesson, statsveta
re och forskare vid Ratio, en analys av 
hur skattereformen 1990–91 kunde 
genomföras, ett resultat av forskning i 
flera projekt om hur politisk föränd
ring kommer till stånd. 

Medvetna konflikter
En mängd faktorer spelade in för att 
göra reformen möjlig. Det räckte inte 
med goda ekonomiska argument. Det 
krävdes hemlighetsmakeri, skicklig 
pedagogik och byteshandel för att få 
den i hamn. Och inte minst konflikter.

Idag finns en politisk samsyn kring 
fördelarna med denna skattereform 
som inte alls fanns när den genom
fördes. Det var ett mycket riskabelt 

att låta reformarbetet vara 
ett elitprojekt, där väljarna 

och ofta partierna hålls utanför, 
är en framgångsfaktor. Såväl 
kris paketen som pensionsöverens-
kommelsen kan sägas vara exem-
pel på detta. 

och kontroversiellt beslut. Alla stora 
intresseorganisationer och flertalet 
riksdagspartier var emot. 

Reformen brukar idag beskrivas som 
partipolitiskt bred. Det är inte heller 
korrekt. Tvärtom sökte socialdemokra
terna medvetet en konflikt högerut för 
att kunna framställa marginalskatte
sänkningar som ideologiskt riktiga. 
Reformer uppfattas ofta som kloka 
och självklara, men först i efterhand.

Mod och skicklighet
Att döma av den förra skatterefor
men, blir lärdomen att man inte ska 
förvänta sig politisk enighet baserad på 
ekonomiska argument. Behovet av en 
skattereform är också lägre idag än det 
var då. Idag vore en reform lämplig, 
men den gången var en stor skatte
reform närmast oundgänglig, konstate
rar Peter Santesson. Stora reformer 
kräver både mod och skicklighet och 
genomförs inte utan konflikter.

Svenska reformer i modern tid
Den svenska modellen har förändrats i grunden under de senaste decennierna. 
Sverige har varit ett utpräglat reformland där regeringar, oavsett partifärg, varit 
beredda att förnya modellen. Här är ett urval av reformer i Sverige, från 1980talet 
och framåt:

1985–89 Avreglering av kredit och 
valutamarknaderna

1990– Avreglering av energi, post, 
tele, tåg och flygmonopolen

1990–91 Skattereform, sänkt marginal
skatt från 73 till 51 procent, kapitalskatt 
sänks radikalt till 30 procent

1991– Försäljning av statligt ägda 
företag

1992 Friskolereform och skolpengsys
tem, högskolereform 

1992–97 Ny makroekonomisk regim: ny 
budgetprocess, överskottsmål, obero
ende Riksbank

1993 Privata arbetsförmedlingar, be
manningsföretag tillåts

1994– Kundvalssystem i barnomsorg 
och äldrevård

1995– Uppstramning socialförsäkrings
system

1995 EUmedlemskap

1997 Nytt pensionssystem

1997 Industriavtalet

2000 Medlingsinstitutet

2000 Undantag från turordningsregler 

2004 Avskaffad arvs och gåvoskatt

2007 Avskaffad förmögenhetsskatt

2007 Reformerade 3:12regler

2007– Jobbskatteavdrag i flera steg

2007 Skatteavdrag för hushållsnära 
tjänster

2007 Ersättningsnivåer för akassa mm

2008– Socialförsäkringsreformer i flera 
steg 

2010 Nytt betygssystem
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Unga foRSkaRe

Program 
för unga forskare

forskningsinstitutet Ratios nya program för unga 
 forskare vänder sig till studenter på magisternivå, till 
doktorander och Post docs, som är intresserade av idé- 
och kunskapsutveckling inom Ratios  profilområden.

Programmets syfte är att stimulera 
fler att börja forska inom områden av 
stor betydelse för  Sveriges utveckling. 
Programmet ger doktorander och 
nyligen disputerade stöd att utveckla 

Programmet ger 
 doktorander och nyligen 

disputerade stöd att utveckla sin 
fortsatta akademiska karriär.

USAstipendium till 
Carl Magnus Bjuggren
Carl Magnus Bjuggren, doktorand 
i institutionell ekonomi vid Ratio 
och Linköpings universitet, får årets 
 stipendium för studier vid George 
Mason University, Washington D.C.

Carl Magnus Bjuggren får 175 000 
kr för att under 2012 bedriva en 
 termins studier. Stipendiet utdelas 
med stöd av Ragnar Söderbergs 
stiftelser.

Han forskar om ekonomiska, 
 politiska och sociala institutioners 
betydelse för ekonomisk utveckling, 
med särskilt fokus på  empirisk analys 
av företagsdynamik och familje
företagande.

Stipendium till USA
Ratio erbjuder årligen ett stipen
dium för studier vid George Mason 
University utanför Washington (D.C.). 
Stipendiet omfattar en termin och ut
delas med stöd av Ragnar Söderbergs 
stiftelse. Studierna ska bedrivas inom 
ramen för ämnena snabbväxande 
företag, näringslivsdynamik, institu
tionell ekonomi, rättsekonomi och 
public choice, gärna med österrikisk/
schumpeteriansk teori.

Seminarier och nätverk
Inom ramen för programmet Unga 
forskare bjuder Ratio regelbundet 
in till seminarier och diskussioner i 
aktuella ämnen med koppling till på
gående forskning. Här träffas forskare, 
beslutsfattare, opinionsbildare och an
dra personer med ett starkt samhälls
engagemang. De som ingår i Unga 
 forskare har möjlighet att presentera 
egen forskning.

sin fortsatta akademiska kar
riär. Hos Ratio finns en rad olika 
möjligheter att engagera sig i 
ett akademiskt sammanhang.

Uppsatshandledning 
och praktik
Ratio erbjuder praktikplatser och upp
satshandledning inom ramen för olika 
forskningsprojekt. Det är en möjlighet 
för studenter att vara i en forskarmiljö 
och delta i pågående forsknings
projekt. Det kan vara starten på en 
akademisk karriär. 

Forskningsassistenter
I flera forskningsprojekt finns behov av 
forsknings assistenter. Ratio tar också 
varje år in sommar assistenter för 
avgränsade uppgifter inom projekt. 
Detta ger konkret erfarenhet av 
samhällsvetenskaplig forskning. Flera 
av Ratios doktorander är tidigare 
 assistenter.

Doktorander
Ratio har ett antal doktorander i 
samarbete med universitet och 
 högskolor (bl a KTH, Internatio
nella handelshögskolan i Jönköping, 
Högskolan i Dalarna och Linköpings 
universitet). Ambitionen är att utöka 
antalet doktorander inom relevanta 
områden. Att som doktorand vara 
knuten till  Ratio ger delaktighet i 
en unik forskarmiljö och ett stort 
nätverk med direkt koppling till 
näringslivet.
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Så aRBetaR Ratio

Kunskap är Ratios 
viktigaste uppdrag

varenda anslagen krona 
går till utveckling av ny 

kunskap. 

Vetenskaplig
publicering

Medverkan 
i media

Seminarier, 
konferenser och 

föreläsningar

Media är en viktig kanal för att 
sprida information om nya forsk
ningsresultat och därigenom bidra till 
ökad kunskap som ger förutsättningar 
för bättre beslut. Det är vanligt att 
Ratios forskning nämns i  redaktionell 
text. Ratios forskare deltar även 
aktivt i olika former av media – med 
debattartiklar, i TVsända konferen
ser, i radiointervjuer, i olika former av 
sociala medier.

Ratios forskare föreläser ofta i pu
blika sammanhang som vid Småföre
tagsdagarna, Tillväxtdagarna och i 
Almedalen. 

 > Läs mer på www.ratio.se

Kvalitet
De vetenskapliga kvalitets
kraven är entydiga. Ratio 
har bred tvärvetenskaplig 
publicering och starka 
internationella nätverk och 
samarbeten.

Relevans
Ratio forskar inom områden 
av stor betydelse för Sveriges 
framtid. Forskningens innehåll 
ska vara relevant för näringsliv 
och samhälle samt skapa för
utsättningar för bättre beslut.

Kunskapsspridning
Stor vikt läggs vid att föra ut 
de vetenskapliga resultaten i 
samhällsdebatten. Ratio har 
byggt upp en stark kommuni
kativ kapacitet.

Finansiering
Ratio har därigenom fått 
stöd från ett stort antal 
finansiärer – stiftelser, 
myndigheter, näringsliv och 
individer. 

Ratios viktigaste uppdrag är att utveckla ny kunskap och göra den tillgänglig 
för akademi, näringsliv och beslutsfattare, inom såväl politik som förvaltning. 
Med kvalitet, relevans och kunskapsspridning skapas förutsättningar för bättre 
beslut. varenda krona i forskningsanslag går till utveckling av ny kunskap.

Som ett led i den vetenskapliga 
processen deltar Ratios forskare 
vid seminarier och konferenser, i 
Sverige och internationellt. De får 
kommentarer, kritik och förslag till 
förbättringar och utveckling av sin 
forskning.  Forskarna medverkar även 
som referees i prövningen av andras 
vetenskapliga arbete. Ratio håller 
regelbundet vetenskapliga seminarier 
med externa forskare. 

Ratio har många associerade 
 forskare. Flera av Ratios forskare 
är knutna till olika universitet och 
högskolor.

All Ratios forskning syftar till att 
 publiceras i artikelform i internatio
nella vetenskapliga tidskrifter, efter 
sedvanlig peer review granskning. 
Det är en noggrann process som 
 kvalitetssäkrar såväl resultat som 
metod. Dessförinnan har resultatet 
publicerats som ett working paper i 
Sverige och internationellt. 

Forskningen publiceras även hos 
akademiska förlag och som rapporter.
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inteRnationeLLa konfeRenSeR

Ökade internationella 
samarbeten

det internationella inslaget i Ratios verksamhet ökar för varje år. 
Under 2011 har Ratio arrangerat ett flertal internationella 
 konferenser där fokus varit att utforska företagandets villkor och 
 entreprenörskapets betydelse för ekonomisk utveckling.  

Äganderätt och 
företagandets 
villkor
è Under tre dagar i juni samlade 
Ratio 15 internationella forskare inom 
juridik och ekonomi för att disku
tera ny forskning om äganderättens 
betydelse under rubriken ”Property 
Rights, the Conditions for Enterprise 
and Economic Growth”. Bland de 
medverkande märktes exempelvis 
professor Lee Alston, University of 
Colorado at Boulder, professor Terry 
Andersson, PERC, professor Robert 
Cooter, University of California at 
Berkeley, professor Randall Morck, 
University of Alberta, professor 
Dennis Mueller, University of Vienna, 
professor Eli Salzberger, University 
of Haifa, och professor Stefan Voigt, 
University of Hamburg.

Kulturen skapar 
 entreprenören 

Internationellt 
gästforskarprogram 
è Ratio har sjösatt ett internationellt 
gästforskarprogram som syftar till att 
stärka forskarmiljön med vetenskapligt 
framstående forskare. Gästforskarna kom
mer att presentera egen forskning och 
samarbeta i projekt med Ratios forskare 
samt i övrigt aktivt delta i vår verksamhet.   
Programmet genomförs med stöd av 
WallanderHedelius stiftelser.

Har vi kommit på en bråkdel av alla 
användningsområden för ny och 
gammal teknik? Svaret är nej om 
man frågar professor Joel Mokyr från 
North Western University i Illinois, 
årets Eli F. Heckscherföreläsare.

è Föreläsningen hade rubriken ”Institutions, 
Technology, and Culture: The Origins of Mo
dern Economic Growth Reconsidered”. En av 
Mokyrs poänger var att det alltid har funnits 
idérika och företagsamma människor men att 
det oftast inte har funnits en kultur och po
litiska institutioner där entreprenörer tillåtits 
blomstra. Den relevanta frågan för beslutsfat
tare att fundera på är: Hur skapas miljöer där 
människor kan utveckla sin fulla potential? 

den relevanta frågan för beslutsfattare att fundera på är: hur 
 skapas miljöer där människor kan komma till sin fulla potential?

Konferensen hålls i Aula Magna, Stockholms 
universitet, den 2022 september 2012.

Heckscherföreläsningen hölls som vanligt 
på Handelshögskolan i Stockholm, och 
samarrangerades av Ratio och Stiftelsen 
för Ekonomiskhistorisk och Företagshis
torisk Forskning (EHFF). Professor Mokyr 
höll också ett vetenskapligt seminarium 
på Ratio i samband med Stockholms
besöket.

Professor Joel Mokyr föreläste på Handels
högskolan i Stockholm 

INTERNATIONELL KONFERENS 2012:

The 29th Annual Conference of the European 
 Association of Law & Economics
è I september 2012 arrangerar Ratio, tillsammans med juridiska fakulteten vid Stock
holms universitet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping, en internationell 
konferens om rättsekonomi, The 29th Annual Conference of the European Association 
of Law & Economics (EALE).  Konferensen kommer bl a att behandla aktiebolagsrätt, 
bolagsbeskattning, äganderätt samt fusioner och företagsförvärv.
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Snabbväxande företag har blivit ett starkt forsknings
område för Ratio.

è I maj arrangerades en vetenskaplig konferens helt dedikerad 
till de många aspekterna och definitionerna på snabbväxande 
företag. Tolv artiklar presenterades. Ett urval av dessa kommer 
att publiceras i en specialutgåva av den vetenskapliga tidskriften 
”Industrial and Corporate Change”.

Under konferensen presenterades forskning om snabbväxarnas 
betydelse som jobb skapare, vad som gör att vissa företag blir 
snabbväxare, deras uthållighet och roll i innovationsprocessen 
samt varför vissa länder har fler snabbväxande företag än andra.

Deltog gjorde bland annat Dr Alex Coad, Sussex University, Michael AnyadikeDanes, Visit
ing Professor, Kingston University, Dr Werner Hölzl, WIFO, professor Marco Vivarelli, Catholic 
University of Milano, och professor Erik Stam, Utrecht University School of Economics. 

Liberty Fund
è Den årliga Liberty Fundkonfe
rensen hade i år temat ”The Legacy 
of Gordon Tullock”. Under kollokviet 
diskuterade internationella forskare 
från olika discipliner hans texter. 
 Tullock är en av de ledande fors
karna bakom Public Choiceskolan 
och begreppet rentseeking. Rent
seeking innebär att företag eller 
individer söker privilegier som ger 
en monopolliknande position för en 
produkt eller tjänst, vilket är skadligt 
för samhällsekonomin.

Tysk lönebildning – lärdomar för Sverige
I september arrangerade Ratio en halvdagskonferens om  lönebildning 
tillsammans med det tyska forskningsinstitutet IW Köln. Temat för 
 symposiet var vad Sverige kan lära av Tyskland och tyska arbets
marknadsreformer.

èI Tyskland har, till skillnad från 
i Sverige, mängder av nya jobb 
skapats såväl inom tillverkningsin
dustrin som inom tjänstesektorn. 
Dessutom är arbetslösheten 
väsentligt lägre. 

En namnkunnig panel med 
representanter för flera av arbets
marknadens parter diskuterade 
lärdomarna för Sverige: Camilla 
Frankelius, Sveriges Ingenjörer, 
Jonas Hagelqvist, Industriarbets
givarna, Niklas Hjert, Unionen, 
Jonas Milton, Almega, Claes Stråth, 
Medlingsinstitutet, Ander Weihe, 
Teknikföretagen, Göran Zettergren, TCO och Christer Ågren, Svenskt Näringsliv. 

Även ett antal företagsrepresentanter deltog: Sofia Vahlne från Scania och Char
lotte Witt, personalchef för ÅF liksom Eva Häußling, juristchef och ansvarig för arbets
rättsfrågor vid TyskSvenska handelskammaren.

Konferensen samlade ett hundratal deltagare. Bland annat talade Prof Dr Michael 
Hüther, Direktor IW Köln, om framtida utmaningar också för den tyska arbetsmarkna
den, med utgångspunkt i den europeiska situationen.

Aspekter på snabbväxande företag

Kunskap och politisk 
förändring
Den femte upplagan av Ratios 
 kollokvium för unga forskare hölls i 
augusti. 

è Årets konfe
rens följde temat 
”Knowledge and 
policy change” 
och behandlade 
främst områden 
som vilken roll 
kunskaper och 
politiskt lärande 
spelar för politisk 
förändring, partiers lärande och förändrings
processer.

I kollokviet diskuterades 13 uppsatser av 
unga samhällsvetare från flera olika ämnesdis
cipliner, främst statsvetare,  nationalekonomer 
och ekonomhistoriker. Plenarföreläsare var 
de båda statsvetarna Daniel Béland, professor 
vid JohnsonShoyama Graduate School in 
Public Policy, och Michael Howlett, professor 
vid Simon Fraser University.

i tyskland har, till skillnad från i Sverige, mängder av nya 
jobb skapats såväl inom tillverkningsindustrin som inom 

tjänstesektorn. 

Läs mer om Ratios 
internationella konferenser 
på ratio.se

Direktor Michael Hüther, Direktor IW Köln, talade om 
utmaningarna för den tyska arbetsmarknaden. 

Dr Alex Coad, Sussex 
University
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PUBLikationeR

Publikationer 2011

aRtikLaR Med PeeR RevieW                         
– PUBLiceRade:

Ari Kokko, Chen Taotao och Patrik 
 Gustavsson Tingvall. (2011). “FDI and Spill
overs in China: Nonlinearity and technologi
cal absorptive capacity”, Journal of Chinese 
 Economic and Business Studies, 9(1), 122.

Berggren, Niclas och Bjørnskov, Christian 
(2011). ”Is the Importance of Religion in Daily 
Life Related to Social Trust? CrossCountry 
and CrossState Comparisons”, Journal of 
Economic Behavior & Organization.

Bergh, Andreas och Bjørnskov, Christian 
(2011). ”Historical Trust Levels Predict the 
Current Size of the Welfare State”. Kyklos, 
64(1):119.

Bjuggren, PerOlof och Sund, LarsGöran 
(2011). “Ownership restrictions, and team 
consideration in familyowned businesses”, 
European Business Law Review, (22)1:93105.

Desai, Sameeksha, Eklund, Johan och 
 Högberg, Andreas (2011). ”Promarket re
forms and allocation of capital in India”, Jour
nal of Financial Economic Policy, Vol 3 No. 2. 

Eklund, Johan, och Falkenhall Björn (2011). 
 “Regler – Till vilken nytta & till vilken  kostnad?”, 
Ekonomiska samfundets tidskrift, nr 3.  

Heyman, Fredrik, Sjöholm, Fredrik och 
Gustavsson Tingvall, Patrik “Acquisitions, 
Multinationals, and Wage Dispersion”, Cana
dian Journal of Economics, 44(2), 627650.

Gustavsson Tingvall, Patrik och Poldahl, 
Andreas. (2011). “Determinants of Firm R&D: 
The Role of Relationshipspecific  Interactions 
for R&D Spillovers”, Journal of Industry, 
 Competition and Trade, DOI: 10.1007/
s1084201101127. 

Klein, Daniel (2011). ”Unfolding the Allegory 
behind Market Communication and Social  Error 
and Correction”, The Adam Smith Review.

Karpaty, Patrik och Gustavsson Tingvall, 
Patrik (2011). “Servicesector competition, 
innovation and R&D”, Economics of Innova
tion and New Technology, 20(1), 6388.

Sandström, C. (2011) ”Highend disruptive 
technologies with an inferior performance”, 
Journal International Journal of Technology 
Management, Vol. 56(24), pp. 109122.

Sandström, C., och Osborne, RG. (2011) 
”Managing business model renewal”, 
International Journal of Business and Systems 
Research, Vol. 5(5), pp.461474.

Sandstrom, C. (2011) ”Hasselblad and the 
Shift to Digital Imaging”, Annals of the History 
of Computing, Vol. 33(3), pp. 5566.

Wennberg, Karl, Wiklund, Johan, Heller
stedt, Karin och Nordqvist, Mattias (2011). 
”Implications of IntraFamily and External 
Ownership Transfer Of Family Firms: Short 
Term and Long Term Performance”, Strategic 
Entrepreneurship Journal. 

Wennberg, Karl, Wiklund, Johan och Wright, 
Mark (2011). ”Academic Entrepreneurship: 
Performance differences between university 
spinoffs and corporate spinoffs”, Research 
Policy.

aRtikLaR Med PeeR RevieW                             
– accePteRade:

Berggren, Niclas, Bergh, Andreas och 
 Bjørnskov, Christian (2011). ”The Growth 
Effects of Institutional Instability”, Journal of 
Institutional Economics.

Berggren, Niclas och Elinder, Mikael (2011). 
”Is Tolerance Good or Bad for Growth?”, 
Public Choice.

Bergh, Andreas och Nilsson, Therese (2011). 
”Good for living? On the relation between 
globalization and life expectancy”, World 
Development.

Bjuggren, Carl Magnus, Johansson, Dan och 
Sjögren, Hans (2011). ”A Note on Swedish 
FamilyOwned Businesses, Employment, and 
GDP: A Descriptive Analysis”, Family Business 
Review.

Bjuggren, PerOlof och Sund, LarsGöran 
(2011). “Protection of ownership in family 
firms: Postsale purchase clauses and mana
gement perspective”, European Journal of 
Law and Economics.

Daunfeldt, SvenOlov och Elert, Niklas 
(2011). ”When is Gibrat’s Law a Law?”, Small 
Business Economics: An Entrepreneurship 
Journal.

Daunfeldt, SvenOlov, Rudholm, Niklas och 
Rämme, Ulf (2011) ”Congestion Charges in 
Stockholm: How Have They Affected Retail 
Revenues?”, Transportmetrica.

Delmar, Frédéric, Hellerstedt, Karin och 
Wennberg, Karl (2011) ”Endogenous growth 
through knowledge spillovers in entre
preneurship: An empirical test”, Strategic 
Entrepreneurship Journal.

Ljungwall, Christer och Gustavsson Tingvall, 
Patrik (2011). ”Is China Different? A Meta
analysis of exportled growth”, Economics 
Letters.

SantessonWilson, Peter (2011). ”Social
demokraterna – från minoritetsregering 
till koalitionspartner.” Statsvetenskaplig 
tidskrift.

BöckeR och BokkaPiteL:

Daunfeldt, SvenOlov, Nordström, Jonas och 
Thunström, Linda (2011). ”Habit Persistence 
in Food Consumption” i Lusk, Jayson L., Roo
sen, Jutta, och Shogren, Jason Oxford Hand
book on the Economics of Food  Consumption 
and Policy, Oxford University Press. 

Framtidens lönebildning
I antologin Lönebildning för utvecklingskraft (Norstedts) 
medverkar tolv forskare och författare med olika bakgrund och 
specialistkunskaper: Fredrik Bergström, Anders Eriksson, Eric 
Giertz, Lena Granqvist, Sara Göransson, Jan Herin, Ulf  Jakobsson, 
Nils Karlson, Henrik Lindberg, Elizabeth Neu Morén, Håkan Reg
nér och Magnus Sverke. Antologin publicerades i april vid ett 
stort seminarium, som direktsändes av SvT Forum, där en panel 
med företrädare för den svenska arbetsmarknaden diskuterade 
framtidens lönebildning. 
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Eklund, Johan E och Larsson, Johan P 
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a Liberal Interpretation, Oxford University Press

Lindberg, Henrik. ”Samma håll – men längs 
olika vägar: Decentralisering av lönebildning i 
Sverige och Storbritannien (2011). Lönebild
ning för utvecklingskraft (Norstedts).

Olofsson, Jonas och Lindberg, Henrik (2011). 
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WoRking PaPeRS:
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det har varit för stort fokus på småföretagande. Sverige är oerhört 
beroende av storföretagen. de måste kunna utvecklas och expan-

dera, och vi måste få flera stora företag. – Nils Karlson i Axess TV.

Ratios forskning i 
samhällsdebatten

Stor vikt läggs vid att föra ut Ratios forskningsresultat i sam-
hällsdebatten. Under 2011 har forskningen genererat en mängd 
omnämnanden, artiklar, tv-framträdanden och radioprogram. 
Ratios medarbetare deltar ofta som experter och kommentato-
rer. året som gått har präglats av företagandets villkor, politisk 
förändring och skapande förstörelse samt arbetsmarknadens 
funktionssätt.

Ratio i Media

Lena Granqvist 
deltog i TVsända 
konferensen 
”Framtidens 
lönebildning”.

FO
TO

: PETER RO
SéN

Ratios seminarieserie inom lönebild
ning och det nya projektet inom 
 kompetensförsörjning har satt spår i 
debatten

Den stora konferens om framtidens löne
bildning i april – där antologin ”Lönebildning 
för utvecklingskraft” lanserades – direkt
sändes av SvT Forum på Kunskapskanalen 
och finns tillgänglig på SvT Play.

Lönebildning för 
utvecklingskraft

27012011 Kort utbildning ger få jobb 
– LOtidningen

29032011 Förbered dig inför löneförhand
lingen – Dagens Industri, Sydsvenskan, Östgöta 
 Correspondenten mfl

29032011 Vad är en rättvis lön? – Blekinge 
läns tidning

29042011 Ratio: Den framtida lönebildningen 
– SVT Forum

29042011 MI anar politisk lönestyrning 
– Affärsvärlden

30042011 LO ligger lågt med lönekrav 
– Dagens Nyheter

30042011 Borg får kritik – Nya Wermlands
Tidningen m fl

29042011 LO kommer ej söka revansch i 
 kommande avtalsrörelse – Dagens Industri, 
Privata Affärer m fl

02052011 Ledarnas omvärldsspaning 
– Ledarna

02052011 Medlare kritiserar Anders Borg 
– Linköpings Tidning

03052011 Annat läge, men oroande löne
signaler från facken – Privata Affärer

30082011 Varför slår inte lokal lönebildning 
 igenom? – VVSForum

30102011 Utbildningsfabriken – TV4

22112011 Nils Karlson: Facket måste förändras 
– TCO Tidningen

30112011 Henrik Lindberg i P1 Morgon – SR P1

Under året har Ratio presenterat ny 
forskning om hur det kan bli lättare 
att starta och driva företag i Sverige.  

Rapporten om regelbördans effekter fick 
stort genomslag. Såväl generella effekter 
av regler som förslag på specifika föränd
ringar har blivit omskrivet och debat
terat. I slutet av året deltog Nils Karlson 
tillsammans med andra ledande forskare 
och näringsminister  Annie Lööf i Axess TV. 
Diskussionen handlade om betydelsen av 
att skapa fler jobb i  växande företag.  

03012011 NNRs kommentar av 
 Tillväxtanalys rapport – Näringslivets 
Regelnämnd

16012011 Nya hyreslagen en marginell 
 förbättring – Fastighetstidningen

20012011 Att förbättra för företagande 
viktigare än byråkratbidrag  – Dagens 
Industri

01032011 We need a new industrial 
Sweden – The Swedish Wire

02032011 I Lomma frodas företagen 
– Sydsvenskan

17032011 Underkänd regering, godkänd 
 opposition? – Dagens Arena

24032011 Regelbördans ekonomiska 
effekter – LantbruksMagasinet

05062011 Stora reformer kräver mod, 
skicklighet och konflikter – Webfinanser

07072011 Regler minskar den ekono
miska  tillväxten – Affärsliv.com

07072011 Om reglernas nytta och 
 kostnad – Näringslivets regelnämnd

05082011 Vi behöver många företag
– Kvällsposten

28112011 På agendan – Axess TV

Nedan följer ett axplock av 
media träffar på området:

Fler jobb i växande företag
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19052011 Snabbväxande företag skapar alla 
jobb – Svenskt Näringsliv

20052011 Bättre näringsliv kräver åtgärder   
– KatrineholmsKuriren

11082011 Reformtakten får inte avstanna     
– Dagens Industri

16082011 Få företagare i politiken skadar 
tillväxten – Dagens Samhälle

28092011 Årets gaseller växer i motvind       
– Dagens Industri

28112011 Det 
är gasellerna som 
skapar jobb  
– Expressen

Skapande förstörelse och moderna ruiner
Skapande förstörelse fick uppmärksamhet tidigt på året. I januari höll Ratio 
en stor konferens på Fotografiska museet i Stockholm med inramning 
av Jan Jörnmarks fotografier som visualiserar den tekniska utvecklingens 
 konsekvenser. 

Widar Andersson, ledarskribent och politisk redaktör på Folkbladet 
konstaterade:

– Tankarna går till alla dem som skapade och slet i de nu förfallna 
fabrikerna. Vemodet bör istället balanseras mot förhoppningar och 
nybyggarlust. Industrin är historia och framtid på samma gång.

Också Christian Sandström har lyft fram den förändring som följer 
på industriell omvandling och samhällens sönderfall då marknads
ekonomins resurser omfördelas. Facit är ett svenskt exempel, Kodak 

ett internationellt, där företagets produkter blivit obsoleta. Forskningen har fått stort 
genomslag, också internationellt:

2101 2011 Han sätter fokus på förfallet – Dagens Industri
20012011 Industrin är framtiden – Folkbladet
2601 2011 Skapande förstörelse – Jusektidningen
1002 2011 Bilder från ett annat land – VLT
04032011 Tema omvandling: Början på något nytt – Jusektidningen
22042011 I globaliseringens och finansbubblornas spår – Dagens Nyheter
27042011 Moderna ruiner ger svindlande nya perspektiv– Svenska Dagbladet
04092011 Glödhett blev iskallt – Svenska Dagbladet
25102011 Frusna ögonblick från platser kapitalismen glömde – Dagens Nyheter
30112011 Kan hela Sverige leva? – Nya Kristinehamnsposten
09122011 You Press the Button. Kodak Used to Do the Rest. – MIT Technology Review

Widar Andersson

den låga företagsamheten är ett 
genuint samhällsproblem som 

bidrar till att  utanförskapet upprättshålls. 
det är en bidragande orsak till att jobb-
tillväxten i privat sektor varit i princip noll 
sedan 1950-talet.
– Kenneth Bengtsson, VD ICA och ordförande för 
Svenskt  Näringsliv i Dagens Industri

22032011 Det behövs mer än fagra ord 
– Svenskt Näringsliv

06052011 Snabb växarna fixar 
 sysselsättningen – 
Fokus

Forskningsresultat 
från Ratio

Karl Wennberg 
har gjort ett flertal 
studier och haft 
publiceringar rörande 
företagandets villkor 
med särskilt fokus på 
ungas entreprenör
skap (genom Ung 
Företagsamhet). Ett 
forskningsresultat som fått genomslag är 
att ungdomars företagande skapar jobb. 
Attityderna till företagande har förbättrats 
och fler unga drömmer om att bli företa
gare – och fler blir företagare.

Ungas företagande 
skapar jobb

Medieinslag om 
 entreprenörskap:

03022011 Ungdomars företagande skapar 
jobb – Dagens Nyheter

06022011 UF leder till företagande – Hela 
Hälsingland

01032011 UFföretagare skapar jobb 
– Företag Västerbottningen

05042011 Viktigt med entreprenörskap i 
skolan – Bohuslänningen, ttela.se m fl

12042011 Ung Företagsamhet skapar jobb 
för ungdomar – Västerbottningen

30062011 Svenskar minst benägna starta 
företag – Webfinanser

15072011 Utbildning bidrar till att unga 
blir mer företagsamma – Södermanlands 
Nyheter

05072011 Tjänstesektorn står för värdetill
växten i etablerade och nya företag 
– Webfinanser

09082011 Ung Företagsamhet – NTT
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konfeRenS På fotogRafiSka MUSeet

Perspektiv på 
Sverige i förändring

Sverige domineras i allt högre grad av integrationen mellan tillver-
kande företag och en dynamisk tjänstesektor. ny teknik, global 
konkurrens och snabb förändring är vardag. att skapa rätt förut-
sättningar för att generera ny kunskap och innovationer, nya före-
tag och jobb i denna verklighet är avgörande för Sveriges framtid.

Nils Karlson efterlyste mer flit och 
 företagsamhet.

Ratio startade 2011 med en stor 
konferens på Fotografiska museet i 
Stockholm, där deltagarna bjöds på 
nya perspektiv kring hur vi kan skapa 
fler jobb i växande företag. Konfe
rensen inramades av Jan Jörnmarks 
fotografier från övergivna platser runt 
om i Sverige.

Fotografiska museet var en strate
giskt vald plats. Det gav utrymme för 
utställningen. Lika intressant är att det 
privata Fotografiska museet och dess 
skapare, Jan och Per Broman, har gjort 
något andra såg som omöjligt. Med 
ett nytt perspektiv på museiverksam
het skapade de under första verksam

hetsåret 55 nya jobb inom kultursek
torn. Antalet besökare överträffar de 
högt ställda målen. Som en oväntad 
effekt har fotografier blivit ett popu
lärt utställningsobjekt också hos de 
statliga museerna.  

Ingenmanslandet – nu
Jan Jörnmark inledde tillsammans med 
Annika von Hausswolff med visualise
ring av kunskaps och tjänstesamhällets 
framväxt och utmaningar. De gav pers
pektiv på den digitala teknikens bety
delse och hur dess utveckling bidrar till 
ultrasnabb skapande förstörelsen.

Annika von Hausswolff talade också 

om ingenmanslandet mellan historia 
och framtid. Annika är fotograf, konst
när och professor vid högskolan för 
fotografi i Göteborg, och samarbetar 
med Jan Jörnmark.

Svensk  utvecklingskraft
Nils Karlson gav perspektiv på 
företagandets villkor i den globala 
ekonomin och fokuserade på behovet 
av fler företag som kan och vill växa. 
Nintendo startades år 1889 och är ett 
av världens äldsta företag. Nintendo 
har överlevt tack vare sin förmåga att 
ställa om och med ny teknik lyckats 
på exportmarknader världen över. 
WalMart, den amerikanska kedjan 
med stormarknader, har störst intäkter 
i världen. Sveriges största företag är 
Securitas, men huvuddelen av de när
mare 300 000 medarbetarna finns inte 
i Sverige. Nils Karlson efterlyste ett nytt 
industriellt Sverige, där många  företag 
vill och kan växa sig riktigt stora, 
exportera över hela världen, skapa hög 
produktivitet och nya jobb.

Nyckeln till framgång, lokalt och 
 globalt, ligger i utbildning, framhöll 

vi behöver ett nytt indu-
striellt Sverige, där många 

företag vill och kan växa sig riktigt 
stora,  exportera över hela världen, 
skapa hög  produktivitet och nya 
jobb. Nils Karlson, Ratio

Jan Jörnmarks  fotografier 
från övergivna platser 
i nramade konferensen.
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Politiker ska hålla sig borta från innovationer. Det gör företagare och marknader bäst, underströk 
Ylva Johansson.

En näringslivspanel med bland andra Thomas 
Backteman, Swedbank, Johan Sjöberg, Svens
son i Lammhult och Stanley Brodén från Aleris 
bidrog med perspektiv på företagandets villkor.

Jan Jörnmark avslutade med att hänvisa till 
Slussen, ett konkret exempel på svårigheten att 
förändra.

Ylva Johansson, riksdagsledamot (S). 
Kvaliteten i grundskolan måste höjas, 
fler möjligheter till omställningsutbild
ning bör ges för att kunna byta inrikt
ning i arbetslivet. Sverige behöver en 
vassare spets för att klara den globala 
konkurrensen. Bättre samarbete mel
lan högre utbildning och näringsliv är 
lösningen.

Policyentreprenörer
Peter Santesson beskrev också 
hur ett förändrat perspektiv inom 
politiken ger nya förutsättningar för 
reformer. Genom att omdefiniera 
en företeelse förändras också målet 
och helt andra åtgärder blir aktu
ella. Är exempelvis kollektivtrafik 
en miljöfråga (minska bilismen), en 

arbetsmarknadsfråga (underlätta 
rörligheten) eller en trygghetsfråga 
(slippa ”mörka stigen”)? Perspektivet 
avgör åtgärderna.

Den som lyckas få genomslag med 
ett nytt perspektiv kallas policyentre
prenör. Det är ett långsiktigt arbete 
att lansera nya perspektiv. Inte många 
lyckas. Oviljan att förändras finns inom 
politiken som på så många andra 
områden. Håll utkik – det förekom
mer ofta förskalv till perspektivskif
ten i form av suggestiva bilder eller 
generationsskiften. Säkraste vägen till 
politiska reformer är dock då politiken 

nyckel till framgång, 
lokalt och globalt, 

 ligger i  utbildning. 
Ylva Johansson, riksdagsledamot (S). 

själv misslyckats, då systemet inte 
längre levererar.

Mental betong
Oviljan att förändras tar sig ibland 
rent konkreta uttryck. Jan Jörnmark 
avslutade konferensen med att 
hänvisa till Slussen, som ligger nära 
Fotografiska museet. 

– Slussen är den perfekta meta
foren för hur svårt det är att riva 
betong. Det är mental betong, lika 
mycket som något annat, och det 
kostar väldigt mycket att inte göra 
något alls.

Evin Cetin (S), Ebba 
Busch (KD) och Tomas 
Tobé (M) deltog med 
politiska inspel 
i  diskussionen om 
Sverige i förändring.
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SeMinaRieR: 

20012011 ”Foto, företagande, framtid – 
Perspektiv på Sverige i förändring”, Ratio: 
Fotografiska Museet. 

26012011 SvenOlov Daunfeldt och Dan 
Johansson ”De snabbväxande företagens 
betydelse”, Småföretagsdagarna i Örebro.

27012011 Johan Eklund ”Reglers effekt för 
företag”, Småföretagsdagarna i Örebro.

27012011 Lönebildningsseminarium 
 “Fungerar den svenska lönebildningen?”, 
Ratio: ABFhuset.

17032011 Kristina Nyström  och Karl Wenn
berg ”Vem vill bli entreprenör?”, Tillväxt
dagarna.

17032011 Henrik Lindberg ”Den svenska 
 arbetsmarknaden efter krisen”, Tillväxtdagarna.

18032011 SvenOlov Daunfeldt och 
 AnnKari Edenius ”Riskkapital och tillväxt
företagande”, Tillväxtdagarna.

23032011 Lönebildningsseminarium ”Vad 
är en rättvis lön?”, Ratio: ABFhuset.

28032011 ”Den nya svenska modellen – 
Reformlandet Sverige”, Ratios årsmöte. 

29042011 ”Lönebildning för utvecklings
kraft”, Konferens, Ratio: IVA. 

18052011 Dan Klein “Adam Smith: An Over
view of his Work and Vision”, Ratio.

19052011 – 20052011 Dan Johansson 
arrangerade tillsammans med SvenOlov 
Daunfeldt, professor Alexander Coad och 
professor Werner Hölzl ”Workshop on 
 HighGrowth Firms”, Ratio.

16062011 – 18062011 ”Property Rights, 
the Conditions for Enterprise and Economic 
Growth”, Ratio: Stockholm.

18062011 Nils Karlson presenterade ”Words 
or Deeds? Property Rights, Growth and 
Constitutional Law”, vid forskarkonferensen 
“Property Rights, Conditions for Enterprise 
and Growth”, Ratio: Stockholm.

04072011 ”Varför decentraliseras inte 
svensk lönebildning?”, Almedalen.

05072011 ”Hur genomförs en skatte
reform?”, Almedalen.

05072011 “En svensk tjänstesektor i indu
striell skala?”, Almedalen.

06072011 ”Recept på sjukvårdsreform”, 
Almedalen.

06072011 “Från kartellkultur till samarbets
klimat”, Almedalen.

06072011 ”Varför växer inte vissa företag?”, 
Almedalen.

06072011 ”Regler – till vilken nytta och 
vilken kostnad?”, Almedalen.

07072011 ”Reformpub”, Almedalen.

11082011 – 13082011 “Ratio Colloquium 
for Young Social Scientists 2011 – Knowledge 
and Policy Change”, Ratio: Stockholm.

06092011 “Institutions, Technology, and 
Culture: The Origins of Modern Economic 
Growth Reconsidered” Joel Mokyr, årets Eli F 
Heckscherföreläsning.

14092011 ”Tysk lönebildning – lärdomar för 
Sverige?”, Ratio och IW Köln: IVA, Stockholm.

25102011 ”Varför tappar facket medlem
mar?”, Ratio: ABF huset.

10112011 ”Kan hela Sverige leva?”, Ratio: 
Debaser Medis.

vetenSkaPLiga SeMinaRieR: 

19012011 “Experiment on the Demand for 
Encompassment”, Dan Klein, George Mason 
University. Opponent: Dan Johansson.

26012011 “Individual liberty in public 
health  one value among many”, Kalle Grill, 
Stockholms universitet och Keele University. 
Opponent: Niklas Elert.

09022011 “Scale Economy and Economic 
Growth  What Does Swedish Microdata 
Say?”, Yoshihiro Sato, Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet. Opponent: Karl 
Wennberg.

23022011 ”The Missing Factor: Why Social 
Democracy Can Lead To Restrictive Immigra
tion Policy”, Jonas Hinnfors, Göteborgs univer
sitet. Opponent: Peter Santesson.

23032011 “Freeriding types and Ostromian 
institutions for collective action”, Kimmo 
 Eriksson, Mälardalens högskola och Stock
holms universitet. Opponent: Nils Karlson.

09032011 ”On the Role of Capital Gains 
in Top Incomes”, Jesper Roine, Handels
högskolan i Stockholm. Opponent: SvenOlov 
Daunfeldt.

06042011 ”In What Way Is Behavioral 
Economics More Realistic?”, Fredrik Hansén, 
Högskolan i Dalarna och Pufendorfinstitutet. 
Opponent: Niclas Berggren.

04052011 ”Are homosexuals discriminated 
against in the hiring process?”, Ali Ahmed 
(medförfattare: Lina Andersson och Mats 
Hammarstedt), Linnéuniversitetet och 
 Swedish Collegium for Advanced Study at 
Uppsala University. Opponent: Johanna 
Palmberg.

Egna konferenser, seminarier 
och föreläsningar

Seminarier i siffor 

45
1  500 +

seminarier

konferens- och seminariedeltagare
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18052011 ”When more poor means less 
poverty: On the links between inequality, 
purchasing power and health”, Therese 
Nilsson, Lunds universitet. Opponent: Niklas 
Elert.

01062011 ”On the Relationship Between 
Turnout and the Vote: Evidence from the 
Norwegian Postal Voting Reform”, Kåre 
Vernby, Uppsala universitet. Opponent: 
Daniel Halvarsson.

31082011 ”Female Representation but 
Male Rule? Gender Quotas and the Political 
Glass Ceiling in Sweden”, Johanna Rickne, IFN. 
Opponent: Mattias Lundbäck.

07092011 ”Precocious Albion: Factor Prices, 
Technological Change, and the British Indu
strial Revolution”, Joel Mokyr, Northwestern 
University. Opponent: Jan Jörnmark.

14092011 ”Cultural Distance and Country 
Preferences in European Trade: Comparing 
Hofstede, Linder, and the Eurovision Song 
Contest”, Patrik Tingvall, Stockholm School of 
Economics. Opponent: Karl Wennberg.

28092011 ”Coalitions, Time Horizons, and 
Policy Choices”, Johannes Lindvall (medför
fattare: Hanna Bäck, Lunds universitet), Lunds 
Universitet. Opponent: Peter Santesson.

26102011 ”A Consistent Framework for 
Understanding Corporate Governance”, 
Tom Berglund, Hanken School of Economics. 
Opponent: Johanna Palmberg.

09112011 ”The Internet and News 
 Consumption Online and Offline”, CheYuan 
Liuang, Uppsala Universitet. Opponent: 
Daniel Halvarsson.

16112011 ”Public Debt: a Rational Choice 
View”, Professor Geoffrey Brennan, The 
Australian National University. Opponent: Nils 
Karlson.

23112011 ”Löner för anställda inom beman
ningsföretag”, Eskil Wadensjö, Stockholms 
universitet. Opponent: Henrik Lindberg.

RATIOS ÅRSMÖTE 2011

Den nya svenska modellen
Ratios årsmöte ägde rum hos Svensk 
Handel, i Handelns hus i Stockholm. 
Hela årsmötet ägnades åt frågan 
om vilka villkor som bäst skapar 
förutsättningar för företag – inom 
såväl tjänstenäringar som tillverk
ning – att växa och nå industriell 
skala.  

I Sverige råder brist på nya jobb i växande företag. En ny dimension är att många fö
retag upplever en brist på kompetent arbetskraft, oavsett konjunkturläge. Samtidigt 
har Sverige en hög ungdomsarbetslöshet och ett stort utanförskap. Detta är Sveriges 
kanske största utmaning. 

Ratios forskare delade med sig av ny kunskap från aktuella forskningsprojekt:
Nils Karlson talade om den nya svenska modellens kännetecken och utmaningar. 
Dan Johansson, Kristina Nyström, Johanna Palmberg och Karl Wennberg gav olika 
perspektiv på hur vi skapar ett nytt industriellt Sverige. Peter Santesson presenterade 
tre framgångshistorier om politiska reformer. Per Schlingmann, statssekreterare på 
Statsrådsberedningen, gästtalade. 

Röster från årsmötet
Rune Andersson, VD Mellby Gård

– Företagsbeskattningen behöver ses över för att få fart på 
tillväxten och skapandet av nya jobb.

Anastasia Georgiadou, VD Svensk Personlig Assistans: 
– Vi har lagar och regler samt en myndighet som skall se 
till att det finns konkurrensneutralitet mellan den offent

liga sektorn och företag. Här finns det mycket kvar att göra med 
många exempel där konkurrensen blir sned.

Dag Klackenberg, VD Svensk Handel och värd för årsmötet:
– Det är ett problem att så många avstår från att starta 
företag. Det kan vara en kulturfråga, men även det måste 

gå att förändra. 

Magnus Larsson, VD Expander Wireless:
– Bristen på kompetenta medarbetare är det som kommer 
vara det största hindret för företag att nå sin fulla potential. 

Jens Spendrup, VD Spendrups: 
– Med allt det som sagt hittills har jag bara en sak att till
lägga: Vi måste få fler företagare! Då ska ni se att det blir 

både fler företag och nya jobb.
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Ratio i aLMedaLen 2011

Reformlandet Sverige
Ratio deltog i almedalen för fjärde året i rad. i sju olika seminarier 
utforskade vi ”Reformlandet Sverige”:

Varför decentraliseras inte svensk lönebildning? 
Mycket talar för att lokal, företagsnära lönebildning ligger i både arbetstagarnas och arbets
givarnas intresse. Nils Karlson presenterade ett nytt sätt att mäta decentraliseringsgraden 
i svensk lönebildning och konstaterade att det är svårt för privat anställda att påverka sin 
egen lön. Stefan Gardefjord, Logica, Eva ÖstlingOllén, SHR, Anders Weihe, Teknikföretagen 
och Stefan Löfvén, IF Metall, diskuterade varför svensk lönebildning inte decentraliseras.

Sjukvårdens  organisation
Mattias Lundbäck, Ratio, presenterade 
sjukvårdens framtida organisation som Lena 
Furmark, Socialdepartementet, Kåre Jansson, 
Läkarförbundet och Carola Lemne, Prakti
kertjänst (bilden)  diskuterade. Deltog gjorde 
också Johan Calltorp, professor och  AnnSofi 
Lodin, Carema Sjukvård.

Från kartellkultur till  samarbetsklimat
Med fyra olika perspektiv som grund diskuterade Henrik Lindberg, Ratio, tillsammans med 
Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier, Johan Lindholm, 2:e ordförande 
för Byggnadsarbetareförbundet och Tomas Carlsson, chef NCC Construction, hur lönebild
ningsprocessen inom byggbranschen behöver utvecklas. 

Varför vill inte vissa företag växa?
Aktuell forskning visar att en stor del av 
företagen som har potential att växa ändå 
inte gör det. Diskuterade gjorde Mats Odell, 
riksdagsledamot (KD), Marie Reinius, Risk
kapitalföreningen, Åsa Romson, riksdagsleda
mot (MP), Jens Spendrup, Spendrups AB och 
Håkan Södergren, CMI Composites. 

Regler – till vilken nytta och 
vilken kostnad?
Ett eget seminarium ägnades åt regler, en 
av orsakerna till att företag väljer att inte 
växa. Johan Eklund och Kristina Nyström, 
båda vid Ratio, beskrev de indirekta kostna
derna i form av minskad tillväxt och sänkt 
företagsdynamik. 

Stig von Bahr, Regelrådet, Dan Hjalmarsson, 
Tillväxtanalys, Catrine Mattsson, Näringsdeparte
mentet, Magnus Larsson, Expander Wireless och 
Jens Hedström, NNR, diskuterade hur företagens 
regelbörda kan minskas. 

En svensk tjänstesektor i 
 industriell skala?
Sveriges nya storföretag finns inom 
tjänstesektorn snarare än i tillverkningsin
dustrin. Ratios forskare Karl Wennberg pre
senterade forskning om entreprenörskap i 
tjänstesektorn och Jan Jörnmark visualise
rade globaliseringen och urbaniseringen 
med bilder från USA, Sverige och Japan. 

Tjänstesek
torn behöver 
långsiktiga 
spelregler och 
en öppen hem
mamarknad, sa 
Thomas Berg
lund, Capio.

Marie Reinius, 
VD Riskkapital
föreningen

Hur genomförs en skattereform?
En ny större, genomgripande skattereform 
efterfrågas av allt fler, såväl politiker som 
forskare. Men att genomföra en sådan 
reform är politiskt svårt. Peter Santesson 
presenterade forskning kring skatterefor
men 1990–91. 

Peter Santesson, 
fil dr, Ratio 
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13012011 Dan Johansson höll föredraget 
“Highgrowth firms and economic develop
ment, Sectoral innovation watch thematic 
workshop: ’Gazelles’ as drivers for job crea
tion and innovation: How to support them 
best”, European Commission Enterprise and 
Industry, Bryssel, Belgien. 

13012011–14012011 SvenOlov Daunfeldt 
höll en presentation på ”5th HUI Workshop 
Research in Retailing”.

18012011 Nils Karlson höll föreläsningen 
”Lönebildning för utvecklingskraft” för 
Tjänste sektorns utvecklingsråd, Stockholm.

26012011 Nils Karlson ”Framtidens löne
bildning”, SACO(p), föreläsning och panel
debatt, Stockholm.

27012011 Niklas Elert, Kristina Nyström och 
Karl Wennberg talade på Ungt Forskarforum, 
Småföretagsdagarna i Örebro. 

28012011 Nils Karlson deltog som talare i 
”Ungdomsarbetslösheten”, Alliansens ung
domsförbund, Svenskt Näringsliv.

02022011 Niclas Berggren föreläsning om 
public choice och institutionell ekonomi, 
Stureakademin.

09022011 Nils Karlson höll introduktions
passet på kursen ”Politikens makt och 
 institutioner”, Svenskt Näringsliv.

16022011Henrik Lindberg föreläste för 
Industriarbetsgivarna om lönebildning vid 
Avtalsrådet 2011.

24022011 SvenOlov Daunfeldt deltog i 
seminariet “Does Gender Diversity in the 
Boardroom Improve Firm Performance?”, 
KTH.

28022011 Niclas Berggren. Seminarium 
”Is the Importance of Religion in Daily Life 
Related to Social Trust? CrossCountry and 
CrossState Comparisons”, IFN.

29022011 Karl Wennberg deltog i semina
riet “Academic Entrepreneurship: Performance 
differences between university spinoffs and 
corporate spinoffs”, Technical University of 
Lisboa.

Externa konferenser, 
 seminarier och föreläsningar

01032011 Jan Jörnmark talade om den 
snabba samhällsomvandlingen som följer på 
teknikskiften, i samband med invigningen 
av hans utställning på Västmanlands läns 
museum.

09032011 Kristina Nyström höll föredraget 
“Who do new firms employ”, Handelshög
skolan Stockholm. 

09032011–11032011 Niclas Berggren 
presenterade uppsatsen ”Time for Behavioral 
Political Economy? An Analysis of Articles in 
Behavioral Economics”, Public Choice Society, 
San Antonio.

10032011 Nils Karlson talade om ”Löne
bildning för utvecklingskraft” för Almegas 
styrelse, Stockholm. 

10032011 Nils Karlson föreläste vid Svenskt 
näringslivs utvecklingsprogram med titeln 
”Att reformera välfärdsstater – och den nya 
svenska modellens framväxt”.

11032011 Patrik Tingvall höll seminarium 
vid Jönköping International Business School 
på temat ”Cultural Distance and Country 
Preferences in European Trade: Comparing 
Hofstede, Linder, and the Eurovision Song 
Contest”.

17032011 AnnKari Edenius modererade 
seminariet ”Framtidens äldrevård: Här finns 
pengar att tjäna”, Tillväxtdagarna.

17032011 Nils Karlson ”Världen väntar 
inte – detta krävs för tätplats i tillväxtligan”, 
Tillväxtdagarna.

17032011–20032011 Niclas Berggren 
deltog i konferensen ”Liberty, Luxury, and 
Wealth”, Nennig, Tyskland. 

18032011 AnnKari Edenius modererade 
seminariet ”Den stora utmaningen: Att bryta 
ungas utanförskap”,  Tillväxtdagarna.

29032011 Dan Johansson, höll föredraget 
”Capital taxes and entrepreneurship”, Interna
tionella Handelshögskolan i Jönköping. 

29032011 PerOlof Bjuggren höll föreläs
ningen “Stock Repurchases – An Alternative 
to Dividends” på Aktiespararnas årsmöte, 
Jönköping.

30032011 Dan Johansson presenterade 
Ratios forskning om företagsdynamik och 
snabbväxande företag, Vetenskapligt forum, 
Entreprenörskapsforum, Noors slott.

01042011 Kristina Nyström höll föredra
get ”Entreprenöriella politiker” på Finans
departementet.

27042011 Nils Karlson föreläste vid Svenskt 
näringslivs utvecklingsprogram med titeln 
”Projektarbeten”.

29042011 Nils Karlson höll föredraget 
 ”Lönebildningen i framtiden – från kartell
kultur till samarbetsklimat?”, Svenskt Närings
liv, Hufvudsta Gård.

02052011 Johan Eklund ”Spelregler som 
främjar småföretagande: skatter, regelverk och 
kommersialisering”, Entreprenörskapsforum.

05052011–06052011 Johanna Palmberg 
deltog i The Nordic Corporate Governance 
Network i Köpenhamn.

09052011 Nils Karlson höll föredraget: ”Var
för decentraliseras inte svensk lönebildning?” 
på konferensen ”Lönebildning för utvecklings
kraft”, IVA.  

09052011–27052011 Johanna Palmberg 
var gästprofessor vid Antai College of Econo
mics and Management, Jiao tong University. 
Shanghai. 

17052011 Nils Karlson talade om ”Arbets
marknadsregleringarna och internationali
seringen”, kommentar Niklas Bruun, Svenskt 
Näringsliv.

18052011 Nils Karlson deltog i seminariet 
”Kompetensförsörjning för innovation och 
tillväxt”, inom IVAs program Innovation för 
tillväxt. 

19052011 Nils Karlson höll föredraget ”Den 
svenska modellen vid vägs ände?”, Svenskt 
Näringsliv. 

240511 Patrik Tingvall talade på ett semi
narium för SCB om “Forskning och utveckling 
samt innovationer”, Stockholm.

24052011 Nils Karlson talade under 
titeln ”En katalysator för reaktioner – om 
löne bildningens utmaningar och framtid”, 
Industri och Kemiarbetsgivarna. 
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exteRna konfeRenSeR, SeMinaRieR och föReLäSningaR

25052011 Nils Karlson talade om ”Löne
bildningens utmaningar”, Svensk Handel, 
Lejondals slott. 

03062011 Henrik Lindberg gästföreläser om 
svensk lönebildning för kinesiska företagsle
dare och chefer vid uppdragsutbildning för 
Stockholm universitet.

10062011 Nils Karlson höll föredraget 
”Svensk modell i förändring – utveckling mot 
lokal lönebildning?” Svensk Läkarförbundet, 
Krägga herrgård. 

07062011–11062011 Karl Wennberg 
deltog i Babson Entrepreneurship Conference 
i Syracuse, USA, och presenterade”: The 
geography of Family firms”.

12062011–14062011 Karl Wennberg 
deltog i ISBC konferensen Stockholm, och 
presenterade “The geography of Family 
firms”.

15062011–18062011 Dan Johansson del
tog i “The 56th ICSB World Conference” och 
presenterade uppsatsen “Highgrowth Firms 
and Family Ownership”, Stockholm.

16062011–18062011 Kristina Nyström 
deltog i Uddevallasymposiet, Bergamo.

16062011 Nils Karlson talade på ämnet 
”The Swedish Bargaining  Model in Transi
tion”, IW Köln, Köln.

02072011 – 09072011 ”Jan Jörnmark på 
Furillen”, Almedalen. 

02072011 Nils Karlson talade på temat 
”Därför borde alla älska Fjollträsk”, Furillen, 
Gotland.

04072011 Jan Jörnmark talade om 
infrastrukturomvandling vid ett seminarium 
arrangerat av Göteborgs Hamn, Almedalen.

04072011 Nils Karlson deltog i panelsam
tal om ”Rätt kompetens i rätt tid, vem tar 
ansvar?” Myndigheten för yrkeshögskolan, 
Almedalen. 

06072011–09072011 Karl Wennberg del
tar i 2011 års EGOS Conference i Göteborg, 
och presenterade ”Institutional Changes 
and the Evolution of Swedish Independent 
Schools, 19912010”.  

06072011 Jan Jörnmark höll föredrag om 
vilka nya krav den snabba tekniska omvand
lingen ställer på högskola och samhälle, i 
regi av SUHF och SFS. Högskolan Gotland, 
Almedalen. 

07072011 Nils Karlson talade på seminariet 
”Mellan kunskapskapital och hjärnskatt – en 
skattereform för tjänstesamhället”, Almega, 
Almedalen.

07072011 Nils Karlson deltog i seminariet 
”Är riskkapitalet bra ägare i välfärdssektorn?” 
Riskkapitalföreningen, Almedalen.

14072011 Nils Karlson talade om “Den 
svenska modellen vid vägs ände?”, Svenskt 
Näringslivs regionalverksamhet.

14082011 – 16082011 Deltog Karl 
Wennberg i NFF Konferensen, Stockholm, och 
presenterade sitt papper: ”Ungas Entrepre
nörskap i Sverige”.

25082011–27082011 Henrik Lindberg 
lade fram två uppsatser och arrangerade ses
sionen ”Labour markets at a crossroads ” på 
Ekonomiskhistoriska mötet 2011 i Göteborg.

26082011 Nils Karlson presenterade ”The 
Decentralization of Wage Bargaining – Four 
Cases.”, vid ekonomhistoriska mötet i 
Göteborg.

29082011 Nils Karlson talade på De fyras 
konferens på temat ”Varför decentraliseras 
inte svensk lönebildning?”, Ulvsunda slott. 

01092011 Jan Jörnmark invigde höstens 
utställning på Smålands museum och talade 
om snabb teknisk omvandling och samhällets 
förändring.

01092011 Christian Sandström talar på 
temat ”Embedded systems och behovet av 
förnyade affärsmodeller”, ICES, KTH.

01092011–02092011 Henrik Lindberg lade 
fram två uppsatser på IREC 2011, Barcelona.

02092011 Christian Sandström föreläste på 
KTHs executiveutbildning om “The unknown 
truths about the Hasselblad and Facit cases”.

02092011 Karlson, Nils and Lindberg, Henrik  
”Corporative Cartels in European Labour 
Markets”, IREC Barcelona, Spain. 

05092011 Karl Wennberg deltog i 
 seminariet ”Small Firm Growth” vid Uppsala 
universitet. 

08092011 Nils Karlson talade på temat 
”Byggsektorns utmaningar” på Sveriges Bygg
industriers medarbetarkonferens.

10092011–12092011 Christian Sandström 
deltog på konferensen ”Continuous Innova
tion Network konferensen”, Aarhus University, 
Danmark.

16092011 Kristina Nyström deltog som 
opponent i Nationell Nationalekonomisk 
konferens i Uppsala.

19092011 Karl Wennberg föreläste hos 
Grant Thornton: ”Ungas Entreprenörskap i 
Sverige”.

19092011 Nils Karlson föreläste ”Parts
relationer och förhandlingssystem – om den 
svenska modellens utmaningar”, Arbetsgivar
verket, Långholmen. 

20092011 Henrik Lindberg höll gästföreläs
ning för Arbetsförmedlingen ”Labour Market 
Policy in an international perspective” på en 
kurs i regi av SIDA, Värmdö.

22092011–25092011 PerOlof Bjuggren 
deltog i The 28th Annual conference of the 
European Association of Law and Economics, 
Hamburg. 

26092011 Nils Karlson talade om ”Bygg
sektorns lönebildning”, Byggarbetsgivarna. 

29092011–30092011 Johanna Palmberg 
deltog i konferens om Board Diversity, 
 Copenhagen Business School.

3092011–03102011 Nils Karlson var 
moderator på ”Liberty and the Nation State”, 
Mont Pelerin Society, Istanbul.

05102011 Kristina Nyström deltog som 
opponent vid SCB:s produktivitetskonferens. 

06102011–09102011 PerOlof Bjuggren 
deltog i The 12th workshop on Corporate 
Governance and Investment, Leipzig.

15112011 Nils Karlson talade om ”Löne
bildning för utvecklingskraft” hos Svenskt 
Näringsliv.  

17112011 Nils Karlson höll föredrag på 
 temat ”Den svenska modellen vid vägs 
ände?”, Svenskt Näringsliv.

17112011 Nils Karlson föreläste om ”Prag
matism eller ideologi”, Moderaterna i Solna, 
Solna stadshus.

22112011 Nils Karlson höll föreläsningen 
”Pragmatism vs. Ideology” Center for 
 Independence Studies, Sydney, Australia.

02122011 Johanna Palmberg talade om 
”Framgångsrikt styrelsearbete i småföre
tag”, Entreprenörskapsforum och Styrelse
akademin.

14122011 Mattias Lundbäck föreläste för 
Centerpartiet vid en hearing om vårdval i 
specialistvården

14122011 Patrik Tingvall höll semina
rium vid Copenhangen Business School på 
temat  “Dynamic Effects of Corruption on 
 Offshoring”.
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StyReLSe och vetenSkaPLigt Råd

Styrelsen

 1. Jens Spendrup, vd Spendrups, ordförande

 2. Henry Jarlsson, vd Kinnarps,   
vice ordförande

 3.  Charlotte BohmanAlmryd,  vd Bohman 
Invest, vice ordförande

 4.  Ann Askenberger, Managing  Partner 
Radical Change Sweden AB

 5. Magnus Larsson, vd Expander Wireless 
Consulting AB

 6. Annika Lundius, vice vd Svenskt Näringsliv

 7.  Jonas Milton, vd Almega 

 8. Nils Karlson, vd Ratio

i Ratios styrelse finns personer med stark förankring i det svenska näringslivet 
som borgar för att Ratios forskning är relevant för Sveriges utveckling.

1 2 3

65

4

7 8

Vetenskapliga rådet
Ratio har ett vetenskapligt råd med ledande internationella forskare. 
deras uppgift är att bidra till att säkra den vetenskapliga kvaliteten och 
det akademiska nätverket.

James M Buchanan, mottagare av  Sveriges 
Riksbanks pris i ekonomi till Alfred Nobels 
minne 1986, Holbert L  Harris, Professor 
 Emeritus and  Advisory General Director of 
the Centre for Study of Public Choice at 
George Mason  University, USA

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

Gunnar Eliasson, tidigare professor emeritus 
i industriell ekonomi, Kungliga Tekniska 
Högskolan

Anders Fogelklou, professor emeritus i öst
europaforskning, Institutionen för östeuropa
studier, Uppsala

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

Deirdre McCloskey, UIC  Distinguished 
Professor of Economics, History, English, 
and Communication, University of Illinois at 
Chicago samt Tinbergen Gasthooglerares 
in  Philosophy and Art and Cultural Studies, 
Erasmus University Rotterdam

Joakim Nergelius, professor, Institutionen 
för beteende, social och rätts vetenskap, 
Örebro universitet

Ingemar Ståhl, professor emeritus i 
 nationalekonomi,  Institutet för  ekonomisk 
forskning, Lunds universitet
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Medarbetare
 1. Nils Karlson, docent och VD

 2. Karl Axelsson, administratör och 
  kommunikationsassistent

 3. PerOlof Bjuggren, professor

 4. AnnKari Edenius, kommunikationschef

 5. Johan Eklund, ekon dr

 6. Elin Henriksson, forskningsassistent

 7. Rolf Höijer, PhD, forskningschef

 8. Jan Jörnmark, docent

 9. Henrik Lindberg, fil dr

Doktorander
 19. Carl Magnus Bjuggren

 20. James Dzansi

 21. Niklas Elert

 22. Daniel Halvarsson

Forskare och medarbetare

1 2 3 4 5 6

87 9 10 11 12

13 14 17

21

16

20

22

15

19

17
16
1

2
8

4
disputerade forskare, varav

associerade forskare

professor

forsknings-
assistenter

docenter

doktorander

Ratios medarbetare i siffor 

 10. Mattias Lundbäck, ekon dr

 11. Kristina Nyström, docent

 12. Johanna Palmberg, ekon dr

 13. Christian Sandström, tekn dr

 14. Charlotta Stern, docent

 15. Bengt Söderlund, forskningsassistent

 16. Patrik Tingvall, docent

 17. Karl Wennberg, docent, vVD

 18. Lars Wiik, ekonomiansvarig

18
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Forskarassistenter under  
kortare perioder

Johan Arvidsson – Arbetade under somma
ren i projektet Lönebildning för utvecklings
kraft. Johan gick vidare till en projektanställ
ning på Ledarna.

Anders Bornhäll – Arbetade under som
maren i projektet Snabbväxande företag 
och den ekonomiska utvecklingen med att 
ta fram rapporten ”Varför växer inte vissa 
 företag?”. Anders är nu doktorand vid hög
skolan i Dalarna.

Jonas Grafström – Forskningsassistent i 
projektet Lönebildning för utvecklingskraft. 
Jonas har påbörjat sin doktorandutbildning 
vid Luleå tekniska universitet.

Jacob Lundberg – Arbetade under somma
ren som forskningsassistent i ett projekt om 
politiska reformer. Jacob studerar national
ekonomi vid University of Cambridge, UK.

Per Stånge – Arbetade under sommaren i ett 
projekt om kvinnlig styrelserepresentation. 
Per återgick efter sommaren till sina studier 
vid Handelshögskolan i Stockholm.

Tharshini Thangavelu –  Forskningsassistent 
i projektet Regelbördans ekonomiska 
 effekter. Tharshini är nu doktorand vid Umeå 
universitet.

Hans Westerberg – Forskningsassistent 
bl a i projektet Äganderätt, företagandets 
villkor och ekonomisk tillväxt. Hans avslutar 
sin masterexamen i nationalekonomi vid 
Stockholms universitet och funderar på att 
börja doktorera.

Projektforskare
1. Niclas Berggren, docent – Äganderätt, 

företagandets villkor och ekonomisk tillväxt 

2. SvenOlov Daunfeldt, docent – Snabb
växande företag och den ekonomiska 
utvecklingen

3. Dan Johansson, docent – Snabbväxande 
företag och den ekonomiska utvecklingen

4. Peter Santesson, fil dr – Ekonomisk 
politiska reformer i välfärdsstater

Associerade  forskare

Andreas Bergh, Fil dr, Lunds universitet och IFN

Christian Bjørnskov, Associate Professor, 
Aarhus School of Business

Alex Coad, Ph.D., Max Planck Institute of 
Economics

Samee Desai, Ph.D., The Institute for Develop
ment Strategies, Indiana University

Gissur Erlingsson, Fil dr, Centrum för kommun
strategiska studier, Linköpings universitet

Lars P. Feld, Professor, WalterEuckenInstitut 
and the Chair of Economics, especially 
 Economic Policy at the University of Freiburg

Jakob Heidbrink, Jur dr, Internationella 
Handels högskolan i Jönköping

Martin Karlsson, Ph.D., Technische Universität 
Darmstadt 

Daniel Klein, Professor, George Mason 
University

Peter KurrildKlitgaard, Professor, Københavns 
Universitet

Anders Lindbom, Docent, Statsvetenskapliga 
institutionen, Uppsala universitet

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

Niklas Rudholm, Professor, Högskolan Dalarna

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

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

Michael Wohlgemuth, PD Dr., Walter Eucken 
Institut

3

2

4

1

Bild och ordakademins 
Lidmanpris till Jan Jörnmark
Den 29 november mottog Ratios 
med arbetare Jan Jörnmark, docent i 
 ekonomisk historia vid Chalmers, Bild 
och ordakademins Lidmanpris.

Jan Jörnmark får priset för att ”han på 
ett fängslande sätt i bild och ord lyfter 
fram de dolda miljöer som en gång 
haft en funktion, men där verksam
heten  stannat och förfallet tagit vid. 
Betraktelser av samhällsförändring och 
förgänglighet.”

Jan Jörnmark samarbetar med Ratio 
i projektet ”Äganderätt, företagandets 
villkor och ekonomisk tillväxt”. Inom 
projektet har Jan skapat hemsidan 
www.skapandeforstorelse.se som ger 
en sammanhängande bild av hur det 
svenska samhället förändrades under 
1980 och 1990talet. 

Karl Wennberg ny docent
Karl Wennberg har utsett till docent vid 
Handelshög skolan i Stockholm. Karls forskning 
fokuserar huvudsakligen på entreprenörskap. Han 
har bland annat skrivit om hur sociala normer och 
erfarenhet påverkar entreprenörer att starta och 
driva företag. Karl är involverad i Ratios forskning 
om snabbväxande företag, vad som utmärker 
snabbväxarna samt vilka de anställer.

Forskarpris
Karl Wennberg fick Partnerprogrammets forskarpris 
2011 vid Handelshögskolan i Stockholm för sin forsk
ning inom entreprenörskap.

Priset omfattar 100 000 kr. Motiveringen lyder: 
”Karl Wennberg har under de senaste åren trätt fram som en internationellt viktig forskare 
inom entreprenörskap. Han är flitigt citerad och har publicerat ett stort antal artiklar, 
många i ledande vetenskapliga tidskrifter. Karl Wennbergs forskning fokuserar inte bara 
på varför och hur företag lyckas, utan också på varför och hur företag misslyckas. Genom 
denna forskning, om entreprenörskapets andra sida, har han tillfört ett mycket viktigt 
bidrag till kunskapsutvecklingen inom området.”

Utmärkelser



28  RATIO • Verksamhetsberättelse 2011

MedLeMSkaP och finanSieRing

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

Våra forskningsprojekt finansieras bland annat av Stiftelsen Marcus och Amalia 
Wallenbergs Minnesfond, Tillväxtanalys, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, 
Vetenskapsrådet, Svenskt Näringslivs medlemsförbund, Konkurrensverket, Jan 
Wallander och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs Stiftelse. Även  enskilda 
filantroper stöder verksamheten.

Som medlem i Ratio stöder du forskning med avgörande betydelse för svenskt 
näringsliv och Sveriges utveckling.

Som medlem ingår du i ett vetenskapligt sammanhang och har möjlighet att 
bygga nätverk och skapa kontakter inom akademi och näringsliv. Ratio ger regel
bundet ut elektroniska nyhetsbrev. Via vår hemsida kan alla följa vår verksamhet.

Ju fler medlemmar vi får, desto mer relevant forskning kan vi leverera. Därmed 
kan vi få än mer genomslag inom den akademiska världen liksom hos besluts
fattare och i den allmänna opinionen.

Ratio har såväl företag, organisationer och enskilda personer som medlemmar.

Årsavgiften har följande nivåer:
– enskilda personer 500 kr
– företag med upp till 20 anställda 1 000 kr (ex. moms)
– företag med 20 till 100 anställda 2 500 kr (ex. moms)
– företag med 100 till 200 anställda 10 000 kr (ex.moms)
– företag med fler än 200 anställda 20 000 kr (ex. moms)
– organisationer 30 000 kr (ex. moms)

För företag utgör halva avgiften serviceavgift (momspliktig).
Sätt in pengar direkt på Ratios bankgiro 5126578 eller postgiro 3826211.
Ange namn, företag, adress och epost. Eller kontakta oss på info@ratio.se

Medlemskap
Ratios forskning om företagandets villkor, marknadsekonomi 
och politisk förändring skapar förutsättningar för bättre beslut.

Läs mer på
ratio.se
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MedLeMSkaP och finanSieRing

industri (latinets industria)

”ivrig verksamhet, flit, företagsamhet”

Form och produktion Narva   Illustration Robert Hilmersson   Tryck Elanders AB



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

• företagandets villkor – lagar, regler och värderingar 

• entreprenörskap, marknadsekonomi och tillväxt 

• hur politisk förändring kommer till stånd

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

Ratio 
Box 3203, 103 64 Stockholm 
Sveavägen 59, 4tr 
 

 
Tel 08441 59 00 
www.ratio.se
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