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Behovet av utvecklingskapital är sannolikt en av Sveriges största utmaningar och 
även ett av Ratios viktigaste forskningsområden.

I ett nytt program undersöker vi innovationsfinansieringens ekonomiska 
och legala utmaningar utifrån ett empiriskt och interdisciplinärt perspektiv för 
företag i olika utvecklingsfaser – från nystartade företag till stora börsföretag. 
Hur kan samspelet mellan finansiering och entreprenörskap förbättras för att 
underlätta innovationer, konkurrenskraftig produktion och uthållig tillväxt? Vilka 
skatter, lagar, regler och offentliga stödsystem behöver reformeras?

Entreprenörskap och nya idéer behövs även i politiken. Utan policyentre-
prenörer inga reformer och ingen lösning på centrala samhällsutmaningar, 
som  bristande kompetensförsörjning, ungdomsarbetslöshet, svag integration, 
 otidsenlig lönebildning, lågt nyföretagande, näringsofrihet mm. Utan rejäla 
utvecklingsresurser kommer framtidens idéer till korta.

Även detta – förutsättningar för politisk förändring – är centralt i Ratios profil. 
Ratio driver idag fler forskningsprojekt, med större omfattning och med 

stöd från större och fler involverade samhällsaktörer än någonsin tidigare. 
Vi har  kunskap om marknader, sociala processer och politik, och samspelet 
dem  emellan. Satsningar på unga forskare skapar nya nätverk och perspektiv. 
 Dessutom har vi stark kommunikativ kapacitet i syfte att sprida forskningens 
resultat.

Vår ambition är att bidra med relevant kunskap och framtidsidéer som gör 
Sverige till ett bättre land.

Nils Karlson, vd Ratio

Idéer och kapital

Vd har ordet

All utveckling förutsätter att nya, produktiva idéer kopplas ihop 
med riskvilligt kapital. Utan utvecklingskapital saknas förutsätt-
ningar för ekonomisk tillväxt, men också för nödvändiga politiska 
reformer. Idéer utan kapital skapar inga entreprenörer. Och utan 
entreprenörskap inga nya jobb och ingen lösning på viktiga 
 samhällsutmaningar. 

Behovet av utvecklings
kapital är sannolikt en 

av Sveriges största utmaningar 
och även ett av  Ratios viktigaste 
forsknings områden.
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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
> 

Fö
re

ta
ga

ndets villkor            

> Politisk förändring

> M
arknad

sekonom
i

Företagandets villkor  
– lagar, regler och värderingar 

Företagandets villkor är avgörande för 
tillväxt och välfärd i samhället. Att stu-
dera företagandets villkor och identifie-
ra 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.

Hur politisk förändring  
kommer till stånd 

Det är ofta svårt och konfliktfyllt 
att förändra ekonomisk-politiska 
regel system. 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 12. 

Entreprenörskap, marknads
ekonomi och tillväxt 

Ekonomisk utveckling och tillväxt är 
i grunden ett resultat av företags-
verksamhet, entreprenörskap och 
affärs experiment. 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 8.

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.

Ratio i korthet
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Ratio 2013

32vetenskapliga 
artiklar22working 

papers 2  500156seminarier och 
föreläsningar

konferens- 
och seminarie-
deltagare

Forskningsprojekt

Vi har under 2013 bedrivit följande projekt:

Finansiärer anges kursivt

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

l Financing of Innovations, Vinnova

l Lönebildning för utvecklingskraft, Medlemsorganisationer och 
 Svenskt  Näringsliv

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

l Kompetens för tillväxt
 – Företagens kompetensförsörjning och ungas etablering på arbetsmarknaden
   (21 arbetsgivarorganisationer)
 – Företagens kompetensförsörjning och högre utbildning (KK-stiftelsen)
 – Företagens  kompetensförsörjning, innovation och utvecklingskraft (Vinnova)

l Utländska institutioner och svenska företag, Torsten Söderbergs stiftelse

l Kommunalt företagande som konkurrensbegränsning, Konkurrensverket 

l Snabbväxande företag och den ekonomiska utvecklingen, Ragnar 
 Söderbergs stiftelse

l Entreprenörskap och mänsklig blomstring, Axel och Margaret Ax:son 
 Johnsons stiftelse

l Ekonomisk-politiskt lärande, Jan Wallander och Tom Hedelius samt Tore 
 Browaldhs stiftelser

l WWWforEurope, EU:s sjunde ramprogram 

l Modern statskonst, Medlemmarna

➤ Utförlig information om projekten finns på Ratios webbplats.

Året i korthet

Snabbväxare och 
svarta svanar 
Ratios doktorand 
Daniel Halvars-
son disputerade 
i mars i national-
ekonomi med 
avhandlingen Firm 
Dynamics: The 
Size and Growth 
Distribution of 
Firms, vid Kungliga tekniska högskolan i 
Stockholm. Han har empiriskt utforskat 
företags  storlek, tillväxt och kontraktion, 
med  särskilt fokus på de snabbväxande 
företagens betydelse för tillväxt och 
 sysselsättning.

Ett viktigt resultat är att själva begrep-
pet snabbväxande företag behöver 
problematiseras. Många företag växer 
snabbt ett eller ett par enskilda år, men 
stagnerar och kontraherar därefter. 
De ”supergaseller”, som är de verkliga 
jobbskaparna, utgör dessutom ett mycket 
litet antal företag, mellan 0,5-1 procent av 
alla företag.  

En slutsats är att det är avgörande för 
tillkomsten av nya jobb att ha långsiktiga, 
stabila och ändamålsenliga villkor för fö-
retagande som tillåter att många företag 
startas. Vilka företag som överlever är 
svårt att förutsäga, liksom vilka företag 
som blir framgångsrika. Det vi vet är att 
väldigt få kommer att lyckas. Det är i 
ytterligheterna, i det osannolika, de stora 
framgångarna skapas. Jobbskapare är som 
svarta svanar.
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Projektet Äganderätt, företagandets 
villkor och ekonomisk tillväxt, med stöd 
av Marcus och Amalia Wallenbergs 
 minnesfond, avslutades under det 
gångna året. Projektet ligger i gräns-
landet mellan juridik och ekonomi, ett 
område som varit eftersatt i Sverige. 

Projektet har hittills resulterat i inte 
mindre än 15 vetenskapliga artiklar, en 
stor mängd working papers, fyra veten-
skapliga konferenser och två böcker, 
som båda har publicerats såväl i akade-
miska sammanhang som till en bredare 
publik. En höjdpunkt var konferensen 
2012 arrangerad med The European 
Association of Law & Economics med 
ett par hundra deltagare från ledande 
universitet i hela världen, i Aula Magna 
på Stockholms universitet.

Den centrala slutsatsen från projek-
tets omfattande empiriska och teore-
tiska forskning är att äganderätten inte 
bara är en förutsättning för marknads-
ekonomin och företagandet, utan även 
just för uthållig tillväxt. Äganderätten 
ger incitament till innovationer hos 
både individer och företag, genom 
att den möjliggör frivilliga, välstånds-
höjande avtal och genom att den 

skapar trovärdighet i att avkastningen 
av produktiva satsningar tillfaller den 
som satsar resurserna.

EU-medlemskapet stärker 
svensk äganderätt
2012 kom Joakim Nergelius bok De 
europeiska domstolarna och det svenska 
äganderättsskyddet (Norstedts Juridik), 
som handlar om äganderättens ställning 
i svensk och europeisk kontext med 
fokus på praxis från svenska och europe-
iska domstolar, främst Europadomstolen 
för mänskliga rättigheter i Strasbourg. 
Även svensk äganderätt behandlas. 

Den viktigaste slutsatsen är att det 
svenska äganderättsskyddet har stärkts 
både direkt, genom en förändrad 
 praxis i de europeiska domstolarna, 
och indirekt, genom avskaffandet av 
uppenbarhetsrekvisitet för lagprövning 
i den svenska grundlagen. 

Äganderätt och digital teknik
Den rikt illustrerade boken Teknik slår 
politik av Jan Jörnmark handlar om 
hur den nya digitala tekniken, genom 
entreprenörerna Jan Stenbeck och Olof 
Stenhammar, fundamentalt förändrade 

Att studera företagandets villkor är den första delen i Ratios 
forskningsprofil. Forskningen handlar om att  identifiera de 
lagar, regler och värderingar som är mest ändamålsenliga 
för att starta, driva och utveckla företag – och därmed den 
 sysselsättning och det välstånd som företag genererar. Ett 
viktigt resultat är att svensk äganderätt stärkts tack vare de 
europeiska domstolarna. Forskningen visar att äganderätten är 
en förutsättning för uthållig tillväxt.

Äganderätt, före-
tagande och tillväxt 

Företagandets villkor  – lagar, regler 
och värderingar

Jan Jörnmark har att illustrerat hur ägande-
rätt, innovationer och företagsamhet hänger 
samman. Projektet finns dokumenterad på 

➤ www.skapandeforstorelse.se

De europeiska domstolarna och det svenska 
äganderättsskyddet (2012) av Joakim 
Nergelius.
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företagandets villkor och svensk ägan-
derätt på 1980-talet, på områden som 
media, television och fondhandel, trots 
stort motstånd från etablerade aktörer 
och regelförsvarare. Genom sitt dubbla 
entreprenörskap – ekonomiskt och 
policymässigt – bidrog dessa entrepre-
nörer, tillsammans med mängder av 
andra företagare, till en modernisering 
av Sverige.

Lönebildning i verkligheten
Projektet Lönebildning för utvecklings-
kraft, som pågått i flera år, undersöker 
hur lönebildning och lönesättning 
fungerar i verkligheten i privat sektor i 
Sverige och vilka konsekvenser detta har 
för företagens utvecklingskraft, i termer 
av lönsamhet, produktivitet och tillväxt. 

Trots att det finns många bestämda 
uppfattningar om hur lönebildningen 
borde fungera saknas i hög grad kun-
skap om hur lönebildningen verkligen 
fungerar och vilka konsekvenserna är av 
olika typer av lönebildning.

Ratios forskning omfattar både 
kvalitativt jämförande fallstudier av ett 
stort antal företag i olika storlekar och 
branscher, och en stor kvantitativ studie, 
baserad på unika data för flertalet före-
tag i privat sektor i Sverige. Motsvarande 
studier har inte tidigare genomförts.

Strategisk lönesättning förhindras
Resultaten, som kommer att redovisas 
mer utförligt i en bok under 2014, är 
i flera avseenden förvånande. Verklig-
hetens lönebildning är mer komplex 
och ofta annorlunda än vad många 
sannolikt förväntar sig. Oavsett bransch 
och kollektivavtal, ser lönebildning 
på företagsnivå ofta väldigt olika ut. 
Samtidigt bidrar kollektivavtalens 
centralisering och en rad företagsin-
terna skäl ofta till en sammanpressning 
av lönerna som förhindrar strategisk 
lönesättning. Det uppfattas som nega-
tivt av många –  anställda, flera fackliga 
 organisationer och av arbetsgivarna. 
Men kollektivavtalen skapar även 
 ordning och reda, och minskar kostna-
derna för förhandlingar om löner och 
andra villkor på lokal nivå. Viktigt är att 
det finns stora bransch variationer som 
behöver beaktas. 

Den generella slutsatsen är likväl att 
det finns en stor utvecklings potential 
vad gäller lagstiftning, avtalskon-
struktioner och olika aktörers synsätt 
för samtliga branscher. Mycket talar 
för att Sverige, svenska företag och 
deras anställda alla skulle tjäna på en 
modernisering av dagens modell för 
lönebildning.

Jan Jörnmark presenterade boken Teknik slår politik vid en konferens den 4 oktober. 

Företagandets villkor  – lagar, regler och värderingar

Aktuella projekt
Kompetens för tillväxt
Under det samlande namnet Kompetens för 
tillväxt bedriver Ratio ett stort antal delstudier 
med syftet att genom ökad kunskap stärka 
företagens kompetensförsörjning och därmed 
Sveriges utvecklingskraft. Docent Nils Karlson 
är projektansvarig och Kristine Persson är 
projektledare. 
➤ Läs mer om projektet och de första 
 resultaten på nästa uppslag.

Lönebildning för utvecklingskraft
Syftet är att empiriskt undersöka hur olika 
former för lönebildning och förhandlingssys-
tem 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. Docent Nils 
Karlson och fil dr Henrik Lindberg leder pro-
jektet som finansieras gemensamt av Svenskt 
Näringsliv, dess förbund och Ratio. 

Utländska institutioner 
och svenska företag
Syftet är att undersöka varför handel inte upp-
står och hur institutioner påverkar handeln. I 
projektet utforskas hur formella och informella 
institutioner påverkar den internationella 
handeln. Vid en analys finner man att den 
faktiska handeln är mindre än förväntat, vilket 
för ett lite exportberoende land som Sverige 
är  särskilt allvarligt. Projektet finansieras av 
 Torsten Söderbergs stiftelse och leds av 
docent Patrik Tingvall.

Äganderätt, företagandets villkor 
och ekonomisk tillväxt 
Syftet har varit att analysera sambandet 
mellan äganderätt, företagandets villkor och 
ekonomisk tillväxt. Det treåriga forsknings-
projektet har finansierats av Stiftelsen Marcus 
och Amalia Wallenbergs Minnesfond och 
avslutades 2013. En del i projektet finns 
dokumenterad på www.skapandeforstorelse.se 
med fotografier och texter av Jan Jörnmark. 
Ansvariga för projektet är docenterna Nils 
 Karlson och Niclas Berggren. Övriga med-
verkande forskare är bl a professor Per-Olof 
Bjuggren, docent Johan Eklund, jur dr Jakob 
Heidbrink, docent Jan Jörnmark och professor 
Joakim Nergelius. 
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Kompetens för tillväxt

Kompetensbrist utgör ett av de största 
tillväxhindren för svenska företag, 
 oavsett bransch och konjunkturläge. 
Företag har svårt att rekrytera kompe-
tent arbetskraft trots att Sverige har 
hög och växande arbetslöshet, inte 
minst bland unga och utlandsfödda.

De första forskningsresultaten visar 
att orsakerna är många och att lösning-
arna finns på många nivåer: hos indivi-
der som kan göra bättre utbildningsval 
och öka sin praktiska erfarenhet; hos 
företag som kan se över sitt rekryte-
ringsarbete och erbjuda praktik i större 
utsträckning; och inom utbildnings-
systemet vars relevans, kvalitet och 
effektivitet måste öka.

Vad är kompetens?
Att vara välutbildad, men inkompetent 
är fullt möjligt idag. Det är slutsatsen 
i en rapport om själva kompetensbe-
greppet. Det räcker inte med teoretisk 
utbildning, det krävs också praktisk 
 erfarenhet och kritisk reflektion över 
gjorda erfarenheter för att bli kompe-

Kvalitet, effektivitet 
och relevans
Bristande kompetens ligger bakom den klyfta som uppstått på 
svensk arbetsmarknad. Företagen söker efter medarbetare och 
många vill ha jobb. Ändå lyckas inte matchningen. Orsakerna är 
flera – brist på praktisk erfarenhet, låg relevans i utbildningars 
 innehåll och ett undermåligt rekryteringsarbete.

tent i de flesta sammanhang. Här  brister 
det svenska utbildningssystemet.

– Sannolikt har vi i Sverige över-
betonat den teoretiska kunskapen, 
medan den praktiska har fått stå till-
baka. Utbildningssatsningarna är därför 
delvis förfelade. Alltför många är hög-
utbildade, men ändå inkompetenta, 
säger Nils Karlson, som skrivit rappor-
ten tillsammans med Elina Fergin.

En annan slutsats är att arbetsgivarna 
och arbetsmarknadens parter har ett 
ansvar för att erbjuda praktikplatser och 
handledning. Ett större ansvar behöver 
även läggas på individerna själva att 
aktivt utveckla sin kompetens.

Många rekryteringar går fel
En annan undersökning, bland rekry-
terande chefer i svenska företag, visar 
att många rekryteringar går fel. De 
ansvariga saknar verktyg och metoder 
för att hitta rätt kompetens. Trots högt 
ställda förväntningar är det få företag 
som investerar i strategisk kompetens-
utveckling.

– Med rätt verktyg, rimliga förvänt-
ningar och en större möjlighet att 
jobba med utveckling av personal, 
skulle det gå lättare att hitta framtida 
medarbetare, säger Lotta Stern, docent 
i sociologi och en av de forskare som 
genomfört undersökningen.

Många företag saknar verktyg och metoder för att hitta rätt kompetens, konstaterar Lotta Stern och 
Elina Fergin, som arbetat med en studie om hur svenska företag rekryterar.

29,7
De unga blir allt äldre. 29,7 är åldern då en 
årskull är etablerad på arbetsmarknaden.
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Allt fler högutbildade 
– allt sämre matchning
Trots stadigt ökande utbildningsnivå 
bland befolkningen i Sverige, försämras 
matchningen. Inte ens på regional nivå 
fungerar matchningen särskilt väl. 
I en rapport framtagen av forskare 
vid Internationella Handelshögskolan 
i Jönköping inom projektet avseende 
företagens kompetensförsörjning och 
högre utbildning visas att det finns ett 
regionalt överskott på högutbildade. 
Och effekten av högre utbildning på 
bruttoregionalprodukten (BRP) faller. 
Därmed blir även utbildningspremien 
låg och till och med markant fallande. 

– Vi upplever en paradox. Tillväxt antas 
drivas av kunskapsutveckling – i det här 
fallet höjs utbildningsnivån bland befolk-
ningen, men matchningen försämras, 
säger Johan Eklund, docent i national-
ekonomi och ansvarig för rapporten.

Bristande relevans i den 
högre utbildningen
Agneta Bladh, tidigare bl a högskolerek-
tor och generaldirektör för Högskole-
verket, har i en studie av den högre 
utbildningen analyserat hur de befintliga 
styr- och resurstilldelningssystemen för 
universitet och högskolor respektive 
yrkeshögskolan påverkar utbildningarnas 
relevans, kvalitet och effektivitet. 

Bladh ser en rad problem och föreslår 
bl a en reformering av resursfördelnings-
systemet för högre utbildning, men 
också reformer för Yrkeshögskolan och 
Universitetskanslersämbetets utvärde-
ringar. Hon vill till exempel ändra det 
nationella kvalitetsgranskningssystemet 
till att även innefatta relevans. Vidare 
föreslås praktik inom all utbildning. 
 Arbetsgivarna uppmanas också enga-

Kompetens för tillväxt 
Projekt i samverkan
Ratio koordinerar de tre projekt som samverkar inom Kompetens för tillväxt 
(finansiär inom parentes):
• Företagens kompetensförsörjning och ungas etablering på arbetsmarknaden 

(21 arbetsgivarorganisationer)
• Företagens kompetensförsörjning och högre utbildning (KK-stiftelsen)
• Företagens kompetensförsörjning, innovation och utvecklingskraft (Vinnova)

Styrgrupp
Styrgruppen borgar för relevans och kvalitetssäkring, och består av vd:ar och 
generaldirektörer, eller motsvarande, för de viktigaste aktörerna på svensk 
arbetsmarknad: Almega, Arbetsförmedlingen, IF Metall, KK-stiftelsen, SKL, 
Skolverket, Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Transportgruppen, Unionen, 
Universitetskanslern, Vinnova, YH-myndigheten samt Ratio.

Referensgrupp
En referensgrupp med företrädare för företag med cirka 1,6 miljoner anställda ger 
direkt aktörsanknytning: Almega, Byggindustrierna, Grafiska företagens förbund, 
Industriarbetsgivarna, Maskinentreprenörerna, Plåtslageriernas riksförbund, 
Skogsindustrierna, Skogs- och lantarbetsgivarna, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, 
Teknikföretagen, TMF, Transportgruppen, Visita och VVS Företagen. 

Kunskapsspridning
Projektets resultat presenteras löpande i form av delstudier som bearbetas för 
att publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Under hösten inleddes en seminarie-
serie för att förankra resultat och få återkoppling. Samma sak sker runt om i 
landet vid en rad regionala dialogmöten.

➤ Samtliga publikationer finns att söka via www.kompetensfortillvaxt.nu

• Bilder från Almedalen: 
Lotta Stern + Elina Fergin

Relevans, kvalitet och effektivitet måste 
samspela i styrsystemen samtidigt som 

mer träning av generiska förmågor och reflektion 
över praktiska erfarenheter behövs.
AGNETA BLADH

Kompetens för tillväxt

gera sig väsentligt mer i utformningen 
av utbildningarnas innehåll liksom att 
ställa flera praktikplatser till förfogande.

Statssekreterare Peter Honeth (FP) 
och Ibrahim Baylan, riksdagsledamot 
(S), kommenterade rapporten. 

Utbildning i entreprenörskap 
ger bred kompetens
I en rapport som rönt stor upp-
märksamhet studeras effekterna av 

utbildningskoncept UF-företagande, 
som bedrivs av Ung Företagsamhet på 
landets gymnasieskolor. Karl Wennberg  
och Niklas Elert har gjort en totalun-
dersökning av alla elever som drev UF-
företag 1994 -1996 och undersökt hur 
väl de klarat sig på arbetsmarknaden 
i jämförelse med de som inte genom-
gått utbildningen. Resultaten avslöjar 
flera långsiktiga positiva effekter av 
att driva ett UF-företag jämfört med 
kontrollgruppen:
• Deltagarna i studien hade 12 

 procent högre årsinkomst
• 44 procent fler satt i chefsposition
• Deltagarna hade drygt 20 procent 

lägre sannolikhet att vara arbetslös
• UF-deltagande ökar sannolikheten 

att bli egenföretagare med ca 20 
procent



8  RATIO Verksamhetsberättelse 2013

Ekonomisk utveckling och tillväxt är i grunden ett resultat av 
företagsverksamhet, entreprenörskap och affärsexperiment på 
marknader. Att analysera hur denna tillväxtskapande  process 
utvecklas är den andra delen i Ratios forskningsprofil. Nya 
 forskningsresultat visar att kultur kan vara minst lika viktigt som 
lagar och regler för företagarens vilja att växa.

Sverige är ett av de OECD-länder där 
nystartade företag har lägst tillväxtam-
bitioner och där man sällan anställer 
andra i sina företag. Detta trots många 
försök till regelförenkling och ändrad 
lagstiftning i syfte att underlätta för 
 individer att starta och utveckla före-
tag. Vad som krävs är även långsiktigt 
fokus på att bygga en mer entreprenö-
riell kultur. 

I en ny studie om kopplingen mellan 
kultur och entreprenörskap har Karl 
Wennberg, i samarbete med Imperial 
College London och Handelshögskolan 
i Stockholm, studerat över 65 000 
nystartade företag i 43 länder. Resul-
taten visar att länders kultur kan ha 
olika effekter på graden av nystartade 
företag och tillväxtviljan i dessa före-
tag. Olika typer av policyåtgärder kan 
därför  krävas – beroende på landets 
kultur – för att främja entreprenörskap. 
Exempel är att aktivt arbeta med att 
framhålla entreprenörer som förebil-
der och företagande som ett legitimt 
yrkesval i utbildningssystemet.

Övning ger färdighet
Karl Wennberg har också studerat 
lärprocessen hos serieföretagare och 
konstaterar att övning ger färdighet 

– att tillåta misslyckande blir en viktig 
komponent i en entreprenöriell kultur.

Serieföretagarna är viktiga jobbska-
pare. Deras erfarenheter, mod och 
uthållighet är därför mycket bety-
delsefullt för tillväxten i en ekonomi. 
Viktigast för företagarna själva är att 
det är kul. Då vågar de satsa och orkar 
hålla ut, trots motgångar.

– Istället för att schablonmässigt 
referera till olika länders kultur när vi 
inte kan förklara den låga tillväxtviljan 
hos majoriteten av svenska entrepre-
nörer, borde forskningen ta detta på 
allvar och söka modellera hur kultur 
påverkar entreprenörskap, konstaterar 
Karl Wennberg.

Företagande och mänsklig 
 blomstring
I ett annat projekt studeras kultur 
i former av dygder, dvs moraliskt 
eftertraktansvärda och förvärvade 
karaktärsdrag, som förtjänar respekt 
och bidrar till mänsklig blomstring. 
Frågeställningen gäller om och i så fall 
vilka dygder som krävs för att lång-
siktigt bygga framgångsrika företag. 
Kan företagande ses som en skola i 
dygdetik?

En utgångspunkt för projektet är 

Kultur viktigare än 
lagar och regler

Entreprenörskap, marknads 
ekonomi  och tillväxt

Övning ger färdighet – 
att tillåta misslyckande 

blir en viktig komponent i en 
entreprenöriell kultur.
KARL WENNBERG
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att det råder en oförståelse för vad 
som kärvs i form av arbetsinsats, mod, 
omdömesgillt risktagande, uthållig-
het, ärlighet, samarbetsförmåga och 
andra avgörande karaktärsdrag för att 
långsiktigt skapa växande, lönsamma 
företag. Flera teoretiska och empiriska 
studier pågår, även i internationellt 
samarbete. De kommer att r edovisas 
under 2014 bl a i en antologi på 
engelska.

Har OECD fel om 
snabbväxarna?
En rad forskningsresul-
tat under de senaste 
åren från Ratio har 
betonat de snabbväxande företagens, 
de s k gasellernas, betydelse för syssel-
sättning och tillväxt. I en ny vetenskap-
lig artikel med Daniel Halvarsson som 
medförfattare kritiseras Eurostats och 
OECD:s definition av snabbväxare efter-
som den exkluderar små företag. Före-
tagsdata från Sverige visar att Eurostat/
OECD-definitionen under  perioden 
2005-2008 skulle exkludera 95 procent 
av alla företag och 40 procent av alla 
nya arbeten som skapas.

Kommunalt företagande som 
konkurrensbegränsning
En ny studie om kommunalt företagan-
de visar att många privata företagare 
upplever att kommunala bolag sätter 
lägre priser än sina privata konkurrenter 
och dessutom subventioneras av sina 
huvudmän. 

Förekomsten av kommunala bolag 
på konkurrensutsatta marknader 

 riskerar att sudda ut gränser mellan 
förvaltning och näringsliv på ett sätt 
som gör att samhället får svårt att 
tillgodogöra sig de dynamiska effekter 
som man hoppas uppnå.  Det utgör 
etableringshinder för privata – vinst-
drivande såväl som ideella – aktörer.

–Politikerna behöver bestämma 
sig för om de ska utnyttja dynamiken 
på marknaden och då avstå från att 
bedriva egen verksamhet eller om de 
vill behålla möjligheten att styra och 
kontrollera verksamheten genom egna 
bolag eller förvaltningar. Den märkliga 
blandningen är inte bra för någon, 
säger Mattias Lundbäck.

Forskarna har studerat  marknader 
där det förekommer konkurrens 
från kommunala bolag eller förvalt-
ningar genom att i en enkät tillfråga 
de  privata företagen om hur dessa 
 uppfattar konkurrensen från de 
 kommunala bolagen. 

Politikerna behöver bestämma sig för om 
de ska utnyttja dynamiken på marknaden 

och då avstå från att bedriva egen verksamhet 
eller om de vill behålla möjligheten att styra och 
kontrollera verksamheten genom egna bolag eller 
förvaltningar.
MATTIAS LUNDBÄCK

Aktuella projekt
Ekonomiska konsekvenser av 
 EUmedlemskapet
Ratio kommer i ett nytt projekt att utforska 
de ekonomiska konsekvenserna av det 
svenska EU-medlemskapet och dess effekter 
på handel och tillväxt. Projektet leds av 
 docent Patrik Tingvall med flera medver-
kande forskare från Ratio och associerade. 
Studien finansieras av Svenskt Näringsliv och 
presenteras vid en konferens 10 april 2014. 

Entreprenörskap och 
mänsklig blomstring
Vilka dygder krävs för att långsiktigt bygga 
framgångsrika företag? Och hur kan företa-
gande och entreprenörskap bidra till mänsk-
lig blomstring? Det är frågeställningar Ratio 
söker besvara i projektet som finansieras av 
Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse 
och leds av docent Nils Karlson.

Intensiv och inkluderande tillväxt
I ett annat nytt projekt undersöks 
kopplingen mellan entreprenörskap och 
intensiv tillväxt – tillväxt i form av högre 
produktivitet – och inkluderande tillväxt i 
form av nya arbetstillfällen och lönetillväxt. 
Projektet ska bidra teoretiskt, empiriskt och 
metodologiskt till ekonomisk geografi och 
entreprenörskapsforskning. Projektet leds av 
Karl Wennberg, docent vid HHS och vvd på 
Ratio. Vetenskapsrådet är finansiär.

Kommunalt företagande som 
 konkurrensbegränsning
Med finansiering från Konkurrensverket 
har Ratio studerat hur privata företagare 
påverkats av kommunal verksamhet som 
begränsar konkurrensen. Studien är gjord av 
Mattias Lundbäck och Sven-Olov Daunfeldt, 
och redovisades 2013.

Snabbväxande företag och den 
 ekonomiska utvecklingen
Projektets syfte är att fördjupa  kunskapen 
om vad som förklarar förekomsten 
av snabbväxande företag, samt deras 
 betydelse för ekonomisk tillväxt, produkti-
vitet och sysselsättning. Projektet är såväl 
teoretiskt som empiriskt. 

Docenterna Sven-Olov Daunfeldt, Dan 
Johansson och Karl Wennberg har samver-
kat i projektet, vars finansiering från Ragnar 
Söderbergs stiftelse nu är slut.

Entreprenörskap, marknads 
ekonomi  och tillväxt

Nytt forsknings
program
Financing of Innovations
Projektets syfte att undersöka innova-
tionsfinansieringens ekonomiska och 
legala utmaningar utifrån ett empi-
riskt och interdisciplinärt perspektiv 
för företag i olika utvecklingsfaser 
– från nystartade företag till stora 
börsföretag. Projektet finansieras 
av Vinnova och leds av docent Nils 
 Karlson samt docent Patrik Tingvall. 

➤Läs mer om projektet på sidan 10
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Financing of Innovation

Att finansiera 
nya idéer
Ratio startar ett nytt forskningsprogram om hur finansiering av 
innovationer kan förbättras. Syftet är att undersöka ekonomiska 
och legala utmaningar utifrån ett empiriskt och interdisciplinärt 
perspektiv för företag i olika utvecklingsfaser – från nystartade 
företag till stora börsföretag.

Inom det nystartade projektet Finan-
cing of Innovations, med finansiering 
från Vinnova och flera andra intres-
senter, ska innovationsfinansieringens 
ekonomiska och legala utmaningar 
utforskas utifrån ett empiriskt och 
interdisciplinärt perspektiv. 

Den centrala frågeställning behand-
lar hur nya, produktiva idéer kopplas 
ihop med riskvilligt kapital. Utan 
utvecklingskapital saknas förutsätt-
ningar för ekonomisk tillväxt. Idéer utan 
kapital skapar inga entreprenörer. Och 
utan entreprenörskap inga nya jobb 
och ingen lösning på viktiga samhälls-
utmaningar. 

Forskningen omfattar företag i olika 
utvecklingsfaser – från nystartade 

företag till stora börsföretag. Några 
väsentliga frågor i projektet är hur 
samspelet mellan finansiering och 
entreprenörskap kan förbättras för att 
underlätta innovationer, konkurrens-
kraftig produktion och uthållig tillväxt? 
Vilken lagstiftning är ändamålsenlig 
i företags olika utvecklingsfaser? Är 
de offentliga stöd- och finansierings-
systemen effektiva?

Målet är att bidra till beteende-
förändring och policyutveckling till 
stöd för innovationer och tillväxt.

Dialogprocess och arena
Projektet har ett brett upplägg och 
syftar till att skapa en dialogprocess 
och arena där entreprenörer, finansiella 

aktörer, myndigheter och besluts-
fattare engageras i formuleringen av 
forskningsproblemen och forsknings-
resultatens spridning.  Dialogen bidrar 
också till genomslag och reell målupp-
fyllelse samt implementeringen av de 
policyslutsatser som följer. 

Resultat och framsteg kommer 
löpande att distribueras och diskuteras 
i seminarier och konferenser, såväl 
nationellt som internationellt.

Ratios nätverk av internationellt 
framstående forskare kommer att 
bidra i genomförandet av projektet. 
Ett flertal svenska aktörer kommer 
knytas till projektets styrgrupp, för att 
garantera relevans och kvalitetssäkra 
genomförandet.

Analysis Dialogue Conclusions Evaluations

Implemention and communication

• Financing start-ups and high 
potential entrepreneurship

• Financing disruptive 
 innovations

• Legal aspects of innovation 
financing

• Public support schemes and 
innovation

• Corporate governance and 
innovation

• Seminars
• Conferences
• Working groups
• Documentation 

and discussion

• Summaries
• Proposals
• Choices

• Changed attitudes
• Policy changes
• Behavioral change

Entrepreneurs

Financial actors

Policy makers New knowledge Experiential learning Policy  implication Impact and goal fullfillment

Innovation & growth!

Stakeholders



1. Finansiering av nya företag och 
snabb växande företag 
Nya företag spelar en 
 väsentlig roll för närings-
livsdynamiken i ett land. 
Nya idéer bidrar till tillväxt 
och ökad produktivitet. 
De nya jobb som skapas i ekono-
min uppstår till stor del i de nya och 
snabb växande företagen. Den stora 
utmaningen är att hitta finansiering i 
det tidiga skedet, då historik och refe-
renser saknas. Hur kan system för detta 
utvecklas?

Vi kommer också att utforska 
problemet med bristen på tillit. Det 
är ett tvåsidigt dilemma (the double 
trust problem). Hur ska innovatören 
kunna försäkra sig om att finansiären 
inte stjäl eller förvanskar idén? Hur kan 
finansiären känna sig trygg utan andra 
säkerheter än en god idé?

Financing of innovation

4. Offentligt stöd och innovationer 
Många länder, Sverige likaså, 
har specifika program för 
företagsstöd i olika former 
– för start-ups, innovationer, 
inkubatorer, nystartszoner, 
FOU-medel för investering i teknikut-
veckling mm – finansierade med skatte-
medel. Utvärderingar av dessa program 
är nödvändig för att kunna effektivisera 
allokeringen av offentliga medel, liksom 
för att minska eventuell snedvridning 
av konkurrens och avstå stöd som är 
verkningslösa eller skadliga.

Med hjälp av kvasiexperiment och 
jämförande studier ska effektiviteten i 
olika former av företagsstöd utvärderas. 
Vi kommer få svar på frågan om vilken 
effekt olika former av offentligt stöd har 
samt vilken roll inkubatorer kan spela. 
Ska de vara offentliga eller privata?

2. Disruptiva innovationer 
En omstörtande – disruptiv 
– innovation kan definie-
ras som en idé som kan 
skapa en helt ny marknad 
eller värdenätverk, och som 
snabbt gör tidigare teknologi hopplöst 
gammalmodig. Tidigare forskning visar 
att sådana teknologier oftast kommer-
sialiseras av små, nystartade företag.

För att en ekonomi ska kunna dra 
nytta av dessa omstörtande innovatio-
ner måste det finnas en kultur och ett 
system på plats som stödjer skapandet 
av dessa små, teknologibaserade före-
tag. Vilka lagar, regler och värderingar 
ger bäst förutsättningar för nyskapande 
och teknologisk omvandling?

Fem teman

I fem temaområden, med svenska och internationella forskare, kommer 
olika aspekter och policyimplikationer av innovationsfinansiering att 
analyseras och diskuteras.

3. Legala aspekter på 
 innovationsfinansiering 
För att lyckas med mat-
chingen av framgångsrika 
entreprenörer med idéer 
och finansiärer behövs ett 
starkt och effektivt legalt 
ramverk i form av äganderätt, avtals-
rätt och affärslagstiftning. 

Inom temat kommer vi bland 
 annat att titta på om det behövs en 
egen  affärslagstiftning för små- och 
medelstora företag, hur patentlagstift-
ningen kan förbättras för att underlätta 
 kommersialiseringen av innovationer 
och hur svensk bolagsrätt skiljer sig 
från andra länder och vilka policy-
implikationer det kan ha.

5. Corporate governance 
och innovationer
Sista temaområdet be-
handlar företagsstyrning 
och innovationer. Det är 
betydelsefullt att förstå 
vilken roll aktiemarknaden 
spelar, jämfört med privata investerare, 
vid finansieringen av tillväxt också i 
medelstora och stora företag.

Kan gamla företag kommersiali-
sera nya idéer? Är privata investerare 
mer attraktiva än aktiemarknaden 
 beträffande corporate governance? 
Vi kommer också att analysera vilken 
effekt företag kan få på sina tillgångar 
genom att vara börsnoterade jämfört 
med onoterade bolags tillgångar.

RATIO Verksamhetsberättelse 2013  11
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Att lära av 
 verkligheten
Tredje delen i Ratios forskningsprofil handlar om hur politisk för-
ändring kommer till stånd. Det är ofta svårt och konfliktfyllt att 
förändra politisk-ekonomiska regelsystem. Status quo har starka 
försvarare. Ändå sker förändringar. Forskningen visar att den som 
kan dra lärdom av verkligheten – underbyggd med kunskap och 
erfarenheter – har möjlighet att påverka politikens utformning.

Under perioden 1982-1991 genomgick 
det då statsbärande socialdemokratiska 
partiet stora förändringar. 

I projektet Ekonomisk-politiskt 
 lärande: avregleringarna och den 
svenska socialdemokratin 1982-1991 
där Henrik Malm Lindberg och Stig-
Björn Ljunggren är verksamma utfors-
kas hur dessa förändringar blev möjliga 
och hur reformerna verkställdes. Jan 
 Wallander och Tom Hedelius stiftelse 
samt Tore Browalds Stiftelse har finan-
sierat  projektet som nu avslutas.

Projektet påbörjades 2010 och avslutas 
med en slutrapport i form av två böcker 
som publiceras under 2014. Projektets 
fokus är hur och under vilka omständig-
heter politiskt lärande äger rum. 

Jämlikhetens radikalisering
Detta lärande föregicks emellertid av en 
lång period av dess motsats. Det sena 
1960-talet innebar en kraftig radikalise-
ring av svensk politik. I den under våren 
2014 kommande boken Drömmen om 
jämlikhet: Socialdemokratins radikalise-
ring och den svenska modellens fall av 
Henrik Malm Lindberg, drivs tesen att 
förändringen av politiken föregicks av en 
radikalisering av samhällsdebatten och 
då inte minst debatten inom Social-
demokraterna och LO. 

Det som utlöste förloppet var att 
några centrala idégivare och policy-
entreprenörer gav en ny tolkning 
av verkligheten. Ny kunskap och 
nya tolkningar av befintlig kunskap 
omstöpte den politiska problem-
formuleringen på områden som löne-
bildning, arbetsmarknads-  närings- och 
socialpolitik. Sverige bytte samhälls- 
och  arbetsmarknadsmodell. Boken 
illustrerar varför modellbytet skedde 
och varför radikaliseringen blev så 
genomgripande.

Pragmatismens återkomst
In en annan kommande bok, Från 
jämlikhet till effektivitet – om lärande 
socialdemokrati under 1980-talet, av 
Henrik Malm Lindberg och Stig-Björn 
Ljunggren, visas hur socialdemokra-
terna bytte spår och återgick till en mer 
pragmatisk och effektivitetsinriktad 
politik. Bland annat skedde ett stort 
skifte i den ekonomiska politiken och i 
synen på den offentliga sektorn i mer 
marknadsorienterad riktning. Expansio-
nen av flera offentliga system brom-
sades in eller gjorde halt. Regleringar 
av viktiga marknader avvecklades eller 
omstöptes väsentligt. Detta genom-
fördes av samma parti som i de flesta 
fall hade – både ideologiskt och rent 

Hur politisk  förändring kommer till stånd

HENRIK MALM LINDBERG

DRÖMMEN OM JÄMLIKHET.   

SOCIALDEMOKRATINS  

RADIKALISERING OCH DEN 

SVENSKA MODELLENS FALL

ATLAN
TIS

Nya tolkningar av verkligheten påverkade 
socialdemokraternas utveckling åt vänster. 
Dessa influenser beläggs i aktuell forskning 
och beskrivs i boken Drömmen om jämlikhet.
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ska vara möjliga. Är det verkligen så, 
 vilket många beslutsfattare inom 
EU och OECD-området tycks tro, att 
”social sammanhållning” är bra för 
reformer?

I en brett upplagd empirisk studie 
med data från 40 OECD-länder analy-
seras denna fråga. Resultaten är delvis 
förvånande: dels visar sig begreppet 
social sammanhållning (engelska social 
cohesion) vara mångdimensionellt 
och motsägelsefullt, dels har de flesta 
dimensionerna i begreppet inget 
samband alls med reformkapacitet. 
Undantaget är en meritbaserad syn 
på social rättvisa, i kontrast till en 
jämlikhetsbaserad syn: de länder som 
bejakar belöning efter förtjänst är 
också de länder som har haft störst 
reformförmåga.

Aktuella projekt
Ekonomisk-politiskt lärande: 
 avregleringarna och den svenska 
 socialdemokratin 1982-1991
Projektet kartlägger 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 långt-
gående avregleringar? 

Projektet genomförs av fil dr Henrik 
 Lindberg och fil dr Stig-Björn Ljunggren, 
statsvetare från Uppsala universitet, och 
 finansieras av Jan Wallander och Tom 
 Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs 
 stiftelse och avslutas under 2014.

Monopolister som förändringsagenter
Ett nytt projekt på Ratio ska öka kunskapen 
om samspelet mellan ny teknik och politiska 
reformer, genom att jämföra teknisk och 
institutionell förändring i Sverige och Finland 
beträffande telekom och finansmarknader. 
Fokus ligger på hur monopolister agerar 
då ny teknik tvingar fram förändring på 
 reglerade marknader.

I projektet med finansiering från Peter 
 Wallenbergs stiftelse samarbetar Ratios 
forskare Christian Sandström, tekn dr, och 
Mirko Ernkvist, ekon dr, med Erik Lakomaa, 
ekon dr HHS.

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

Welfare, Wealth, and Work for Europe
Under våren 2012 startade ett stort 
europeiskt forskningsprojekt med totalt 32 
medverkande institutioner, däribland Ratio, 
från 12 länder inom EU:s 7:e ramprogram. 
Fokus ligger på institutionella förändringar för 
ökad välfärd, välstånd och fler jobb i Europa 
(Welfare, Wealth, and Work for Europe). 

Ratios ansvar i projektet gäller forskning 
kring hur man kan få 
 social acceptans för refor-
mer. Docent Nils Karlson 
leder det projektet.

praktiskt – försvarat systemen. Lärpro-
cessen innebar en reaktion på 70-talets 
problemformuleringar, men var också 
ett svar på den makroekonomiska kris 
som Sverige då genomled. Bokens 
tema är att den kunskapsuppbyggnad 
och kunskapsinhämtning som skedde, 
steg för steg beredde vägen för en ny 
politik.

Hjälper social sammanhållning? 
Ratio medverkar i ett stort europeiskt 
forskningsprojekt om institutionella 
förändringar för ökad välfärd, väl-
stånd och fler jobb i Europa (Welfare, 
Wealth and Work). Projektet utforskar 
vilka förändringar som krävs för att 
Europa och EU-länderna i framtiden 
ska vara konkurrenskraftiga i en fullt 
integrerad och globaliserad ekonomisk 
omvärld. Projektet tar sig an de stora 
framtids utmaningarna: globaliseringen, 
demografins utveckling, klimatföränd-
ringarna och teknikskiften.

En central fråga i projektet, som 
bland andra Ratio ansvarar för, är hur 
politisk förändring kommer till stånd, 
inte minst vilka sociala villkor som 
behöver vara uppfyllda för att reformer 

Den lokala och regionala nivån påverkas av EU på många sätt. Ungefär 60 procent av punkterna  
på en dagordning i kommunfullmäktige i Sverige påverkas av EU. 

Hur politisk  förändring kommer till stånd

Ratio medverkar i ett stort 
europeiskt forsknings

projekt om institutionella föränd
ringar för ökad välfärd, välstånd 
och fler jobb i Europa (Welfare, 
Wealth and Work). 
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4 oktober

Teknik och idéer 
slår politik
Den 4 oktober arrangerade Ratio en större konferens med brett 
deltagande i Industrisalen i Stockholm, med anledning av att det 
var trettio år sedan demonstrationen mot löntagarfonderna – 
med över 100 000 företagare och näringslivsrepresentanter på 
Stockholms gator. Det övergripande temat var att teknik och 
idéer kan slå politik.

Det var vanliga företagare, särskilt små-
ländska, under ledning av  Gunnar Rand-
holm, vd och ägare till Eldon AB i Näs-
sjö, som utgjorde kärnan i  motståndet 
mot löntagarfonderna. Företagandets 
villkor stod i fokus. Det skulle dock 
dröja ytterligare nästan tio år innan 
de avskaffades. Lika länge  dröjde det 
innan ett mer genomgripande idéskifte 
kom till stånd i samband med krisen i 
början av 1990-talet.

– Mycket talar för att demonstrationen 
innebar en brytpunkt i Sveriges moder-
na historia, trots att löntagarfonderna 
infördes samma år, sade Nils Karlson, 
vd Ratio, i sin presentation. Det var då 
de grundläggande idéer som bidragit 
till Sveriges modernisering de senaste 
decennierna fick sitt genombrott.

Men den politiska retoriken och 
 debatten förändrades inte, vilket 
däremot den praktiska politiken sakta 

gjorde. Reformeran inleddes med 
avregleringen av kredit- och finans-
marknaderna i mitten av 1980-talet, 
vilken senare följdes av avregleringar 
av energi-, post-, tele-, järnvägs- och 
flygmarknaderna, och inte minst 
 skattereformen 1991, allt under social-
demokratisk ledning.

Med Berlinmurens fall, reger-
ingen, kronförsvaret, finanskrisen och 
Lindbeckkommissionen får reform-
processen kraft. Då införs valfrihet 
inom vård, skola och omsorg, privatise-
ringarna tar fart och arbetsmarknaden 
börjar reformeras. Det är också då 
löntagarfonderna till slut avskaffas. 

Regeringarna Carlsson och  Persson 
fortsätter den reformvåg som 
 inletts, bland annat med Riksbankens 
 oberoende och pensionsreformen. 
Och regeringen Reinfeldt upprätthåller 
processen med flera viktiga reformer 
på bl a skatteområdet. Sverige är 
idag ett helt annat land, tack vare ett 
 fundamentalt idéskifte. 

Trianguleringens tragedi
Problemet är att reformprocessen nu 
tycks ha gått i stå, trots att en rad viktiga 
reformer återstår. För väljarna blir läget 
svårtolkat. Vem ska man rösta på när 
den politiska debatten har reducerats till 
diskussioner om finjusteringar av redan 
etablerade system och ett ständigt 
lyssnade på väljaropinioner? Idédebatten, 
liksom framtidsvisionerna, saknas. 

En förklaring kan vara ”triangulering-
ens tragedi”. Triangulering, ett begrepp 
som myntades under Clinton-adminis-
trationen i USA, handlar om att man i 
fundamentala politiska frågor intar en 
”tredje politisk ståndpunkt” mellan den 
egna och motståndarens. Allt som kan 

Nils Karlson talar om idéers betydelse för politisk förändring på konferensen 4 oktober,  
30 år efter den stora demonstrationen mot löntagarfonder i Sverige.
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uppfattas som kontroversiellt tonas ner. 
Istället övertas motståndarens retorik 
och positioner. 

Problemet är att triangulering på lite 
sikt tycks leda till en tragedi. Partierna 
på ömse sidor av blocken har triangu-
lerat varandra i så många frågor att 
de själva inte har en aning om vad de 
ursprungligen tyckte. Då är det inte 
 konstigt att visionerna kommer till korta.

Teknik slår politik 
Boken Teknik slår politik av Jan Jörnmark 
är en beskrivning av två personer som 
i stor utsträckning bidrog till moderni-
seringen av Sverige: Jan Stenbeck och 
Olof Stenhammar. Bokens titel kommer 
från Jan Stenbecks favoritcitat ”Politik 
slår måhända pengar, men teknik slår 
alltid politik”.

Tiden är 1980-talet. Då var den 
svenska kapitalmarknaden hårt regle-
rad. Löntagarfonder och videoförbud 
hörde till de största politiska frågorna. 
Med de förutsättningarna började de 
båda  männen bygga nya branscher. 
 Gemensamt var att de hade kunskap 
om den nya teknik som höll på att 
 skapas i USA, och en förmåga att 
manövrera i en omgivning som ofta var 
starkt fientlig. 

Från regleringar till fri marknad
Boken beskriver hur entreprenöriell 
verksamhet i gränslandet mellan 
ny teknik och hårda monopol ger 
 förutsättningar för en genomgripande 
omställning av det svenska  samhället 
och ekonomin. Olof Stenhammar 
 införde med sitt företag Options-
mäklarna nya finansiella instrument och 
Sverige fick världens första elektroniska 
börs, en börs som han sedan privati-
serade. Jan Stenbeck kunde inte låta 
möjligheterna gå honom förbi:

– Det som fascinerar mig är att satsa 
på områden där teknologin är upp-
dämd på grund av monopol, oligopol 
eller andra marknadshämningar. Det 
är intellektuellt stimulerande att bryta 
ned sådana timmerbrötar. Dessutom 
kan det ge pengar.

Företagare om 
företagandets villkor
I en panel deltog företrädare för vitt skilda delar av näringslivet 
och diskuterade företagandets villkor.

”Ett företag måste äga sin egen framtid”
Susanne Timsjö, utvecklingschef inom digital teknik vid ABB. 
Susanne utvecklar produkter och tjänster för att göra dem enkla, 
effektiva och roliga att använda för att intressera unga människor, 
på väg in på arbetsmarknaden:

– De har en enorm kapacitet. I dataspelsvärlden är du ständigt 
produktiv, alltid i rörelse. Hur kan de engageras i att lösa de 
industriella problemen?

”Att vara entreprenör är att drivas av en 
manisk optimism”
Pelle Törnberg, tidigare vd och koncernchef för Metro Internatio-
nal och långvarig medarbetare till Jan Stenbeck inom Kinnevik:

– Jag tror inte på entreprenörskolor. Det är svårt att skapa 
situationer och miljöer som lockar fram entreprenörskap. Många 
experiment, tur och uthållighet är mycket viktigare. 

”Företagen ligger före politikerna” 
Fredrika Gullfot, f d finansmatematiker, teknisk doktor, vd och 
grundare av biotechföretaget Simris Alg som tillverkar Omega3-
fetter av alger:

– Politiken har en viktig uppgift i att skapa lika villkor, så att 
förutsättningarna för en fri marknad med fri konkurrens verkligen 
är uppfyllda. Politikerna hänger inte med trots att de egentligen 
borde gå i bräschen, t ex för klimatarbetet. 

”Företagen är samhällets motor” 
Charlotte Bohman, affärsängel som investerar i start-ups och 
engagerad i Hand in Hand: 

– Idéer är grunden för utveckling. Företagen är därmed 
 samhällets motor för att utveckla idéer och bygga välstånd och 
så småningom även välfärd - i både rika och fattiga länder.

”All utveckling drivs av företagsamma människor”
Jens Spendrup, under många år vd och nu ordförande för 
familjef öretaget Spendrups AB samt ordförande i Svenskt 
Näringsliv:

– Nya idéer, ny teknik och institutionella entreprenörer har 
bidragit till en genomgripande modernisering av Sverige. Politiker 
kan sätta ramarna, men de kan aldrig peka ut framtiden. 

4 oktober
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Unga forskare

För framtida 
forskare
Ratios program för unga forskare vänder sig till studenter 
på magisternivå och doktorander och Post Docs som är 
 intresserade av idé- och kunskapsutveckling inom Ratios 
profilområden. 2013 har programmet utvecklats ytterligare 
med praktikanter. 

Under sommaren arbetade femton 
assistenter inom aktuella projekt. Att 
arbeta som assistent hos Ratio är en 
bra bas för vidare karriär, inte bara 
inom akademin.

Ratio anställer sommarassistenter för 
avgränsade uppgifter inom projekt – 
en arbetsform som givit goda resultat 
både för de unga akademikerna och 
Ratio som arbetsgivare. Att flera 
 assistenter är medförfattare till publika-
tioner visar att arbetet både är konkret 
och effektivt.

I flera forskningsprojekt finns behov 
av forskningsassistenter. Under året 
har Ratio haft fem reguljära assistenter, 
varav två fick fortsatt anställning efter 
förra sommaren, och femton sommar-
assistenter. Även i år har sommar-
perioden lett till fortsatt anställning. 
Michel Elmozino Laufer arbetar nu som 
forskningsassistent med frågor om 
finansiering av innovationer.

Sommarassistenter
Bland årets sommarassistenter återkom 
två från tidigare år, ett tecken på 
 ömsesidigt utbyte och uppskattning.

En normal sommarperiod är sex 
veckor och anpassas efter projektet. 
Varje assistent har en erfaren forskare 
som handledare. 

Under sommaren 2013 arbetade 

femton unga akademiker inom pågåen-
de forskningsprojekt tillsammans med 
våra seniora forskare. 

Så här berättar Siri Isaksson om 
sin assistentperiod:
”Innan sommaren på Ratio hade jag 
precis avslutat mitt första år som 
masterstudent vid Handelshögskolan 
i Stockholm. Dessförinnan tog jag en 
kandidatexamen i nationalekonomi i 
Berlin och arbetade som forsknings-
assistent vid New York University och 
Humboldt Universität zu Berlin.

På Ratio ingick jag i ett projekt kring 
mismatchen på arbetsmarknaden och 
tänkbara konsekvenser för företagen. 
Patrik Tingvall var handledare. Jag är 
mycket intresserad av utvecklingen 
mot en utbildningsbaserad arbetsmark-
nad i Sverige och övriga västvärlden 
och jag kommer att arbeta vidare med 
materialet jag sammanställde på Ratio.

Hösten 2013 började jag doktorera 

vid Handelshögskolan. Jag rekom-
menderar de som är intresserade av 
att doktorera att söka Ratios som-
martjänster. Det är en unik möjlighet 
att få prova på forskning. Därutöver är 
Ratio en härlig miljö att arbeta i under 
 sommaren, med andra forsknings-
assistenterna i närliggande ålder 
och liknande intressen samt god 
 handledning av seniora forskare.”

Doktorander
Ratio samarbetar med universitet och 
högskolor (bl a KTH, Internationella 
handelshögskolan i Jönköping, Högsko-
lan i Örebro och Linköpings universitet) 
för att handleda doktorander. 

Ambitionen är att utöka antalet 
doktorander inom relevanta områden.  
Att som doktorand vara knuten till 
Ratio ger delaktighet i en unik forskar-
miljö och ett stort nätverk med direkt 
koppling till näringslivet. Under året har 
Ratio haft fyra doktorander, varav en – 

Jag rekommenderar de 
som är intresserade av 

att doktorera att söka Ratios 
sommartjänster. Det är en 
unik möjlighet att få prova på 
forskning.
SIRI ISAKSSON
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Program för 
unga forskare
Forskningsinstitutet Ratios 
 program Unga forskare vänder sig 
till studenter på magisternivå och 
till doktorander och Post Docs, 
som är intresserade av idé och 
 kunskapsutveckling inom Ratios 
profilområden.

Programmet syfte är att stimulera 
fler att börja forska inom områden 
av stor betydelse för Sveriges utveck-
ling. Programmet ger doktorander 
och nyligen disputerade stöd att 
utveckla sin fortsatta akademiska 
karriär. Hos Ratio finns en rad olika 
möjligheter att engagera sig i ett 
akademiskt sammanhang. Ratio 
erbjuder bland annat:

• Sommarjobb 
• Doktorand- och assistenttjänster
• Stipendium för studier i USA
• Uppsatshandledning och praktik
• Seminarier och nätverk

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

Daniel Halvarsson – avlagt sin doktors-
examen vid KTH i Stockholm.

Under hösten välkomnades en ny 
doktorand. Louise Nordström ska 
 disputera i nationalekonomi vid Interna-
tionella handelshögskolan i Jönköping. 

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 forskningsprojekt. 
Det kan vara starten på en akademisk 
karriär. Under året har Ratio haft två 
praktikanter, Yulia Zherlygina och 
 Mattias Stålnacke, som fått fortsatt 
anställning som forskningsassistenter. 

Seminarier och nätverk
Inom ramen för programmet Unga 
forskare bjuder Ratio regelbundet in till 
seminarier och diskussioner i aktuella 
ämnen med koppling till pågående 
forskning. Här träffas forskare, besluts-
fattare, opinionsbildare och andra per-
soner med ett starkt samhällsengage-
mang. De som ingår i Unga forskare har 
möjlighet att presentera egen forskning. 

Unga forskare i Almedalen
Ratios unga forskare fick en framskju-
ten position under politikerveckan på 
 Gotland då doktorander, assistenter 

USAstipendium till Jonas Grafström
Jonas Grafström, forskarstuderande vid Luleå tekniska universitet, 
får årets stipendium för studier vid George Mason University, 
 Washington DC. Jonas är doktorand inom forskningsprojektet 
”Styrmedel för miljöteknik och innovation” och planerar att avlägga 
licentiatexamen under hösten 2014, precis före avfärd till USA.

 – Först och främst hoppas jag att det kommer ge mig nya 
perspektiv på nationalekonomi. I Luleå håller vi oss hyggligt nära de 
neoklassiska analysmodellerna. På George Mason hoppas jag kunna 
fördjupa mig i österrikisk ekonomi och andra fält där de ligger långt 
fram. Genom att ha flera möjliga analysmodeller tror jag att de 

artiklar jag skriver kommer bli betydligt intressantare och ha ett större djup.
Stipendiet omfattar 175 000 kronor för att bedriva en termins studier och delas ut med stöd av 

Ragnar Söderbergs stiftelse.

och associerade forskare presenterade 
nya perspektiv på viktiga framtids frågor:

Vem leder framtidens företag?  ”Sliding 
doors” som vetenskaplig  metod? Vem 
sätter lönen? Hur reformeras en krokodil? 
Ger gröna guld jobb? Kan entrepre-
nörer förändra lagen? Var skapas de 
nya  jobben? Dessutom berättade Jens 
Spendrup allt om öl, entreprenörskap och 
familje företagande som är värt att veta. 

Som vanligt erbjöd Spendrups sitt 
 lokala utbud av öl och vatten med till-
tugg, i en unik miljö.

Ratio lyfter fram unga forskare i sin verksamhet. Här under politikerveckan i Almedalen,  
där Ratios pub utgör en samlingspunkt för idédiskussion.

Unga forskare
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Ny kunskap 
till många
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. Vår vetenskapliga kompe-
tens gör det möjligt att analysera, tolka och 
förklara samtidens problem och framtidens 
utmaningar.

Kvalitet
De vetenskapliga kvalitetskraven är entydiga.  Forskarnas 
resultat publiceras i internationella vetenskapliga tid-
skrifter med hög kvalitet. Ratio har bred tvärvetenskap-
lig publicering och starka internationella nätverk och 
 samarbeten. Den tvärvetenskapliga inriktningen är ett 
starkt kännetecken för Ratio som bidrar till idéutveckling 
och förmågan att identifiera avgörande framtidsfrågor. 
Den tvärvetenskapliga profilen har ytterligare stärkts 
under det gångna året, genom rekryteringar och 
 samarbeten.

Kunskapsspridning
Stor vikt läggs vid att föra ut de vetenskapliga resulta-
ten i samhällsdebatten. Ratio har byggt upp en stark 
 kommunikativ kapacitet. Uthålligt och systematiskt 
sprids Ratios forskningsresultat via många kanaler: 
sociala medier, den egna webben, forskarnas bloggar, 
nätverk, mediaaktiviteter, konferenser, seminarier och 
föreläsningar. Resultaten diskuteras och debatteras i 
olika fora där vi söker upp och engagerar intressenterna 
för ökad kunskap. Det ger förutsättning för bättre beslut 
i framtiden.

Finansiering
Ratio har stöd från ett stort antal finansiärer – stiftel-
ser, myndigheter, näringsliv och individer. Med kvalitet 
och relevans får vi ökat stöd. Under året har vi fått 
nya  finansiärer liksom förnyat förtroende från parter 
som tidigare stött vår forskning: Marcus Wallenbergs 
stiftelse, Peter Wallenbergs stiftelse, Svenskt Näringsliv, 
Vetenskaps rådet och Vinnova. All forskning är externt 
finansierad och varenda krona i forskningsanslag går till 
att utveckla ny kunskap. 

Relevans
Ratio forskar inom områden av stor betydelse för 
 Sveriges framtid. Forskningens innehåll ska vara relevant 
för näringsliv och samhälle, och skapa förutsättningar för 
bättre beslut. Ratio har utvecklat ett arbetssätt där olika 
intressenter involveras i en process där kunskapsinhämt-
ning och erfarenhetsutbyte integreras vid utformningen 
av hypoteser och slutsatser. Det ökar relevansen och 
underlättar genomslag och reell måluppfyllelse. Under 
året har ett nytt stort program – Financing of Innova-
tions – startats, med samma upplägg.

Så arbetar Ratio 
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Så arbetar Ratio

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

Ratios forskare föreläser ofta i publika sammanhang som 
Småföretagsdagarna, Tillväxtdagarna och i Almedalen. 

Seminarier, konferenser 
och föreläsningar
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.

Vetenskaplig publicering
All Ratios forskning syftar till att publiceras i artikelform i internationella  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.

➤ Internationell spridning
Ratios starka internationella nätverk och samarbeten medger internationell spridning även 
i  bokformat. Under senaste åren har förlag som Edward Elgar, Oxford University Press och 
 Cambridge Scholars Publishing givit ut flera böcker med forskning som emanerar från Ratio.

2013 utkom boken Knowledge and Policy Change på Cambridge Scholars Publishing som ett 
resultat av Ratios kollokvium för unga forskare två år tidigare. Temat var just lärande och politisk 
förändring. I boken medverkar flera av Ratios forskare samt flertalet av övriga medverkande i 
 kollokviet.

➤ Forskning i  direktsändning
Ratios verksamhet under 2013 har till stor del präglats av aktivi-
teter runt forskningsprogrammet Kompetens för tillväxt där flera 
del studier presenterats och de första vetenskapliga artiklarna 
 seminarie- och konferensbehandlats.

Vid en stor konferens i mars gjordes en grundlig genomgång av 
betydelsen av praktik och arbetsplatsförlagt lärande, med veten-

skapliga resultat 
som utgångspunkt 
för diskussionen. 
Ole Johnny Olsen, 
professor vid Uni-
versitetet i Bergen, 
presenterade 
lärdomar av Norges 
reformerade yrkes-
program. Konferen-
sen direksändes av 
SVT och närings-
minister Annie Lööf 
medverkade.

➤ Regeringens  framtidskommission
Några av årets mest citerade och diskuterade forskningresultat 
 kommer från rapporten Matchning på den svenska arbets-
marknaden, författad av Nils 
Karlson och Ola Skånberg 
på uppdrag av regeringens 
 framtidskommission. 
Rapporten har fått stort ge-
nomslag, inte minst i media där 
ledarskribenter och journalister 
i etermedia hämtat underlag 
för reportage och reflektioner 
kring företagens svårigheter 
att hitta kompetens, oavsett 
bransch och konjunkturläge, 
samtidigt som arbetslösheten 
är stor. Arbetsförmedlingens 
arbete har också utvärderats 
mot bakgrund av rapporten. 
Flera debattartiklar har base-
rats på fakta från rapporten.

NILS KARLSON & OLA  SKÅNBERG

Matchning på den svenska 
 arbetsmarknaden
Matchning på den svenska 
 arbetsmarknaden
Underlagsrapport 9 till Framtidskommissionen

NILS KARLSON & OLA SKÅNBERG
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Internationella  
samarbeten 
Ratio har starka internationella och tvärvetenskapliga nät-
verk.  James Robinson fyllde stora aulan på Handelshögskolan i 
 Stockholm vid årets Eli F Heckscher-föreläsning. Under året har 
fyra vetenskapliga kollokvier arrangerats med deltagare från hela 
världen.

ELI F HECKSCHERFÖRELÄSNING:

Intressanta misslyckanden
– Misslyckanden är alltid mer intressanta eftersom vi 
vet vad som leder till framgång men ändå inte till-
lämpar det. 

Det sa James Robinson, årets Eli F Heckscher- 
föreläsare och författare till succéboken Why Nations 
Fail, tillsammans med Daren Acemoglu. James 
 Robinson är professor vid Harvard University. 

Robinson argumenterar för att länder blomstrar 
när politik och ekonomi är "inkluderande", medan 
"utsugande" (engelska extractive) institutioner leder 
till stagnation och sönderfall. James Robinson beskrev 
processen som leder till ekonomisk framgång eller 
nedgång med mängder av exempel. Närmare 300 
personer fyllde Handelshögskolans aula.

RCYSS:

Teknologi och 
industriell 
omvandling
Ratios årliga kollokvium för unga forskare 
(Ratio Colloquium for Young Social Scientists, 
RCYSS) hade temat ”Teknologiskiften och 
industriell omvandling”. Medverkade gjorde 
18 yngre forskare från nio länder samt de två 
plenarföreläsarna Richard Langlois och Mary 
Tripsas.

Richard Langlois är professor i national-
ekonomi vid University of Connecticut och 
en av de mer framstående forskarna på 
området teknisk förändring och industriell 
omvandling. Han talade på temat Institutional 
change in Economic History: Exogenous and 
 Endogenous, Discontinuous and Gradual.

Mary Tripsas, docent i företagsekonomi 
vid Boston College, tillhör de mest citerade 
forskarna angående hur teknologiskiften 
påverkar företags konkurrenskraft. Hon talade 
under rubriken Beyond Technology: The 
Broader Implications of Technological Change 
for Management.

Företagande och mänsklig blomstring
I maj 2013 genomfördes ett vetenskapligt kollokvium som ut-
forskade företagandets dygder. Professor Deirdre McCloskey, 
University of Illinois at Chicago samt Göteborgs universitet, 
och professor Saras Sarasvathy, Darden School of Business, 
University of Virginia och Indian Institute of Management, 
Bangalore, var plenarföreläsare. Totalt medverkade 17 fors-
kare huvudsakligen från USA och Europa. Plenarföreläsning-
arna var öppna även för andra akademiker.
Kollokviet genomfördes som en del i projektet ”Företagande 
och mänsklig blomstring”, finansierat av Axel och Margaret 

Ax:son Johnsons stiftelse. Projektets syfte är att i empiriskt undersöka om och i så fall vilka 
dygder som krävs för att långsiktigt bygga framgångsrika företag.  Ambitionen är även att 
utveckla begrepp och teorier för att bättre kunna förklara företagares insatser och bidrag till 
mänsklig blomstring.

Internationella kontakter 
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Internationella gästforskare
Ratio driver sedan två år ett internationellt gästforskarprogram 
som syftar till att stärka forskarmiljön och öka det tvärvetenskapliga 
samarbetet. 

Gästforskarna presenterar egen forskning samtidigt som de 
samarbetar med Ratios forskare och medverkar i projekt. Under året 
har fyra framstående forskare deltagit, utöver de som ingått i årets 
internationella konferenser:

• Alex Coad, Research Fellow vid University of Sussex, School of Business, Management and 
 Economics, gästade Ratio i maj. Alex Coad samarbetar med flera av Ratios forskare inom 
området snabbväxande företag. Alex Coad presenterade ett working paper om överlevnad och 
tillväxt hos nystartade företag.

• Lars Heide är docent vid Copenhagen Business School och arbetade under november hos 
Ratio. Lars Heide är ekonom-historiker vid institutionen för Management, Politics and Philosophy 
inom CBS. Han samarbetar med Christian Sandström med fokus på digital teknik och närings-
livsomvandling.

• Ole Johnny Olsen, professor vid Universitetet i Bergen, medverkade i konferensen om praktisk 
kompetens i mars och höll ett vetenskapligt seminarium under sin vistelse på Ratio.

• James Robinson, årets Eli F Heckscher-föreläsare, höll ytterligare ett seminarium under veckan 
hos Ratio – "Wars and State-Making Reconsidered: The Rise of the Interventionist State" och 
 deltog i flera andra utåtriktade aktiviteter bland annat hos Forum for Innovation Management, 
FIM.

Därutöver har ett tiotal internationella forskare gästat Ratio som en del i den vetenskapliga 
 seminarieserien, där seminarium hålls varannan vecka under terminerna. 

MARCUS WALLENBERG SYMPOSIUM:

Entrepreneurial Exit
Den 27-28 september arrangerade Ratio ett vetenskapligt kollokvium på temat "Entrepreneurial 
Exit", i Stockholm, med professor Howard Aldrich, University of North Carolina, och professor Susan 
Marlow, Nottingham University Business School, som plenarföreläsare.

Konferensen finansierades av Marcus Wallenbergs stiftelse och utforskade vad som händer efter 
företagskonkurser, företrädesvis med fokus på företag som inte är listade på börsen. Konferensen 
samlade 20 internationella forskare från hela världen, bl a Alicia Robb från Kauffman Foundation, 
samt Johan Wiklund och Alex McKelvie från Syracuse University.

  
Plenarföreläsningarna var öppna även för deltagare utanför konferensen:
Howard E. Aldrich talade under rubriken "We are always on the eve of destruction: a multilevel 
perspective on entrepreneurial exit".

Susan Marlow talade om "Re-evaluating Business Exit from a Gendered Perspective".
Karl Wennberg, var konferensansvarig tillsammans med Dawn DeTienne, PhD och Associate 

Professor of Entrepreneurship vid Colorado State University.

Frihet, immigration och gemenskap
I augusti samlades 16 internationella forskare, vid ett kollokvium finansierat av Liberty 
Fund, för att utforska temat ”frihet, immigration och gemenskap”. En rad olika texter, 
med skilda perspektiv, diskuterades. En av många viktiga insikter var att principiella, 
ekonomiska och humanistiska argument ofta är ömsesidigt förstärkande.

Konferenser 2014
5 mars: Rethinking education
Ratio  arrangerar 
den 5 mars en 
internationell 
konferens om 
kompetensför-
sörjning och 
utbildning i ett 
globalt perspek-
tiv. Medverkar 
gör bl a Greg 
Butler, Founder 
Collaborator Impact, och statsrådet Maria 
Arnholm.

10 april: Vilket EU vill vi ha?
Ratio arrangerar tillsammans med Utrikes-
politiska Institutet och EU-kommissionen 
i Stockholm en konferens på temat Vilket 
EU vill vi ha? Medverkar gör bl a EU-
kommissionär Cecilia Malmström.

14–17 augusti: Liberty and bioethics
14-17 augusti arrangerar Ratio med stöd 
av Liberty Fund en vetenskaplig konferens 
med temat Liberty and bioethics. 

21–23 augusti: RCYSS
Ratios kollokvium för yngre forskare inom 
nationalekonomi, företagsekonomi, 
ekonomiska historia och relaterade 
ämnen hålls 21-23 augusti. Årets rubrik är 
 Financing of Innovations. Mer information i 
call for paper på Ratios hemsida.

2 september: Eli F Heckscher
Den årliga föreläsningen till minne av Eli 
F Heckscher hålls 2 september. Talare 
är  professor Kenneth Rogoff, Harvard 
University.

Konferenserna annonseras i god tid på 
Ratios webbplats och i nyhetsbrev. Flera 
är öppna även för medverkande utanför 
akademin. Ytterligare kollokvier kan 
tillkomma. Håll koll på www.ratio.se 

Internationella kontakter
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Kommunala företag 
som konkurrens
begränsning
Kommunala företag finns i hela landet och 
 agerar på en rad olika marknader. Under året 
har Ratio publicerat en rapport om hur dessa 
bolag konkurrerar med privata företag och 
snedvrider konkurrensen. Två tredjedelar av 
de tillfrågade företagen upplever att de får 
otillbörliga fördelar av de kommunala ägarna. 

21-03-2013 Kommunala festivaler är ingen hit – 
Svenska Dagbladet
05-04-2013 Kommunala bolag hämmar privata 
företag – Entreprenör
08-04-2013 När kommunen missbrukar makt – 
Göteborgs-Posten

Ratios forskning i 
samhällsdebatten
Stor vikt läggs vid att föra ut Ratios forskningsresultat i samhälls-
debatten. Året som gått har präglats av studier om Ung 
 företagsamhets effekter, bristerna inom kompetensförsörjning 
och rekrytering, policyentreprenörer som bryter monopol och 
trianguleringens tragedi. Framväxten av en ny ideell sektor inom 
välfärden har också rönt stort intresse liksom Ratios forskning 
kommunala bolag som konkurrensbegränsning. 

Ratio i media

Vård, välfärd 
och vinst
Sverige har färre ideella aktörer i vårdsek-
torn än andra länder i Europa. Under året 
har diskussionen om vinster i välfärden 
kompletterats med forskning om poten-
tialen i alternativa utförare i vårdsektorn. 
Mattias Lundbäck har citerats på bloggar, 
ledarsidor och redaktionellt såväl i Sve-
rige som internationellt.

07-02-2013 Kommunalråden: Det är inte för 
att spara – Dagen
24-05-2013 Vinstdrivande aktörer tränger 
inte ut ideella – Newsmill
28-08-2013 Vård på löpande band – Af-
färsvärlden
30-08-2013 Morgonluft för non profit – 
Dagens Medicin
09-12-2013 A closer look at European health 
care reforms – Canadian Medical Associa-
tion Journal
12-12-2013 Nya kvalitetskrav slår mot ideella 
– Dagens Samhälle

Under något decennium har vi sett att unga vänder sig från 

fackliga och även politiska organisationer. De har blivit mer 

 individualistiska och mindre benägna att engagera sig kollektivt för 

större samhällsintressen. –  Henrik Malm Lindberg i Agenda 19-05-2013

Ungas etablering, rekrytering 
och matchning
Kompetensförsörjning och framförallt ungdomsarbetslösheten har varit en av året stora samtals-
ämnen, så även på Ratio där vårt kompetensförsörjningsprojekt fått genomslag både vad gäller 
utbildningsystemens utformning, lärlingssystem och rekrytering. Flera rapporter har släppts och 
fått genomslag såväl i dagstidningar som facktidskrifter. 

Ett axplock av mediaträffar om kompetensförsörjning:

15-01-2013 Att vilja men inte kunna – Dagens Industri
25-01-2013 Kompetens för tillväxt – VVS-Forum
29-01-2013 Matchning handlar om att finna rätt kvalitet – Nya Wemlands-tidningen
04-02-2013 Branschen som gasar när andra bromsar – Dagens Nyheter
08-02-2013 Alltmer opassande personal – Jusektidningen
03-03-2013 Så ska fler välja rätt – Kupé
04-03-2013 Näringslivet vill styra lärlingsutbildningar – Riksdag och departement 
05-03-2013 Inte bara för skoltrötta – Smålandsposten
05-04-2013 Nu vill vi jobba  – Aftonbladet
10-04-2013 Först och främst – Affärsvärlden
27-05-2013 Lönar sig utbildning? – Universitetsläraren
07-06-2013 Sju av tio tillsätts via kontakter – Jusektidningen
13-06-2013 Ditt CV väger lätt – Naturvetare
06-07-2013 Bristande social kompetens skäl till ungas arbetslöshet – Dagens Nyheter
23-08-2013 Unga till handeln med jobbpakt – Dagens Handel
30-09-2013 Mer pengar räcker inte för fungerande lärlingssystem – Dagens Nyheter 
24-10-2013 Passa in viktigare än topp-CV – Tidningen Chef
24-10-2013 Nyrekrytering kräver mer än magkänsla – Svenska Dagbladet
25-10-2013 Magkänsla inte lyckosam vid rekrytering – Entreprenör
31-10-2013 Det går att undvika missmatchning – Dagens Opinion
04-11-2013 Ny arbetslinje behövs för ungdomar – GöteborgsPosten
05-11-2013 Sverige har övervärderat teoretisk kunskap – Gefle Dagblad
12-11-2013 Allt fler satsar på livslångt lärande – TCO-tidningen
14-11-2013 Jobb med lärande ska ge unga nya chanser – Dagens Samhälle
14-11-2013 Här finns det jobb att få i Stockholm – år 2021 – Dagens Nyheter
01-12-2013 Högre utbildning bör ge bättre chanser – Svenska Dagbladet
19-12-2013 Vadå Handelsexamen? – Veckans Affärer

Emmeli Nilsson @EmmeliNilsson  1 jul
Fett intressant hos Ratio om rekrytering,
#kompetensförtillväxt. Får företag skylla sig själva 
när de ej lyckas rekrytera rätt? Fel metoder?

Niklas Frykman @NiklasFrykman  4 jul
För övrigt borde alla som har event i 
#almedalen lära av #ratio hur en 
slipsten ska dras.
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Utbildning i företagsamhet
Ung företagsamhet är ett projekt som fått fäste i Sverige. Det syftar till att 
lära ut entreprenörskap genom att låta gymnasieelever starta, driva och 
lägga ned ett företag. Under året har Ratios forskare gjort en utvärdering 
av resultaten av programmet. Den visar att de elever som genomgår Ung 
Företagsamhets utbildning får både högre lön och i högre utsträckning blir 
företagare. Utvärdering fick stor uppmärksamhet över hela landet:

08-03-2013 Frukosttema: unga företagare – Kristianstadsbladet
12-03-2013 UF-mässa – en riktig fluga – Nerikes Allehanda
10-04-2013 Praktik lönar sig för blivande företagare – Dagens Nyheter
02-05-2013 Skolan ska bli bättre på att uppmuntra eget företagande – Alingsås Kuriren
02-05-2013 Företagande ska främjas i skolan – Borås Tidning
04-05-2013 Ung Företagsamhet bra för framtida jobb – Hallands Nyheter
07-05-2013 UF-företagande entreprenörskap på riktigt – Marknad Örebro
07-05-2013 Rekordmånga elever i gymnasiet driver UF-Företag – Borlänge Tidning
07-05-2013 De tävlar om att bli bäst i Sverige – Falu Kuriren
08-05-2013 Uppmuntra företagande – Skaraborgs Läns Tidning
08-05-2013 Alla i gymnasiet har nytta av entreprenörskap – Bärgslagsbladet
10-05-2013 Unga företagare når längre i arbetslivet – Entreprenör
13-05-2013 Skolan ska bli bättre på att uppmuntra eget företagande – Södermanlands Nyheter
15-05-2013 Skolan ska uppmuntra företagsamhet – Helsingborgs Dagblad
18-05-2013 Skolan ska bli bättre på att uppmuntra företagande – Gotlands Tidningar
20-05-2013 Skolan ska bli bättre på att uppmuntra eget företagande – Smålandsposten
29-05-2013 Uppmuntra företagande – Norran
20-06-2013 UF-företagande har positiva effekter – Entré
25-07-2013 Eget företagande ska uppmuntras – Västerbottens Folkblad

Teknik slår politik
Jan Jörnmark släppte under året boken Teknik slår 
politik, i vilken han skriver om policyentreprenörerna Jan 
Stenbeck och Olof Stenhammar. Genom ny digital teknik 
utmanades de rådande monopolen på olika marknader 
och nya växande företag bildades. 
 
Mediainslag om Teknik slår politik:

04-10-2013 Teknik slår politik – EFN TV 
09-10-2013 Teknik slår oftast politiken – Folkbladet
15-10-2013 ”Att vara bättre fungerar inte i  Hudiksvall” – 
 Hudiksvalls Tidning 
19-10-2013 Politik när tekniken vinner – VLT,  Norran, 
 Dalarnas Tidning

Videoarkiv
Ratio websänder många seminarier 
och presentationer som sedan finns 
tillgängligt på hemsidan. I kortare 
inspelningar finns även intervjuer 
eller sammanfattningar av forsknings-
resultat samt, i superkort format, 
forskning på tre minuter.

Praktisk kompetens för tillväxt 
Ratio presenterade ny forskning inom 
 projektet Kompetens för tillväxt. Medverkade 
gjorde bl a Annie Lööf (C), näringsminister. 
Finns även på SVT Play.

Effekter av utbildning i entreprenörskap
I en redigerad version av seminariet 
 presenterar Niclas Elert och Karl Wennberg 
utvärderingen av Ung Företagsamhet. 

Kompetens för tillväxt – Almedalen
• Vad är kompetens? Nils Karlson om risken att 

vara välutbildad men inkompetent.

• Rekrytering som strategisk resurs: Lotta 
Stern och Elina Fergin om varför många 
rekryteringar går fel.

• Regional konkurrenskraft och utbildnings-
kvalitet: Johan Eklund om överutbildning 
och mismatch.

• Lönebildning, kollektivavtal och lönsamhet: 
Henrik Malm Lindberg om varför det är svårt 
att premiera kompetens.

Why nations fail 
Nils Karlson intervjuar James Robinson med 
anledning av årets Eli F Heckscher-föreläsning.

Teknik slår politik 
Nils Karlson och Jan Jörnmark presenterar ny 
forskning om policyentreprenörers betydelse 
för idéutveckling, politisk förändring och 
 näringslivets omvandling. En panel av före-
trädare från vitt skilda delar av näringslivet 
diskuterar företagandets villkor.

Ny forskning på 3 minuter
l  Hellre LOV än LOU – Mattias 

 Lundbäck

l  Kommunal konkurrens och företa-
gandets villkor – Mattias Lundbäck

Vd Nils Karlson 
 intervjuas om policy-
entreprenörer.

Ratio i media

Kodakfällan
Risken som företag att hamna i 
Kodakfällan är stor även om man 
följer med i teknikutvecklingen. 
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Þ Artiklar med peer review  
– publicerade:

Autio, E., Pathak, S., & Wennberg, K. (2013). 
Consequences of Cultural Practices for Entre-
preneurial Behaviors. Journal of International 
Business Studies, 44(4), 334-362.

Berglund, H., & Sandström, C. (2013). 
Business model innovation from an open 
 systems perspective: structural challenges 
and managerial solutions. International Journal 
of Product Development, 18(3), 274-285. 

Binder, M., Coad, A. (2013) I’m afraid I have 
bad news for you….” Estimating the impact 
of different health impairments on subjective 
well-being. Social Science & Medicine 87 
(2013) 155–167

Coad, A., Frankish, J., Roberts R., Storey, D. 
(2013) Growth paths and survival chances: An 
application of Gambler's Ruin theory. Journal 
of Business Venturing 28 (2013), 615–632.

Daunfeldt, S-O., Elert, N., & Rudholm, N. 
(2013). Start-ups and firm in-migration: evi-
dence from the Swedish wholesale industry. 
Annals of Regional Science, 51(2), 479-494.

Delmar, F., McKelvie, A., & Wennberg, K. 
(2013). Untangling the relationships among 
growth, profitability and survival in new firms. 
Technovation, 33(8–9), 276-291.

Heshmati, A., Karlson, N., & Box, M. (2013). 
Generality, State Neutrality and Unemploy-
ment in the OECD. Global Economy Journal, 
13(3), 333-358. 

Kappeler, A., Solé-Ollé, A., Stephan, A., & 
Välilä, T. (2013). Does fiscal decentralization 
foster regional investment in productive 
infrastructure? European Journal of Political 
Economy, 31(C), 15-25.

Karlson, N., & Lindberg, H. M. (2013). 
 Corporate cartels and challenges to European 
labour market models. Revista Internacional 
de Organizaciones, 2012(9), 11-26. 

Kumar, N., & Demir, R. (2013). Managerial 
 attention and antecedents of knowledge 
source exploitation in MNCs. Critical Perspecti-
ves on International Business, 9(3), 271-300.

Nordqvist, M., Wennberg, K., Baù, M., & 
 Hellerstedt, K. (2013). An entrepreneurial pro-
cess perspective on succession in family firms. 
Small Business Economics, 40(4), 1087-1122.

Nyström, K. (2013). Entrepreneurial Politicians. 
Small Business Economics, 41(1), 41-54.

Publikationer

Publikationer

Pihl, C., & Sandström, C. (2013). Value 
 creation and appropriation in social media – 
the case of fashion bloggers in Sweden. Inter-
national Journal of Technology Management, 
61(3), 309-323. 

Sandström, C. (2013). Facit and the displace-
ment of mechanical calculators. IEEE Annals of 
the History of Computing, 35(3), 20-31.

Sund, L-G., & Bjuggren, P-O. (2013). No Gift 
and Inheritance Tax: No Problems Left for 
Succession of Family-Owned  Businesses? 
 European Business Law Review, 24(1), 149-
159.  

Wennberg, K., Pathak, S., & Autio, E. (2013). 
How culture molds the effects of self efficacy 
and fear of failure for Entrepreneurship. 
Entrepreneurship & Regional Development, 
25(9-10), 756-780.

Voigt, S., Gutman, J. (2013) Turning cheap talk 
into economic growth: On the relationship 
between property rights and judicial indepen-
dence. Journal of Comparative Economics. 
Volume 41, Issue 1, 66–73

Þ Artiklar med peer review                  
– accepterade:

Bird, M. & Wennberg, K. Regional Influences 
on the Prevalence of Family versus Non-Family 
Start-Ups. Journal of Business Venturing. 

Bjuggren, P-O., & Eklund, J. E. Property Rights 
and the Cost of Capital. European Journal of 
Law and Economics.

Coad, A., Daunfeldt, S-O., Johansson, D., & 
Wennberg, K. Who do High-Growth Firms 
hire? Industrial and Corporate Change.

Daunfeldt, S-O., Elert, N., & Johansson, D. 
The Economic Contribution of High-Growth 
Firms: Do Policy Implications Depend on 
the Choice of Growth Indicator? Journal of 
 Industry, Competition and Trade.

Daunfeldt, S-O., Halvarsson, D., &  Johansson, 
D. Using the Eurostat-OECD definition of 
 high-growth firms: A cautionary note. Journal 
of Entrepreneurship and Public Policy.

Demir, R., & Lychnell, L-O. Mangling the 
 process: A meta-theoretical account of 
 process theorizing. Qualitative Research.

Tingvall, P. G., & Söderlund. Dynamic Effects 
of Institutions on Firm-Level Exports. Review of 
World Economics. 

Holgersson, H. E. T., Nordström, L., & Öner, 
Ö. Dummy Variables vs. Category-wise Models. 
Journal of Applied Statistics, 41(2), 233-241.

Jienwatcharamongkhol, V. Distance Sensiti-
vity of Export: A Firm-Product Level Approach. 
Journal of Industry, Competition and Trade. 

Kemmerling, A., & Stephan, A. The Compa-
rative Political Economy of Regional Transport 
Investment in Europe. Journal of Comparative 
Economics.

Kokko, A., & Tingvall, P. G. The Eurovision 
Song Contest, Preferences and European 
Trade. The International Trade Journal.

Lougui, M., & Nyström, K. What Obstacles 
do entrepreneurs encounter? Journal of 
 Entrepreneurship and Public Policy.

Toft-Kehler, R., Wennberg, K., & Kim, P. 
 Practice Makes Perfect: Entrepreneurial-
Experience Curves and Venture Performance. 
Journal of Business Venturing. 

Stephan, A. Are public research spin-offs 
more innovative? Small Business Economics.

Wennberg, K. & DeTienne, D. The end is 
the beginning – or not? A Critical Review of 
Research on Entrepreneurial Exit. International 
Small Business Journal.

Þ Rapporter:

Ahlin, L., Gabrielsson, J., & Wennberg, K. 
(2013).  Utbildningsbakgrund och nyföreta-
gande: En översikt av akademikers entrepre-
nörskap i Sverige 2004-2009. Stockholm: 
Civilekonomerna.

Bladh, A. (2013). Saknar den högre utbild-
ningen relevans? – En jämförande studie 
av högskoleutbildning och yrkeshögskole-
utbildning (Kompetens för tillväxts skriftserie 
2013:7). Stockholm: Ratio.

Brunnberg, J., Lundbäck, M., & Sandström, 
C. (2013). Samhällsekonomisk bedömning av 
radiospektrum. Post och Telestyrelsen.  

Lundbäck, M. (2013). A European flavour for 
medicare. MacDonald-Laurier Institute.

Lundbäck, M. (2013). Kommunalt företagande 
som konkurrensbegränsning. Konkurrensverket.  

Lundbäck, M. (2013). Offentlig upphandling 
av möbler. Trä- och Möbelföretagen.

Karlson, N., & Fergin, E. (2013). Vad är 
kompetens? (Kompetens för tillväxts skriftserie 
2013:6) Stockholm: Ratio. 

Karlson, N., Fergin, E., & Lindberg, H. M. 
(2013). Finansiellt deltagande: En forsk-
ningsöversikt med fokus på produktivitet och 
motivationseffekter. Stockholm: Ratio. 

Olofsson, J. (2013). Den svenska yrkesutbild-
ningsmodellen – dess etablering, sentida för-
ändring och framtida utmaningar (Kompetens 
för tillväxts skriftserie 2013:8). Stockholm: Ratio.
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Stern, C., Wennberg, K., Fergin, E., & Holgers-
son, C. (2013). Rekrytering som strategisk 
resurs – Rätt kompetens, verktyg, tid, stöd 
och strategier för att finna kompetensen? 
(Kompetens för tillväxts skiftserie 2013:5). 
Stockholm: Ratio.

Wennberg, K., & Niklas, E. (2013). Effekter 
av utbildning i entreprenörskap. Stockholm: 
Ratio. 

Wennberg, K., Lindberg, H. M., & Fergin, E. 
(2013). Rekrytering och kompetensförsörj-
ning i snabbväxande företag (Kompetens för 
tillväxts skiftserie 2013:4). Stockholm: Ratio.

Þ Böcker:

Halvarsson, D. (2013). Firm Dynamics: The 
Size and Growth Distribution of Firms (Docto-
ral dissertation, Royal Institute of Technology, 
Stockholm, Sweden).

Jörnmark, J. (2013). Teknik slår politik. Riga, 
Latvia: Tangent Förlag. 

Karlson, N., & Lindberg, H. M. (2013). En ny 
svensk modell. Vägval på arbetsmarknaden 
– sönderfall, omreglering, avreglering eller mo-
dernisering? (2:a uppl). Lund: Studentlitteratur. 

Lindberg, H. M. (Ed.). (2013). Knowledge and 
Policy Change. Newcastle, UK: Cambridge 
Scholars Publishing.

Sandström, C. (2013). Are Green Jobs Pro-
mising the Moon? On Europe's New Growth 
Policy (F. S. Olsson, Trans.). Stockholm: Timbro. 

Þ Bokkapitel:

Baù, M., Hellerstedt K., Nordqvist M., & Wenn-
berg K. (2013). Succession in Family Firms. I R. L. 
Sorenson, A. Yu, K. H. Brigham, & G.T Lumpkin 
(Ed), The Family Business Landscape (pp. 167-
197). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Karlson, N. (2013). Forskningsfabrik eller fri 
akademi? I K. Almqvist, & L. Gröning (Ed), 
Krävs en elitsatsning på utbildning för att klara 
världskonkurrens? Axel och Margaret Ax:son 
Johnsons stiftelse.

Karlson, N. (2013). The Limits of Pragmatism 
in Institutional Change. I H. M. Lindberg (Ed.), 
Knowledge and Policy Change (pp. 10-21). 
Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.

Karlson, N. (2013). Trianguleringens tragedi. 
I M. Eriksson (Ed), Sista försöket att socialisera 
Sverige? 30 år efter löntagarfondsstriden. 
Svensk Tidskrift.

Lindberg, H. M. (2013). Borgerlig boende-
politik och social ingenjörskonst. I M. Eriksson 
(Ed), Bortom bostadssocialismen – En 
uppgörelse med Sveriges sista planekonomi. 
Stockholm: Timbro.

Lindberg, H. M. (2013). Policy Learning and 
Political Pragmatism. The Social Democratic 
Party and the Question of Public Ownership 
1982-1991. I H. M. Lindberg (Ed), Knowledge 
and Policy Change (pp. 62-92). Newcastle, UK: 
Cambridge Scholars Publishing.

Þ Working Papers:

Andréasson, H., Elert, N., & Karlson, N. (2013). 
Does Social Cohesion Really Promote Reforms? 
(Ratio Working Paper No. 211).

Autio, E., Pathak, S., & Wennberg, K. (2013). 
Consequences of Cultural Practices for 
 Entrepreneurial Behaviors (Ratio Working 
Paper No. 207).

Baum, C., Karpava, M., Schäfer, D., & 
Stephan, A. (2013). Credit Rating Agency 
Announcements and the Eurozone Sovereign 
Debt Crises (Ratio Working Paper No. 224).

Bird, M., & Wennberg, K. (2013). Regional 
Influences on the Prevalence of Family Versus 
Non-Family Start-Ups (Ratio Working Paper 
No. 212).

Bjuggren, P-O., Eklund, J., & Wiberg, D. 
(2013). Institutional Ownership and Returns on 
Investment (Ratio Working Paper No. 208).

Delmar, F., McKelvie, A., & Wennberg, K. 
(2013). Untangling the relationships among 
growth, profitability and survival in new firms 
(Ratio Working Paper No. 205).

Detienne, D., & Wennberg, K. (2013). 
Small business exit: Review of past research, 
 theoretical considerations and suggestions for 
future research (Ratio Working Paper No. 218).

Halvarsson, D. (2013). Identifying High-
Growth Firms (Ratio Working Paper No. 215).

Halvarsson, D. (2013). Industry Differences 
in the Firm Size Distribution (Ratio Working 
Paper No. 214).

Halvarsson, D. (2013). On the Estimation of 
Skewed Geometric Stable Distributions (Ratio 
Working Paper No. 216).

Jienwatcharamongkhol, V. (2013). Distance 
Sensitivity of Export: A Firm-Product Level 
 Approach (Ratio Working Paper No. 220).

Jienwatcharamongkhol, V. (2013). Effects of 
Productivity and Import on Firm-Level Export 
(Ratio Working Paper No. 225).

Kokko, A., Söderlund, B., & Tingvall, P. G. 
(2013). Redirecting International Trade: 
 Contracts, Conflicts, and Institutions (Ratio 
Working Paper No. 226).

Korpi, M. (2013). Migration and Increasing 
Wage Inequality: Can Imperfect Competition 
Explain the Link? (Ratio Working Paper No. 219).

Korpi, M., Clark, W. A. V. (2013). Human 
 Capital Theory and Internal Migration: do 
 Average Outcomes Distort our View of 
 Migrant Motives? (Ratio Working Paper No. 
213).

Lindberg, H. M. (2013). Protection of insiders 
and exclusion of outsiders – Union action and 
strategies in the Swedish construction labour 
market (Ratio Working Paper No. 217).

Lundbäck, M. (2013). Resolving the Coordina-
tion Problem in Health Care: Limited Responsi-
bility HMO:s (Ratio Working Paper No. 209). 

Lundqvist, T. (2013). Flexibelt arbetsliv – 
 hinder och möjligheter med distansarbete 
(Ratio Working Paper No. 221).

McKelvie, A., Brattsröm, A., & Wennberg, K. 
(2013). The Relationship Between Innovation 
and New Firm Growth (Ratio Working Paper 
No. 206).

Stephan, A. (2013). Are Public Research 
 Spin-Offs More Innovative? (Ratio Working 
Paper No. 222). 

Toft-Kehler, R., Wennberg, K., & Kim, P. 
(2013). Practice Makes Perfect: Entrepre-
neurial-Experience Curves and Venture 
 Performance (Ratio Working Paper No. 210).

Wennberg, K., Pathak, S., & Autio, E. (2013). 
How Culture Molds the Effects of Self Efficacy 
and Fear of Failure on Entrepreneurship (Ratio 
Working Paper No. 223).

22 working 
papers

12  rapporter

5 böcker

6 bokkapitel

Publikationer i siffror

Publikationer

17 publicerade 
vetenskapliga 
artiklar

15 accepterade 
vetenskapliga 
artiklar
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Startkonferens Kompetens för tillväxt 
– 15 januari 2013
Nils Karlson introducerade projektet Kompetens 
för tillväxt vid startkonferensen som hölls på 
KK-stiftelsen i Stockholm.

Övriga medverkande: Charlotte Brogren, 
GD Vinnova, Marita Ljung, statssekreterare 
Näringsdepartementet, Madelene Sandström, 
vd KK-stiftelsen samt Kenneth Bengtsson, 
ordförande Svenskt Näringsliv.

Moderator: Ann-Kari Edenius

Praktisk kompetens för tillväxt 
– 4 mars 2013
Nils Karlson höll föredrag och introduktion 
av "Praktisk kompetens för tillväxt" vid en 
konferens inom Kompetens för tillväxt där 
även näringsminister Annie Lööf medverkade 
Stockholm.

Henrik Lindberg presenterade Jonas Olofssons 
arbete ”Kompetens och arbetsplatsförlagt 
lärande” som kommenterades av Bertil Östberg 
(FP), statssekreterare utbildningsdepartementet, 
och Ibrahim Baylan (S), riksdagsledamot och vice 
ordförande i utbildningsutskottet. En panel med 
Anna Ekström, GD Skolverket, Håkan Sörman, vd 
SKL, Jan-Eric Sundgren, senior vice president AB 
Volvo, och Lars Tullstedt, expert kompetensför-
sörjning Sveriges Byggindustrier, diskuterade.

Ole Johnny Olsen, professor, Universitetet 
i Bergen, talade om ”Lärdomar från Norges 
reformerade yrkesprogram”. 

Ann-Kari Edenius modererade.

Teknik slår politik – 4 oktober 2013 
Nils Karlson höll föredraget ”Trianguleringens 
tragedi” och Jan Jörnmark presenterade boken 
”Teknik slår politik” vid Ratios konferens i 
 Industrisalen, Näringslivets hus i Stockholm. En 
panel med näringslivsrepresentanter medver-
kade i diskussionen om företagandets villkor 
som  Ann-Kari Edenius modererade.

Egna konferenser, seminarier 
och föreläsningar

Egna konferenser

Þ Konferenser

Ratios årsmöte 2013
Företagens kompetensförsörjning
En avgörande förutsättning för ökat entreprenörskap, fler jobb, 
 växande företag och stärkt tillväxt i Sverige är tillgången till 
kompetent personal. I många sektorer och branscher råder dock 
kompetensbrist, alldeles oavsett konjunkturläge. Mycket talar för att 
detta är ett av de viktigaste tillväxthindren.

Forskningsinstitutet Ratio bedriver fram till våren 2017 flera pro-
jekt under det samlade namnet Kompetens för tillväxt. I år ägnades 
den öppna delen av årsmötet att belysa företagens kompetensför-
sörjning ur olika synvinklar:

Matchning på svensk arbetsmarknad: Nils Karlson, docent, vd
Företagsdynamik och tillväxt: Christian Sandström, tekn dr
Ungas etablering och praktik på arbetsmarknaden: Henrik Lindberg, fil dr
Kommunala företag, offentlig upphandling och konkurrens: Mattias Lundbäck, ek dr
Lönebildning för utvecklingskraft: Lotta Stern, docent, och Hannes Andréasson, pol kand
Nya jobb i växande företag – hur rekryterar snabbväxarna?: Elina Fergin, pol kand

Årets externa gästtalare var Anders Ferbe, ordförande IF Metall. Vi avslutade med en bred 
diskussion kring företagandets villkor som inleddes av Ola Månsson, vd för årets värd Sveriges 
Byggindustrier.

Kompetens för tillväxt och mänsklig 
blomstring – Almedalen 2013
Ratio arrangerar varje år egna seminarier under 
politikerveckan i Almedalen, Gotland. 2013 
gjordes det i form av en förmiddagskonferens 
1 juli då Ratio presenterade ny forskning om 
kompetensförsörjning. Politiker, parter och 
företagare debatterade:

Vad är kompetens?
Nils Karlson presenterade en rapport med sam-
ma namn följt av ett samtal om ungdomars, 
föräldrarnas, skolans och företagens ansvar 
för lärande och kompetens. I samtalet deltog 
 Ingela Josefsson, professor, Mats Svegfors, Sveri-
ges Radio, och Åke Svensson, Teknikföretagen.

Rekrytering som strategisk resurs
Lotta Stern och Elina Fergin presenterade 
ny forskning om hur företag rekryterar och 
utvecklar kompetens. I diskussionen deltog Lars 
Friberg, Swedbank, Thérese Jönmark, Eon och 
Marika Skärvik, Performance Potential.

Regional konkurrenskraft och 
 utbildningskvalitet
Johan Eklund, Internationella Handelshögskolan 
i Jönköping presenterade en ny rapport om 

utbildningssystemets effekter på regional ut-
veckling. Diskuterade gjorde Soledad Grafeuille, 
Arbetsförmedlingen, Madelene Sandström, 
KK-stiftelsen, Johan Trouvé, Västsvenska 
Handelskammaren, och Per Tryding, Sydsvenska 
Handelskammaren.

Lönebildning, kollektivavtal och lönsamhet
Henrik Malm Lindberg ställde frågan om dagens 
lönebildning är förenlig med utveckling av indivi-
der och företag? Cecilia Fahlberg, Unionen, Jonas 
Milton, Almega, och Claes-Göran Sylvén, ICA-
gruppen, deltog i den avslutande diskussionen.

En panel av ungdomspolitiker kommenterade. 
Ann-Kari Edenius var moderator

Anders Ferbe, 
ordförande IF Metall.

Ratio bjöd på lunch i Almedalen 2013.
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Saknar den högre utbildningen relevans? 
– 18 november 2013
Agneta Bladh, tidigare bl a rektor för Högskolan 
i Kalmar, presenterade rapporten ”Saknar den 
högre utbildningen relevans?”. Peter Honeth, 
statssekreterare (FP) och Ibrahim Baylan, 
 riksdagsledamot (S), kommenterade.

Medverkade i diskussionen gjorde Johan 
Blom; vik GD på Yrkeshögskolan, Anne-Marie 
Fransson; vd IT & Telekomföretagen, Lena 
Gustafsson; rektor Umeå universitet och Tobias 
Krantz, Svenskt Näringsliv. Nils Karlson höll en 
inledning och Ann-Kari Edenius var moderator.

Þ Seminarier:

19-03-2013 Mattias Lundbäck presenterar 
 rapporten ”Kommunalt företagande som 
 konkurrensbegränsning”. Kommenterade 
gjorde Ulla Hamilton, borgarråd Stockholms 
stad. 

11-04-2013 Karl Wennberg och Niclas Elert 
presenterade rapporten ”Effekter av utbild-
ning i entreprenörskap. Diskuterade gjorde 
bl a  Tomas Tobé (M), riksdagsledamot och 
utbildningsutskottets ordförande, och Anna 
Skiöldebrand Berg, tf vd Ung Företagsamhet.

13-05-2013 Nils Karlson och Henrik Lindberg 
presenterade aktuell forskning om politisk 
förändring under rubriken ”Pragmatismens 
gränser” vid ett seminarium på Ratio. 

03-06-2013 Nils Karlson föreläste om ”Match-
ning på svensk arbetsmarknad” vid ett regionalt 
dialogmöte inom Kompetens för tillväxt, 
Linköping.

24-06-2013 Nils Karlson presenterade: ”Virtue 
as competence in the entrepreneurial society” 
(2013, författad med Elina Fergin). 

03-07-2013 Christian Sandström introduce-
rade ”Ratio-pub: Unga forskare om framtiden”, 
S:t Lars ruin, Visby, Gotland.

04-07-2013 Jan Jörnmark gjorde en förhands-
presentation av sin bok ”Teknik slår politik” 
vid seminariet "Entreprenörskap slår politik" i 
Almedalen, Gotland. 

23-08-2013 Christian Sandström presen-
terade ”Technological Discontinuities and 
the incumbent's curse – entrant firms as 
institutional entrepreneurs” (2013, Berglund, 
H., Sandström, C.) och Mirko Ernkvist “The role 
of Dual Entrepreneurship in unleashing the 
double knot of technology- and business model 
innovation” vid RCYSS, Ratio Colloquium for 
Young Social Scientists.

18-09-2013 James Robinson, professor Harvard 
University, höll Eli F Heckscher-föreläsning med 
rubriken ”Why nations fail”.

26-09-2013 Nils Karlson höll ett anförande om 
”Vad är kompetens?” hos Ratio inom seminarie-
serien Kompetens för tillväxt, Stockholm.

24-10-2013 Charlotta Stern och Karl Wennberg 
presenterade rapporten om rekrytering som 
strategisk resurs hos Ratio inom seminarieserien 
Kompetens för tillväxt, Stockholm.

05-11-2103 Nils Karlson föreläste om ”Vad är 
kompetens?” vid ett regionalt dialogmöte inom 
Kompetens för tillväxt, Gävle.

28-11-2013 Jonas Olofsson rapporten ”Den 
svenska yrkesutbildningsmodellen – dess 
etablering, sentida förändring och framtida 
utmaningar” hos Ratio inom seminarieserien 
Kompetens för tillväxt, Stockholm.

Þ Vetenskapliga seminarier: 

09-01-2013 ”The Power of Beliefs and Trust 
Issues: Evidence from Second Generation  
Immigrants”, Martin Ljunge, IFN.  
Opponenter: Mikolaj Norek och Karl Wennberg.

23-01-2013 ”A transport infrastructure 
dilemma”, Björn Hasselgren, KTH.  
Opponent: Mattias Lundbäck.

05-03-2013 ”Institutional change in collective 
skill formation – the Norwegian case”,
Ole Johnny Olsen, Universitetet i Bergen.  
Opponent: Nils Karlson.

13-03-2013 ”Konvalueringar: Värdering och 
utvärdering inom och utanför ekonomin”,
Patrik Aspers, Uppsala universitet.  
Opponent: Lotta Stern.

20-03-2013 ”Adam Smith's Four Justices: 
 Commutative, Distributive, Estimative, and 
Platonic”, Dan Klein, George Mason University.  
Opponent: Nils Karlson.

10-04-2013 ”Kollektivavtalen och ungdomar-
nas faktiska begynnelselöner”, Anders Forslund, 
IFAU. Opponent: Hans Westerberg.

17-04-2013 ”Matchning på arbetsmarknaden”, 
Michael Tåhlin, SOFI.  
Opponent: Henrik Lindberg.

16-05-2013 ”Start-up size, growth and survival 
of new ventures: new insights from entre-
preneurs' bank accounts”, Alex Coad, Sussex 
University. Opponent: Karl Wennberg.

29-05-2013 ”Välfärd och normativa skäl”,  
Frans Svensson, Stockholms universitet.  
Opponent: Nils Karlson.

19-09-2013 ”Wars and State-Making Recon-
sidered: The Rise of the Interventionist State”, 
James Robinson, Harvard University.  
Opponent: Nils Karlson.

25-09-2013 ”Overeducation among Im-
migrants in Sweden: Incidence, Wage Effects 
and State-dependence”, Eskil Wadensjö, SOFI, 
Stockholms Universitet. Opponenter: Henrik 
Lindberg och Patrik Tingvall.

09-10-2013 ”God’s Hand versus The Invisible 
Hand? Conduct and Performance of Leveraged 
Buyouts”, Nadav Shir, Handelshögskolan Stock-
holm. Opponent: Robert Demir.

16-10-2013 ”The Impact of Trade Liberalization 
on Industrial Productivity”, Paul Segerstrom, 
Handelshögskolan Stockholm.  
Opponent: Patrik Tingvall.

06-11-2013 ”Sweden’s School Choice Reform 
and Equality of Opportunity”, Karin Edmark, IFN. 
Opponent: Karl Wennberg.

20-11-2013 ”Do Leveraged Buyouts Lead to 
Unemployment for Workers?”, Joachim Tåg, 
IFN. Opponent: Louise Nordström.

27-11-2013 ”Conceptualizing Innovation: 
John T. Parsons, MIT, and the Emergence of 
Programmed Machine Tools”, Lars Heide, CBS. 
Opponent: Mirko Ernkvist.

19-12-2013 ”Robust political economy”, Lotta 
Moberg, GMU. Opponent: Patrik Tingvall.

17vetenskapliga 
seminarier2  500 konferens- 

och seminarie-
deltagare

Egna konferenser
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14-02-2013 Nils Karlson talade om ”Hur hantera 
det ökade kravet på arbetsrelaterad matchma-
king?” hos Performance Potential i Stockholm.

20-02-2013 Henrik Malm Lindberg presente-
rade boken ”Så släppte Sverige makten över 
maten. Om avregleringen av svenskt jordbruk” 
hos Lantbrukarnas Riksförbund i Stockholm.

21-02-2013 Nils Karlson föreläste om ”Lönebild-
ning för utvecklingskraft?” för Motorbranschens 
arbetsgivarförbund i Stockholm.

22-02-2013 Mattias Lundbäck presenterade 
”Not-for-profit” hos Vårdanalys i Stockholm.

25 – 27-02-2013 Martin Korpi föreläste och 
deltog i en konferens arrangerad av Western 
Regional Science Association i Santa Barbara, 
USA.

13-03-2013 Mirko Ernkvist presenterade 
”Technological discontinuities and institutio-
nal change” hos EHFF vid Handelshögskolan i 
Stockholm.

14-03-2013 Kristina Nyström var paneldeltaga-
re vid Tillväxtverkets presentation av Entrepre-
nörskapsbarometern, Summit i Stockholm.

21-03-2013 Nils Karlson föreläste om ”Match-
ning på svensk arbetsmarknad” för Kompe-
tensforum Västa Götaland vid Göteborgs 
Universitet.

25-03-2013 Karl Wennberg föreläste vid 
EMLYON Entrepreneurship Research Retreat i 
Lyon, Frankrike.

25-03-2013 Christian Sandström presenterade 
om ”Incumbent firm challenges in the face of 
technological discontinuities – A Review and 
Research agenda” vid ett forskarseminarium på 
ETH Zürich, Switzerland.

27-03-2013 Nils Karlson höll en föreläsning om 
”Politikens makt och institutioner” vid Svenskt 
Näringslivs utvecklingsprogram i Stockholm.

03-04-2013 Charlotta Stern föreläste om 
 ”Classical Liberal Sociology” på Wellesley 
 College, Boston, USA.

09-04-2013 Mattias Lundbäck presenterade en 
rapport om kommunala bolag för Återvinnings-
företagen. 

09-04-2013 Nils Karlson föreläste om ”Kompe-
tens för tillväxt” hos Företagarna i Täby.

12-04-2013 Christian Sandström föreläste om 
innovation, design och industriell omvandling 
på mässan för plastteknik i Malmö.

15-04-2013 Mattias Lundbäck talade vid ett 
seminarium om konkurrens hos Almega.

16-04-2013 Mattias Lundbäck föreläste om 
kommunala bolag hos Svenskt Näringsliv i 
Stockholm. 

18–21-04-2013 Nils Karlson deltog i ett Liberty 
Fund-kollokvium om ”Liberty, Immigration, and 
Community” i Stockholm.

24-04-2013 Nils Karlson introduktionsföreläste 
om ”Den svenska modellen vid vägs ände?” hos 
Svenskt Näringsliv i Stockholm.

26-04-2013 Karl Wennberg presenterade 
”Regional Influences on the Prevalence of 
Family Versus Non-Family Start-Ups” vid Griffith 
University, Australien.

27-04-2013 Karl Wennberg presenterade ”Re-
gional Influences on the Prevalence of Family 
Versus Non-Family Start-Ups” vid Queensland 
University of Technology, Australien.

29-04-2013 Karl Wennberg presenterade 
manuset ”The relationship between innovative 
processes and new firm growth” vid Griffith 
University i Queensland, Australien.

02–03-05-2013 Nils Karlson deltog i WWW-
forEurope”, Area 1-meeting vid Zentrum für 
Europäische Wirtschaftsforschung i Mannheim, 
Tyskland.

06-05-2013 Karl Wennberg plenarföreläste vid 
en OECD-konferens om High Growth Firms i 
Warszawa, Polen. 

06-05-2013 Nils Karlson föreläste om ”Företa-
gens kompetensbehov – har UF en roll?” vid 
Ung företagsamhets mässa i Älvsjö, Stockholm. 

13-05-2013 Christian Sandström föreläste om 
teknisk förändring i energisektorn på Elfack-
mässan i Göteborg.

14-05-2013 Henrik Malm Lindberg höll föredrag 
om den svenska modellen hos Biltrafikens 
Arbetsgivareförbund i Stockholm.

14-05-2013: Marika Skärvik presenterade Ratios 
undersökning ”Rekrytering i svenska företag” 
vid Tillväxtdagarna i Linköping.

Externa konferenser,  
seminarier och föreläsningar

Externa konferenser

14-01-2013 Nils Karlson var plenarförelare hos 
the Institute of International Affairs and the 
Research Center for Innovation and Growth vid 
the University of Iceland i Reykjavik, Island, och 
talade om ”The New Swedish Model”. 

17– 8-01-2013 Christian Sandström presente-
rade ”Facit and the displacement of mechanical 
calculators” vid en HUI Research Workshop i 
Bro, Stockholm.

23-01- 2013 Nils Karlson föreläste om ”Hur 
kommer politisk förändring till stånd?” hos 
Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram i 
 Bryssel, Belgien.

24 –25-01-2013 Nils Karlson deltog och 
presenterade tillsammans med Niklas Elert och 
Hannes Andréasson ”Does Social Cohesion Re-
ally Promote Reforms?” på en WWWforEurope-
konferens vid the Austrian Institute of Economic 
Research WIFO i Wien, Österrike. 

02-02-2013 Nils Karlson föredrog om ”Libera-
lism & Nationalekonomi” hos Stureakademin i 
Stockholm.

05-02-2013 Nils Karlson föredrog om ”Småföre-
tagens kompetensförsörjning – om matchning 
på arbetsmarknaden” under Småföretagsda-
garna i Örebro. Ann-Kari Edenius modererade.

06-02-2013 Christian Sandström föreläste om 
”Varför behövs småföretag? – ett innova-
tionsperspektiv” under Småföretagsdagarna i 
Örebro. Ann-Kari Edenius modererade.

06-02-2013 Henrik Malm Lindberg föreläste om 
kompetensförsörjning på ”Framtidsdialogen 
2013” hos Grafiska förbundet i Stockholm.

09-02-2013 Nils Karlson föreläste om ”Klassisk 
liberalism” hos Folkpartiets ungdomsförbund i 
Stockholm.

09-02-2013 Christian Sandström presenterade 
”Hasselblad and the shift to Digital Imaging” 
vid ett forskarseminarium på EHFF, Handels  hög-
skolan i Stockholm.

13-02-2013 Nils Karlson anförde ”Den nya 
svenska modellen” på Svenskt Näringslivs 
utvecklingsprogram i Stockholm.

14-02-2013 Henrik Malm Lindberg föreläste 
om ”Politisk förändring” på Svenskt Näringslivs 
utvecklingsprogram i Stockholm.
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14-05-2013 Ann-Kari Edenius  modererade 
seminariet ”Vad spelar skolan för roll för 
 utanförskap och ungdomsarbetslöshet?” under 
Tillväxtdagarna i Linköping. 

14-05-2013 Nils Karlson föreläste om ”Jobb-
krisens lösning: fler entreprenörer” vid Tillväxt-
dagarna i Linköping.

14-05-2013 Christian Sandström presenterade 
”Nedläggningen var det bästa som hänt oss” 
under Tillväxtdagarna i Linköping. Ann-Kari 
Edenius modererade.

15-05-2013 Patrik Tingvall deltog i en expert-
panel om exportfrämjande åtgärder under 
Tillväxtdagarna i Linköping. 

15-05-2013 Charlotta Stern presenterade – ”Is 
there a top position fatherhood premium in 
Sweden?” vid Sociologiska Institutionens öppna 
seminarium, Stockholms Universitet.

15-05-2013 Andreas Stephan föreläste om 
tillgänglighet och regional sysselsättning hos 
Hans Böckler-stiftelsen i Berlin, Tyskland.

15-05-2013 Christian Sandström föreläste om 
innovation och hållbar tillväxt hos Energi-
intelligent Dalarna i Borlänge.

16-05-2013 Per-Olof Bjuggren medverkade i 
en konferens av Nordic Corporate Governance 
Network i Oslo, Norge.

16-05-2013 Christian Sandström höll föredrag 
om teknikskiften och Kodaks problem för 
Börsdamerna i Malmö.

20-05-2013 Robert Demir var workshopledare 
för ”Process theorizing” vid Företagsekonomis-
ka Institutionen, Stockholms Universitet.

21–22-05-2013 Per-Olof Bjuggren deltog 
i Svenska Nätverket för Europaforskning i 
 Ekonomis årliga konferens om europeisk 
 integration i Mölle.

28-05-2013 Nils Karlson föreläste om ”Rätts-
säkerhet och transaktionskostnader – ett rätts-
ekonomiskt perspektiv” vid Institutet Skatter & 
Rättssäkerhet på Bonnierhuset i Stockholm.

29-05-2013 Karl Wennberg diskuterade familje-
företagens generationsskifte i ett seminarium 
hos Entreprenörskapsforum.

30–31-05-2013 Christian Sandström talade vid 
ett ERFA-möte hos IFL Executive Education i 
Stockholm.

31-05-2013 Nils Karlson föreläste om ”Match-
ning på svensk arbetsmarknad” vid ett framtids-
seminarium arrangerat av kommunstyrelsen i 
Norrköping.

04-06-2013 Mattias Lundbäck medverkade i 
en workshop om forskning kring idéburen vård 
och omsorg, i regi av organisationen Famna.

04-06-2013 Christian Sandström talade om 
”Om Kodak moments och Nokias kollaps” vid 
Institutet för entreprenörskaps- och små-
företagsforskning, ESBRI, i Stockholm.

05–10-06-2013 Karl Wennberg deltog som 
 keynoteföreläsare vid doktorandworkshop, 
Babson College Entrepreneurship Research 
Exchange i Lyon, Frankrike.

07–08-06-2013 Mirko Ernkvist  presenterade 
”New Directions in the Development of 
 Creative and Media Industries” på en konferens 
vid the Chinese University of Hong Kong i 
Shatin, Hong Kong.

10-06-2013 Christian Sandström föreläste om 
”Innovation inom sjukvården – vilka är utma-
ningarna?” vid Stockholms Läns Landsting.

10-06-2013 Kristina Nyström opponerade vid 
ett seminarium om institutioner, policys och 
tillväxt i Europa arrangerat av Svenska institutet 
för europapolitiska studier i Stockholm.

13-06-2013 Christian Sandström presenterade 
”Nokia's decline and current theories on dis-
ruptive technologies” på ett forskarseminarium 
vid Francisco Marroquin University i Guatemala 
City, Guatemala.

14-06-2013 Christian Sandström föredrog om 
disruptiva teknologier för studententreprenörer 
vid Heuristica-projektet vid Francisco Marroquin 
University, Guatemala City, Guatemala.

18-06-2013 Christian Sandström presenterade 
”Green jobs and green growth – the scientific 
evidence” på ett seminarium vid Francisco Mar-
roquin University i Guatemala City, Guatemala.

18-06-2013 Christian Sandström föreläste om 
”Nokia, Kodak and disruptive technologies” 
på ett seminarium med MBA studenter vid 
Francisco Marroquin University i Guatemala 
City, Guatemala.

22–29-06-2013 Christian Sandström deltog i 
en konferens med the Mont Pelerin Society på 
Galapagos, Ecuador. 

01-07-2013 Henrik Malm Lindberg medverkade 
i en panel på Unionens seminarium om kompe-
tensförsörjning ”Tar arbetslivet slut efter 45?” i 
Almedalen, Gotland.

02-07-2013 Mattias Lundbäck talade om 
 ”Offentlig upphandling av möbler” hos Trä- och 
Möbelföretagen i Almedalen, Gotland.

03–06-07-2013 Robert Demir deltog i the 
 Academy of International Business årliga 
 konferens i Istanbul, Turkiet.

03-07-2013 Henrik Malm Lindberg deltog i en 
panel på Teknikföretagens seminarium om 
LAS och morgondagens anställningsskydd i 
Almedalen, Gotland. 

03-07-2013 Christian Sandström presenterade 
aktuell forskning och deltog i en paneldebatt 
angående energieffektvisering hos Svensk 
Energi i Almedalen, Gotland.

03-07-2013 Jan Jörnmark deltog i seminariet 
”Riksintresset – vems intresse?” hos Fastighets-
ägarna i Almedalen, Gotland.

04-07-2013 Mattias Lundbäck föreläste om 
kommunala bolag och diskuterade konkurrens-
begränsningar som effekt av offentliga bolag 
hos Konkurrensverket i Almedalen, Gotland.

04-07-2013 Nils Karlson presenterade och var 
med i en expertpanel om ”Handelns yrkes-
praktik” vid Svensk Handel och Handelsanställ-
das förbunds seminarium ”Handelns jobbpakt 
öppnar dörren för unga – vill resten av arbets-
marknaden ta efter” i Almedalen, Gotland.

04-07-2013 Karl Wennberg medverkade i 
 seminariet ”Svenska paradoxen – glappet 
mellan idé och kommersialisering” hos Sveriges 
Ingenjörer i Almedalen, Gotland.

04-07-2013 Jan Jörnmark diskuterade skogs-
industrins behov av förnyelse på Almedals-
biblioteket i Almedalen, Gotland. 

04-07-2013 Karl Wennberg presenterade 
 aktuell entreprenörskapsforskning vid semi-
nariet ”Serieentreprenören – en underskattad 
tillväxtskapare” hos Företagarna i Almedalen, 
Gotland.

04-07-2013 Karl Wennberg diskuterade finan-
siering av nystartade företag vid seminariet 
 ”Finansiering är inte allt – men ändå nödvän-
digt” hos NyföretagarCentrum i Almedalen, 
Gotland.

04–11-08-2013 Karl Wennberg deltog i en 
konferens och föreläste vid Academy of Mana-
gement i Orlando, USA.

13-08-2013 Christian Sandström presenterade 
”Why Sweden isn't a socialist economy” vid the 
Institute of Economic Affairs i London, England.

15-08-2013 Nils Karlson & Christian Sand-
ström föreläste om Friedrich Hayek respektive 
Joseph Schumpeter vid seminariet ”Österrike 
– en  stormakt” arrangerat av  Fria Moderata 
 Studentförbundet i Stockholm.

21–23-08-2013 Henrik Malm Lindberg & 
Torbjörn Lundqvist deltog i konferensen ”Åbo 
WORK – Continuities and Disruptions in Modern 
Life” i Åbo, Finland. Henrik Malm Lindberg pre-
senterade: ”The educational system – causing 
both skills shortages and low youth labour 
market participation?” & ”Corporative cartels 
and challenges to European labour market 
models: a preliminary investigation of the 
concept and data” (med Nils Karlson); Torbjörn 
Lundqvist presenterade: ”Fairness and the use 
of individual pay systems in Swedish firms”.

Externa konferenser
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23-08-2013 Nils Karlson föredrog om ”Kollek-
tivavtalens överlevnad” vid Nordiskt Installatörs-
möte hos Elektriska Installatörsorganisationen.

27-08-2013 Christian Sandström presenterade 
sin rapport ”Fjärrvärmen och monopolet” vid 
ett seminarium om fjärrvärmemarknaden och 
hur monopol påverkar branschens utveckling, i 
Näringslivets hus, Stockholm.

28-08-2013 Mattias Lundbäck höll seminarium 
om non profit-sektorn på Dagens Medicins 
temadag om hälsoekonomi i Stockholm.

29-08-2013 Karl Wennberg talade vid konfe-
rensen ”The dangers of Academic Entrepre-
neurship”, på VINNOVA i Stockholm.

30-08-2013 Christian Sandström presenterade 
”The unknown truths about the Hasselblad 
and Facit cases” vid KTH Executive Education i 
Stockholm.

02-09-2013 Christian Sandström föreläste om 
innovation och tillväxt för ledningen på Axis 
Communications, Lund.

03-09-2013 Christian Sandström höll en föreläs-
ning om innovation och konkurrenskraft för 
Swedbanks kreditchefer.

11-09-2013 Nils Karlson föreläste vid ett sym-
posium om ”Kreativa miljöer! Hur uppstår de?” 
arrangerat av Kungliga Fysiografiska sällskapet, 
Lunds Universitet.

12–14-09-2013 Patrik Tingvall deltog vid 
European Trade Study Group i Birmingham, 
England.

19–21-09-2013 Andreas Stephan deltog i den 
årliga Statistische Woche-konferensen i Berlin, 
Tyskland.

23-09-2013 Jonas Olofsson diskuterar hur 
ungdomars inträde på arbetsmarknaden kan 
underlättas hos SNS, Stockholm.

24-09-2013 Nils Karlson föreläste om ”Arbets-
givarna och den svenska modellen” vid Grafiska 
företagens förbund på Lidingö, Stockholm.

26–29-09-2013 Per-Olof Bjuggren deltog i 
European Association of Law and Economics 
årliga konferens i Turin, Italien. 

30-09-2013 Henrik Malm Lindberg presente-
rade ”Drömmen om jämlikhet – socialdemokra-
tins radikalisering och den svenska modellens 
fall” vid Ekonomisk-historiska institutionen, 
Uppsala Universitet.

01-10-2013 Nils Karlson föredrog om ”Kompe-
tens för tillväxt” hos Vinnova i Stockholm.

02–04-10-2013 Nils Karlson presenterade 
”Does Social Cohesion Really Promote Reforms” 
på en konferens arrangerad av Swedish Political 
Science Association i Stockholm, Stockholms 
Universitet.

22-10-2013 Karl Wennberg presenterade 
studien ”Bakgrund och framgång – vad avgör 
om företag växer?” tillsammans med Nedim 
Efendic, HHS, hos Fores.

23-10-2013 Nils Karlson föreläste om ”Kom-
petens för tillväxt” för Stockholmscenterns 
valplattformgrupp i Stadshuset, Stockholm.

07-11-2013 Torbjörn Lundqvist höll föredrag om 
”Framtidens städer” vid Riksantikvarieämbetets 
höstmöte.

07–08-11-2013 Henrik Malm Lindberg & 
Torbjörn Lundqvist deltog i konferensen ”Det 
ifrågasatta arbetet” vid Arbetets museum i 
Norrköping. Henrik Malm Lindberg föreläste om 
”Drömmen om jämlikhet – socialdemokratins 
radikalisering och den svenska modellens fall” 
och Torbjörn Lundqvist om ”Företagares syn på 
arbete, prestation och rättvisa”.

08-11-2013 Nils Karlson föreläste om ”Ideologi 
eller pragmatism?” vid ”Solnamoderaterna 100 
år” i Arenastaden, Solna. 

13-11-2013 Henrik Malm Lindberg gästföreläste 
på en utbildning för turkiska fackförenings-
företrädare, arrangerat av TCO och Centrum 
för Turkietstudier (SUITS) vid Stockholms 
Universitet. 

13-11-2013 Kristina Nyström opponerade vid 
en nationell doktorand-workshop hos Swedish 
Houce of Finance i Stockholm.

13-11-2013 Nils Karlson föreläste vid  seminariet 
”Klarar Stockholmsregionen kompetens-
försörjningen?” arrangerat av Stockholms läns 
landstings regionalplanering i Stockholm.

15–17-11-2013 Niklas Elert presenterade 
ett bokmanus till boken ”Människoapans 
 Utmaning” på ett kollokvium vid George Mason 
University i Washington DC, USA. 

16-11-2013 Karl Wennberg presenterade ”How 
Entrepreneurship Breeds and Breaks itself, ”vid 
Lunds Universitet. 

19-11-2013 Nils Karlson introduktionsföreläste 
om ”Den svenska modellen vid vägs ände?” hos 
Svenskt Näringsliv i Stockholm.

21-11-2013 Nils Karlson föredrog om 
 företagandets villkor och Ratio för Almega 
tjänste företagens styrelse i Stockholm.

21-11-2013 Nils Karlson föreläste om ”Finansiellt 
deltagande” hos Ersättningsakademin i 
 Stockholm.

23–25-11-2013 Nils Karlson & Niklas Elert 
presenterade ”Does Social Cohesion Really 
Promote Reforms” på Southern Economic 
 Associations konferens i Tampa, USA. 

25-11-2013 Karl Wennberg presenterar rappor-
ten ”Akademiskt entreprenörskap ger samhälls-
ekonomisk vinst” vid en konferens arrangerad 
av Civilekonomerna i Stockholm.

26-11-2013 Lotta Stern presenterade undersök-
ningen ”Rekrytering i svenska företag” vid ett 
frukostseminarium hos Performance Potential 
AB, i Stockholm.

28-11-2013 Henrik Malm Lindberg föreläste 
kring ungas etablering och företagens kompe-
tensförsörjning vid en konferens arrangerad av 
Region Halland i Halmstad. 

28–29-11-2013 Hans Seerar Westerberg deltog 
i en Swegpec-workshop och presenterade 
”The returns to R&D in Relationship-specific 
Industries” vid Karlstads Universitet.

03-12-2013 Torbjörn Lundqvist föreläste om 
karteller ur ett historiskt perspektiv hos Konkur-
rensverket i Stockholm.

05-12-2013 Kristina Nyström var medarrangör 
för den 5:e ”Swedish workshop on competition 
research” hos Konkurrensverket i Stockholm.

05-12-2013 Mattias Lundbäck presenterade 
forskning kring samhällsekonomiska kalkyler vid 
Post- och Telestyrelsens driftssäkerhetsforum.

05-12-2013 Nils Karlson föreläste om ”Lönta-
garfonderna 30 år” hos Skogs- och Lantarbets-
givareförbundet i Stockholm.

06–8-12-2013 Andreas Stephan deltog i 
 konferensen ”25 years of CDM model” i 
 London, England.

08–11-12-2013 Christian Sandström presentera-
de: Laurell, C., Sandström, C. (2013) ”Disruption 
and Social Media – entrant firms as institutional 
entrepreneurs” vid the International Society for 
Professional Innovation Managements ”Innova-
tion Symposium” i Melbourne, Australien.

11-12-2013 Andreas Stephan presenterade 
”Credit Rating Agency Announcements and the 
Eurozone Sovereign Debt Crises” för den polska 
centralbanken i Warszawa, Polen. 

11-12-2013 Nils Karlson föreläste om ”Fram-
tidens kollektivavtal” för Akademikerna och 
Almega hos Almega i Stockholm.

Externa konferenser
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1.  Jens Spendrup  
Ordförande Spendrups, ordförande

2. Henry Jarlsson 
 Vd Kinnarps, vice ordförande

3.  Charlotte Bohman-Almryd 
Vd Bohman Invest, vice ordförande

4. Tobias Krantz 
chef Utbildning, Forskning & Innovation  
på Svenskt Näringsliv

5. Magnus Larsson 
Vd Expander Business Consulting AB

6.  Jonas Milton 
Vd Almega 

7.  Anders Weihe 
Chefsjurist & förhandlingschef 
 Teknikföretagen

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.

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

Styrelse och vetenskapligt råd

Styrelse

Vetenskapliga rådet 

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

Gunnar Eliasson, professor emeritus i indu-
striell 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

7

1

8

3
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4
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Ingemar Ståhl 1938–2014
Professor Ingemar Ståhl, ledamot av Ratios 
vetenskapliga råd, har gått bort. Ingemar 
Ståhl var professor i nationalekonomi vid 
Lunds universitet, där han var hedersdoktor 
vid juridisk fakultet. Han var även ledamot 
av Kungliga Vetenskapsakademin, Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien och satt under 
flera år i kommittén för Sveriges Riksbanks 
pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels 
minne. Dessutom var han under många år sty-
relseledamot i Torsten och Ragnar Söderbergs 
stiftelse samt medlem i Mont Pelerin Society.

Under en lång följd av år bidrog Ingemar 
Ståhl med nya idéer, ny kunskap och nya 
 perspektiv till moderniseringen av Sverige.

För Ratio var Ingemar Ståhl en viktig 
 inspiratör, idégivare och ett stort stöd, inte 
minst när det gäller det årliga doktorands-
tipendiet till George Mason University.

Nils Karlson, vd Ratio 
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Medarbetare
 1. Nils Karlson, docent och vd
 2. Karl Axelsson, administratör och  

kommunikationskoordinator
 3. Per-Olof Bjuggren, professor
 4. Robert Demir, fil dr
 5. Ann-Kari Edenius, kommunikationschef
 6. Michel Elmoznino Laufer, forsknings-

assistent
 7. Mirko Ernkvist, fil dr
 8. Daniel Halvarsson, ekon dr
 9. Martin Korpi, ekon dr
 10. Anne-Sophie Larsson, verksamhets-

controller
 11. Henrik Lindberg, fil dr

Medarbetare

1 32 4

Forskare och medarbetare

12. Stig-Björn Ljunggren, fil dr
13. Mattias Lundbäck, ekon dr
14. Torbjörn Lundqvist, docent
15. Mikolaj Norek, forskningsassistent
16. Kristina Nyström, docent
17. Jonas Olofsson, professor
18. Kristine Persson, projektledare
19. Christian Sandström, tekn dr
20. Andreas Stephan, professor
21. Charlotta Stern, docent
22. Mattias Stålnacke, forskningsassistent
23. Patrik Tingvall, docent
24. Karl Wennberg, docent
25. Lars Wiik, ekonomiansvarig
26. Yulia Zherlygina, forskningsassistent

Doktorander
27. Niklas Elert, ekon lic
28. Viroj Jienwatcharamongkhol
29. Louise Nordström
30. Hans Westerberg
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Medlemskap
Ratios forskning om företagandets villkor, 
marknads ekonomi och politisk förändring 
skapar förutsättningar för bättre beslut.

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

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

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

Årsavgiften har följande nivåer:

l enskilda personer 500 kr
l företag med upp till 20 anställda 
 1 000 kr (ex. moms)
l företag med 20 till 100 anställda 

2 500 kr (ex. moms)
l företag med 100 till 200 anställda 

10 000 kr (ex.moms)
l företag med fler än 200 anställda 

20 000 kr (ex. moms)
l organisationer 30 000 kr (ex. moms)

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

Associerade forskare

Christian Bjørnskov, Associate Professor, 
Aarhus School of Business

Steven Bradley, Assistant Professor, Baylor 
University

Per Bylund, Adjungerad professor, Baylor 
University

Alex Coad, PhD, Max Planck Institute of 
Economics

Sven-Olof Daunfeldt, Professor, Högskolan 
Dalarna

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

Jakob Heidbrink, Jur dr, Internationella 
 Handelshögskolan i Jönköping

Anna Jenkins, PhD,  Internationella 
 Handelshögskolan i Jönköping

Jan Jörnmark, docent, Chalmers och 
 Handelshögskolan i Göteborg

Hannes Andréasson arbetade som forsk-
ningsassistent inom lönebildningsprojektet 
och WWWforEurope på Ratio, läser till 
master på University College London.

Michel Elmoznino Laufer, Handelshögskolan 
Stockholm, Jobbade som sommarassistent 
inom projektet financing innovations. Nu 
forskningsassistent på Ratio. 

Elina Fergin, Lunds universitet. Forsk-
ningsassistent inom projektet Företagens 
kompetensförsörjning och Företagande och 
mänsklig blomstring. Läser till master vid 
London School of Economics.

Emma Heikensten, London School of 
 Economics. Skrev mastersuppsats om 
miljöekonomi på Ratio. Doktorerar nu vid 
Handelshögskolan i Stockholm.

Siri Isaksson. Sommarassistent 2013 och 
arbetade med studien Matchning på arbets-
marknaden. Doktorerar nu vid Handelshög-
skolan i Stockholm.

Magnus Jernkrok. Sommarassistent 2013 
och arbetade med projektet Arbetets 
dygder. Fortsätter sina studier vid Uppsala 
universitet. 

Linda Jervik Steen, Umeå universitet. 
Sommarassistent 2013 och arbetade med 
 Lönebildningsprojektet. Arbetar nu på 
Centrum för skolledarutveckling vid Umeå 
universitet. 

Finansiering
För att kunna bedriva forskning av hög-
sta 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 , Vetenskaps-
rådet, Vinnova, KK-stiftelsen, EU, 
Svenskt Näringslivs medlemsförbund, 
Konkurrensverket, Jan Wallander och 
Tom Hedelius Stiftelse samt Tore 
Browaldhs Stiftelse, Marcus Wallen-
bergs  stiftelse och Peter Wallenbergs 
stiftelse. Även  enskilda filantroper 
stöder  verksamheten.

Medarbetare

Ebba Karlsson, Stockholm universitet. 
Sommarassistent 2013 inom kompetens för 
tillväxt. Studerar på psykologprogrammet vid 
Stockholm universitet. 

Cecilia Magnergård, KTH. Sommarassis-
tent 2013 inom Teknik och institutionellt 
 entreprenörskap. Jobbar nu på Bearing 
Consulting. 

Josefine Redig, Lunds universitet och 
 Durham. Sommarassistent 2013 inom 
Lönebildning. Fortsatta studier vid Lunds 
universitet. 

Marcus Rommedahl, Handelshögskolan 
Stockholm. Sommarassistent 2013 inom 
studien Effekter av FOU inom BRIC-länderna. 
Arbetar idag på Riksbanken.

Ingrid Ros, KTH. Sommarassistent 2013, skrev 
mastersuppsatsen Regional absorptions-
förmåga. Nu doktorandstudier vid KTH.

Emma Söderberg Majanen, Stockholms 
universitet. Sommarassistent 2013 inom 
Kompetens för tillväxt, nu fortsatta studier 
och arbete på strategibyrån Quatroporte.

Aron Vallinder, Oxford. Sommarassis-
tent 2013 inom projektet Dygder och 
 entreprenörskap. Nu fortsatta studier på 
Oxford University.

Emanuel Welander, Handelshögskolan 
 Stockholm. Sommarassistent 2013 och 
arbetade med Profitable education. Arbetar 
nu hos Centerpartiet.

Martin Karlsson, PhD, Universität Duisburg 
Essen 

Daniel Klein, Professor, George Mason 
 University

Ari Kokko, Professor, Handelshögskolan

Peter Kurrild-Klitgaard, Professor, Københavns 
Universitet

Anders Lindbom, docent, Statsvetenskapliga 
institutionen, Uppsala universitet

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