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I 
tider som dessa – präglade av snabb förändring, ökad politisk osäkerhet och 
påtaglig brist på framtidsidéer – är detta viktigare än någonsin. Vår forsk-
ning ska bidra till en mer dynamisk syn på marknader och samhälle, liksom 
till inställningen att reformer är önskvärda och möjliga. 

Ratios forskningsprofil är inriktad på hur företagandets villkor kan utvecklas 
och förbättras. Forskning om arbetsmarknad och lönebildning är särskilt priori-
terade och starka profilområden. Fokus ligger på forskning inom områden som 
är strategiskt viktiga för det svenska näringslivets och det svenska samhällets 
utveckling, men där aktuell forskning saknas eller är otillräcklig inom universitet 
och högskolor, liksom vid andra forskningsinstitut. 

Därför är forskningen problemorienterad och empirisk, baserad på metoder 
och teorier från såväl nationalekonomi, ekonomisk historia, industriell ekonomi 
och företagsekonomi, som juridik, statsvetenskap och sociologi. Det innebär att 
Ratio har kontakter med akademiska institutioner från en rad olika ämnesom-
råden. I Sverige och internationellt. Genom att arbeta aktörsnära fångar vi upp 
angelägna och relevanta problemområden. Det ger Ratio en unik inriktning och 
roll. 

I denna verksamhetsberättelse kan du läsa mer om Ratios forskning och 
 aktiviteter under 2014. Vi driver i dag fler forskningsprojekt, med tydligare 
 relevans, bredare stöd och större genomslag än någonsin tidigare. 

Vill du stödja verksamheten är du också mycket välkommen som medlem i 
vår ideella förening.

Nils Karlson, vd Ratio

Framtidens idéer för 
ett bättre Sverige

Vd har ordet

Ratio tycker inte, vi forskar. Vår roll är att utveckla ny kunskap av 
hög vetenskaplig kvalitet och med stor relevans för svenskt närings-
liv och svenskt samhälle, som sprids till beslutsfattare inom politik, 
näringsliv och förvaltning samt akademi.  Vi skapar förutsättningar 
för ökad rationalitet och beslut som möjliggör fler jobb i växande 
företag och ökat välstånd. 

Vår forskning ska bidra 
till en mer dynamisk syn 

på marknader och samhälle, 
liksom till inställningen att refor-
mer är önskvärda och möjliga. 
Ratios forskningsprofil är inrik-
tad på hur företagandets villkor 
kan utvecklas och förbättras.

Kollektivavtalens effekter på företagens lönebildning
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Ratio är ett privat, fristående 
forskningsinstitut som forskar 
om hur företagandets villkor kan 
utvecklas och förbättras. Det är 
nödvändigt för att åstadkomma 
flera jobb, växande företag och 
ökat välstånd i en snabbt förän-
derlig, globaliserad värld. Det är 
också områden där aktuell forsk-
ning saknas eller är otillräcklig. 

Relevant kunskap – bättre beslut 

Företagandets villkor  
– lagar, regler och värderingar 
Företagandets villkor är avgörande 
för tillväxt och välfärd i samhället. 
Att studera företagandets villkor och 
identifiera de lagar, regler och värde-
ringar som är mest ändamålsenliga 
för att starta, driva och utveckla 
företag är huvudinriktningen för 
Ratios forskning.   

è Läs mer på sidan 4–7.

Hur kommer politisk  
förändring till stånd? 
Det är ofta svårt och konfliktfyllt 
att förändra politisk-ekonomiska 
regelsystem. Status quo har starka 
försvarare. Ändå sker reformer. Att 
förstå de processer som möjliggör 
reformer och förbättrade villkor för 
företagande är avgörande för att 
skapa förutsättningar för fler jobb, 
växande företag och ökat välstånd.

è Läs mer på sidan 12–15.

Marknads ekonomi,  
entreprenörskap och tillväxt 
Ekonomisk utveckling och tillväxt är i 
grunden ett resultat av företagande, 
entreprenörskap och affärsexperi-
ment på marknader. I en väl fungeran-
de marknadsekonomi sker en ständig 
förnyelse genom så kallad kreativ 
förstörelse – gamla företag och affärs-
idéer ersätts av nya, växande företag. 
Att analysera denna tillväxtskapande 
process är en förutsättning för att 
kunna identifiera möjliga förbättringar 
i företagandets villkor.  

è Läs mer på sidan 8–11.

Forskningen bedrivs inom tre integre-
rade områden: företagandets villkor – 
lagar, regler och värderingar; marknads-
ekonomi, entreprenörskap och tillväxt; 
samt hur politisk förändring kommer 
till stånd. 

Fokus ligger på tvärvetenskaplig 
forskning om svensk ekonomi och 
 politik, med en tydlig internationell 
koppling. De vetenskapliga kvalitets-
kraven är entydiga. Ratio har bred 
vetenskaplig publicering och starka 
internationella nätverk och samarbeten. 
Stor vikt läggs vid att föra ut forskning-
ens resultat i samhällsdebatten.
Ratio tycker inte. Vi forskar.

Ratio i korthet
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Ny avhandling

Företagsdynamik och tillväxt 
Ratios doktorand Niklas Elert disputerade i september i natio-
nalekonomi med avhandlingen Economic Dynamism: Essays 
on firm entry and firm growth, vid Örebro universitet. 

Niklas Elert har studerat vilka effekter nyföretagande, 
företagsutveckling och kreativ förstörelse har för Sveriges 
tillväxt och innovationsförmåga. Vilken roll spelar strukturell 
omvandling? Forskningen är baserad på ett dataset som 
omfattar alla svenska aktiebolag mellan 1997 och 2010. Ett 
centralt resultat är att humankapital och utbildning är av stor 
betydelse för nyföretagande och företagstillväxt.

Ratio 2014
Forskningsprojekt
Ratio har under 2014 bedrivit följande projekt:
(Finansiärer anges kursivt)

Här finns Ratios hela 
produktion samlad 

och sökbar, ett klick in.

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

l Kompetens för tillväxt 
 – Företagens kompetensförsörjning, innovation och utvecklingskraft  

(Vinnova, Tillväxtverket)
 – Företagens kompetensförsörjning och högre utbildning (KK-stiftelsen)
 – Företagens kompetensförsörjning och ungas etablering på arbets-

marknaden (21 arbetsgivarorganisationer)

l Financing of Innovations/Tillväxtfinansiering, Vinnova

l Ekonomiska konsekvenser av EU-medlemskapet, Svenskt Näringsliv

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

l Intensiv och inkluderande tillväxt, Vetenskapsrådet 

l Lönebildning för utvecklingskraft, Medlemsorganisationer och Svenskt 
 Näringsliv

l Modern statskonst, Medlemmarna

l Monopolister som förändringsagenter, Peter Wallenbergs stiftelse

l Styrning av hälso- och sjukvården, Vårdanalys 

l Utländska institutioner och svenska företag, Torsten Söderbergs stiftelse

l Welfare, Wealth and Work for Europe, EU:s sjunde ramprogram 

Året i korthet

34
vetenskapliga artiklar

25
working papers

3  000 +

193
seminarier och  
föreläsningar

konferens- och seminariedeltagare

Niklas Elert började 
som sommarassistent 
på Ratio 2009, blev 
forskningsassistent 
samma år, därefter 
doktorand, sedan USA-
stipendiat och är nu 
disputerad.

Nya ratio.se
Utförlig information om projekten finns 
på Ratios webbplats som har fått nytt ut-
seende och ökad funktionalitet. Här finns 
Ratios hela produktion samlad och sökbar, 
ett klick in. Vetenskapliga artiklar, working 
papers och rapporter, nyheter och video-
sändningar, konferenser och seminarier, 
direkt länkat till forskare och aktiviteter – 
allt vi gjort sedan starten 2002.

37
medarbetare
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En viktig förutsättning för framgångs-
rikt företagande är tillgång till kompe-
tens. Nyckeln till framgång är här stärkt 
samverkan. 

I dag råder brist på kompetens inom 
nästan alla branscher och regioner. 
Ungefär 20 procent av företagens 
rekryteringsförsök misslyckas. Särskilt 
stor är bristen på yrkeskunskap och 
mest missnöjda, med några undantag, 
är företagen med kvaliteten i yrkes-
utbildningarna. 

Samverkan för ökad kompetens
Ett centralt resultat i programmet 
Kompetens för tillväxt är att förbättrad 
samverkan mellan utbildningssystemet 
och näringslivet är nödvändigt för att 
vända den dystra utvecklingen. 

Särskilt viktigt är att inlärning av 
praktisk kunskap stärks genom bättre 
förutsättningar för praktik i olika for-
mer. Men då gäller det att företagen 
engagerar sig. Om inte företagen själva 
medverkar i dessa system, genom att 
tillhandahålla bland annat handledning 

och utrustning, kommer den praktiska 
kompetens näringslivet behöver vara 
svår att skapa.

Två av årets nya studier visar att 
arbetsplatsförlagt lärande unde rlättar 
företagens kompetensförsörjning. 
Det stärker rekryteringen och bidrar 
till bättre kontakter med utbildnings-
sfären. Forskningen visar att praktikan-
ter även upprätthåller övriga anställdas 
kompetensnivå rörande den egna 
yrkesutövningen, men att medveten-
heten om detta är låg. Alla företag som 
har intervjuats vittnar om att intäkterna 
av att ta emot praktikanter överstiger 
kostnaderna.

Utbildningssystem i 
internationell jämförelse 
Under 2014 lade vi särskild vikt vid 
att studera det svenska utbildnings-
systemet i internationell jämförelse. 
I alla länder är utbildningssystemen 
satta under stark press. Ny teknik har 
ökat kunskapens tillgänglighet och dess 
omsättningshastighet.

Ratios forskning handlar om 
hur företagandets villkor kan 
utvecklas och förbättras. Före-
tagandets villkor är avgörande 
för tillväxt och välfärd i samhäl-
let. Forskningen studerar vilka 
lagar, regler och värderingar 
som är mest ändamålsenliga för 
att starta, driva och utveckla 
företag – och därmed för den 
sysselsättning och det välstånd 
som företagsamhet och mark-
nadsprocesser genererar.  

Förbättrade villkor 

Företagandets villkor  – lagar, regler och värderingar

Rossana Dinamarca (V) deltog i Ratios semina-
rium i Almedalen och diskuterade hur vi vänder 
trenden för Pisa.

Amelie von Zweigbergk, särskild utredare 
av gymnasieskolans yrkesutbildning, bekräf-
tade betydelsen av praktik. 
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Ratio arrangerade i mars konferensen 
Rethinking Education med flera interna-
tionella gäster. Greg Butler, grundare av 
Collaborative Impact, talade om 21st 
Century Skills. Medverkade gjorde även 
Dr. Rebecca Ferguson, Open Univer-
sity London, Professor Kirsti Lonka, 
Helsingfors universitet, och Uno Fors, 
professor vid Stockholms universitet m 
fl. Dåvarande statsrådet Maria Arnholm 
summerade konferensen. En viktig 
slutsats var, återigen, att utbildningens 
samverkan med det omgivande sam-
hället behöver stärkas.

I Almedalen 2014 var temat ”Klarar 
du Pisa 2018?”. Hur vänder vi trenden 
för Sverige i Pisa-utvärderingarna? 

Företagandets villkor  – lagar, regler och värderingar

Kompetens för tillväxt
En avgörande förutsättning för ökat 
entreprenörskap, fler jobb, växande företag 
och stärkt tillväxt i Sverige är tillgången på 
kompetent personal. Inom programmet 
Kompetens för tillväxt bedriver Ratio ett stort 
antal studier med syftet att stärka företagens 
kompetensförsörjning och därmed Sveriges 
utvecklingskraft. Vinnova, KK-stiftelsen, 
Tillväxtverket och 21 arbetsgivarförbund 
finansierar forskningsprogrammet. Docent 
Nils Karlson är programansvarig och Kristine 
Persson är projektledare. 

Lönebildning för utvecklingskraft
Lönebildningsprojektet avslutades under 
2014 och huvudresultaten presenterades i 
boken Lönebildning i verkligheten som utgavs 
i september.
èLäs mer om projektets resultat på nästa 
uppslag.

Utländska institutioner och 
svenska företag
Projektets syfte har varit att undersöka varför 
handel inte uppstår och hur institutioner 
 påverkar handeln. Vid en analys finner man 
att den faktiska handeln är mindre än för-
väntat, vilket är särskilt allvarligt för ett litet 
exportberoende land som Sverige. Projektet, 
som avslutades 2014, har finansierats av 
 Torsten Söderbergs stiftelse och letts av 
docent Patrik Tingvall.

Konfliktreglernas konsekvenser 
och kostnader 
Med utgångspunkt i forskningsresultaten 
från det avslutade lönebildningsprojektet ska 
konfliktreglernas konsekvenser och kostnader 
utforskas. Docent Nils Karlson och fil dr 
Henrik Lindberg leder ett nytt projekt som 
finansieras av Svenskt Näringsliv. 

Styrkor och svagheter inom den svenska 
miljötekniksektorn 
Ratio kommer under 2015 att genomföra en 
förstudie som kartlägger den svenska miljö-
tekniksektorns styrkor och svagheter. Vilka 
åtgärder kan underlätta för svensk miljöteknik 
att nå marknaden och skapa fler växande 
företag? Studien finansieras av Energimyndig-
heten. Ansvarig forskare är docent Christian 
Sandström som arbetar tillsammans med 
Jonas Grafström, doktorand vid Luleå tekniska 
universitet.

 

Vilka förmågor bygger framtidens 
kompetens och hur kan dessa 
tränas, bedömas och utvärderas? 
Företrädare för politik och näringsliv 
 debatterade.

Aktuella projekt

Tillväxtverket       
ny finansiär
Från halvårsskiftet är även Tillväxt-
verket en av finansiärerna av 
 programmet Kompetens för tillväxt 
som därmed får möjlighet att utöka 
det regionala inslaget.  

Villkoren för handel och export
Sambandet mellan svensk utrikeshandel och institutionell kvalitet bland 
våra partnerländer har studerats i ett projekt som avslutades under året. 
Resultaten visar att snabbt växande marknader drar till sig export, men att 
låg institutionell kvalitet, exempelvis korruption och svagt äganderättsskydd, 
dämpar utvecklingen. 

När företag beträder en ny marknad uppstår en tydlig inlärningskurva. För 
långvariga handelsrelationer ökar de handlade volymerna betydligt under de 
två-tre första åren för att därefter plana ut. Då upphör även institutionella 
skillnader att vara ett handelshinder.

Det är betydligt större chans att ett företag återkommer till en marknad 
där man tidigare varit aktiv än satsar på helt nya marknader. Det har dock 
ingen betydelse vid hur många tidigare tillfällen företaget varit på en given 
marknad, bara man har varit där minst en gång. Hälften av alla nya handels-
flöden upphör efter endast ett år.

Doktorand Viroj Jienwatcharamongkhol vid Lunds universitet har ingått i 
projektet och avlade våren 2014 doktorsexamen 
i nationalekonomi. Patrik Tingvall har varit hans 
handledare tillika ansvarig för projektet som 
hittills resulterat i nio vetenskapliga artiklar och 
fem working papers. Lika många artiklar är under 
produktion.

Hälften av alla nya handelsflöden 
upphör efter endast ett år.
Patrik Tingvall
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Lönebildning i verkligheten 

Lönen är en betydande kostnadspost – 
om inte den allra största – för åtskilliga 
företag. Minst lika viktigt är dock att 
utformningen av lönevillkoren, företa-
gens lönesättning, kan skapa incita-
ment och ge motivation åt de anställda 
att utvecklas, förkovra sig i sitt arbete 
och generera goda arbetsprestationer. 
Strategisk lönesättning kan därför vara 
avgörande för företagens förmåga att 
attrahera, utveckla och behålla kvalita-
tiva fallstudier.

I boken Lönebildning i verkligheten 
– slutrapporten i projektet Löne-
bildning för utvecklingskraft – redovi-
sas ny forskning om kollektivavtalens 
effekter på företagens lönesättning 
och utvecklingskraft, ett område där 
det tidigare saknats empiriska studier. 
Undersökningen baseras dels på 
kvalitativa fallstudier av 27 företag i 
olika storlekar och branscher, dels på 
en stor kvantitativ studie, baserad på 
unika data, av företag i privat sektor i 
Sverige.

Inom ramen för projektet har ett 
stort antal seminarier, konferenser och 
andra aktiviteter genomförts. Där har 
partsföreträdare, politiker och forskare 
kunnat mötas och diskutera frågor om 
lönebildningens funktion och konse-
kvenser. Även detta utgör ett viktigt 
underlag för studien.

En slutsats är att kollektivavtalen 
skapar ordning och reda, minskar för-
handlingskostnaderna på lokal nivå och 
ofta bidrar till kostnadskontroll.

Kollektivavtalens 
effekter på företagens 
lönesättning

Kollektivavtalens och lönebild-
ningens utformning har stor 
betydelse för företagens utveck-
lingskraft. I ett stort empiriskt 
projekt har Ratio under drygt tre 
år undersökt konsekvenserna av 
olika former för lönebildning och 
förhandlingssystem. Forskarna 
finner att svenska företag och 
deras anställda skulle tjäna 
på en modernisering av löne-
bildningen.

Kollektivavtalen starkt 
styrande
Den lönenormering som den konkur-
rensutsatta sektorns ”märke” utgör, 
genom parternas samordning och 
Medlingsinstitutets instruktioner, är 
dock väldigt styrande för lönebildning 
och lönesättning i verkligheten, oavsett 
kollektivavtalens centraliseringsgrad. 
I en majoritet av de företag  som 
studerats betraktas märket som ett 
tak, medan det i en handfull före-
tag  snarare fungerar som golv. I viss 
utsträckning fungerar det även som 
norm i den meningen att det skapar 
förväntningar om årliga löneökningar 
med en viss procentsats för alla.

Ett annat genomgående mönster 
är att individgarantierna ofta försvårar 
och även förhindrar individuell löne-
sättning, eftersom dessa och andra 
former av generella utlägg tar en stor 
del av det utrymme som ska fördelas. 
Samma effekter har kollektivavtalsreg-
lerade ingångs- och avtalslöner. 

Följden är stark lönesammanpress-
ning. Ett tydligt mönster är dessutom 
att ju mer centraliserade avtal, desto 
lägre genomsnittlig lönenivå och desto 
lägre lönespridning. 

Strategisk lönesättning 
förhindras
Ett centralt resultat är att kollektivavta-
lens starka styrning mot lönesamman-
pressning innebär att möjligheterna till 
strategisk lönesättning i flertalet företag 
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Nominerad till Årets HR-bok
Lönebildning i verkligheten (2014, Studentlitteratur) är författad av Nils Karlson, Henrik 
Malm Lindberg, Lotta Stern, Torbjörn Lundqvist & Anne-Sophie Larsson och utgör slutrap-
porten för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Lönebildning för utvecklingskraft. För-
fattarna är forskare inom nationalekonomi, statsvetenskap, ekonomisk historia, företags-
ekonomi och sociologi med inriktning mot arbetsmarknad och lönebildning. Lönebildning i 
verkligheten har redan tryckts i en 2:a upplaga och även nominerats till årets HR-bok.

Ytterligare två böcker är utgivna inom projektet
Antologin Lönebildning för utvecklingskraft utkom 2011 på Norstedts förlag. Nils Karlson 
och Anders Thorstensson är redaktörer för boken där en rad forskare och författare med 
specialistkunskaper om det svenska lönebildnings- och förhandlingssystemet bidrar till 
diskussionen om hur den svenska arbetsmarknadsmodellen kan och bör förändras. 
Boken Labour Markets at a crossroads: Causes of Change, Challenges and Need to Reform 
(2012, Cambridge Scholar Publishing) har ett europeiskt perspektiv. Så gott som alla 
västeuropeiska länder har 
under en lång period upp-
levt problem med brister 
i jobbskapande, produk-
tivitetet och tillväxt, med 
stor arbetslöshet som följd. 
I boken analyseras olika 
arbetsmarknadsmodeller 
och vilka konsekvenser de 
har. Nils Karlson och Henrik 
Lindberg är redaktörer för 
boken som är ett resultat av 
Ratio Colloquium for Young 
Social Scientist 2009.

och branscher blir rejält begränsade. 
Det finns belägg för att mer centralise-
rade avtal ”smittar” övriga avtal. Stora 
löntagargrupper har därmed små eller 
närmast obefintliga möjligheter att göra 
lönekarriär under arbetslivet. 

Huvudorsaken till detta är lönebild-
ningens utformning. Men om bransch-
specifika skäl såsom hög personal-
omsättning och låga kompetenskrav, 
liksom en egalitär rättvisesyn, också 
kan vara viktiga. Dilemmat för många 
företag är att transaktionskostnaderna 
för att utveckla lönesystem överskri-
der de fördelar som finns, givet den 
lönesammanpressning som följer av 
kollektivavtalens styrning.

Konsekvensen är att företagens 
utvecklingskraft försvagas, vilket även 
bekräftas i den kvantitativa studien. 
Viktigt att beakta är samtidigt skillna-
der mellan olika branschers förutsätt-
ningar.

Stor utvecklingspotential
Den övergripande slutsatsen är att det 
finns en stor utvecklingspotential vad 
gäller lagstiftning, avtalskonstruktioner 
och olika aktörers synsätt. Det handlar 
dels om konfliktreglernas otidsenliga 
utformning, dels om att göra kollek-
tivavtalen mer attraktiva för företagen 
och deras anställda. Lika viktigt är 
rättviseuppfattningar och en förlegad 
makroekonomisk tro på möjligheten att 
centralt fastställa ett löneutrymme för 
alla typer av företag och branscher.

Mycket talar för att Sverige, svenska 
företag och deras anställda skulle tjäna 
på en modernisering av dagens modell 
för lönebildning och lönesättning. 
Långsiktigt är en väl utformad lönebild-
ning något som alla tjänar på, såväl 
arbetstagare som arbetsgivare. Här 
har även politiken en roll. Få politiker 
borde vara långsiktigt betjänta av att 
behålla lagar och regler som förhindrar 
löneutveckling, kompetensförsörjning 
och ekonomisk utvecklingskraft. 

Lönebildning i verkligheten

En av panelerna i Almedalen 2014: Pontus Sjöstrand, förhandlingschef Visita, Veli-Pekka Säikkälä, 
avtalssekreterare IF Metall, Mattias Dahl, förhandlingschef Svensk Handel, Susanna Gideonsson,  
1:a vice förbundsordförande Handelsanställdas förbund samt Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.
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Ekonomisk utveckling och 
tillväxt är i grunden ett resultat 
av  företagande, entreprenör-
skap och affärsexperiment 
på marknader. Att  analysera 
denna tillväxtskapande  process 
är en  förutsättning för att 
kunna identifiera möjliga 
f örbättringar i företagandets 
villkor. Den  viktigaste källan till 
 finansieringen av  nystartade 
företag utgörs av egna 
 besparingar, visar ny forskning.

Samspelet mellan kapital och innova-
tion, dvs tillväxtfinansiering, är central 
för att kunna skapa framtidens företag. 
Ratios forskningsprogram Financing of 
Innovations utforskar hur finansieringen 
av nya och snabbväxande företag i 
Sverige kan stärkas. Ett tidigt resultat är 
att det är egna besparingar som utgör 
den viktigaste finansieringskällan för 
nystartade företag. 

Vem finansierar jobbskaparna?
Programmet tar sin utgångpunkt i 
vad som ofta kallas för the problem of 
double trust – bristen på tillit. Investe-
rare vill reducera osäkerheten genom 
att skaffa sig mer information om en 
innovation. Innovatören är orolig för att 
idén stjäls. I tidiga skeden av teknikut-
veckling är dessa utmaningar särskilt 
påtagliga då både den tekniska och 
kommersiella osäkerheten är stor.

I oktober 2014 arrangerades en 
startkonferens där Karl Wennbergs 
och Michel Elmoznino Laufers rapport 
Financing future job creators presen-
terades. Rapporten visar att personliga 
besparingar är den absolut viktigaste 
finansieringsformen för nystartade 
företag. I endast tre procent av de 
studerade företagen har optioner eller 
konvertibler delats ut till anställda. 

Effekter av företagsstöd
Under året har forskare vid Ratio 
tillsammans med myndigheten för 
Tillväxtanalys genomfört Ratios första 
studie av innovationsstödens påverkan. 
Resultaten pekar på att det finns få 
statistiskt säkerställda positiva effekter 
av offentligt företagsstöd. Flera studier 
kommer att genomföras för att utreda 

under vilka förutsättningar innovations-
stöd har positiva effekter.

Inom programmet arbetar Ratio 
enligt en modell som baseras på interak-
tion och aktörsnära forskning. Intres-
senter i programmets styrgrupp har här 
en nyckelroll. Denna består av personer i 
ledande befattning inom organisationer 
som berörs av forskningen. Samverkan 
ger inspel till forskningen och, framför 
allt, resultaten sprids direkt till relevanta 
aktörer som kan omsätta kunskapen i 
praktiskt handlande.

Tjugotre studier har påbörjats varav
sju är genomförda, två rapporter och 
en vetenskaplig artikel är publicerade. 
Resultaten från forskningen har kom-
municerats i ett tiotal debattartiklar, 
bland annat i Svenska Dagbladet, Ny 
Teknik och Göteborgs-Posten.

Publikationer:
Daunfeldt, S-O, Gustavsson Tingvall, 
P, Halvarsson, D (2014): Företagsstöd 
till innovativa små- och medelstora 
företag – en kontrafaktisk effektutvär-
dering (Tillväxtanalys, PM 2014:16)

Wennberg, K, Elmoznino Laufer M 
(2014): Financing future job creators 
(Ratio och Företagarna)

Stephan, A (2014): Are public re-
search spin-offs more innovative? Small 
Business Economics, 43(2), 353-368.

Jobbskapare, tillväxt 
och finansiering

Marknadsekonomi, entreprenörskap och tillväxt 

Styrgrupp Financing of  
Innovations
ALMI, Företagarna, Riskkapitalföreningen, 
SISP, Sparbankernas Riksförbund, Svenska 
Uppfinnarföreningen, Svenskt Näringsliv, 
Swedbank, Tillväxtanalys och Vinnova.
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Ekonomiska konsekvenser av 
 EU-medlemskapet
Ratio har under året studerat de ekonomiska 
konsekvenserna av det svenska EU-medlem-
skapet och dess effekter på handel och till-
växt, under ledning av docent Patrik Tingvall. 
Studien finansierades av Svenskt Näringsliv 
och presenterades vid en konferens 10 april 
2014. Projektet resulterade även i antologin 
Vilket EU vill vi ha? (red Nils Karlson) med 
medverkan från Ratio, Utrikespolitiska Insti-
tutet och Kommerskollegium samt professor 
Joakim Nergelius, Örebro universitet. 

Financing of Innovations
Ratio startade i slutet av 2013 ett forsknings-
program om hur finansiering av innovationer 
kan förbättras. Projektets syfte att undersöka 
innovationsfinansieringens ekonomiska och 
legala utmaningar utifrån ett empiriskt och 
interdisciplinärt perspektiv för företag i olika 
utvecklingsfaser – från nystartade företag 
till stora börsbolag. Projektet finansieras av 
Vinnova och leds av docent Nils Karlson samt 
docent Christian Sandström. Medverkar gör 
ett stort antal forskare inom Ratio.

Marknadsekonomi, entreprenörskap och tillväxt 

Vilket EU vill vi ha?
I  april lanserades boken Vilket EU vill vi 
ha? på en konferens med samma namn. 
Evenemanget samarrangerades med 
Utrikespolitiska institutet, EU-kommis-
sionen och Kommerskollegium. Bokens 
huvudkapitel innehåller en analys av vad 
EU-medlemskapet har betytt för handel 
och tillväxt. Beräkningar visar att den 
svenska utrikeshandeln nästan har för-
dubblats och ökat välståndet med mel-
lan 3 och 20 procent, tack vare EU och 
den ökade öppenheten. Dessutom har 
den svenska rättsstaten stärkts, vilket 
även har stärkt den svenska demokratin.

I kapitlet EU:s Janusansikte diskuteras 
också det federala EU:s två vägval. Ska 
EU bejaka mångfald i enhet – genom 
fri handel, fria marknader och fri rörlig-
het inom ramen för ett begränsat, 
federalt system? Eller ska EU fortsätta 
i centralistisk riktning med harmonise-
ring av lagar och regler utan en given 
gräns för överstatligheten? 

Aktuella projekt
Intensiv och inkluderande tillväxt
Ratio utforskar även kopplingen mellan 
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, som 
samarbetar med ekon dr Martin Korpi och 
ekon dr Daniel Halvarsson på Ratio samt 
professorerna Frederic Delmar och Martin 
Andersson vid Lunds universitet. Vetenskaps-
rådet är finansiär.

Ickesanktionerade management- 
innovationer
Robert Demir, fil dr i företagsekonomi, ska 
i ett nytt projekt utforska hur ickesanktio-
nerade managementinnovationer uppstår, 
utvecklas och ger företag förnyad konkur-
renskraft. Projektet finansieras av Riksbankens 
Jubileumsfond.

Projektet ska förklara hur spontana 
vardagliga aktiviteter kan vara en rik källa för 
innovativa praktiker som gör organisatoriska 
processer effektivare och därmed fungerar 
som en potentiell källa till förnyad konkur-
renskraft. Att förstå dessa mikroprocesser för 
förnyelse och förändring är både teoretiskt 
och empiriskt viktigt.
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Politisk förändring

Teknikskiften och  
politisk förändring

Det är ofta svårt och konfliktfyllt 
att förändra politisk-ekonomiska 
regelsystem. Status quo har 
starka försvarare. Ändå sker 
förändringar. Ratio utforskar hur 
företagandets villkor kan utveck-
las och förbättras. När ny teknik 
utvecklas, blir lagar och regler 
snabbt överspelade. Då spelar 
även tidigare monopolister stor 
roll.

Introduktionen av radikala tekniska inno-
vationer följs ofta av kreativ förstörelse 
och omfattande strukturomvandlingar. 
Utvecklingen av en ny teknik kan liknas 
vid början av en upptäckares process där 
olika lösningar konkurrerar. Även utform-
ning och tillämpning av reglering av 
branscher i förändring anses ske genom 
en liknande upptäckarprocess, med en 
hög grad av osäkerhet som följd.

Teknikskiftens påverkan på utform-
ningen av ny lagstiftning och regelverk 
är ett nästan helt outforskat område. 
Befintlig litteratur behandlar ofta 
teknologiska experimentprocesser som 
vanliga marknadsprocesser och de ef-
terföljande regleringarna som separata 
politiska processer. Vi har funnit att de 
ofta samspelar. I ett nytt forsknings-
program kommer teknikskiften och 
politisk förändring därför att studeras 
ytterligare.

Digital teknik påskyndar  
ny reglering
Ratio har i ett tidigare projekt om 
äganderätt, företagandets villkor och 
politisk förändring funnit starka band 
mellan teknikskiften, inte minst digita-
liseringen, och politisk förändring. Den 
digitala tekniken orsakade genomgri-
pande förändringar i företagandets 
villkor och svensk äganderätt på 
1980-talet, på områden som media, 
television och fondhandel. Detta trots 
stort motstånd från etablerade aktörer 
och beslutsfattare. Genom ett dubbelt 
entreprenörskap – ekonomiskt och po-
licymässigt – bidrog många företagare 
till moderniseringen av Sverige. Men 
även tidigare monopolister bidrog till 
förändringen. 

Tidigare empirisk forskning 
saknas
Det råder brist på empirisk forskning 
som fokuserar på samevolutionen av 
teknik- och regleringsprocesser som 
involverar aktörer från industrin. I 
programmet ska detta forskningsgap 
slutas genom att studera interaktionen 
mellan teknologiskiften, strategiskt 
beslutsfattande och politisk förändring. 
I programmet ingår en jämförande 
studie av telekom- och börsoperatörer 
i Sverige och Finland. Fallen är valda ef-
tersom de väntas ge nya teoretiska och 
empiriska insikter om samspelet mellan 
teknik och regleringar i en banbrytande 
strukturomvandling. 

Detta utforskas av ett forskarteam 
från Ratio i samarbete med Handels-
högskolan i Stockholm och Altouniversi-
tetet i Helsingfors.

I projektet arbetar Mirko Ernkvist, fil 
dr, och Christian Sandström, docent, 
tillsammans med Erik Lakomaa, ek dr 
vid EHFF, och docent Robin Gustafsson, 
Alto-universitetet.

Tre huvudsakliga projekt ingår  
i programmet:

1 Teknik och reglering i samspel
Hur påverkar teknologisk innovation 

regleringarna av en bransch? Det är 
huvudfrågan i projektet ”The Co-evo-
lution of Technology and Regulation” 
som startar 2015 och pågår till och 
med 2017 med finansiering från Mari-
anne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

I projektet kommer teorier utvecklas 
som syftar till att förstå interaktionen 
mellan ny teknik och politiska föränd-
ringar som en experimentell sökprocess. 
Sverige har ofta varit bland de första att 
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införa nya regler som svar på tekniska 
förändringar och global konkurrens. 
Under dessa förhållanden är det svårt 
att förlita sig på tidigare erfarenheter. 
Institutionella experiment blir därför 
särskilt viktiga i den svenska kontexten 
och forskningsprojektet bedöms ha stor 
relevans för beslutsfattare.

2Monopolister som 
 förändringsagenter

I projektet fokuserar forskarna på 
samspelet mellan ny teknik och 
politiska reformer, genom att jämföra 
teknisk och institutionell förändring i 
Sverige och Finland för telekom- och 
finansmarknaderna. Fokus ligger på 
hur monopolister agerar då ny teknik 
tvingar fram förändring på reglerade 
marknader. Projektet finansieras av 
Peter Wallenbergs stiftelse.

3Avreglering som en 
 upptäckarprocess

I en jämförande studie arbetar forskar-
gruppen med ett unikt arkivmaterial 
med primärdata kring berörda företag 
samt reglerande organ och intresseor-
ganisationer. Arkivmaterialet kombine-
ras med intervjuer med nyckelpersoner. 

Studiens design utgår från tillgången 
till arkiven och gör det möjligt att i 
direkt jämförelse studera utvecklingen 
mellan företag och länder, liksom se 
mönster över tid. Analysen utgörs 
därmed av en kombination av synkrona 
(vid en tidpunkt), diakrona (över tid) 
och parallella (sida vid sida) jämförel-
ser. Konkurrensverket finansierar den 
kompletterande studien.

Recept för svensk sjukvård
Under ledning av Mattias Lundbäck 
har en grupp forskare genomfört en 
systematisk kartläggning av struktur-
reformer inom sjukvården i ett antal 
europeiska länder. Myndigheten för 
Vårdanalys är utgivare och finansiär av 
rapporten. 

Kartläggningen utgör ett kunskaps-
underlag som kan ge vägledning för 
vilka effekter olika sätt att styra och 
organisera det svenska hälso- och sjuk-
vårdssystemet kan få. Rapporten tar 
även upp goda exempel på målstyrning 
och integrerade vårdkedjor.

Rapporten redovisar motiven bakom 
och effekterna av kommunalreformen 
i Danmark, sjukhusreformen i Norge, 
Labours reformer under slutet av 1990- 
och början av 2000-talet i England 
och sjukvårdsförsäkringsreformen i 
Nederländerna år 2006. 

Utmaningarna som reformerna i 
de olika länderna försökt bemöta är 
bristande geografisk jämlikhet, långa 
väntetider, svårigheter att koncentrera 
specialistvård och behov av kostnadsef-
fektivitet.   

– Kartläggningen är den mest 
genomgripande som gjorts i Sverige, 
konstaterar Mattias Lundbäck. Vi har 
mycket att lära av andra länder. Kanske 
finns receptet för svensk sjukvård i 
deras erfarenheter.

Ekonomisk-politiskt lärande: avreglering-
arna 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 förändringar. Hur var det möjligt att 
genomföra den stora reformagendan med 
så långtgående avregleringar? 

Projektet har genomförts av fil dr Henrik 
Malm Lindberg med finansiering från Jan 
Wallander och Tom Hedelius stiftelse samt 
Tore Browaldhs stiftelse. 
èLäs mer om projektets resultat på nästa 
uppslag.

Strukturreformer i hälso- och sjukvården
Projektet har skapat ett kunskapsunderlag 
som kan ge vägledning för vilka effekter 
olika sätt att styra och organisera det 
svenska hälso- och sjukvårdssystemet kan 
få. Kartläggningen genomfördes under 
2014 och finns dokumenterat i rapporten 
”Strukturreformer i hälso- och sjukvården – 
erfarenheter från Danmark, Norge, England 
och Nederländerna” utgiven av Vårdanalys.

Projektet har genomförts av ekon dr Mat-
tias Lundbäck i samverkan med myndighe-
ten för Vårdanalys som är finansiär.

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
Ratio medverkar i ett stort 
europeiskt forsknings-
projekt med totalt 32 
medverkande institutioner 
från 12 länder inom EU:s 
7:e ramprogram. Fokus ligger på institutio-
nella förändringar för ökad välfärd, välstånd 
och fler jobb i Europa (Welfare, Wealth, 
and Work for Europe). Ratios forskning i 
projektet gäller hur man kan få social ac-
ceptans för reformer. Docent Nils Karlson 
leder projektet.

Aktuella projektDet råder brist på 
empirisk forskning som 

fokuserar på samevolutionen av 
teknik- och reglerings processer 
som involverar aktörer från 
 industrin.

Teknikskiften och
politisk förändring
Flera nya projekt bildar tillsammans ett 
nytt forskningsprogram om samspelet 
mellan utvecklingen av ny teknik och 
politiska reformer. Fil dr Mirko Ernkvist 
och docent Christian Sandström leder 
programmet som sker i samarbete med 
Handelshögskolan i Stockholm och Alto-
universitetet i Helsingfors. Finansiärer 
är Marianne och Marcus Wallenbergs 
stiftelse, Peter Wallenbergs stiftelse samt 
Konkurrensverket. 
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Idéer och nya  
kunskaper
En del i Ratios forskning om 
hur företagandets villkor kan 
utvecklas och förbättras handlar 
om hur och under vilka om-
ständigheter politiskt lärande 
sker. Politik är inte bara en fråga 
om maktkamp utan också en 
 process där beslutsfattarna lär 
sig av ny kunskap och tidigare 
gjorda erfarenheter. Verklighets-
förankringen behöver kombine-
ras med idéer och nya kunskaper 
– att kunna anlägga rätt per-
spektiv på samhällsproblemen är 
avgörande.

Två böcker avslutar projektet Ekono-
miskt-politiskt lärande: avregleringarna 
och den svenska socialdemokratin 
1982-1991. Resultaten omfattar olika 
tidsintervall med tydliga skilda ideolo-
giska utgångspunkter. 

Drömmen om jämlikhet
I Drömmen om jämlikhet (Atlantis) 
undersöker Henrik Malm Lindberg hur 
Socialdemokraternas politik radika-
liserades under slutet av 1960-talet. 
Den maktbalans som tidigare präglat 
arbetsmarknaden ifrågasattes då till 
förmån för en intensifierad jämlikhets-
strävan med större makt till staten och 
fackliga organisationer. 

Processen ledde till att den svenska 
modellen, med dess samförstånd 
mellan arbetsmarknadens parter och 
statlig icke-inblandning som norm, 
övergavs. Vad åstadkom denna 
radikalisering? Vilka var idégivarna och 
kunskapskällorna? Hur kunde de nya 
idéerna få ett så stort genomslag i 
praktisk politik? Henrik Malm Lindberg 
undersöker den forskning och samhälls-
debatt som föregick den radikaliserade 
politiken och som utgick från en ny 
tolkning av verkligheten. 

Från jämlikhet till effektivitet
I Från jämlikhet till effektivitet 
(Hjalmarsson och Högberg) tar sig 
Henrik Malm Lindberg och Stig-Björn 
 Ljunggren an förändringarna inom 
socialdemokratin under 1980-talet. En 
tid då idédebatten kom att svänga i en 
mer liberal och effektivitetsorienterad 
riktning. 

Boken är den första ingående skild-
ringen av vad som hände inom svensk 
socialdemokrati under denna viktiga 
period. Det chockerande valnederlaget 
1979 utlöste en förändringsprocess 
inom (S). Krismolnen hopade sig och 
svensk ekonomi stod inför stora struk-
turproblem. Socialdemokratins ledar-
skikt fann det nödvändigt att ompröva 
centrala delar av sin politik. 

I boken diskuteras de politikbyten 
som skedde utifrån ett perspektiv 
om politiskt lärande. Med en sådan 
förståelse riktas sökljuset mot viktiga 
kunskapsgivare och idékällor. Förfat-
tarna visar hur politiker inspirerats av 
den samtida samhällsdebatten, och 
vilka effekter det fått.

Ett starkt mottagande
Böckerna har kommenterats flitigt i 
svenska tidningar. Exempelvis i ETC, 
UNT och Sydsvenskan. Henrik Malm 
Lindberg och Stig-Björn Ljunggren 
har presenterat sina slutsatser vid 
ett antal föreläsningar under året. 
Bland annat under ett välbesökt 
seminarium i  Almedalen och en 
lansering på ABF- huset i Stockholm. 
Böckerna har vid dessa tillfällen kom-
menterats av  relevanta röster såsom 
Irene  Wennemo, Lotta Gröning, Lars 
Tobisson och Håkan Bengtsson. Fler 
föreläsningar väntar samtidigt som 
allmänhetens intresse för politiska 
förändringsprocesser tycks öka, inte 
minst hos en socialdemokrati som 
lämnat oppositionsrollen för att åter 
ha regeringsställningens inflytande 
över politiken.

Politisk förändring

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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 Karlson, docent i statskunskap, två 
länder med exempel på framgångs-
rika reformprocesser: Sverige och 
 Australien. 

Under mer än två decennier lyckades 
båda länderna genomföra ett stort 
antal välfärdshöjande reformer. Dessa 
bidrog till mer dynamiska ekono-
mier, mer flexibla samhällen och en 
ökad  legitimitet för ländernas poli-
tiska  system. Hur kunde dessa länder 
reformeras och moderniseras från 
1980-talet och framåt? Hur kunde de 
övervinna status quo och många av 
de politiska misstag som drabbat de 
flesta andra välfärdsstater? Och vilka 
lärdomar kan dras av andra länder? I 
jakten på svar på dessa frågor utvecklar 
Nils Karlson en allmän teori om institu-
tionell förändring. Med hjälp av denna 
undersöker han hur ett land kan styras 
väl. Kort sagt hur modern statskonst 
kan utövas. 

Modern statecraft bygger på resultat 
från flera av Ratios forskningsprojekt 
om ekonomisk-politisk förändring. 
 Boken publiceras under 2015.

Projektet har letts av Henrik Malm Lind-
berg med finansiering av Jan Wallander 
och Tom Hedelius stiftelse samt Tore 
Browaldhs stiftelse.

Modern statskonst 
Många välfärdsstater kämpar i dag 
med strukturella problem, underskott 
och hög arbetslöshet. Politiken är ofta 
oförmögen att ge förutsättningar för 
skapandet av nya företag, arbetstillfäl-
len och resurser. 

Mot bakgrund av de senaste årens 
många exempel på politikmisslyckaden 
studerar Ratio varför det är så svårt 
att uppnå välståndshöjande politisk 
förändring. Hur kommer det sig att 
reformer som kan gynna alla fortfa-
rande inte genomförs? Och inte minst: 
Hur kommer det sig att reformer trots 
allt har kunnat genomföras? Hur har ett 
fåtal välfärdsstater under vissa perioder 
lyckats genomföra viktiga reformer? 
Vad har gjort institutionell förändring 
möjlig? 

I den kommande monografin 
 Modern Statecraft undersöker Nils 

Mot bakgrund av de 
 senaste årens många 

exempel på politikmisslyckaden 
studerar Ratio varför det är så 
svårt att uppnå  välståndshöjande 
politisk förändring. Hur  kommer 
det sig att reformer som kan 
gynna alla fortfarande inte 
 genomförs?

Politisk förändring

Ulrica Schenström och Aron Etzler diskuterar 
modern statskonst.

Författarna Stig-Björn Ljunggren och Henrik Malm Lindberg till höger i bild – samt 
Lotta Gröning, Irene Wennemo, Ardalan Shekarabi och Ann-Kari Edenius.

Politiken utvecklas då nya kunskaper får genom-
slag. Viktiga kunskapsgivare och idékällor lyfts 
fram i boken Från jämlikhet till effektivitet.



14  RATIO Verksamhetsberättelse 2014

Unga forskare

För framtida forskare

Ratios program för unga forskare 
vänder sig till studenter på ma-
gisternivå och doktorander och 
Post Docs, som är intresserade 
av idé- och kunskapsutveckling 
inom Ratios profilområden.  
Syftet är att utveckla unga  
talangers intresse för forskning.  

Varje år tar Ratio in talangfulla stu-
denter för uppgifter inom pågående 
projekt. Det är en arbetsform som har 
givit goda resultat både för de unga 
akademikerna och för Ratio. Ratio har 
utvecklat kapacitet och erfarenhet att 
ta emot och handleda både assistenter 
och praktikanter inom den ordinarie 
verksamheten. Att flera blir medförfat-
tare till publikationer visar att arbetet 
både är konkret och effektivt.

Josefin Videnord om att praktisera 
på Ratio:

Under hela min praktiktermin 
har jag utmanats och utvecklats 

genom att jag fått arbeta med uppgif-
ter som på pappret är en bra bit över 
den nivå jag hittills uppnått akademiskt. 
Jag har även fått befästa de kunskaper 
jag skaffat mig under utbildningen. Jag 
har svårt att tänka mig en praktikplats 
där du får så mycket användning av det 
du har lärt dig under studietiden som 
på Ratio.

– Till den som undrar om min praktik 
har varit studierelevant har jag ett kort 
svar: absolut!
 
Sommarassistenter
Under sommaren 2014 arbetade nio 
assistenter tillsammans med seniora 
forskare. Att arbeta som assistent hos 
Ratio är en bra bas för vidare karriär, 
inte bara inom akademin.  Johanna Johanna Grönbäck

Så här berättar Johanna Grönbäck 
om sin assistentperiod:

Under år 2014 började jag 
som sommarassistent. Jag 

gjorde en översikt av olika modeller 
för industriella relationer med Henrik 
Malm Lindberg som handledare. När 
sommaren närmade sig sitt slut och 
sammanställningen var färdigskriven 
hade mitt intresse för ämnesområdet 
skjutit i höjden och jag fick möjligheten 
att fortsätta som forskningsassistent 
inom lönebildningsprojektet. Jag har 
nu arbetat med att sammanställa data 
över konfliktåtgärder och strejkvarsel 
i Sverige samt byggt vidare på den 
 sammanställning jag skrev i somras.

Precis innan jag började jobba på  Ratio 
hade jag avslutat mina masterstudier i 
statsvetenskap vid Lunds Universitet. Jag 
kan varmt rekommendera att i samband 
med examen prova på forskningsarbetet. 
Att jobba på Ratio är lärorikt oavsett om 
man vill fortsätta inom akademin eller 
inte. Det är en gemytlig arbetsplats med 
trevliga medarbetare och det erbjuds 
alltid god handledning.

Josefin  Videnord och Evelina Stadin gjorde sin 
praktik hos Ratio under höstterminen 2014. 

Grönbäck, en av sommarassistenterna, 
fick fortsatt anställning och arbetar 
med arbetsmarknadsfrågor.
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Program för 
unga forskare
Forskningsinstitutet Ratios program 
Unga forskare vänder sig till studenter 
på magisternivå till doktorander och 
Post Docs, som är intresserade av idé- 
och kunskapsutveckling inom Ratios 
profilområden.

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

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

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

Unga forskare i Almedalen

Michel Elmoznino Laufer om  
att doktorera på Ratio
Hösten 2014 började jag doktorera på Ratio och Handelshögsko-
lan i Stockholm efter att ha jobbat som forskningsassistent inom 
 programmet ”Financing of Innovations”. Det är inom området 
tillväxtfinansiering som jag också fortsätter att forska. Jag är 
medförfattare till två rapporter – en om affärsänglars betydelse för 
kommersialisering av idéer och en om finansiering av  nystartade 
 företag. Under sommaren fick jag möjlighet att presentera  
 resultaten från en webbenkätundersökning, i Almedalen.        

Mitt intresse för forskning om finansiering av innovationer och nya företag har vuxit under 
tiden som forskningsassistent och jag ser det som en fantastisk möjlighet att doktorera. Ratio 
är en  tvärvetenskaplig miljö med trevliga medarbetare som ger möjlighet att forska inom flera 
 intressanta områden.

Unga forskare

Hannes Andréasson

Michel Elmoznino Laufer

Utmärkelse för bästa uppsats
Hannes Andréasson är tidigare forskningsassistent 
på Ratio och anställdes inledningsvis som sommar-
assistent inom programmet Unga Forskare. Han 
påbörjade arbetet med lönebildning som han nu 
slutfört inom sin masterexamen i Economic Policy 
vid University College London. Masteruppsatsen 
"The effect of decentralized bargaining on the 
structure of wages and firm performance" belöna-
des med omdömet ”Best dissertation”. Uppsatsen 
handleddes av Lotta Stern.

Ett seminarium kombinerat med mingel. Konceptet 
gick hem hos alla besökare i Drottens ruin när Ratio 
och Spendrups bjöd på mat och dryck.

I år deltog flera av Ratios nuvarande 
och tidigare assistenter och dokto-
rander i mingelseminariet i Almeda-
len. I Drottens ruin diskuterades 
framtidens idéer vid 15 olika bord: 
Klarar du framtidens kompetenskrav? 
Är näringslivet bäst på integration? 
Kan ekonomisk tillväxt och en god 

miljö kombineras? Är gasellerna 
trötta? Hur finansierar vi drömmar? 
Är tillväxt inkluderande? Affärsänglar, 
finns de? 

Som vanligt erbjöd Spendrups sitt 
 lokala utbud av öl och vatten med 
tilltugg, i en unik miljö.
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För en krävande 
och  kvalificerad 
målgrupp
Ratios viktigaste uppdrag är att utveckla ny 
kunskap och göra den tillgänglig för akademi, 
näringsliv och beslutsfattare inom politik 
och förvaltning. Med kvalitet, relevans och 
 kunskapsspridning skapas förutsättningar för 
bättre beslut. Vår vetenskapliga kompetens 
gör det möjligt att analysera, tolka och förklara 
 samtidens problem och framtidens utmaningar.

De vetenskapliga kvalitets-
kraven är entydiga. Fors-
karnas resultat publiceras 
i internationella veten-
skapliga tidskrifter med 
hög kvalitet.  Forskningen 
är problemorienterad 
och empirisk, baserad 
på metoder och teorier 
från såväl nationaleko-
nomi, ekonomisk historia, 
industriell ekonomi och 
företagsekonomi som 
juridik, statvetenskap 
och sociologi. Ratio har 
bred tvärvetenskaplig 
publicering och starka 
internationella nätverk 
och samarbeten.

Stor vikt läggs vid att 
föra ut de vetenskapliga 
resultaten i samhällsde-
batten. Ratio har byggt 
upp en stark kommuni-
kativ kapacitet. Uthålligt 
och systematiskt sprids 
Ratios forskningsresultat 
via många kanaler: sociala 
medier, den egna web-
ben, forskarnas bloggar, 
nätverk, pressaktiviteter, 
seminarier och föreläs-
ningar. Resultaten diskute-
ras och debatteras i olika 
fora där vi söker upp och 
engagerar intressenterna 
för ökad kunskap. Det ger 
förutsättning för välgrun-
dade beslut i framtiden.

Ratio har stöd från ett 
stort antal finansiärer – 
stiftelser, myndigheter, 
näringsliv och individer. 
Med kvalitet och relevans 
får vi ökat stöd. Under året 
har vi fått nya finansiärer 
liksom förnyat förtroende 
från parter som tidigare 
stött vår forskning: Ma-
rianne och Marcus Wal-
lenbergs stiftelse, Peter 
Wallenbergs stiftelse, 
Riksbankens Jubileums-
fond, Svenskt Näringsliv, 
Tillväxtverket, Vinnova m 
fl. All forskning är externt 
finansierad och varenda 
krona i forskningsanslag 
går till att utveckla ny 
kunskap. 

Ratio forskar inom områ-
den av stor betydelse för 
Sveriges framtid. Ratio har 
utvecklat ett arbetssätt 
där olika intressenter 
involveras i en process där 
kunskapsinhämtning och 
erfarenhetsutbyte inte-
greras vid utformningen 
av hypoteser och slut-
satser. Genom att arbeta 
aktörsnära kan vi fånga 
upp angelägna och rele-
vanta problemområden 
som behöver utforskas för 
att driva på utvecklingen 
av ändamålsenliga villkor 
för företag och företagare 
i Sverige.

Så arbetar Ratio 

Kvalitet Kunskaps-
spridning

Relevans Finansiering
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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, sociala som 
traditionella. 

Ratios forskare föreläser ofta i publika sammanhang som 
Estrad-föreläsningar, Tillväxtdagarna och i Almedalen. 

Seminarier, konferenser 
och föreläsningar
Som ett led i den vetenskapliga processen deltar Ratios fors-
kare vid seminarier och konferenser, i Sverige och internatio-
nellt.  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. Flertalet av Ratios 
forskare är även knutna till olika universitet och högskolor.

Vetenskaplig publicering
Ratios forskning syftar till att publiceras i artikelform i internationella vetenskapliga tidskrif-
ter, efter sedvanlig peer reviewgranskning. 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.

Forskning tar tid
Den vetenskapliga tidskriften Industrial and Corporate Change publicerade 2014 ett temanummer 
om snabbväxande företag. Det har sitt ursprung i ett vetenskapligt kollokvium som Ratio arrangerade 
våren 2011. I introduktionskapitlet – ”High-growth firms: Introduction to the special issue” – samman-
fattas den senaste forskningen om snabbväxande företag. Där riktas också ett särskilt tack till Ratio.

Temanumret består totalt av åtta artiklar. Karl Wennberg, Handelshögskolan och Ratio, är medförfat-
tare till artikeln ”Whom do high-growth firms hire?” tillsammans med de tidigare Ratio-medarbetarna 
Sven-Olov Daunfeldt, HUI, och Dan Johansson, Örebro universitet, samt Alex Coad, University of Sussex.

Industrial and
Corporate Change
Knowledge-based productivity in “low-tech”industries: evidence from firms in developingcountries
Micheline Goedhuys, Norbert Janz and Pierre Mohnen
Success of start-up firms: the role of financialconstraints 
Tobias Stucki
The effects of external knowledge search andCEO tenure on product innovation: evidencefrom Chinese firms
Jie Wu

Special Section: High-Growth FirmsGuest Editors: Alex Coad, Sven-OlovDaunfeldt, Werner Hölzl and Dan JohanssonHigh-growth firms: introduction to the special section
Alex Coad, Sven-Olov Daunfeldt, Werner Hölzl,Dan Johansson and Paul Nightingale
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Muppets and gazelles: political and methodological biases in entrepreneurship research
Paul Nightingale and Alex Coad
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Samarbeten med genomslag
Inför valet till Europaparlamentet samarrangerades konferensen 
Vilket EU vill vi ha?. Där presenterade Ratio en studie om vilken 
betydelse EU-medlemskapet haft för svensk ekonomi, Sverige och 
EU: Handel och tillväxt. Studien visar att Sveriges varuhandel med EU 
är nästan dubbelt så stor som den skulle ha varit utan medlemskap 
och handelsavtal. Ratio bidrog också med institutionell analys av 
EU:s utveckling. 

På konferensen medver-
kade bland andra Sve-
riges EU-kommissionär 
Cecilia Malmström och 
EU-parlamentarikerna 
Peter Eriksson (MP) och 
Christofer Fjellner (M). 
Samarbetspartners 
till Ratio var Utrikes-
politiska Institutet, 
Kommerskollegium 
och EU-kommissionen i 
Sverige. 

Busy doing nothing
Diskussionen om hur robotarna kommer att ta över stora delar av 
dagens jobb har varit en av årets mest långlivade. Den startade 
med ett seminarium i Almedalen där Ratios medarbetare docent 
Christian Sandström deltog. Stiftelsen för Strategisk Forskning var 
arrangör och i panelen medverkade även Peter Wolodarski, DN, 
Gunnar Karlsson, professor KTH, Roger Mörtvik, TCO, och Mona 
Sahlin, tidigare partiledare för 
Socialdemokraterna.

Över hälften av de svenska 
jobben riskerar att bli digitalt 
ersatta de närmaste 20 åren. 
Även mer komplexa arbeten kan 
automatiseras i takt med att 
robotarna blir mer intelligenta 
och lär sig lära.

Christian Sandström konstate-
rade att den ekonomi och politik 
vi har i dag i mångt och mycket 
bygger på industrisamhällets 
logik. Det fungerar inte särskilt 
bra i ett allt mer digitaliserat 
samhälle.
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Internationella  
samarbeten 
Ratio har starka internationella och tvärvetenskapliga nätverk. I flera 
projekt samarbetar vi med internationella forskare och genomför 
regelbundet konferenser, kollokvier och seminarier med internationella 
inslag. Den världskände nationalekonomen och Harvardprofessorn 
Kenneth Rogoff var årets Eli F Heckscher-föreläsare. Rogoff fick stort 
medialt genomslag och fyllde aulan på Handelshögskolan i Stockholm. 

ELI F HECKSCHER-FÖRELÄSNING:

Krisande länder liknar varandra
Tolstojs inledning av romanen Anna Karenina, att alla lyckliga familjer liknar varandra men 
den olyckliga familjen är alltid olycklig på sitt eget sätt, tycks inte gälla för krisande länder – 
när finansiella kriser uppstår finns tydliga mönster.

– Jag blev själv förvånad över de stora likheterna. Över tid, oavsett politiskt och finansiellt 
system, oberoende av kultur och demografisk situation – likheterna är mycket tydliga.

Det sa professor Kenneth Rogoff vid föreläsningen till minne av Eli F Heckscher där han 
talade under rubriken ”Lessons from Financial Crises”. Han blev också intervjuad av samtliga 
stora dagstidningar: Dagens Industri, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

En lärdom är att det tar längre tid än förväntat att ta sig ur kriser. Det gäller Europa i dag, 
där många länder ännu inte fått bukt på problemen – eller tagit itu med dem.

– Statliga räddningspaket betyder inte att man löser problemen.
I krisens kölvatten ingår fallande priser på hus och andra tillgångar, ökad arbetslöshet och 

sjunkande BNP, under många år.
Analysen baserar sig på ett omfattande datamaterial från studier av 66 länder under 800 

år, som Rogoff beskrivit i boken ”This time it’s different” (tillsammans med Carmen Reinhart).
Men det finns hopp för dem som är beredda att genomföra reformer. Rogoff pekade på 

några verktyg som kan användas för att göra tillväxt möjlig:
• Modernisera utbildningssystemet
• Investera i infrastruktur som påverkar tillväxt
• Stärk innovationskraften och ta bort handelshinder
• Uppmärksamma landets demografiska utveckling
• Öppna landet för arbetskraftsmigration

Internationella kontakter 

RCYSS:

Tillväxtfinansiering 
i internationellt 
perspektiv
Professor Robert Cooter från Berkeley 
University och professor Jan Fagerberg 
från universitetet i Oslo var huvudtalare 
på 2014 års upplaga av Ratio Colloquium 
for Young Social Scientists, RCYSS. 

Robert Cooter har tillsammans med Hans-
Bernd Schäfer publicerat en bok om ekono-
misk utveckling med titeln Solomon’s Knot: 
How Law Can End the Poverty of Nations 
(Princeton University Press, 2012). I boken 
utvecklar Cooter en allmän teori om juridik 
och tillväxtekonomi.

I föreläsningen utgick Cooter även från 
den nya boken The Falcons Gyre som identi-
fierar tre konceptuella fel vid utformandet av 
lagar och politik, vilket fördröjer innovation. 
Det första felet är att lagen måste balansera 
tillväxt och statisk effektivitet. Det andra felet 
är att lagen måste balansera konkurrens och 
äganderätt. Det tredje felet är att ekonomisk 
frihet inte är en mänsklig rättighet.

Jan Fagerberg är en flitigt publicerad 
forskare inom innovation, dess påverkan 
på ekonomin och relaterade policyfrågor. I 
sitt föredrag delade Fagerberg med sig av 
erfarenheter från ett forskningsfält i snabb 
utveckling som också beskrivs i hans bok 
Innovation studies (Oxford University Press). 

Konferensen var denna gång en del av 
projektet Financing of Innovations. Förutom 
plenarföreläsarna medverkade 14 unga fors-
kare som fick möjlighet att diskutera tillväxtfi-
nansiering i ett internationellt perspektiv.

Kenneth Rogoff
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Vilka dygder krävs för att långsiktigt bygga 
framgångsrika företag? Och hur kan 
företagande och entreprenörskap bidra 
till mänsklig blomstring? Det är frågeställ-
ningar som Ratio sökt besvara i projektet 
”Företagande och mänsklig blomstring”. 

En viktig slutsats är att dygder kan betraktas 
som en uppsättning kompetenser av avgö-
rande betydelse för entreprenörskap och en 
fungerande marknadsekonomi. Detta synsätt 
får konsekvenser för utbildningen av framtida 
företagsledare, liksom för ekonomers och 
politikers syn på marknader och vinstdrivande 
företag.

Projektet sammanfattas nu i boken Virtues 
in Entrepreneurship (red Nils Karlson, Mikolaj 
Norek och Karl Wennberg), som utkommer vå-
ren 2015, där frågan om dygders betydelse för 
entreprenörskap och företagsamhet utforskas 
i nio fristående kapitel. 

Professor Deirdre McCloskey medverkar 
med en introduktion till antologin. Övriga 
medverkande är:

• Stephen Hicks, Ph.D., Executive Director 
Center of Ethics and Entrepreneurship, Pro-
fessor Department of Philosophy, Rockford 
University, USA

• Mikolaj Norek, Ratio Institute, Stockholm

• Karl Wennberg, Associate Professor, Ratio 
Institute and The Stockholm School of 
economics, Stockholm

• Eugene Heath, Professor, State University of 
New York at New Paltz,USA

• Lynette Osiemo, Doctoral Student, Univer-
sity of the Witwatersrand, South Africa

• Robert M. Gemmell, Assistant Professor, 
Georgia State University, Atlanta, USA

Internationella kontakter

Virtues in Entrepreneurship

• David Lipka, Assistant Professor, Internatio-
nal Center for Economic Research, Prague

• Rasmus Nykvist, Research Assistant, Ratio 
Institute, Stockholm

• Nils Karlson, Associate Professor and  
President, Ratio Institute, Stockholm

• Elina Fergin, Research Assistant, Ratio  
Institute, Stockholm

• Art Carden, Assistant Professor, Samford 
University and Institute for Faith, Work, and 
Economics, USA

Boken kombinerar empiriska och teoretiska 
bidrag om dygdernas roll i företagandet. 
Bland annat diskuteras om etik är ett alternativ 
till CSR (Corporate Social Responsibility) 
inom näringslivet. Boken bidrar på flera sätt 
till en aktuell och angelägen diskussion om 
marknadsekonomins utveckling och behov av 
etiska riktlinjer inom näringslivet. 

Virtues in Entrepreneurship          N
ils Karlson  M

ikolaj N
orek  Karl W

ennberg

Virtues in Entrepreneurship

Nils Karlson  Mikolaj Norek  Karl Wennberg

Virtues in Entrepreneurship
Does virtuous behavior contribute to business success? And is virtues ethics a 

superior alternative to corporate social responsibility in business ethics? 
This volume combines empirical and theoretical contributions from  

a range of different contexts on the role of virtues in  
entrepreneurship. It show the contemporary relevance  of virtue theory in analyzing markets as  well as business development. Virtues may be regarded as a kind of competencies, which are essential  

in an entrepreneurial society. This bears consequences for how  
we educate future business leaders, but also for how   economists and policymakers should look  on markets and for-profit firms.A special introduction is written by Professor Deirdre McCloskey.The editors, Nils Karlson, Mikolaj Norek and  Karl Wennberg, are all affiliated  with the Ratio Institute  in Stockholm,  

Sweden.

Liberty and bioethics
I augusti samlades 14 internationella forskare vid 
ett kollokvium finansierat av Liberty Fund, för att 
utforska temat ”frihet och bioetik”. En rad olika 
texter, med skilda perspektiv, diskuterades. En 
av många viktiga insikter var att begrepp som 
individuell autonomi och mänsklig värdighet är av fundamental betydelse för kunna göra 
etiska avvägningar och bedömningar på områden där  biotekniken förskjuter gränsen för det 
mänskligt möjliga.

Ratio har regelbundet arrangerat kollokvier i samarbete med Liberty Fund sedan 2003.

Konferenser 2015
Under 2015 är en rad internationella 
 konferenser inbokade:

20-22 augusti: Skills for Growth 
(call for papers) 
RCYSS, Ratios kollokvium för yngre forskare 
inom nationalekonomi, företagsekonomi, 
statskunskap, ekonomisk historia och relate-
rade ämnen hålls 20-22 augusti. Årets tema 
är Skills for Growth. 

Kollokviet samlar forskare för att disku-
tera hur kompetens kan utvecklas, tränas 
och bedömas liksom hur man kan öka 
inslaget av praktik i utbildning, validering 
och arbetsmarknadens funktionssätt. 

Konferensen är tvärvetenskaplig och 
alla deltagare presenterar vetenskapliga 
papper. 

Två plenarföreläsare medverkar: Profes-
sor Jonas Olofsson, Malmö Högskola och 
Ratio, och professor Paul Ryan, Kings 
College Cambridge. Jonas Olofsson har 
en stor vetenskaplig produktion inom 
arbets marknadsforskning med särskilt fokus 
på yrkesutbildning och arbetsplatsförlagt 
lärande. Paul Ryan kommer att föreläsa om 
Economic aspects of apprenticeship. 

28-29 augusti: Liberty Fund 
(call for papers)
Vetenskaplig konferens med temat Liberty 
in the Works of Elinor and Vincent Ostrom. 
Internationellt framstående forskare 
diskuterar det vetenskapliga arbetet som 
Nobelpristagaren Elinor Ostrom och hennes 
make Vincent skapade. Samarrangeras med 
Liberty Fund.

22 september: Eli F Heckscher-
föreläsning 2015
Professor Naomi Lamoreaux är Stanley B. 
 Resor Professor of Economics and History 
vid Yale University och gästforskare vid 
 National Bureau of Economic Research i 
USA.

Professor Deirdre 
McCloskey 
medverkar med 
en introduktion till 
antologin.
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Forskning om företagens villkor  
i debatten
Ratio forskningsfokus ligger på områden som är strategiskt viktiga för det 
svenska näringslivet och det svenska samhällets utveckling. Resultat från 
forskning om företagandets villkor har fått stort genomslag i debatten 
under året.

19-12-2014 Satsa på praktikanter lönsamt på längre sikt – Svenska dagbladet
08-12-2014 Ungdomsföretag blir en väg till framtiden – Blekinge läns tidning
18-11-2014  Eget företag hissas av svenskar – Tidningarnas telegrambyrå
25-04-2014  Affärsänglarnas nya drömprojekt – Veckans affärer
19-03-2014  Ett av de största tillväxthindren – Borås tidning
07-03-2014  Dags att revidera synen på affärsänglar – SvD Näringsliv
03-01-2014  Kompetensbrist ett stort tillväxthinder – Eskilstunakuriren

Forskning för 
Facebook
Ratio har under året nått ut i fler kanaler 
som Facebook, Twitter och Instagram. 
Där kan den intresserade nås av forsk-
ningsresultat, hitta webbsändningar och 
utforska vår miljö. 
Under 2014 har vi:
• mer än fördubblats på Facebook
• marknadsfört aktiviteter och resultat 

med nya metoder
• nått allt fler genom Ratios konto 

på mikrobloggtjänsten Twitter. En 
 höjdpunkt på året kom då nyhets-
sajten Makthavare.se listade 

 @ratio_institute som en av Alme-
dalens viktigaste  twitterkonton.

Ratios forskning i 
samhällsdebatten
Stor vikt läggs vid att föra ut Ratios forskningsresultat i samhällsde-
batten. Året som gått har präglats av forskningsresultat om affärs-
änglar, svensk socialdemokrati, additiv tillverkning, lönebildning och 
tillväxtfinansiering. Även resultat om kompetensförsörjning har varit 
föremål för omvärldens intresse med nya studier om arbetsplats-
förlagt lärande och ungas etablering på arbetsmarknaden. 

Ratio i media

Jag är förfan socialist. 
– Göran Greider, Dagens Arena 01-10-2014

Uppmärksammade nya böcker  
om politiskt lärande
Två böcker publicerade som avslutning på ett stort projekt om ekonomisk-politiskt lärande.  
Lanseringen inspirerade många recensenter och debattörer till djupläsning och analyser.

02-12-2014 Aldrig räcka till – Magasinet Neo
10-10-2014 Socialdemokraterna lärde sig också av Moderaterna – Svensk tidskrift
01-09-2014 Kommer S att radikaliseras? – Blekinge läns tidning
31-08-2014 När målet helgar medlen – Upsala nya tidning
23-08-2014 Välfärd – Sydsvenska dagbladet
05-08-2014 Fint fönster mot radikala idéer – Upsala nya tidning
25-07-2014 Mycket finns att lära av 68:orna – Dagens ETC
13-07-2014 När socialdemokratin gapade efter mycket – Dagens bok
05-07-2014 Var det verkligen Jesus som var i Almedalen? – Gotlands tidningar
10-12-2014 Nya perspektiv på Sverige – Jusektidningen

@AnnaMindelof  30 Jun 2014
#framtidssmedjan Karl Wennberg – med 
för mkt regler går det inte att leka

@_asa_lindh  2 Jul 2014
Nils Karlson: centraliserad lönebildning 
missgynnar kvinnor och gynnar män 
särskilt i konfliktbenägna mansdominerade 
branscher 

@UlfBjereld  3 Jul 2014
”Trianguleringens 
tragedi”. Jag gillar det 
uttrycket av Nils Karlson 
från Ratio väldigt mycket. 
#almedalen

Tillväxt och jobb
Antologin Vilket EU vill vi ha? referera-
des flitigt under veckorna före valet till 
Europaparlamentet. Nedan är ett urval 
av hänvisningar till Ratios bidrag om de 
ekonomiska effekterna av EU medlem-
skapet respektive unionens institutio-
nella utveckling.

22-05-2014 – Väljarna har mycket att tjäna 
på stärkt EU – Göteborgs-posten
09-05-2014 – EU:s Janusansikte – Svensk 
tidskrift
08-05-2014 – Vilket EU vill vi ha? – Svenska 
dagbladet
06-05-2014 – Vilket EU? – Sydsvenska 
dagbladet
05-05-2014 – Handelsavtal med USA kan  
ge tillväxt och jobb – Europaportalen
28-04-2014 – Allt det som är bra med EU  
är gratis – Norrbottens-kuriren
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Ratio TV 
Ratio webbsänder många seminarier 
och presentationer som sedan finns 
tillgängliga på hemsidan. I kortare 
inspelningar finns även intervjuer och 
sammanfattningar av forskningsre-
sultat.

Rethinking education – 5 mars 
Kunskap och kompetens har blivit allt viktigare 
när ny teknik har ökat kunskapens tillgänglig-
het men också dess omsättningshastighet. 
Hur denna utveckling påverkar svensk utbild-
ning och kompetensförsörjning diskuterades 
under konferensen Rethinking Education, ar-
rangerad av Ratio i samarbete med Microsoft:

• Skills for Growth: Nils Karlson, VD Ratio, 
introducerar konferensen med resultat från 
Ratios forskningsprogram Kompetens för 
tillväxt

• Teaching 21st Century Skills: Greg Butler, 
Collaborative Impact, om hur utbildning kan 
möta framtidens kompetensbehov

• Educational Futures and the Challenge of 
MOOC:s: Dr Rebecca Ferguson beskriver hur 
Open University i London är organiserat

• Practical Skills and Engaging Learning Envi-
ronments: Kirsti Lonka, professor Helsingfors 
universitet, om hur man skapar engageran-
de lärmiljöer med stöd av digital teknik

• Det svenska utbildningssystemets utma-
ningar och potential: Maria Arnholm (FP), 
biträdande utbildningsminister, om ny syn 
på vuxen- och yrkesutbildning

• En kompetensstrategi för Sverige: Nils Karl-
son summerar konferensen och presenterar 
en kompetensstrategi.

När man talar om 
”68:orna” tänker de 

flesta på strejkande gruvarbe-
tare och Vietnamdemonstran-
ter. Vissa ser nog skäggiga 
män med Maos Lilla röda i 
rockfickan. Betydligt färre 
tänker på marxistiska LO-
ekonomer och radikaliserade 
utredare. Trots att det i minst 
lika hög grad var de senare 
som stod för radikaliseringen 
av samhällsklimatet. 

– Det menar i alla fall ekonomihistorikern 

Henrik Malm Lindberg i sin nyutkomna bok 

Drömmen om jämlikhet. Socialdemokratins ra-

dikalisering och den svenska modellens fall. Det 

är en intressant liten studie av hur idéer och 

politik hänger ihop. Malm Lindberg konstaterar 

att det ofta fungerar så att rörelseintellektuella 

och akademiker driver politiker framför sig. 

Särskilt under tider av radikalisering. UNT

Ratio i media

Maria Arnhom Debatt i Almedalen.

Vilket EU vill vi ha? – 10 april 
Konferensen Vilket 
EU vill vi ha? – ar-
rangerad av Ratio 
tillsammans med 
Utrikespolitiska 
Institutet, Kom-
merskollegium och Europakommissionen i 
Sverige – sändes av SVT på Kunskapskanalen. 
Den finns fortfarande att se på SVT Play och 
via Ratio TV.

Efter Alliansen – Almedalen 3 juli 
Nils Karlson, Aron Etzler och Ulrica Schenström 
diskuterade reformer, triangulering och den 
kommande boken Modern statecraft.

Så vänder vi trenden för Pisa 
– Almedalen 3 juli 
Vilka förmågor bygger framtidens kompetens? 
Och hur kan vi vända trenden för Pisa? Ratio 
presenterade ny forskning om hur vi bygger 
framtidens kompetens.
• Framtidens kompetens: Nils Karlson, VD 

Ratio, om vilka förmågor som efterfrågas i 
näringslivet, nu och i framtiden

• Lärande på djupet: Greg Butler, Collabora-
tive Impact, om utbildningens utmaningar

• Digitala lärandets möjligheter: Uno Fors, 
professor Stockholms universitet, om digital 
teknik i utbildningen

• Snabba förändringar möjliga: Greg Butler, 
Collaborative Impact, visualiserar vilka åtgär-
der som kan ge snabba resultat för att vända 
trenden för svensk utbildning.

Var skapades Sveriges 100 främsta  
innovationer? – 28 augusti 
Christian Sandström beskriver näringslivets 
betydelse för Sverige som uppfinnarnation.

Intresse för 
innovationer
Svenskt välstånd har i hög grad byggt 
på banbrytande innovationer som ofta 
har blivit exportsuccéer. Ratio har under 
hösten väckt stort intresse med ny forsk-
ning om var innovationer skapas och hur 
de finansieras.

12-12-2014 – Forskning är inte innovation – 
Enköpings-posten
07-12-2014 – Snart tar robotarna över ditt 
jobb – Tidningarnas telegrambyrå
29-11-2014 – Innovationskatapult i tomtens 
säck? – Svenska dagbladet
05-11-2014 – Få uppfinningar slår igenom 
kommersiellt – Dagens nyheter
20-10-2014 – Så får Damberg fart på fram-
tidens företag – Dagens samhälle
28-09-2014 – Näringslivet står för flest 
innovationer – Entreprenör
11-07-2014 – Öka baskunskaperna för att 
möta digitaliseringen – Göteborgs-posten
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Capital at Various Levels. Ratio Working Paper 
No. 251.

l Rapporter:

Elmoznino Laufer, M., Svensson, L., Wenn-
berg, K., & Berglund, H. (2014). Affärsängel-
nätverk och investeringar. Ratio och Connect 
Sverige.

Halvarsson, D., Daunfeldt, S-O., & Gustavs-
son Tingvall, P. (2014). Företagsstöd till 
innovativa små och medelstora företag – en 
kontrafaktisk effektutvärdering. Tillväxtanalys 
PM 2014:16.

Halvarsson, D., Kokko, A., & Gustavsson 
Tingvall, P. (2014). Sverige och EU: Handel och 
tillväxt -EU:s effekt på handel och ekonomisk 
tillväxt bland medlemsländerna.

Sandström, C. (2014). Var skapades Sveriges 
100 främsta innovationer? Reforminstitutet 
och Svenska Uppfinnarföreningen.

Wennberg, K., & Elmoznino Laufer, M. (2014). 
Financing future job creators. Ratio och 
Företagarna.

Andersson, C., Näslund Blixt, M., Lundbäck, 
M., Hjertqvist, O., Fredriksson, J. J., & Lerøy 
Sataøen, H. (2014). Strukturreformer i hälso- 
och sjukvården – erfarenheter från Danmark, 
Norge, England och Nederländerna. Vård-
analys, rapport nr 2014:8. 

Publikationer

l Kompetens för tillväxts  
rapportserie:

Olofsson, J. (2014). Yrkesutbildning i föränd-
ring – utmaningar och möjligheter ur ett 
forsknings- och aktörsperspektiv. Rapport nr 
2014:10. 

Halvarsson, D., & Wennberg, K. (2014). Hur 
växer kunskapsintensiva företag som sysslar 
med företagstjänster? Rapport nr 2014:11.

Vallinder, A. (2014). Vishet – den yttersta 
kompetensen. Rapport nr 2014:12.

Panican, A. (red.). (2014). Yrkesutbildning för 
morgondagens arbetsliv. Stockholm: Dialogos 
Förlag. Ingår i serien som rapport nr 2014:13. 

Persson, K. (2014). Effekter av arbetsplatsför-
lagt lärande på företag – erfarenheter från 
fem företagsgymnasier. Rapport nr 2014:14. 

Höghielm, R. (2014). Man lär så länge man har 
elever. Rapport nr 2014:15.

12  rapporter

What  Obstacles do 
 entrepreneurs encounter? 

Artikeln beskriver de frågor entreprenörer 
behöver hjälp med när de startar och 
driver företag. Med tillgång till en unik 
 databas med mer än 30 000 observatio-
ner 2005-2009 visar Lougui och Nyström 
att entreprenörer oftast har frågor som 
rör skatter och tolkning av regler. Artikeln 
ger därmed viktiga insikter i hur företa-
gandets villkor kan förbättras.

Redirecting International 
Trade:  Contracts,  Conflicts, 
and Institutions

Artikeln publice-
rades i Journal 
of Economics 
and Statistics. 
Författad av Ari 
Kokko, Bengt 
Söderlund och 
Patrik Tingvall.

För att stu-
dera kvalitet i nationella institutioner vid 
internationell handel har författarna ut-
format ett index som visar på antalet han-
delsdispyter inom WTO. Resultaten tyder 
på att snabbt växande marknader drar 
till sig export, men att låg institutionell 
kvalitet utanför OECD-området skapar 
osäkerhet och dämpar utvecklingen.

Bengt Söderlund

Kristina Nyström
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Rethinking education – 5 mars
Nils Karlson introducerade ”Skills for Growth” 
vid halvdagskonferensen med samma namn, 
samt summerade med ”En kompetensstrategi 
för Sverige”. 

Konferensens tema var att studera kunskap 
och kompetens för en global värld, där flera 
internationella talare medverkade:

Greg Butler, grundare av Collaborative 
Impact, Dr Rebecca Ferguson, Open University 
London, Professor Kirsti Lonka, Helsingfors uni-
versitet, och Maria Arnholm (FP), biträdande 
utbildningsminister.

Talarna kommenterades av panelisterna:
Henrik Blomgren, KTH, Cecilia Fahlberg, 
Unionen, Uno Fors, Stockholms universitet, 
Lotta Gröning, Expressen, Lars Haikola, 
Universitetskanslersämbetet, Per Hidesten, 
Industriarbetsgivarna, Jonas Milton, Almega, 
samt Eva Pethrus, Microsoft.

Ann-Kari Edenius modererade konferensen 
som arrangerades tillsammans med Microsoft 
hos Unionen i Stockholm.

Affärsängelnätverk och investeringar  
– 7 mars 
Karl Wennberg och Michel Elmoznino Laufer 
presenterade rapporten ”Affärsängelnätverk 
och investeringar”. Christian Sandström 
modererade seminariet som arrangerades av 

Egna konferenser, seminarier 
och föreläsningar

Egna konferenser

l Konferenser

Ratio och Connect Öst på Hotel Birger Jarl i 
Stockholm. 

Vilket EU vill vi ha? – 10 april 
I samarbete med Utrikespolitiska Institutet, EU-
kommissionen i Stockholm och Kommerskol-
legium arrangerade Ratio konferensen ”Vilket 
EU vill vi ha?”. Patrik Tingvall presenterade 
rapporten ”Sverige och EU: handel och tillväxt” 
som Jennie Nilsson (S), riksdagsledamot, och 
Jens Spendrup, ordförande Svenskt Näringsliv, 
kommenterade. 

UI höll därefter ett pass om fred och 
säkerhet i Europa där Björn Fägersten, docent 
i statsvetenskap, medverkade tillsammans 
med Anna Jardfeldt, VD för UI, Hans Linde (V), 
riksdagsledamot, och Cecilia Malmström, EU-
kommissionär.

I det avslutande passet föreläste Joakim 
Nergelius, professor i juridik, om ”EU och rätts-
staten” och Nils Karlson om ”EU:s Janusansik-
te”. De kommenterades av Europaparlamen-
tarikerna Peter Eriksson (MP) och Christofer 
Fjellner (M). Ann-Kari Edenius modererade 
Ratios seminarier.

Konferensen hölls i Europahuset i Stockholm.

Framtidens idéer – Almedalen 2014
Ratio arrangerar varje år egna seminarier 
under politikerveckan i Almedalen, Gotland. 
2014 utforskade vi framtidens idéer i form 

av en förmiddagskonferens, två fristående 
seminarier, en eftermiddagskonferens och ett 
mingelseminarium med Ratios unga forskare. 
Ann-Kari Edenius modererade samtliga Ratios 
arrangemang i Almedalen.

Lönebildning i verkligheten – 30 juni  
Anne-Sophie Larsson, Nils Karlson, Henrik Malm 
Lindberg och Lotta Stern presenterade slutsat-
serna från boken ”Lönebildning i verkligheten”. 
Forskningsresultaten diskuterades i tre olika 
avsnitt med paneler. 

Hur styrande är kollektivavtalen? 
Mattias Dahl, förhandlingschef Svensk Handel
Susanna Gideonsson, 1:a vice förbunds-
ordförande Handelsanställdas förbund
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna 
Pontus Sjöstrand, förhandlingschef Visita
Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF Metall

Lönesättning som strategisk resurs
Annika Elias, ordförande Ledarna
Niklas Hjert, avtalschef Unionen
Terese Neivelt Ericsson, PwC/SACO
Charlotte Witt, HR-chef ÅF

Kollektivavtalens framtid
Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO
Claes Stråth, GD Medlingsinstitutet
Christer Ågren, vvd Svenskt Näringsliv

Anders Ferbe tog chansen att testa sin samar-
betsförmåga i Pisa-testet som Ratio tillhanda-
höll under Almedalsveckan.

Anna Jordfelt, Björn Fägersten, Cecilia Malmström och Hans Linde.
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Riksdagsledamoten Jennie Nilsson (S) inledde 
konferensen där Ratios doktorand Michel 
Elmoznino Laufer redovisade forsknings-
studien Financing future Job Creators som 
kommenterades av Elisabeth Thand Ringqvist, 
VD Företagarna, och Öivind Neiman, VD 
Sparbankernas Riksförbund. 

Medverkade gjorde också affärsängeln 
Charlotte Bohman och serieentreprenören 
Hannes Dernehl, som gav sina perspektiv på 
frågan om innovationsfinansiering. Doktorand 
Louise Nordström redovisade färska forsk-
ningsresultat om riskkapitalisternas roll. Nils 
Karlson introducerade forskningsprogrammet 
och Christian Sandström modererade konfe-
rensen som hölls hos Vinnova i Stockholm.

Kompetens för tillväxt
Forskningsprogrammet ”Kompetens för till-
växt” har arrangerat sex lunchseminarier och 
två regionala dialoger under året:

30-01-2014  Jonas Olofsson höll föredrag om 
”Yrkesnämnderna och färdigutbildning – en 
utbildningsmodell i förändring”.

20-02-2014 Daniel Halvarsson och Karl Wenn-
berg presenterade ”Hur växer kunskapsintensi-
va företag som sysslar med företagstjänster?”.

19-03-2014 Regional dialog i Borås.

27-03-2014 Aron Vallinder presenterade 
 ”Vishet - den yttersta kompetensen”.

25-09-2014 Nils Karlson och Henrik Malm 
Lindberg höll föredrag om ”Lönebildning och 
kompetensförsörjning”. 

17-10-2014 Robert Demir höll föredrag om 
”Psykologiskt kapital och kompetensförsörj-
ning – hur identifierar man den bortglömda 
kompetensen?”.

28-11-2014 Kristine Persson och Robert 
Höghielm presenterade två rapporter vid 
seminariet ”Arbetsplatsförlagt lärande och 
effekterna på företagen”.

12-11-2014 Regional dialog i Halmstad.

Kan vi lita på att (S) tänkt om? – 1 juli
Henrik Malm Lindberg och Stig-Björn Ljung-
gren presenterade resultaten från forsknings-
projektet om ekonomisk-politiskt lärande i 
socialdemokratin och den nyutkomna boken 
”Från jämlikhet till effektivitet”. Lotta Gröning, 
Expressen, Irene Wennemo, Aftonbladet, 
och riksdagsledamot Ardalan Shekarabi (S) 
diskuterade.

Efter Alliansen – 3 juli
Nils Karlson föreläste om ”Efter Alliansen – Ett 
drama i fem akter” vid Ratios seminarium 
om modern statskonst. Ulrica Schenström, 
Halvarsson & Halvarson, och Aron Etzler, 
partisekreterare (V), diskuterade.

Så vänder vi trenden för Pisa – 3 juli
Nils Karlson inledde och avslutade efter-
middagskonferensen som utforskade vilka 
förmågor som bygger framtidens kompeten-
ser och hur dessa kan tränas, bedömas och 
utvärderas. Tillsammans med politiker och 
parter diskuterade forskarna även det digitala 
lärandets möjligheter samt hur vi vänder tren-
den för Pisa, i tre olika avsnitt med paneler.
Konferensen arrangerades i samarbete med 
Almega, Collaborative Impact, Industriar-
betsgivarna, Livsmedelsföretagen, Microsoft, 
Skogs- och lantbruksarbetsgivarförbundet, 
Svensk Handel, Sveriges Byggindustrier, 
Svenskt Näringsliv, Trä- och möbelföretagen, 
Transportgruppen, Visita och VVS Företagen. 

Lärande på djupet 
Greg Butler, Collaborative Impact
Anders Ferbe, ordf IF Metall
Peter Jeppsson, VD Transportgruppen
Johan Mossling, tf VD VVS Företagen
Cecilia Nykvist, VD Ung Företagsamhet

Det digitala lärandets möjligheter
Uno Fors, Stockholms universitet
Anne-Marie Fransson, VD IT & Telekom-
företagen
Bertil Östberg, statsekreterare (FP), utbild-
ningsdepartementet
Eva Pethrus, Skolutvecklingsansvarig för  
utbildning, Microsoft

Så vänder vi trenden för Pisa
Greg Butler, Collaborative Impact
Rossana Dinamarca, riksdagsledamot (V)
Anna Ekström, GD Skolverket
Tomas Tobé, riksdagsledamot (M)
Nils Karlson, Ratio

Forskarna deltog utöver dessa i flera andra ak-
törers seminarier. De redovisas under externa 
konferenser på nästa uppslag.

Startkonferens Financing of Innovations – 
20 oktober
Startkonferensen för forskningsprogram-
met Financing of Innovations arrangerades i 
 samarbete med Vinnova den 20 oktober.

33 vetenskapliga 
seminarier

3  000 +
konferens- och seminariedeltagare

Ratios årsmöte 2014 
Lönebildning i verkligheten
Det finns många bestämda uppfattningar om hur lönebildningen borde gå till.  Ändå saknas 
kunskap om hur den verkligen fungerar och vilka konsekvenserna är av olika typer av lönebild-
ning. Verklighetens lönebildning är mer komplex och ofta annorlunda än vad många förväntar 
sig. Ratio har under flera år forskat om lönebildningens betydelse för företagens utvecklings-
kraft. Under året avslutades projektet och på årsmötet bjöds förhandsinformation och diskus-
sion om resultaten.

Lönebildning för utvecklingskraft:
Nils Karlson, docent, vd, Anne-Sophie Larsson, forskningsassistent, Lotta Stern, docent 

Sedan följde en diskussion med Charlotte Witt, HR-chef på ÅF, Pontus Sjöstrand, Visitas 
förhandlingschef, och Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen. Under årsmötet 
presenteras även aktuell forskning om företagandets villkor:
• Marknad och handel: EU-medlemskapets ekonomiska konsekvenser, 

Patrik Tingvall, docent
• Regional tillväxt – flyttströmmar och attraktionskraft, Martin Korpi, 

ek dr
• Drömmen om jämlikhet – politisk förändring, Henrik Lindberg, fil dr
• Financing of Innovations, Christian Sandström, tekn dr

Slutligen avtackades Ratios ordförande sedan 2006 – Jens Spendrup.
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Egna konferenser

l Seminarier:

19-03-2014 Mattias Lundbäck arrangerade 
seminariet ”Hur mår svensk sjukvård?” i samar-
bete med Lif, Arena idé, Swedish Medtec och 
Leading Healthcare i Stockholm.

20-03-2014 Karl Wennberg arrangerade en 
workshop om ”Making a theory contribution 
in organization science” på Handelshögskolan 
i Stockholm. 

01-04-2014 Mirko Ernkvist och Yulia Zherlygina 
föreläste om ”Novel database methods in 
business administration, economic history and 
process research. The experience from a new 
comparative research project on deregulatory 
processes” på en workshop om databasforsk-
ning, arrangerad av Mirko Ernkvist vid Handels-
högskolan i Stockholm. 

09-04-2014 Mattias Lundbäck arrangerade 
seminariet ”Vem betalar, hur mycket och för 
vad?” i samarbete med Lif, Arena idé, Swedish 
Medtec och Leading Healthcare i Stockholm.

06-05-2014 Karl Axelsson och Nils Karlson ar-
rangerade ett seminarium för unga kandidater 
till Europaparlamentet om ”Vilket framtida EU 
vill vi ha?” där Nils Karlson föreläste om ”EU:s 
Janusansikte” hos Ratio i Stockholm.

07-05-2014 Mattias Lundbäck arrangerade 
seminariet ”Vård eller hälsa – om patientmakt 
i praktiken” i samarbete med Lif, Arena idé, 
Swedish Medtec och Leading Healthcare i 
Stockholm.

09-05-2014 – 10-05-2014 Karl Wennberg 
och Christian Sandström arrangerade en 
doktorandkonferens på temat ”Creative Writing 
in Academia” hos Ratio i Stockholm.

23-05-2014 Ratio höll frukostseminarium vid 
Tillväxtdagarna i Umeå med rubriken ”Före-
tagens kompetensförsörjning –  det främsta 
tillväxthindret” där Nils Karlson presenterade 
forskningsresultat från programmet Kompetens 
för tillväxt som Ann-Kari Edenius modererade.

27-05-2014 – 30-05-2014 Martin Korpi arrang-
erade en workshop om ”Karriärmöjligheter och 
regional utveckling” i Halmstad.

02-07-2014 Mattias Lundbäck arrangerande se-
minariet ”Vad krävs av medierna, medborgarna 
och makten för att vården ska bli en valfråga?” i 
samarbete med Lif, Arena idé, Swedish Medtec 
och Leading Healthcare i Almedalen, Visby. 

28-08-2014 Christian Sandström presenterade 
”Var skapades Sveriges 100 främsta innovatio-
ner?” vid ett seminarium som samarrangerades 
med Reforminstitutet, Svenska uppfinnareför-
eningen och Stockholms innovatörskrets hos 
Ratio i Stockholm.

04-09-2014 Christian Sandström och Niklas 
Elert talade på ett lunchseminarium om 
gröna subventioner vid Emma Heikenstens 
presentation av sin mastersuppsats hos Ratio i 
Stockholm. Andreas Stubelius, Energimyndighe-
ten, kommenterade.

09-10-2014 Henrik Malm Lindberg och Stig-
Björn Ljunggren föreläste om ”Vart är socialde-
mokratin på väg?” hos Ratio i Stockholm. 

21-10-2014 Lotta Stern, Anne-Sophie Lars-
son, Henrik Malm Lindberg och Nils Karlson 
presenterade ”Lönebildning i verkligheten” vid 
boklanseringen på Långholmen i Stockholm.

Forskningsprojektet Lönebildning för utveck-
lingskraft avslutades med en bok som lansera-
des i samband med ett seminarium som hölls 
på Långholmens Wärdhus.

I det gamla kronohäktet på Långholmen i Stockholm huserar i dag en konferensanläggning med 
värdshus som drivs av Långholmen Hotell och Restaurang AB. Företaget var ett av de 27 fallföretag 
som ingick i forskningsprojektet. 
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Egna konferenser

07-05-2014 ”The Skill Complementarity of Bro-
adband Internet”, Anders Åkerman, Stockholms 
universitet
Opponent: Patrik Tingvall

09-04-2014 ”The Impact of Uncertainty on 
Economic Activity”, Rikard Friberg, Handelshög-
skolan Stockholm
Opponent: P-O Bjuggren

14-05-2014 ”Assortative Matching of Exporters 
and Importers”, Yoichi Sugita, Handelshögsko-
lan Stockholm
Opponent: Patrik Tingvall

21-05-2014 ”The Misaligned Incentives of Tem-
porary Work Agencies and Their Client Firms”, 
Morgan Westeus, Umeå universitet
Opponent: Mattias Lundbäck

04-06-2014 ”Are all moves equally good? 
Changing occupations and productivity effects 
over the careers of inventors” Olof Ejermo, 
Circle, Lunds universitet 
Opponent: Martin Korpi

11-06-2014 ”Investment liberalisation, tech-
nology take-off and export market entry: Firm 
level evidence for China”, Holger Görg, Kiel 
Institute 
Opponent: Patrik Tingvall

18-06-2014 ”The Impact of E-Verify Mandates 
on Labor Market Outcomes”, Pia Orrenius, 
Federal Reserve Bank of Dallas 
Opponent: Nils Karlson

27-08-2014 ”Transition paths: assessing condi-
tions and alternatives”, Staffan Laestadius, KTH
Opponent: Christian Sandström

03-09-2014 ”Cost and benefits to phasing 
out paper currency”, Kenneth Rogoff, Harvard 
University
Opponent: Bo Sjö, Linköpings universitet

10-09-2014 ”Unleashing the tools of process 
innovation: The alignment between IT capa-
bility and external search strategies”, Martin 
Wallin, Chalmers 
Opponent: Karl Wennberg

15-09-2104 ”Institutional change and and 
the mandatory bidrule: The case of Scania 
and Volkswagen”, Sophie Nachemson-Ekwall, 
Handelshögskolan Stockholm
Opponent: Louise Nordström

17-09-2014 ”Benefits Conditional on Work and 
the Nordic Model”, Ann-Sofie Kolm, Stockholms 
universitet
Opponent: Mattias Lundbäck

18-09-2014 ”In intrapreneurship we trust - 
Institutions and the allocation of entrepreneur-
ship”, Erik Stam Utrecht School of Economics 
Opponent: Karl Wennberg

24-09-2014 ”Är den svenska regleringen av 
aktiebolagets organisation ändamålsenlig för 
ägarledda aktiebolag?” Hanna Almlöf, Linkö-
pings universitet
Opponent: P-O Bjuggren

29-09-2014 ”The Dynamics of Firms’ Factor 
Demand and Inventories”, Karolina Stadin, 
Uppsala universitet
Opponent: Daniel Halvarsson

08-10-2014 ”Swedish industrial renewal 
1970-2007: An innovation output perspective”, 
Karolin Sjöö, Lunds universitet
Opponent: Mirko Ernkvist

15-10-2014 ”Institutional logic at work: How 
governmental financiers manage uncertainty 
and complexity in venture support decisions”, 
Jeaneth Johansson, Luleå universitet 

05-11-2014 ”Banks and new firm formation”, 
Mikaela Backman, JIBS 
Opponent: P-O Bjuggren

12-11-2014 ”Private Equity and the Resolution 
of Financial Distress”, Pär Strömberg, Handels-
högskolan Stockholm  
Opponent: Andreas Stephan

19-11-2014 ”Fiscal Capacity, Domestic Com-
pensation, and Trade Policy: A Long-Term View” 
Johannes Lindvall, Lunds universitet 
Opponent: Henrik Malm Lindberg

26-11-2014 ”The Impact of Uncertainty on Eco-
nomic Activity”, Vivek Ghosal, Georgia Institute 
of Technology  
Opponent: Andreas Stephan

l  Vetenskapliga seminarier: 

01-15-2014 ”Välfärdstjänster i privat regi”, 
Henrik Jordahl, IFN
Opponent: Mattias Lundbäck

01-22-2014 ”Sporadic exporters in Japan”,  
Ari Kokko, Copenhagen Business School 
Opponent: Patrik Tingvall

01-29-2014  ”Temporal Insititutional work 
during rapid institutional change”, Robin Gus-
tafsson, Aalto-universitetet Helsinfors 
Opponent: Mirko Ernkvist

05-02-2014 ”The Social Egoist”, Mats Persson, 
Stockholms universitet 
Opponent: Nils Karlson

12-02- 2014 ”Employment Protection Legisla-
tion and Firm Growth: Evidence from a Natural 
Experiment”, Niklas Rudholm, HUI
Opponent: Daniel Halvarsson

19-02-2014  ”Effects of Productivity and Import 
on Firm-Level Export”, Viroj Jienwatcharamong-
khol, Lunds universitet 
Opponent: Hans Westerberg

05-03-2014 ”Relational Roller Coasters: A Multi-
Level Process View of Inter-organizational Trust 
Repair”, Anna Brattström, Handelshögskolan 
Stockholm
Opponent: Christian Sandström

12-03-2014 ”Does privatization of vocational 
rehabilitation improve labor market oppor-
tunities? Evidence from a field experiment in 
Sweden”, Peter Skogman Thoursie, Stockholms 
universitet
Opponent: Mattias Lundbäck

19-03-2014 ”Dynastic capital and long-term 
intergenerational persistence of earnings and 
educational attainment”, Mårten Palme, Stock-
holms universitet
Opponent: Henrik Malm Lindberg

23-04-2014 ”Sensitivity to Shocks in Family 
Firms ”, Carl Magnus Bjuggren, IFN
Opponent: Louise Nordström

03-04-2014 ”Putting Social Preferences into 
Context Separating Monetary and Socio-
Psychological Incentives”, Andreas Bergh, Lunds 
universitet 
Opponent: Niklas Elert
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Mars

04-03-2014 Nils Karlson föreläste om ”Tjänster, 
samhällsekonomi och lönebildning” för Vård-
företagen på Såstaholm Hotell och Konferens 
i Täby.

05-03-2014 Karl Wennberg föreläste om 
”Entreprenöriella ekosystem” hos Entreprenör-
skapsforum i Stockholm.

10-03-2014 Christian Sandström föreläste om 
”3D-printning – hype och verklighet” för Stures 
Alumner i Stockholm. 

11-03-2014 Nils Karlson föreläste om ”Frihet 
eller träldom?” på Pub Hayek hos Pressklubben 
i Stockholm.

13-03-2014 Christian Sandström föreläste om 
”Kodak moments och teknikskiften” för Stock-
holm Shippers i Stockholm.

13-03-2014 – 15-03-2014 Mirko Ernkvist pre-
senterade ”The political process of technologi-
cal change at a national stock exchange: The 
introduction of digital exchange trading system 
at the Stockholm Stock Exchange, 1985-1992” 
vid the Business History Conference i Frankfurt, 
Tyskland.

14-03-2014 Karl Wennberg föreläste om 
”Entreprenöriella stödsystem” på Småföretags-
dagarna i Stockholm.

16-03-2014 – 19-03-2014 Per-Olof Bjuggren 
presenterade ”The dichotomy and incongruity 
of financing a family owned business and se-
curing ownership positions” av Bjuggren, P-O., 
Haag, K., Palmberg, J., & Sund, L.-G. vid the 3rd 
International Forum on Indigenous Manage-
ment Practices Conference i Vientiane, Laos.

19-03-2014 Christian Sandström föreläste om 
”Kodak moments och disruptiva innovationer” 
vid SAP Innovation Forum 2014 på Clarion Hotel 
Sign i Stockholm.

Externa konferenser, 
seminarier och 
 föreläsningar 2014

Externa konferenser

Januari

17-01-2014 – 18-01-2014 Christian Sandström 
presenterade ”Disruption and Social Media – 
Entrant Firms as Institutional Entrepreneurs” av 
Laurell, C., & Sandström, C. vid en HUI-work-
shop i Bro. 

19-01-2014 Karl Wennberg deltog i Copenha-
gen Business School Conference on Entrepre-
neurship i Köpenhamn, Danmark. 

22-01-2014 Nils Karlson föreläste om ”Tjänster, 
samhällsekonomi och lönebildning” hos 
Almega i Stockholm.

Februari

04-02-2014 Nils Karlson presenterade ”Finan-
cing of Innovations” för Uppfinnarkollegiet i 
Stockholm.

06-02-2014 Nils Karlson föreläste om ”Vad 
är kompetens? Ett regionalt perspektiv” vid 
Reglabs årskonferens i Örebro.

08-02-2014 Nils Karlson föreläste om  
”Liberalism & Economics” för Stureakademin  
i Stockholm.

10-02-2014 Christian Sandström föreläste om 
3D-printning av hörapparater för Rotary Gamla 
Stan i Stockholm.

14-02-2014 Nils Karlson var paneldeltagare på 
seminariet ”Hur påverkas företagen av att inte 
kunna premiera duktiga medarbetare?” hos 
Ledarna i Stockholm.

18-02-2014 Nils Karlson presenterade ”Finan-
cing of Innovations” för Uppfinnarföreningen i 
Danderyd på Djursholms slott i Danderyd.

20-02-2014 Henrik Malm Lindberg föreläste 
om ”Kompetens för tillväxt” för Frukostklubben 
i Kungsbacka. 

19-03-2014 Karl Wennberg föreläste om  
”Hur framgångsrika är invandrarföretagen?” 
hos Saco i Stockholm.

20-03-2014 – 21-03-2014 Robert Demir ledde 
en ERFA-grupp kring temat ”How to manage 
local talent for improved competitiveness?” i 
Hongkong, Kina.

24-03-2014 – 25-03-2014 Robert Demir ledde 
en ERFA-grupp kring temat ”How to grow fast 
in China?” i Shanghai, Kina. 

27-03-2014 Christian Sandström föreläste om 
”Kodak moments och Nokias kollaps” hos Itera 
i Oslo, Norge.

April

02-04-2014 Nils Karlson deltog i en panelde-
batt om ”Hur arbetsmarknadsanpassad kan 
och bör akademisk utbildning vara?” vid Sacos 
högskolepolitiska forum på Hilton Slussen i 
Stockholm.

02-04-2014 Nils Karlson föreläste om ”Löne-
bildning i verkligheten” hos Svenskt Näringsliv i 
Stockholm.

03-04-2014 Nils Karlson föreläste om ”Ägan-
derätt, frihet, ansvar, värdighet” vid ett semina-
rium om äganderätt i regi av Axel och Margret 
Ax:son Johnsons stiftelse i Engelsberg.

09-04-2014 Karl Wennberg föreläste om 
friskolor i Sverige vid Stanford University i 
Kalifornien, USA.

12-04-2014 Karl Axelsson föreläste om ”Tri-
anguleringens tragedi” på Liberala ungdoms-
förbundets valkonvent i Nacka. 

23-04-2014 Mattias Lundbäck föreläste om 
”Offentlig upphandling av möbler” vid Konkur-
rensrättsforum 2014, på Lindhagen konferens 
i Stockholm. 
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08-06-2014 – 10-06-2014 Mirko Ernkvist 
presenterade ”Velocity shifts and inertia of 
bundled complementary assets: A study 
of incumbent-challenger dynamics in the 
Japanese social games disruption” vid the 
Stanford Project on Japanese Entrepreneurship i 
Kalifornien, USA.

08-06-2014 – 11-06-2014 Christian Sandström 
presenterade ”A New Perspective on the 
Innovator’s Dilemma – Exploring the role of 
Entrepreneurship Incentives” av Berglund, H., 
Sandström, C. vid the 25th ISPIM Innovation 
Conference i Dublin, Irland.

11-06-2014 – 12-06-2014 Nils Karlson föreläste 
om ”Libertarian Statecraft” på konferensen 
”Institutions in Context: The Free Market” vid 
Tammerfors universitet i Tammerfors, Finland.

11-06-2014 – 12-06-2014 Per-Olof Bjuggren 
presenterade ”Marginal Q Revisited” vid the 
6th annual workshop of the Nordic Corporate 
Governance Network vid Handelshögskolan i 
Stockholm.

12-06-2014 Henrik Malm Lindberg talade vid 
boklanseringen av ”Drömmen om jämlikhet” 
arrangerad i ABF-huset i Stockholm.

18-06-2014 Henrik Malm Lindberg föreläste 
om ”Ungas etablering på arbetsmarknaden” 
på ett seminarium arrangerat av Inspero på 
Historiska museet i Stockholm.

30-06-07 Karl Wennberg medverkade i semi-
nariet ”Framtidssmedja om jobben – bortom 
dagens lösningar och låsningar” arrangerat av 
Almega i Almedalen, Visby.

Juli

01-07-2014 Karl Wennberg medverkade i 
seminariet ”Migration och ekonomi – vad visar 
forskningen?” anordnat av Fores i Almedalen, 
Visby. 

01-07-2014 Karl Wennberg och Michel 
Elmoznino Laufer föreläste vid seminariet ”Hur 
finansierar vi jobbskaparna” arrangerat av 
Företagarna i Almedalen, Visby.

02-07-2014 – 04-07-2014 Robert Demir var 
ordförande för the Paper Development Work-
shop of the Strategy-as-Practice track at the 
EGOS conference i Rotterdam, Holland.

Externa konferenser

24-04-2014 – 25-04-2014 Robert Demir pre-
senterade ”Uncovering Recruitment as a Stra-
tegic Lever for Various Forms of Organizational 
Capital” av Demir, R., Löwstedt, J., & Tienari, J. 
vid EIASM 29th workshop on Strategic Human 
Resource Management på Korsika i Frankrike. 

Maj

05-05-2014 Henrik Malm Lindberg och Stig-
Björn Ljunggren föreläste om ”Högersossar 
och arvet efter kanslihushögern” för Geijerska 
studentföreningen i Uppsala. 

05-05-2014 Kristine Persson och Henrik Malm 
Lindberg presenterade forskning och resultat 
från ”Kompetens för tillväxt” hos Unionen i 
Stockholm.

06-05-2014 Nils Karlson föreläste om ”Praktisk 
kompetens för tillväxt” på konferensen ”Yrkes-
utbildning för morgondagens arbetsliv” hos 
Skolverket i Stockholm.

07-05-2014 Nils Karlson föreläste om ”Vilket 
EU vill vi ha?” vid ett alumnimöte för Svenskt 
Näringslivs utvecklingsprogram hos Svenskt 
Näringsliv i Stockholm.

08-05-2014 Nils Karlson föreläste om ”EU:s 
Janusansikte” på konferensen ”Grafisk dag 
2014” i Stockholm. 

08-05-2014 Nils Karlson föreläste om ”Valåret 
2014 – att påverka eller påverkas?” på årsmötet 
för Grafiska Företagens Förbund i Stockholm.

13-05-2014 Nils Karlson föreläste om kom-
petensförsörjning på workshopen ”Så stärker 
vi kompetensen i Stockholmsregionen med 
ökad arbetslivsanknytning i högre utbildning” 
arrangerat av Notis, Länsstyrelsen i Stockholm 
och Stockholms Läns Landsting på München-
bryggeriet i Stockholm.

13-05-2014 Nils Karlson höll en introduktions-
föreläsning om ”Den svenska modellen vid vägs 
ände?” för Utvecklingsprogrammet vid Svenskt 
Näringsliv i Stockholm.

14-05-2014 – 15-05-2014 Nils Karlson deltog i 
konferensen European Business Summit 2014 i 
Bryssel, Belgien.

21-05-2014 Nils Karlson föreläste om ”Den 
svenska modellens utmaningar” för Transport-
gruppen i Stockholm.

22-05-2014 Ann-Kari Edenius modererade 
seminariet ”Vi måste vända den negativa forsk-
ningstillväxten nu!” vid Tillväxtdagarna i Umeå.

22-05-2014 Karl Wennberg medverkade i 
seminariet ”Kluster - väg till framgång eller 
dyrköpt symbol?” vid Tillväxtdagarna i Umeå.

22-05-2014 Nils Karlson medverkade i en 
panel på seminariet ”Förutsättningar för ett 
längre arbetsliv: ökad tillväxt med seniorer!” vid 
Tillväxtdagarna i Umeå.

22-05-2014 Henrik Malm Lindberg medverka-
de i seminariet ”Har facket en framtid och hur 
ser den i så fall ut?” vid Tillväxtdagarna i Umeå. 

22-05-2014 Ann-Kari Edenius modererade 
seminariet ”Tillgänglighetens betydelse för 
tillväxt, nationellt som internationellt” vid 
Tillväxtdagarna i Umeå.

23-05-2014 Ann-Kari Edenius modererade se-
minariet ”De viktigaste exportmarknaderna och 
de exportfrämjande strategierna – framtiden 
för svensk export” vid Tillväxtdagarna i Umeå.

23-05-2014 – 24-05-2014 Martin Korpi 
föreläste om ”Entrepreneurship and Inequality” 
på konferensen Intensive and Inclusive Growth 
arrangerad av Karl Wennberg och Bertil Ohlin-
institutet i Falun.

23-05-2014 – 24-05-2014 Per-Olof Bjuggren 
presenterade ”Bank Financing of Start-ups – 
Findings from a survey” av Bjuggren, P-O., & 
Elmoznino Laufer, M. vid the 10th Workshop on 
Family Firm Management Research i Bergamo, 
Italien.  

Juni 

02-06-2014 Christian Sandström föreläste 
om ”Technological Change and the Swedish 
Economy” för MBA-studenter från Hongkong 
vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

04-06-2014 Robert Demir föreläste om ”What 
is management innovation?” vid en Manage-
ment, Technology and Organizing Practices 
workshop vid Företagsekonomiska institutionen 
på Stockholms universitet i Stockholm. 

04-06-2014 – 07-06-2014 Robert Demir 
presenterade ”Sponsoring as a strategic lever 
for changing the resource base of professional 
sport” av Demir, R., & Söderman, S. vid the Eu-
ropean Academy of Management Conference i 
Valencia, Spanien. 

04-06-2014 Nils Karlson föreläste om ”Staten 
och arbetsmarknaden – om konfliktregler och 
utvecklingskraft” på SWEMEKs årsmöte på 
Tekniska museet i Stockholm.
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Externa konferenser

02-07-2014 Henrik Malm Lindberg medverkade 
i en paneldebatt på seminariet ”Hur löser vi 
missmatchen mellan ungdomsarbetslösheten 
och industribehovet?” arrangerat av Trä- och 
Möbelföretagen och GS-facket i Almedalen, 
Visby. 

02-07-2014 Nils Karlson medverkade i en pa-
neldebatt om ”Matchning – ingen lätt match” 
arrangerad av Svenska ESF-rådet i Almedalen, 
Visby.

02-07-2014 Henrik Malm Lindberg medver-
kade i en panel vid seminariet ”Vad krävs av en 
modern arbetslinje så att fler kommer i arbete” 
arrangerat av TCO i Almedalen, Visby.

02-07-2014 Nils Karlson medverkade i panelen 
vid seminariet ”Förtjänar industrimärket sin sta-
tus” arrangerat av Ledarna i Almedalen, Visby.

02-07-2014 Christian Sandström medverkade 
i en panel på seminariet ”Busy doing nothing 
– om framtidens arbetsliv” arrangerat av Stiftel-
sen för Strategisk Forskning i Almedalen, Visby.

02-07-2014 Nils Karlson deltog i ett dialogfo-
rum om ”Lönesamtal i Almega” arrangerat av 
Almega i Almedalen, Visby.

03-07-2014 Karl Wennberg medverkade i 
panelen vid seminariet ”Nyföretagande och 
entreprenörskap behövs” arrangerat av Nyföre-
tagarCentrum Sverige i Almedalen, Visby.

Augusti

01-08-2014 – 05-08-2014 Christan Sandström 
deltog och Karl Wennberg presenterade ”Vir-
tues in Entrepreneurship” av  Norek, M., Shir N. 
& Wennberg, K. vid Academy of Managements 
årliga konferens i Philadelphia, USA.

23-08-2014 Henrik Malm Lindberg föreläste 
om ”Socialdemokratins radikalisering och den 
svenska modellens fall” vid ett seminarium 
arrangerat av Frihetsfronten på Barnens Ö i 
Norrtälje.

27-08-2014 Nils Karlson föreläste om 
”Marknadsekonomi och politik” för Svenskt 
Näringslivs utvecklingsprogram på Skogshem & 
Wijk, Lidingö.

28-08-2014 Nils Karlson föreläste om ”Löne-
bildning, kompetensförsörjning och andra 
prioriterade områden hos medlemsorganisatio-
nerna” för Svenskt Näringslivs utvecklingspro-
gram på Skogshem & Wijk, Lidingö.

31-08-2014 – 05-09-2014 Nils Karlson deltog 
i The Mont Pelerin Society General Meeting 
2014 med temat ”Emerging Asia and the 
Future of Liberty” på Kowloon Shangri-La Hotel 
i Hongkong, Kina.

September

02-09-2014 Henrik Malm Lindberg föreläste 
om ”Ungas etablering på arbetsmarknaden” på 
konferensen ”Arbete i stället för bidrag” arrang-
erad av Nordiskt valideringsforum i Växjö. 

11-09-2014 Henrik Malm Lindberg föreläste 
om ”Drömmen om jämlikhet” för Föreningen 
Heimdal i Uppsala.

12-09-2014 Kristina Nyström presenterade 
”Exploring regional differences in the regional 
capacity to absorb displacements” av Nyström, 
K., & Viklund Ros, I. på ett CESIS-seminarium på 
KTH i Stockholm. 

17-09-2014 Nils Karlson föreläste om ”Eftervals-
analys” för Rotary Humlegården i Stockholm.

18-09-2014 Christian Sandström föreläste om 
”Hur påverkar ny teknik handeln?” för Handelns 
Utredningsinstitut i Stockholm.

18-09-2014 – 20-09-2014 Per-Olof Bjuggren 
deltog i the 31st Annual Conference of the 
European Association of Law and Economics 
vid Aix-Marseille universitetet i Aix-en-Provence, 
Frankrike. 

20-09-2014 – 23-09-2014 Robert Demir pre-
senterade ”Making Sense of Strategic Resources 
and Capabilities in Collective Strategizing” vid 
the Strategic Management Society's 34th An-
nual International Conference i Madrid, Spanien. 

22-09-2014 Kristina Nyström presenterade 
sin pågående forskning på ett seminarium hos 
Ramböll Management i Stockholm. 

24-09-2014 Henrik Malm Lindberg och Nils 
Karlson föreläste om ”Lönebildning i verklighe-
ten” hos Svenskt Näringsliv i Stockholm.

26-09-2014 Christian Sandström föreläste och 
höll i en workshop om innovation och teknisk 
utveckling vid utdelningen av SKAPA-priser i 
Kronobergs län i Kalmar.

28-09-2014 – 01-10-2014 Robert Demir pre-
senterade ”Recruitment as Strategic Practice” 
av Demir, R., Löwstedt, J., & Tienari, J. vid the 
34th Strategic Management Society Annual 
International Conference i Atlanta, USA. 

29-09-2014 Christian Sandström föreläste om 
”Svensk ekonomisk utveckling och omvandling 
1989-2014” för Aaro Systems i Stockholm.

Oktober

01-10-2014 Christian Sandström föreläste 
om ”Är 3D-printning verkligen en industriell 
revolution?” på en Estradföreläsning hos ESBRI 
i Stockholm.

02-10-2014 Martin Korpi modererade semi-
nariet ”Klimatet och välfärden” arrangerat av 
Arena Idé & Stockholm Environment Institute i 
Stockholm.

02-10-2014 Niklas Elert presenterade ”Are 
High-growth firms overrepresented in high-
tech industries?” av Daunfeldt, S.-O., Elert, N., & 
Johansson, D. vid Innovation Forum VI - 2014 i 
Paris, Frankrike.

02-10-2014 Alex Coad presenterade ”Firm Age 
and Firm Persistence” av Coad, C., Daunfeldt, 
S.-O., & Halvarsson, D. vid Innovation Forum VI - 
2014 i Paris, Frankrike.

10-10-2014 – 12-10-2014 Andreas Stephan 
deltog i en CDM workshop i Paris, Frankrike. 

10-10-2014 Kristine Persson och Nils Karlson 
föreläste om ”Kompetens för tillväxt” för Utbild-
ningsdepartementet i Stockholm.

10-10-2014 Nils Karlson föreläste på ett 
seminarium om kompetensutveckling hos 
TransportGruppen i Stockholm.

13-10-2014 Christian Sandström föreläste om 
”Kodak Moments and the Collapse of Nokia” 
hos Tieto i Stockholm.

13-10-2014 Henrik Malm Lindberg föreläste 
om” Framtidens arbetsmarknad – kompetens-
försörjning, lönebildning och kontraktsvillkor 
under omställning” för Trygghetsrådets ledning 
i Stockholm.

14-10-2014 Nils Karlson föreläste om ”Hayek 
och marknadsekonomins processer” för Svenskt 
Näringslivs utvecklingsprogram på Fotografiska 
museet i Stockholm.

14-10-2014 Christian Sandström föreläste om 
”Facitkriser och kapitalismen som skapande 
förstörelse” hos Svenskt Näringsliv i Stockholm.

15-10-2014 Nils Karlson föreläste om ”Spaning 
mot Avtal 16 – med läget på arbetsmarknaden 
och valresultatet som utgångspunkt” hos IKEM 
i Stockholm. 
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15-10-2014 Christian Sandström föreläste om 
”Disruptiva innovationer i besöksnäringen” hos 
Visit Oslo i Oslo, Norge.

16-10-2014 Nils Karlson deltog i ett ”Consor-
tium meeting” inom WWWforEurope i Wien, 
Österrike.

16-10-2014 Robert Demir föreläste om ”Stra-
tegizing and affordances” vid en Management, 
Technology and Organizing Practices workshop 
hos Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien i 
Stockholm.

16-10-2014 Christian Sandström föreläste om 
”Disruptiva innovationer och teknikskiften” hos 
Computer Sweden i Stockholm.

18-10-2014 Nils Karlson föreläste om ”Triangu-
leringens tragedi” för Fria Moderata Studentför-
bundet i Stockholm.

19-10-2014 – 20-10-2014 Robert Demir ledde 
en ERFA-grupp kring temat ”How to manage 
corporate HQ in developing relevant local 
strategies?” i Hongkong, Kina.

21-10-2014 Nils Karlson föreläste om ”Lönebild-
ning i verkligheten” för Utvecklingsprogrammet 
hos Svenskt Näringsliv i Stockholm.

22-10-2014 – 23-10-2014 Robert Demir ledde 
en ERFA-grupp i Kina kring temat ”How to 
manage a SOE JV-partner in China?” i Shanghai, 
Kina.

23-10-2014 Christian Sandström föreläste om 
”Facitkriser och Kodaks kollaps” vid ett semina-
rium med SAP i Stockholm.

24-10-2014 Henrik Malm Lindberg föreläste om 
”Den nordiska modellen, kännetecken, styrkor 
och svagheter i globaliseringen” för Nordiska 
ministerrådets ungdomssektion i Stockholm.

25-10-2014 Christian Sandström föreläste om 
”Kapitalismen som skapande förstörelse” för 
Liberala ungdomsförbundet i Stockholm. 

November

04-11-2014 Kristine Persson presenterade 
”Kompetens för tillväxt” och preliminära resultat 
från ”Effekter av arbetsplatsförlagt lärande på 
företag – erfarenheter från fem företagsgymna-
sier” hos Skolverket i Stockholm.

05-11-2014 Nils Karlson kommenterade Luigi 
Zingales bok ”Capitalism for the People” på 
Stiftelsen Fritt Näringslivs höstkonferens i Nacka.

11-11-2014 Christian Sandström föreläste om 
”Var skapades Sveriges 100 främsta innovatio-
ner?” för Uppfinnarkollegiet i Stockholm.

12-11-2014 Nils Karlson föreläste om ”Löne-
bildningens utmaningar” för KFO och Ledarna i 
Stockholm.

12-11-2014 Henrik Malm Lindberg föreläste på 
ett dialogseminarium om kompetensförsörjning 
och matchning på arbetsmarknaden. Joakim 
Rönnbäck modererade seminariet vid Högsko-
lan i Halmstad.

19-11-2014 – 21-11-2014 Sofia Avdeitchikova 
deltog i the RENT annual conference 2014 ar-
rangerad av European Council of Small Business 
and Entrepreneurship i Luxemburg. 

20-11-2014 – 24-11-2014 Nils Karlson föreläste 
om ”Virtue as Competence in the Entrepreneu-
rial Society” hos Southern Economic Association 
i Atlanta, Georgia, USA.

24-11-2014 Henrik Malm Lindberg föreläste om 
”Den svenska modellen – Fall, återuppståndelse 
och vägen framåt” för Svenskt Näringslivs 
introduktionsprogram i Stockholm.

25-11-2014 Nils Karlson höll i ett ”PM-seminari-
um” för Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram 
på Fotografiska museet i Stockholm.

26-11-2014 Christian Sandström föreläste om 
”Sveriges framtida konkurrenskraft” på ett  idé-
seminarium arrangerat av Timbro i Stockholm. 

26-11-2014 Nils Karlson föreläste om ”Lönebild-
ning i verkligheten” för Stål och Metall Arbets-
givareförbundets styrelse och Jernkontorets 
fullmäktige i Stockholm.

26-11-2014 Patrik Gustavsson Tingvall höll en in-
stallationsföreläsning om internationell handel, 
teknologi och ekonomisk tillväxt på Södertörns 
högskola i Flemingsberg. 

27-11-2014 Henrik Malm Lindberg föreläste 
om ”Framtidens arbetsmarknad” på Trygg-
hetsrådets regiondag på Fotografiska museet i 
Stockholm.

27-11-2014 Nils Karlson föreläste om ”Löne-
bildning i verkligheten” för Rådhusgruppen i  
Stockholm.

Externa konferenser

December

02-12-2014 Henrik Malm Lindberg föreläste på 
ett partsgemensamt seminarium om lönebild-
ning inom massa- och pappersindustrin hos 
Jernkontoret i Stockholm.

04-12-2014 Charlotta Stern presenterade 
boken ”Lönebildning i verkligheten” för Kom-
petensGruppens Compensation & Benefits-
nätverk, World Trade Center i Stockholm.

04-12-2014 – 05-12-2014 Sofia Avdeitchikova 
deltog och Daniel Halvarsson presenterade 
”Venture capital and the firm-growth nexus” vid 
OECD Financing Policy Workshop on Seed and 
Early Stage Financing arrangerad av OECD och 
Tillväxtanalys i Stockholm.

05-12-2014 Christian Sandström höll en do-
centföreläsning om ”Technological Discontinui-
ties: Current and Future Research” vid Chalmers 
i Göteborg.

06-12-2014 Nils Karlson föreläste om ”Modern 
Statskonst” för Centerstudenter i Köpenhamn, 
Danmark.

08-12-2014 Christian Sandström föreläste om 
”Disruptive Innovation” vid European Institute of 
Purchasing Management i Genève, Schweiz. 

08-12-2014 Andreas Stephan föreläste om 
”Success factors of the German Mittelstand and 
a comparison with Swedish SMEs” på ett forsk-
ningsseminarium vid Institutet för Mittelstands-
forskning i Bonn, Tyskland.
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Styrelse och vetenskapligt råd

1.  Marie Rudberg  
Administrativ direktör Svenskt 
 Näringsliv,  Ordförande

2. Henry Jarlsson 
 Ordförande Kinnarps AB, vice 
 ordförande

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

4. Karin Johansson 
VD Svensk Handel

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

Styrelse

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

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 
industriell ekonomi, Kungliga Tekniska 
Högskolan

Anders Fogelklou, professor emeritus 
i östeuropaforskning, Institutionen för 
östeuropastudier, Uppsala

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

Deirdre McCloskey, UIC Distinguished 
Professor of Economics, History, Eng-
lish, and Communication, University 
of Illinois atChicago samt Tinbergen 
Gasthooglerares in Philosophy and Art 
and Cultural Studies,Erasmus University 
Rotterdam

Joakim Nergelius, professor, Institu-
tionen för beteende-, social- och rätts-
vetenskap, Örebro universitet
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5. Tobias Krantz 
Forskningschef Svenskt Näringsliv

6. Magnus Larsson 
VD Expander Business  Consulting AB

7.  Jonas Milton 
VD Almega 

8.  Anders Weihe 
Förhandlingschef Teknikföretagen

9. Nils Karlson 
VD Ratio
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Medarbetare

Forskare och medarbetare

7
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19
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21
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14
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16

22

11

17

23
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18

 1. Nils Karlson, docent och VD
 2. Hanna Almlöf, jur dr
 3. Sofia Avdeitchikova, ekon dr
 4. Per-Olof Bjuggren, professor
 5. Robert Demir, fil dr
 6. Bengt Domeij, professor
 7. Mirko Ernkvist, fil dr
 8. Jonas Grafström, doktorand
 9. Daniel Halvarsson, ekon dr
 10. Andreas Hatzigeorgiou, fil dr
11. Martin Korpi, ekon dr
12. Henrik Lindberg, fil dr
13. Mattias Lundbäck, ekon dr
14. Kristina Nyström, docent

l Forskare
15. Jonas Olofsson, professor
16. Alexandru Panican, fil dr
17. Christian Sandström, docent 
18. Karolina Stadin, fil dr
19. Andreas Stephan, professor
20. Lotta Stern, docent
21. Patrik Tingvall, docent, forskningschef
22. Eskil Ullberg, ekon dr
23. Karl Wennberg, professor
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21
associerade 
forskare

5

23 5

docenter

forskare professorer
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l Doktorander
24. Louise Nordström
25. Anders Gustafsson
26. Michel Elmoznino-Laufer

l Assistenter
27. Johanna Grönbäck
28. Anna Horn
29. Toni Valjus
30. Josefin Videnord
31. Yulia Zherlygina

l Administration
32. Karl Axelsson, administration och kommunikation
33. Ann-Kari Edenius, vice vd, kommunikationschef
34. Anne-Sophie Larsson, verksamhetscontroller
35. Kristine Persson, projektledare
36. Joakim Rönnbäck, kommunikation
37. Lars Wiik, ekonomi

Medarbetare
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30 31

24

32 33 34 35
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Steven Bradley, Assistant 
Professor, Baylor University

Per Bylund, Adjungerad pro-
fessor, Baylor University

Alex Coad, PhD, Max Planck 
Institute of Economics

Sven-Olov Daunfeldt, Profes-
sor, Högskolan Dalarna

Lars P. Feld, Professor, Walter-
Eucken-Institute and the Chair 
of Economics, especially Eco-
nomic Policy at the University 
of Freiburg

Jakob Heidbrink, Jur dr, Inter-
nationella Handelshögskolan i 
Jönköping

Anna Jenkins, PhD, Interna-
tionella Handelshögskolan i 
Jönköping

Jan Jörnmark docent, Chal-
mers och Handelshögskolan i 
Göteborg

Martin Karlsson, PhD, Universi-
tät Duisburg Essen

Daniel Klein, Professor, George 
Mason University

Peter Kurrild-Klitgaard, Profes-
sor, Københavns Universitet

Ari Kokko , Professor, Handels-
högskolan

Anders Lindbom, docent, 
Statsvetenskapliga institutio-
nen, Uppsala universitet

Stig-Björn Ljunggren, fil dr, 
Uppsala universitet

Mark Pennington, Reader, 
School of Politics and Interna-
tional Relations, University of 
London

Hans Pitlik, Professor WIFO, 
Österreichisches Institut für 
Wirtschaftsforschung

Niklas Rudholm, professor, 
Högskolan Dalarna

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

Siri Terjesen, docent, Kelley 
School of Business

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

Michael Wohlgemuth, PD Dr, 
Walter Eucken Institut

Associerade forskare
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Hannes Andréasson, skrev sin master-
uppsats inom Lönebildningsprojektet, 
han har tagit examen i nationalekonomi 
vid University College London.

Isak Kupersmidt, jobbade som as-
sistent inom Kompetens för tillväxt och 
studerar nu vid mastersprogrammet i 
nationalekonomi på Handelshögskolan 
i Stockholm. 

Josefine Lundin, arbetade som forsk-
ningsassistent inom Snabbväxande 
företag och den ekonomiska utveck-
lingen och fortsätter nu sina studier i 
nationalekonomi vid Lunds universitet.

Tehminah Malik, arbetade som 
forskningsassistent inom Staten och 
arbetsmarknaden – om konfliktregler 
och utvecklingskraft och är nu trainee 
på EU-kommissionen, Bryssel.

Mattias Stålnacke, jobbade som 
forskningsassistent inom flera projekt 
under sin tid hos Ratio, han studerar 
nu vid masterprogrammet på Uppsala 
universitet.

Bengt Söderlund, jobbade inom 
projektet Utländska institutioner och 
svenska företag, han doktorerar nu på 
Handelshögskolan i Stockholm. 

Erik Tengbjörk, arbetade som forsk-
ningsassistent inom Financing of inno-
vations och fortsätter nu sina studier i 
nationalekonomi vid Uppsala universitet. 

Matilda Wärmark, arbetade som 
forskningsassistent inom Staten och 
arbetsmarknaden – om konfliktregler 
och utvecklingskraft, är nu praktikant 
på utbildningsdepartementet. 

Caroline Öberg, arbetade inom projek-
tet Strukturreformer i hälso- och sjuk-
vården – erfarenheter från Danmark, 
Norge, England och Nederländerna, nu 
läser hon vidare på Uppsala universitet.

 Forskarassistenter 
under kortare 
 perioder

Utmärkelser

Christian Sandström docent

Hans Westerberg  
fil lic

Ratios medarbetare Christian  Sandström 
utsågs i december 2014 till docent vid 
Chalmers Tekniska Högskola. Hans före-
läsning Technological Discontinuities: 
Current and Future Research behandlade 
hur forskningen om teknologiskiften och 
företags konkurrenskraft har utvecklats.

Sandström har gjort ett flertal teore-
tiska och empiriska bidrag till forskning-
en på området. På det teoretiska planet 
visar hans forskning att etablerade före-
tag med tiden blir mindre benägna att 
förändra marknader, vilket medför problem när ny teknik introduceras. Empi-
riskt har Sandström bland annat studerat hur Kodak och svenska Hasselblad 
hanterade övergången till digital teknik samt omställningen till 3D Printing i 
hörapparatsindustrin. Under de senaste åren har han även gästforskat vid ETH 
i Zürich och vid University of Cambridge.

Hans Seerar Westerberg försvarade 
i juni framgångsrikt sin licentiatav-
handling The Return to R&D and 
Seller-buyer Interactions: A Quantile 
Regression Approach vid Örebro 
universitet. Opponent var professor 
Hans Lööf, KTH. Efter sedvanliga 
kompletteringar kommer Hans att 
ta ut sin licentiat-examen.

Hans Westerberg fortsätter 
sina doktorandstudier vid Örebro 
universitet.

Medarbetare

Empiriskt har Sandström bland annat studerat hur Kodak 
och svenska Hasselblad hanterade övergången till digital 

teknik samt omställningen till 3D Printing i hörapparatsindustrin.
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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:

• enskilda personer 500 kr
• företag med upp till 20 anställda 
 1 000 kr (ex. moms)
• företag med 20 till 100 anställda 2 500 kr (ex. moms)
• företag med 100 till 200 anställda 10 000 kr (ex.moms)
• företag med fler än 200 anställda 20 000 kr (ex. moms)
• organisationer 30 000 kr (ex. moms)

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

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

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



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

• Företagandets villkor – lagar, regler och värderingar 

• Marknadsekonomi, entreprenörskap och tillväxt 

• Hur politisk förändring kommer till stånd

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

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

Tel 08-441 59 00 
info@ratio.se 
www.ratio.se
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