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Skälen var flera. Ett fritt samhälle förutsätter oberoende kunskapscentra; forsk-
ning saknades på viktiga samhällsområden – särskilt om företagandets villkor; 
och långsiktigt är det idéer – inte intressen – som förändrar världen.

För varje år sedan dess har vi producerat mer forskning med större relevans 
och genomslag. Samtidigt har politik, ekonomi och samhälle – trots viktiga un-
dantag och utmaningar – förändrats till det bättre. Några exempel är följande:
l BNP har ökat realt med 27 procent
l Statsskulden, som andel av BNP, har minskat med en tredjedel
l Räntan (tioåriga statsobligationer)har minskat från 5,6 till 1,5 procent
l Skattekvoten har minskat från 48 till 43 procent
l Arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatten har avskaffats
l Antalet sjukskrivna har minskat med 61 procent

Samtidigt finns kvarstående utmaningar på många områden. Det gäller bl a 
lönebildning, entreprenörsskatter, nyföretagande, jobbskapande, kompetens-
försörjning, flexibilitet på arbetsmarknaden, näringsofrihet inom tjänstesektorer, 
ungdomsarbetslöshet, integration mm. 

Ratios roll har under dessa år varit att utveckla ny kunskap och göra den 
tillgänglig för akademi, näringsliv och beslutsfattare. Med kvalitet, relevans och 
kunskapsspridning har vi försökt bidra till att skapa förutsättningar för ökad ratio-
nalitet och bättre politiska beslut. Det kommer vi att fortsätta med.

När vi går in i 2013 är vi betydligt fler medarbetare än tidigare. Vi driver också 
fler projekt, med större omfattning och med stöd från större och fler aktörer 
än tidigare. Nya arenor för kommunikation har öppnats och Ratio betraktas allt 
oftare som en strategisk samarbetspartner. Våra internationella samarbeten ökar 
stadig. Satsningen på unga forskare skapar nya nätverk och perspektiv.

Vår profil mot företagandets villkor, entreprenörskap och politisk förändring 
ligger fast, med fortsatt betoning av arbetsmarknad, lönebildning och kom-
petensförsörjning. Vi ska även framgent bidra med idéer som gör Sverige till 
ett bättre land. Framtida utmaningar och förändringsprocesser som påverkar 
Sveriges konkurrenskraft ska ges särskild uppmärksamhet.

Nils Karlson, VD Ratio

För framtids utmaningar

è Vd hAR ORdeT

På ett decennium hinner mycket hända. I kölvattnet av IT-
krasch, kravaller vid eU-toppmötet i Göteborg, 11  september 
i USA och införandet av euron i eU  startade Ratio sin 
 verksamhet.

2013 är vi betydligt fler medarbetare än tidigare. 
Vi driver också fler projekt, med större omfattning 

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

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

Tre forskningsområden

> 
Fö

re
ta

ga

ndets villkor            

> Politisk förändring

> M
arknad

sekonom
i

Ratios vision är att vara 
ledande på  forskning 

kring företagandets villkor.

è RATIO I kORTheT

Entreprenörskap, marknads
ekonomi och tillväxt 

Ekonomisk utveckling och tillväxt 
är i grunden ett resultat av 
företagsverksamhet, entreprenör-
skap och affärsexperiment. I en 
väl fungerande ekonomi sker en 
ständig förnyelse genom så kallad 
kreativ förstörelse – gamla företag 
och affärsidéer ersätts av nya, väx-
ande företag. Att analysera denna 
tillväxtskapande process är den an-
dra delen i Ratios forskningsprofil.  

> Läs mer på sidan 10. 

Hur politisk förändring  
kommer till stånd 

Det är ofta svårt och konfliktfyllt 
att förändra ekonomisk-politiska 
regelsystem. Status quo har starka 
försvarare. Ändå sker reformer. 
Den tredje delen i Ratios forsk-
ningsprofil handlar om att beskriva 
de processer som möjliggör politisk 
förändring och välstånds höjande 
reformer.

> Läs mer på sidan 12. 

Företagandets villkor  
– lagar, regler och värderingar 

Företagandets villkor är avgörande 
för tillväxt och välfärd i samhället. 
Att studera företagandets villkor 
och identifiera de lagar, regler och 
värderingar som är mest ända-
målsenliga för att starta, driva 
och utveckla företag är den första 
delen i Ratios forskningsprofil.   

> Läs mer på sidan 8.
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Forskningsprojekt

Ratio 2012

Vi har under 2012 bedrivit följande projekt:

l Lönebildning för utvecklingskraft, Medlemsorganisationer och 
 Svenskt Näringsliv

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

l Kompetens för tillväxt 
– Företagens kompetensförsörjning och ungas etablering på arbetsmarknaden  
   21 arbetsgivarorganisationer

 – Företagens kompetensförsörjning och högre utbildning KK-stiftelsen
 – Företagens kompetensförsörjning, innovation och utvecklingskraft Vinnova

l Utländska institutioner och svenska företag, Torsten Söderbergs stiftelse

l Kommunalt företagande som konkurrensbegränsning – företagens 
 perspektiv, Konkurrensverket 

l Ekonomisk-politiska reformer i välfärdsstater, Torsten och Ragnar 
 Söderbergs stiftelser

l Snabbväxande företag och den ekonomiska utvecklingen, Ragnar 
 Söderbergs stiftelse

l Ekonomiskt-politiskt lärande (avregleringar 1982–1991), Jan Wallander  
och Tom Hedelius samt Tore Browaldhs stiftelser

l Ekonomisk-politiska reformer i välfärdsstater, Torsten och Ragnar 
 Söderbergs stiftelser

l WWWforEurope, EU:s sjunde ramprogram 

l Ideella organisationer i välfärden, Tillväxtanalys

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

 > Utförlig information om projekten finns på Ratios webbplats.

è ÅReT I kORTheT

7internationella
gästforskare

116 seminarer 
och  
föreläsningar

17publicerade  
vetenskapliga 
artiklar

2 000 20 000+
konferens- och seminariedeltagare besökare på www.ratio.se

22 working papers 28 medarbetare

Ratio 10 år  
som forsknings- 
institut

Internationella
gästforskare
Under 2012 startade Ratio ett in-
ternationellt gästforskarprogram 
som syftar till att stärka forskar-
miljön och öka det tvärveten-
skapliga samarbetet. 

Gästforskarna presenterar 
egen forskning samtidigt som de 
samarbetar med Ratios forskare 
och medverkar i projekt. Under 
året har sju framstående forskare 
medverkat i programmet:

l Professor Johan Wiklund, 
 Syracuse University, USA

l Professor Richard Kneller, Uni-
versity of Nottingham, UK

l Assistant Professor Kathy Fogel, 
University of Arkansas, USA

l Professor Randall Morck, 
 University of Alberta, USA

l Professor Steven Bradley, Baylor 
University, USA

l Professor John Tomasi, Brown 
University, USA

l Dr Hans Pitlik, WIFO, Österrike

 > Läs mer om Ratios inter- 
nationella samarbeten  
på sidan 20.

Finansiärer anges kursivt
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è RATIO 10 ÅR

Ratio 10 år i sammandrag

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007

Näringslivets fond 
ombildas, får nya stadgar 
och nytt namn: Ratio – 
näringslivets forsknings-
institut 

Den svenska tillväxt-
skolan 

Jag rekommende-
rar  boken varmt 

för hög läsning i finans-
departementet – så 
högt att den annars för 
ekonomiska argument 
döve finansministern 
hör något. 
Nils-Eric Sandberg, 
Svenska Dagbladet

Working paper No 1: 
Niclas Berggren, ”The 
Frailty of Economic Re-
forms: Political Logic and 
Constitutional Lessons”

3 medarbetare

Ratios vision är att vara 
ledande på forskning 
kring företagandets 
villkor

Skatter och  värdighet

Ratios skatteförslag:
• Halverad arbetsgivar-

avgift
• Avskaffad statlig 

inkomstskatt
✔ Jobbskatteavdrag för 

låg inkomsttagare

+100% 
Ratio fördubblar 
omsättning och antal 
anställda

Ratio satsar på internationella konferenser 
och samarbeten, bl a en årlig konferens tillsam-
mans med Liberty Fund. Detta är idag ett 
kännetecken för Ratio.

Svensk utvecklingskraft

16 
internationella forskare 
medverkar i konferens 
med Liberty Fund

29 
working papers

Jens Spendrup, då VD på Spendrups AB blir 
ordförande för Ratio.

Äganderättens konse-
kvenser och grunder 

Ratio Colloquium for 
Young Social Scientists 
startar – en årlig inter-
nationell konferens för 
yngre forskare från olika 
discipliner. Första året är 
temat ”Trust, Reciprocity 
and Social Capital”. 

100 

medverkande i TV-sänt 
symposium om den 
svenska modellen 
100 år

Föreläsning till minne av 
Eli F Heckscher inleds i 
samarbete med Handels-
högskolan i Stockholm. 

Ratio startar sin veten-
skapliga seminarieserie. 
Varannan vecka presente-
rar inbjudna forskare från 
svenska  eller utländska 
lärosäten pågående 
forskning inom Ratios 
profilområden.

 

47
föreläsningar och 
seminarier

Den kapitalistiska 
välfärdsstaten

en utmärkt bok 
säger finansminis-

ter Anders Borg.

Vi bidrar till en mer dynamisk syn på mark
nader och samhällen, liksom till inställningen 

att reformer är önskvärda och möjliga.
Nils Karlson, VD Ratio
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Grundlagsutredningen, där 
Ratios forskare medverkat, 
presenteras.

”Staten och arbetsmarkna-
den – om konfliktregler och 
utvecklingskraft.” 
Ratio slutför ett stort 
forskningsprojekt som bl a 
dokumenteras i tre böcker och 
en heldagskonferens. Arbets-
marknadens funktionssätt och 
den svenska modellen är ett av 
Ratios expertområden.

Ratio i Almedalen: ”Svensk 
modell i förändring” 

10 
böcker publicerade av Ratio 

Reform

Forskning om  
 reformer är starkt 
eftersatt, särskilt politiska 
förändringar i mogna väster-
ländska välfärdsstater.

Ratio arrangerade det 
regionala mötet med Mont 
Pelerin Society under temat 
”The Market Economy in the 
Welfare State”.

Eli F Heckscher-föreläsare:
Youssef Cassis

Eli F Heckscher föreläsare:
Mark Casson 

Eli F Heckscher-föreläsare:
Deirdre McCloskey

den moderna världen 
är ett resultat av att vi 

började tala om företagare 
på ett annat sätt. entrepre-
nörer fick för första gången 
i världshistorien respekt och 
värdighet.

17
publicerade vetenskap-
liga artiklar

1950 ett nytt märkesår 
Ratios forskning visar att 
inga nya jobb i privat sektor 
sedan 1950. Det förändrar 
diskussion om företagan-
dets villkor. 

Ratio i Almedalen: ”Vägar 
ur krisen”

Nya jobb – var uppstår de? 

Ratio i Almedalen: ”Kreativ 
förstörelse – eller förstörd 
kreativitet” 

Samhällsomvandling och 
skapande förstörelse
Skapande förstörelse är en del 
av forskningen om äganderätt 
och företagandets villkor. 

Lönebildning för utvecklings-
kraft 

Snabbväxarna anställer 
unga och invandrare 

och personer med längre  
arbetslöshet.

Ratio i Almedalen:  ”Reform-
landet Sverige”

1 500+
 konferens och seminarie-
deltagare20 000+

 besökare på www.ratio.se

Unga forskare
För att stimulera fler unga 
att börja forska inom om-
råden av stor betydelse för 
Sveriges utveckling har Ratio 
ett program som omfattar 
stipendium för studier i USA, 
praktik, sommarjobb, as-
sistenttjänster, doktorander, 
seminarier och nätverk. 

Eli F Heckscher-föreläsare:
Joel Mokyr 

Internationell konferens: Tysk 
lönebildning – lärdomar för 
Sverige 

EALE: Internationell konferens 
om rättsekonomi 

Working Paper No. 200: 
Niklas Elert & Daniel Halvars-
son, ”Economic Freedom and 
Institutional Convergence”

Eli F Heckscher-föreläsare:
Randall Morck

14 
sommarassistenter

EALE2012
stockholm
29th annual conference

Internationellt gästforskar-
program startas 

Ratio i Almedalen: ”Företa-
gandets villkor och mänsklig 
blomstring”

Tomas Åstebro avslutade årets 
vetenskapliga seminarieserie
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è RATIO 10 ÅR

Så mycket bättre

2012 är det tio år sedan Ratio startades. För varje år 
har mer forskning med större relevans och genomslag 
producerats. Samtidigt har politik, ekonomi och samhälle 
– trots viktiga undantag och utmaningar – förändrats till 
det bättre. 

Den 2 oktober bjöd Ratio in till  öppet 
hus med mingel och samvaro i 
Sven-Harrys konsthall, i Vasa parken i 
Stockholm.  Sven-Harry Karlsson –  
 entreprenör, byggare, konstsamlare 
och skapare av konsthallen – deltog 
och bjöd på sina personliga erfaren-
heter av att starta och leda företag. 

I ett samtal med Ratios VD Nils  
Karlson berättade han bland annat om 
sin starka drivkraft att visa att han dög 
något till, trots dåliga betyg i skolan. 
Byggbranschen var given – pappan var 
byggmästare – men hans eget val att 
bli snickare godkändes inte. Murare 
hade billigare verktyg. Så fick det bli!

I konsthallen minglade över 200 
vänner, partners, forskare och med-
arbetare – och diskuterade idéer som 
långsiktigt förändrar världen.  

Jubileums seminarium
Den 4 oktober arrangerade Ratio ett 
seminarium på temat kapitalism och 
rättvisa i en fullsatt Industrisal på Stor-
gatan i Stockholm. Seminariet sändes 
senare av AxessTV.

Tillväxt och rationella beslut i 
dagens turbulenta värld förutsätter 
insikter bortom kvartalsrapporter och 
årsbokslut. Inte minst behövs fördju-
pad kunskap om marknadsekonomins 
moral och konsekvenser.

Är kapitalismen eller politiken i kris? 
Kan företagare, ägare och finansiärer 
bidra till ett gott samhälle för alla? Är 
social rättvisa förenligt med vinster 
och marknadsekonomi? Vilka dygder 

behövs för att långsiktigt bygga fram-
gångsrika företag?

Huvudtalarna Björn Wahlroos, 
ordförande för Nordea och Sampo, 
och John Tomasi, professor vid Brown 
University, tar upp dessa frågor i var 
sin nyutkommen bok.

Frågorna blev utgångspunkten i 
diskussionen om förhållandet mellan 
kapitalism och rättvisa. I panelen  
Mariana Burenstam-Linder, VD  
Burenstam & Partners, Conni Jonsson, 
VD EQT, Jens Spendrup, ordförande 
Spendrups, och Meg Tivéus, styrelse - 
proffs, tidigare bland annat VD 
Svenska Spel.

Nils Karlson hälsar välkommen till seminariet 
Kapitalism och rättvisa.

Sven-Harrys konsthall erbjöd också en  
ekonomisk-historisk fotoutställning. 

Fler än 200 vänner, partners, forskare och  
medarbetare träffades i Sven-Harrys konsthall.

Tillväxt och rationella 
beslut i dagens tur

bulenta värld förutsätter 
insikter bortom kvartals
rapporter och årsbokslut.
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Anders Wall och Tommy Adamsson deltog  
i 10-årsfirandet.

Björn Wahlroos och John Tomasi föreläste  
om kapitalism och rättvisa.

Industrisalen var fullsatt under jubileums- 
föreläsningen.

På taket av konsthallen ryms en kopia av  
Ekholmsnäs herrgård – Sven-Harrys tidigare hem.

Mariana Burenstam-Linder, Conni Jonsson, Jens Spendrup och Meg Tivéus i panelen diskuterade 
marknadsekonomins moral och konsekvenser.

Sven-Harry Karlsson och Nils Karlson i ett personligt samtal om konst och entreprenörskap.

FO
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Matchning 
handlar om hur 
effektivt utbud 
och efterfrå-
gan möts på 
arbetsmark-
naden – eller, 
annorlunda 
uttryckt, 
hur pass väl 
 allokeringen 
på arbets-

marknaden fungerar. Att så sker är 
avgörande för fler jobb i växande 
företag.

På uppdrag av Regeringens fram-
tidskommission skrev Nils Karlson 
tillsammans med Ola Skånberg en 
forskningsgenomgång om detta.  
Deras slutsats är att det finns tecken 
på att matchningen har försämrats 
de senaste årtiondena. En viktig orsak 
är heterogenitet, missmatch, mellan 

Kollektivavtalens betydelse  
Under året har arbetet med fallstudier 
av kollektivavtalens betydelse och 
konsekvenser fortskridit. Intervjuer 
har genomförts i en rad företag i 
olika branscher, med olika storlek och 
ägarförhållanden, och med olika av-
talstyper, med målet att bättre förstå 
aktörer och processer kring lönebild-
ningen. Några preliminära slutsatser 
går att dra redan nu.  Skillnader är 
stora mellan företag i hur man sätter 
lön, även mellan företag som liknar 
varandra och har samma kollektiv-
avtal. Det finns goda möjligheter 
att utveckla lönebildningen lokalt, 
men att man då ofta behöver ha 
facket med på vagnen. Frihetsgrader 
i avtalen används bara i begränsad 
utsträckning – höga ingångslöner och 
individgarantier är viktiga hinder. Det 
s k märket blir ofta till golv och upp-
fattas som normerande. Dessutom 

utbud och efterfrågan på arbetskraft. 
Många företag tycker också att det är 
svårt att rekrytera medarbetare med 
rätt yrkeserfarenhet. Endast ungefär 
hälften av alla anställda i Sverige 
var korrekt matchade vad gäller 
 utbildningslängd och inriktning på ut-
bildning. Dessa slutsatser går att dra 
även om forskningen på området är 
förvånansvärt begränsad och disparat. 

Den framtida utmaningen består 
i att fortsätta med reformer som 
underlättar matchningen. Det handlar 
om att öka  flexibiliteten, förbättra 
incitamenten och minska inträdeshin-
dren på arbetsmarknaden samt att 
utveckla utbildningssystemet. Bedöm-
ningen är att särskilt fyra områden 
behöver ges större uppmärksamhet: 
anställningsskyddet, ingångslönerna, 
 lönebildningen samt utbildnings-
systemets kvalitet, effektivitet och 
relevans.

Företagandets 
villkor – lagar, regler 
och värderingar

Att studera företagandets villkor är den första  
delen i Ratios forskningsprofil. Forskningen hand-
lar om att identifiera de lagar, regler och värde-
ringar som är mest ändamålsenliga för att starta, 
driva och utveckla företag – och därmed den 
sysselsättning och det välstånd som företag  
genererar. kompetensförsörjning är ett av de 
stora tillväxthindren för företag i Sverige idag.

NILS KARLSON & OLA  SKÅNBERG

Matchning på den svenska 

 arbetsmarknaden

Arbete, ägande  
och handel

Matchning på den svenska 

 arbetsmarknaden

Underlagsrapport 9 till Framtidskommissionen

NILS KARLSON & OLA SKÅNBERG
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tenderar lokala rättviseföreställningar 
att vara viktigt för utfallet.

Europeiska 
domstolar och 
svensk ägan
derätt
Företagandets 
villkor är en 
direkt funk-
tion av hur 
äganderätten 
definieras och 
skyddas i ett 
samhälle. Ett 
starkt äganderättsskydd leder till fler 
och mer omfattande produktiva sats-
ningar och innovationer, effektivare 
resursallokering, högre tillväxt och 
sysselsättning.

I Sverige är dock äganderätten som 
rättighet svagt artikulerad i Reger-
ingsformen, som nästan aldrig till-
lämpas av svenska domstolar. Endast 
med kännedom om hur Europakon-
ventionens första tilläggsprotokoll 
tolkas och tillämpas i praxis är det 
möjligt att ange vilken rättslig status 
äganderätten idag har i Sverige. 

Inom projektet ”Äganderätt, 
företagandets villkor och ekonomisk 
tillväxt” publicerades under året bo-
ken De  europeiska domstolarna och 
det svenska äganderättsskyddet av 
professor Joakim  Nergelius. 

Boken handlar om äganderätt i 
svensk och europeisk kontext med 
fokus på praxis från svenska och 
europeiska domstolar, främst Europa-

domstolen för mänskliga rättigheter  
i Strasbourg.  

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

Nya hinder för svensk export
Att nå utländska marknader är av 
avgörande betydelse för Sveriges 
välstånd. Sverige är bland de mest 
internationaliserade ekonomierna i 
världen. 

Formella handelshinder, som tull-
lar och kvoter, utgör idag inte några 
egentliga hinder för svensk varuhan-
del. Istället har institutionella barriärer 
så som oklara äganderätter och 
bristfällig affärslagstiftning fått ökad 
betydelse. Det påverkar inte bara vilka 
länder företagen väljer att handla 
med, utan även handelsutvecklingen 
och varaktigheten av handelsström-
marna påverkas. De flesta handelsflö-
den avbryts redan efter ett till två år, 
endast omkring tio procent överlever 
mer än åtta år. 

Med ett stagnerande Europa och 
en ökande asiatisk marknad ser vi att 
betydelsen av att hantera institutioner 
som skiljer sig från de nordiska kom-
mer att bli en allt viktigare faktor för 
svenska exportföretag.

Med en allt större asiatisk marknad ser 
vi att betydelsen av att hantera formella 

och informella institutioner som skiljer sig från 
de nordiska kommer att öka.
Patrik Tingvall

Aktuella projekt
Företagens kompetensförsörjning
Projektet inleddes med en förstudie 
om företagens kompetensförsörj-
ning och ungas inträde på arbets-
marknaden. Förstudien genomfördes 
tillsammans med flertalet förbund 
inom Svenskt Näringsliv och leddes 
av fil dr Henrik Lindberg. Under året 
startade två andra parallella projekt 
med direkt koppling till förstudien.
      Läs mer om projektet och de 
första resultaten på sidan 14-15.

Lönebildning för utvecklingskraft
Syftet är att empiriskt undersöka 
hur olika former för lönebildning 
och förhandlingssystem påverkar 
näringslivets utvecklingskraft. Fokus 
ligger på den lokala lönebildningens 
konsekvenser och kopplingen till 
förhandlingssystemet i stort. 

Projektet kombinerar fall- och 
branschstudier och kommer även 
att belysa konsekvenser för lönsam-
het, sysselsättning och företagens 
utvecklingskraft. Docent Nils Karlson 
och fil dr Henrik Lindberg leder 
projektet som finansieras gemensamt 
av Svenskt Näringsliv, dess förbund 
och Ratio.

Äganderätt, företagandets villkor 
och ekonomisk tillväxt 
Syftet är att analysera sambandet 
mellan äganderätt, företagandets 
villkor och ekonomisk tillväxt. Det 
treåriga forskningsprojektet drivs 
med medel från Stiftelsen Marcus 
och Amalia Wallenbergs Minnes-
fond. Ansvariga för projektet är 
 docenterna Nils Karlson och Niclas 
Berggren. 

Utländska institutioner och  
svenska företag
I projektet utforskar Ratio hur insti-
tutioner påverkar den internationella 
handeln. 

Projektet syftar till att undersöka 
varför handel inte uppstår och hur 
institutioner påverkar handeln. Projek-
tet finansieras av Torsten Söderbergs 
stiftelse och leds av docent Patrik 
Tingvall.
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Entreprenörskap, 
marknads ekonomi 
och tillväxt

De snabbväxande företagen är 
viktiga jobbskapare. Det vet vi sedan 
tidigare. Till detta kan nu fogas att 
de inte har tid att vänta på den rätta. 
Därmed blir de betydelsefulla också 
för integrationen av människor som 
har svårt att komma in på arbets-
marknaden.

Gaseller bryter utanförskap
Ny forskning från Ratio tyder på att de 
snabbväxande företagen, de s k gasel-

ekonomisk utveckling och tillväxt är i grunden ett 
resultat av företagsverksamhet, entreprenörskap 
och affärsexperiment på marknader. Att analysera 
hur denna tillväxtskapande  process utvecklas är 
den andra delen i Ratios forskningsprofil. en utma-
ning är att få de  företag som har potential att 
växa att realisera sina tillväxtmöjligheter.

lerna, i större utsträckning anställer 
unga människor, invandrare och per-
soner med längre arbetslöshet. Detta 
innebär att snabbt växande företag 
kan underlätta inträdet på arbetsmark-
naden för människor i utanförskap. 
Ratios forskare har, tack vare tillgång till 
en unik databas från SCB, följt företag 
och de individer som startat och drivit 
verksamheten under en 19-årsperiod. 
Därigenom har de också kunnat stu-
dera vilka som anställs.

De snabbväxande företagen är 
viktiga jobbskapare. Fyra procent 
av företagen skapar 50 procent av 
jobben, visar forskningen. Därmed 
är det mycket intressant att studera 
vilka som anställs i de snabbväxande 
företagen, ett område som tidigare 
inte studerats. 

Dessa företag är både stora och 
små, de finns i alla branscher men 
är oftast unga företag. De unga och 
små växer organiskt, äldre och större 
företag växer genom uppköp och 
sammanslagningar. De snabbväxande 
företagen växer även i lågkonjunktur. 

De anställer medarbetare som 
snabbt finns tillgängliga och kompen-
serar med inlärning på arbetsplatsen. 
Först när de har uppnått en viss 
storlek och omsättning börjar de re-
krytera personer som redan har jobb.

One hitwonders
Det finns dock en risk med att alltför 
mycket fokus riktas mot de snabbväx-
ande företagen. Många företag av 
denna typ förmår inte att upprepa 

Ratios forskning om vad som hindrar företag att växa diskuterades i Almedalen av riksdagsleda-
möterna Jonas Eriksson (MP) och Jessica Polfjärd (M). I mitten Dan Hjalmarsson, GD Tillväxtanalys.

Kan sovande  
gaseller väckas?



RATIO Verksamhetsberättelse 2012  11

sin höga tillväxt under kommande 
perioder. 

Intresset bör därför istället 
riktas mot varför vi i Sverige har en 
bristande företagsdynamik.  Av de 
studerade mikroföretagen visar det 
sig att cirka sex av tio inte förändrar 
antalet anställda mellan två tidsperio-
der. Vilka är de åtgärder som kan få 
dessa företag att anställa ytterligare 
individer och väcka de sovande gasel-
lerna, d v s stimulera de företag som 
har potential att växa att realisera sina 
tillväxtmöjligheter? 

Mycket talar för att det är enklare 
regler, öppna marknader, underlätta 
för finansiering, bättre matchning på 
arbetsmarknaden och färre barriärer 
som sänker viljan att växa. Ratios 
forskning på området fortsätter.

Växtkraft i välfärden
Företag och ideella organisationer i 
Sverige kommer i allt större utsträck-
ning att ta över produktionen av 
välfärdstjänster från den offentliga 
sektorn. Vård och omsorg är i stark 
förändring. Det visar en ny rapport 
författad av Mattias Lundbäck, ekon dr 
i nationalekonomi och välfärdsforskare.

Utvecklingen ger Sverige och 
svenska välfärdsentreprenörer chan-
sen att ta ledningen på en marknad 
som på sikt kommer att omsätta 500 
miljarder kronor i Sverige och närmare 
20 000 miljarder i hela EU. 

En rad möjligheter öppnar sig på 
framtidens välfärdsmarknad, inte minst 
för svenska företag som redan har väl 
utvecklade produkter och tjänster.

Kvalitet i välfärden blir en allt 
viktigare konkurrensfaktor, särskilt på 
individnivå. Regioner som vill växa och 
vara attraktiva behöver ha ett utbud 
av tjänster också inom välfärdssektorn 
som kännetecknas av hög kvalitet.

Företag som har utvecklat kreativa 
och effektiva lösningar för en krävan-
de hemmamarknad har stor chans att 
kunna exportera dessa på en växande 
europeisk och internationell marknad 
för vård och omsorg.

Kundval ger fler ideella  
organisationer 
Ersättningssystemen är det största 
hindret för fler ideella organisationer 
i välfärden. Det visar en forsknings-
baserad studie som Ratio genomfört 
på uppdrag av Tillväxtanalys. Studien 
fokuserar på vilka svårigheter de 
ideella organisationerna möter inom 
området välfärdstjänster i Sverige. 

Ny statistik visar att de ideella 
organisationerna endast utför en liten 
del av tjänsterna inom vård och om-
sorg. Omfördelningen från offentligt 
utförda tjänster till privata har framför 
allt gått till vinstdrivande företag.

En ökad användning av kundval/
pengsystem (LOV) istället för upp-
handling enligt lagen om offentlig 
upphandling (LOU) skulle förbättra 
villkoren för de idéburna organisa- 
tionerna.

Även förändringar som underlät-
tar finansiering av projekt inom ideell 
verksamhet kan ge fler aktörer inom 
sektorn.

Ideella organisationer är bra på 
att identifiera behov, medan vinst-
drivande företag är mer effektiva 
när det gäller att utveckla koncept, 
standardisera och skapa synergier. De 
kompletterar alltså varandra och är 
båda värdefulla för välfärdssektorns 
utveckling.

Studien bygger bl a på en enkät 
riktad till 31 ideella organisationer. En 
klar majoritet pekade ut ersättnings-
systemen som det största hindret för 
fler ideella organisationer i välfärden. 
Dessa passar inte idéburen verksam-
het, enligt respondenterna.

Aktuella projekt
kommunalt företagande som konkurrens-
begränsning – företagens perspektiv
Med finansiering från Konkurrensverket har 
Ratio under 2012 studerat hur privata före-
tag påverkas av kommunal verksamhet som 
begränsar konkurrensen. Mattias Lundbäck, 
ekon dr, leder projektet som fokuserar 
på förekomsten av kommunala bolag på 
konkurrensutsatta marknader. Projektets 
resultat publiceras 2013.

Snabbväxande företag och den 
 ekonomiska utvecklingen
Projektets syfte är att fördjupa kunskapen 
om vad som förklarar förekomsten av 
snabbväxande företag, samt deras bety-
delse för ekonomisk tillväxt, produktivitet 
och sysselsättning. Projektet är såväl teore-
tiskt som empiriskt. Projektet finansieras av 
Ragnar Söderbergs stiftelser. Docenterna 
Sven-Olov Daunfeldt, Dan Johansson och 
Karl Wennberg medverkar i projektet.

entreprenörskap och mänsklig 
 blomstring
Vilka dygder krävs för att långsiktigt 
bygga framgångsrika företag? Och hur kan 
företagande och entreprenörskap bidra 
till mänsklig blomstring? Det är frågeställ-
ningar Ratio söker besvara i det nystartade 
projektet ”Företagande och mänsklig 
blomstring”. Ambitionen är även att utveck-
la begrepp och teorier för att bättre kunna 
förklara företagares insatser och bidrag till 
mänsklig blomstring. Projektet finansieras 
av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stif-
telse och leds av docent Nils Karlson.

Ideella organisationer i välfärden
I en forskningsbaserad studie har ekon dr 
Mattias Lundbäck, välfärdsforskare på Ratio, 
utrett vilka svårigheter de ideella organisa-
tionerna möter på området välfärdstjänster 
i Sverige. Studien har genomförts på upp-
drag av myndigheten för Tillväxtanalys.

den snabba för ändrings takten på hemma-
plan ger en unik bas för  en ny form av 

svenskt entreprenörskap. 
Mattias Lundbäck
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Hur politisk 
 förändring 
kommer till stånd

Alla är för reformer, precis som alla 
är positiva till framsteg och utveck-
ling. Men reformer skapar både 
vinnare och förlorare och där börjar 
 svårigheterna. Förlorarna är mycket 
lättare att peka ut än vinnarna, 
motståndarna har lätt att formera sig 
och de negativa effekterna kom-
mer genast, medan vinsterna låter 
vänta på sig. De förmodade vinnarna 
är också en mer diffus grupp, som 
inte har något direkt intresse av att 
kämpa för en framtida potentiell 
förbättring.

Sverige ett föregångsland
För att ge sig i kast med politisk för-
ändring krävs mod, konstaterar Peter 
Santesson, fil dr i statsvetenskap, i den 
nya boken Reformpolitikens strate-
gier. Boken diskuterar det politiska 
förändringsarbetets hårda villkor och 
presenterar internationell forskning 
om reformers framgång. Boken är 
också den avslutande dokumentatio-
nen för projektet ”Ekonomisk-politiska 
reformer i välfärdsstater”.

Reformer är inget  
för konflikträdda

det är ofta svårt och konfliktfyllt att förändra poli-
tisk-ekonomiska regelsystem. Status quo har starka 
försvarare. Ändå sker förändringar. Tredje delen i 
Ratios forskningsprofil handlar om hur politisk för-
ändring kommer till stånd. Forskningen visar att det 
både är möjligt och önskvärt att genomföra refor-
mer. Men stora reformbeslut är inget för fegisar.

Strategier för förändring
Det finns ett recept för framgångsrikt 
förändringsarbete. Peter Santessons 
forskning visar tre tydliga tillväga-
gångssätt. Det går dock inte att förlita 
sig på en enda väg, de behöver kom-
bineras och situationsanpassas.

Förhandling
En grundläggande metod är att i 
förhandlingar erbjuda något i utbyte, 
att kompensera drabbade grupper. 
Det är dock dyrt. Man kan också välja 
att splittra motståndarlägret, som för-
lorar styrka. Nackdelen är ökat krångel 
med särlösningar och försämrad 

policyeffekt. Men det kan ibland vara 
snabbaste vägen.

Övertalning
Övertalning handlar i grunden om att 
förändra grundläggande värderingar 
och att åstadkomma skifte i perspektiv. 
Det tar tid, men kan vara nödvändigt 
då utveckling och framsteg i omvärlden 
gör lagar och regler obsoleta. Man kan 
också maskera effekterna av en reform 
genom att fördröja utfallet eller auto-
matisera negativa beslut, men detta har 
en tendens att urholka demokratin. 

Ett vanligare sätt att dölja en 
reform är att skapa en lång utredning 
eller göra ett elitprojekt av föränd-
ringsarbetet. Det minskar konfliktni-
vån och ökar förtroendet, även om 
de grundläggande motsättningarna 
består. Vanligt är också att sluta le-
den, vilket minimera väljarflykten men 
begränsar reformutrymmet.

Tvång
Till sist återstår tvång – att helt 
enkelt använda den makt man har 

Peter Santesson
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Welfare, Wealth, and Work for 
europe
Under vå-
ren 2012 
startade 
ett stort 
europeiskt forskningsprojekt med 
totalt 32 medverkande institutioner, 
däribland Ratio, från 12 länder inom 
EU:s 7:e ramprogram. Fokus ligger 
på institutionella förändringar för 
ökad välfärd, välstånd och fler jobb i 
Europa (Welfare, Wealth, and Work 
for Europe). Ratios ansvar i projektet 
gäller forskning kring hur man kan få 
social acceptans för reformer. Docent 
Nils Karlson leder det projektet.

Aktuella projekt
ekonomisk-politiskt lärande:  
avregleringarna och den svenska 
 socialdemokratin 1982–1991
Syftet är att kartlägga en period då svensk 
politik – och svenskt näringsliv – var i 
stark omvandling. Det socialdemokratiska 
partiet var statsbärande och genomgick 
stora förändringar. Hur var det möjligt att 
genomföra den stora reformagendan med 
så långtgående avregleringar? 
     Projektet genomförs av fil dr Henrik Lind-
berg och fil dr Stig-Björn Ljunggren, statsve-
tare från Uppsala universitet, och finansieras 
av Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse 
samt Tore Browaldhs stiftelse.
     Antologin Knowledge and Policy Change 
(Cambridge Scholars Publishing) med Hen-
rik Lindberg som redaktör utkommer i ja-
nuari 2013, ett resultat av Ratio Colloquium 
for Young Social Scientists 2011.

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 publiceras som en 
monografi på engelska. Projektansvarig är 
docent Nils Karlson.

och genomföra önskad förändring, 
en inte helt ovanlig reformmetod. 
Reformer genomförs ofta för att 
alternativet att inte göra något alls 
framstår som mycket sämre. 

Genomförandet kan ske genom att 
ramarna begränsas medan ansvaret 
för preciseringen, dvs vad som ska 
minskas, tas bort eller förändras, de-
legeras. En annan teknik är att köra 
över sitt parti eller intressegrupp 
och  acceptera förlusterna. Det kan 
man inte göra alltför många gånger, 
eftersom det urholkar lojaliteten mot 
systemet.

Det politiskt användbara
I Reformpolitikens strategier finns en 
mängd exempel på verkligt reform-
arbete, där skattereformen 1990–91 
redovisas detaljerat med hjälp av 
material från Arbetarrörelsens arkiv. 
Skattereformen är ett tydligt exempel 
på hur olika strategier kombinerades 
framgångsrikt. 

Slutsatsen är att viktiga reformer 
är möjliga. Men för att nå skarpt läge 
krävs ett verkligt partiintresse, förmå-
gan att utöva statskonst och ett ex-
ternt tryck. Förvänta inte alla går med 
– konsensus uppnås först i efterhand.

Alla är för reformer, precis som alla är positiva till 
framsteg och utveckling. Men reformer skapar både 

vinnare och förlorare och där börjar  svårigheterna.

Välstånd, välfärd och nya jobb i Europa
WWW-projektet blev antaget innan  finanskrisen slog mot Europas ekonomi 
2009. Redan tidigare led EU-länderna av hög arbetslöshet och svag tillväxt. 
Medlemstaterna står inför stora utmaningar – globalisering, åldrande be-

folkningar, invandring och miljöfrågor. Med den insikten söker EU-kommissionen stöd 
i forskning för att hitta hållbara strategier för tillväxt.   

Uppdraget är att utarbeta en analytisk grund för möjligheten att skapa en socio-
ekologisk förändring i Europa. Projektet ska även föreslå nödvändiga institutionella 
förändringar för att stödja en sådan utveckling. 

Tvärvetenskap och samverkan
Inom WIFO såg vi möjligheten i att göra ett tvärvetenskapligt projekt med forskare 
från hela Europa och från många olika discipliner allt från nationalekonomi och miljö-
teknik till historia, demografi, statsvetenskap och genusforskning. 

Projekt är ännu i sin inledningsfas och hittills finns bara preliminära resultat. Innan 
de publiceras ska de prövas vetenskapligt. Jag tror att det kommer att bli en mycket 
kontroversiell debatt.

Produktivt på Ratio
Min tid som gästforskare på Ratio var både rolig och ovanligt produktiv, och jag är 
tacksam för den möjligheten. Det är alltid kul och lärorikt att arbeta med forskare 
från andra institut. Allt handlar om utbyte, att lära av andra och 
inte minst att bygga nya vänskapsrelationer. Ratio erbjöd en fan-
tastisk möjlighet, och jag uppskattade verkligen de vetenskap-
liga seminarierna. Det var särskilt kul att få delta i Ratios 10-års 
firande med John Tomasi och Björn Wahlroos.

Hans Pitlik arbetar på WIFO, Österreichischen Institut für Wirtschafts-
forschung, och är docent i nationalekonomi. Hans koordinerar det stora 
projektet om Europas utveckling, WWWforEurope.



è kOMPeTenS FÖR TILLVÄxT

Förstudien spänner över ett stort 
 material och visar några klara 
 slutsatser:

è  Det finns brister i utbildningars 
 kvalitet, effektivitet och relevans, 
dvs koppling till näringslivets 
kompetensbehov. Bristande incita-
ment, information och felriktade 
regel- och styrsystem leder till 
 felallokeringar och svag koppling 
mellan utbildning och arbets-
marknad.

è		De stora utbildningssatsningar som 
gjorts under senare decennier – 
förlängt gymnasium, kunskapslyft 
och kraftigt utbyggd högre utbild-
ning – har inte gett den avkastning 
som förväntats.

Ungas etablering på 
 arbetsmarknaden

en förstudie om ungas etablering på arbetsmarknaden 
ligger till grund för det större forskningsprojektet om 
kompetensförsörjning som pågår till och med år 2017. 
när det gäller ungdomars svårigheter att komma in på 
 arbetsmarknaden är det kanske allvarligaste problemet att 
svenska utbildningar inte motsvarar näringslivets behov. 

è		Etableringsåldern på arbets-
marknaden har höjts, från 21 till 
28 år sedan 1990 och i gruppen 
som endast fullgjort grundskolan 
(förgymnasial utbildning) stiger 
etableringsåldern kraftigt under 
2000-talet. Här når man 75 pro-
cent i sysselsättning först i 40- eller 
50-årsåldern.

è	I svensk skola har kunskapsnivå-
erna fallit på flera områden sedan 
1990-talet: matematik, naturkun-
skap och läsförståelse. Generellt 
uppvisar svenska elever en signifi-
kant försämring i jämförelse med 
andra länder. De riktigt svagpreste-
rande blir fler och andelen som inte 
når godkänt i matematik i nionde 
klass har ökat från 10 till 20 procent.

è		Ökad inträdesålder. Svenska stu-
denter är i genomsnitt 1,5 år äldre 
vid inträde till högre utbildning än 
OECD-snittet. Även under utbild-
ning tar svenska studenter längre 
tid på sig och effekten blir att de 
tar examen vid 29 års ålder mot 26 
för ett urval OECD-länder. 

è		Skolan ger inte relevant kunskap 
för arbetsgivarnas behov. Många 

utbildningar på såväl gymnasial- 
som eftergymnasial nivå upplevs 
ge kunskaper som är irrelevanta för 
arbetsgivarnas behov. Det saknas 
inte bara konkreta ämneskunska-
per och praktiska färdigheter utan 
också så kallade mjuka kompeten-
ser såsom attityd, servicekänsla 
och samarbetsförmåga.

è		Det svenska utbildningssystemet 
utmärks av att ha få bryggor mel-
lan studier och arbetsliv. Därtill 
finns en starkare betoning på 
teoretiska kunskaper medan fär-
dighetsträning inte är prioriterad. 
Exempelvis har lärlingsutbildning 
varit åsidosatt.

Förstudien är skriven av fil dr Henrik 
Lindberg. Förstudien är en samman-
ställning av tidigare gjord forskning 
på området, kompletterad med två 
underlagsrapporter:

1. Lärlingsutbildningen – aktuella 
 erfarenheter och framtida möjlighe-
ter av professor Jonas Olofsson och 
fil dr Alexandru  Panican.

2. Den högre utbildningen och före-
tagens kompetensförsörjning av 
docent Lars Niklasson. 

Företagens kompetensförsörjning och ungas etablering på arbetsmarknaden

Förstudie
Av Henrik Lindberg

Näringslivets
forskningsinstitut

Företagens kom
petensförsörjning och ungas etablering på arbetsm

arknaden

Företagens kompetensförsörjning

N
äring

slivets
forskning

sinstitut

I ”Företagens kompetensförsörjning och ungas etablering på arbetsmarknaden”, 
som är en förstudie i Ratios kompetensförsörjningsprojekt, gör Henrik Lindberg en 
översikt av tidigare forskning och studier på området. I centrum för analysen står ut-
bildningsväsendet och dess uppgift att försörja näringslivet med kompetent personal 
samtidigt som ungas etablering på arbetsmarknaden ska underlättas. 
Ett viktigt resultat av förstudien är att utbildningssystemet har brister i kvalitet, ef-
fektivitet och relevans. Följderna av detta är högt utanförskap och ett försenat in-
träde på arbetsmarknaden samt att många företag har svårt att rekrytera kompetent 
personal. Den stigande etableringsåldern i Sverige beror främst på den kraftiga ut-
byggnaden av utbildningsväsendet under 1990- och 2000-talen, men på grund av 
bristerna däri har inte gjorda satsningar gett önskat resultat. 
Bristerna i utbildningssystemen finns på olika nivåer och utbildningar. Inte minst sak-
nas det ofta relevans eftersom samverkan mellan utbildning och framtida arbets-
marknad är liten. Kvalitetsmässigt tappar Sverige också mark gentemot andra länder 
inom områden som läsförståelse, naturkunskap och matematik. Kvalitetsbrister på 
lägre nivåer gör att studietiderna förlängs på högre nivåer vilket medför att effektivi-
teten eller genomströmningen i Sverige är låg jämfört med andra länder. 
Det som framförallt behöver åtgärdas är att tillhandahålla god tillgång till informa-
tion och vettiga incitament så att det lönar sig för både individ och samhälle att satsa 
resurser på ny kunskap. Mer utbildning räcker inte för att lösa problemen. Snarare 
bör man se över vilken typ av utbildning som bäst kan underlätta etablering och hur 
den ska utformas.
 
Henrik Lindberg är fil dr. i ekonomisk historia och forskar inom områdena kompetens-
försörjning, lönebildning och politiskt lärande vid Ratio.

Rapport nr 1 Juli 2012
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Styrgrupp
Styrgruppen ska borga för relevans 
och kvalitetssäkring under genom-
förandet:
Angeles Bermudez-Svankvist,  
GD Arbetsförmedlingen
Charlotte Brogren, GD Vinnova
Anna Ekström, GD Skolverket
Pia Enochsson, GD Myndigheten för 
Yrkeshögskolan 
Lars Haikola, Universitetskansler
Peter Jeppsson, VD Transport-
gruppen
Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv
Jonas Milton, VD Almega
Madelene Sandström, VD  
KK-stiftelsen
Åke Svensson, VD Teknikföretagen 
Håkan Sörman, VD SKL
Nils Karlson, VD Ratio

Referensgrupp
Referensgruppen har en avgörande 
roll genom sin direkta aktörsanknyt-
ning. Den består av:  
Almega, Byggindustrierna, Grafiska 
företagens förbund, Industriarbets-
givarna, Maskinentreprenörerna, 
Plåtslageriernas riksförbund, Skogs-
industrierna, Skogs- och lantarbets-
givarna, Svenskt Näringsliv, Svensk 
Handel, Teknikföretagen, TMF, 
Transportgruppen, Visita och VVS 
Företagen. 

Analys dialog Slutsatser Utvärdering

Genomförande och kommunikation

• Näringslivets behov
• Utvärdering av nuv. 

program
• Utbildningssystemet
 – relevans
 – styrning
 – resurser
• Arbetsmarknadens  

incitament &  flexibilitet
• Integration och  

utanförskap

• Seminarier
• Konferenser
• Arbetsgrupper
• Lokal och nationell 

nivå
• Dokumentation 

och diskussion

• Sammanfattning 
och slutrapport

• Förslag på 
 åtgärder

• Initiativ och vägval

• Attitydförändring
• Policyförändring
• Beteende-

förändring

Företag

Utbildnings anordnare

Myndighet/politik kunskapshämtning erfarenhetsbyte Policy -implikationer Måluppfyllelse Genomslag

Stärkt kompetensförsörjning, innovation och utvecklingskraft!

En avgörande förutsättning för ökat entreprenörskap, 
fler jobb, växande företag och stärkt tillväxt i Sverige 

är tillgången till kompetent personal.

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

Ratio har därför initierat flera forsk-
ningsprojekt under det samlade nam-
net Kompetens för tillväxt. Projekten 
pågår mellan 2012-2017 med finansie-
ring från Vinnova, KK-stiftelsen och 21 
arbetsgivarorganisationer inom privat 
sektor. Även fackliga organisationer, 
andra myndig heter, enskilda företag 
och utbildningsanordnare kommer att 
medverka. 

Syfte
• Identifiera och analysera bristerna i 

företagens kompetensförsörjning
• Kartlägga näringslivets nuvarande 

och framtida kompetensbehov – 
nationellt, regionalt och i internatio-
nell jämförelse

• Tillvarata erfarenheterna av tidigare 
satsningar på samverkan utbildning-
näringsliv

• Beakta integration och utanförskap 
med koppling till kompetens-
försörjning

• Föreslå konkreta policyåtgärder

Projektets upplägg
Projektet har ett brett upplägg och 
syftar till att engagera företag, ut-
bildningsanordnare, myndigheter och 
politiker i en process med kunskaps-
inhämtning och erfarenhetsutbyte. 
Dialogen blir därmed en viktig del i 
genomförandet som underlättar ge-
nomslag och reell måluppfyllelse. 

Resultat och framsteg kommer 
löpande att distribueras och diskute-
ras i seminarier och konferenser, såväl 
lokalt som nationellt.

Mer information om projektet, ge-
nomförda, pågående och planerade 
studier finns på: 
www.kompetensfortillvaxt.nu
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è UnGA FORSkARe

I flera forskningsprojekt finns behov av 
forskningsassistenter. Under året har vi 
haft sju reguljära assistenter.  Ratio tar 
även in sommarassistenter för avgrän-
sade uppgifter inom projekt. 

Sommarassistenter
2012 innebar en storsatsning på som-
marassistenter. En normal sommarpe-
riod är sex veckor och anpassas efter 
såväl projektets behov som assisten-
tens. Varje assistent har en erfaren 
forskare som handledare. Flera av 
Ratios doktorander är tidigare as-
sistenter och några av sommarjobben 
har förlängts till projektanställningar.

För framtida forskare

Ratios program för unga forskare vänder sig till studenter 
på magisternivå och doktorander och Post docs som är 
intresserade av idé- och kunskapsutveckling inom Ratios 
profilområden. 2012 fick programmet stort genomslag 
med fjorton sommarassistenter, två doktorandkonferenser 
och flera seminarier. 

Under sommaren 2012 arbetade fjor-
ton unga akademiker inom pågående 
forskningsprojekt tillsammans med 
våra seniora forskare.

Doktorander
Ratio har ett antal doktorander i sam-
arbete med universitet och högsko-
lor. Ambitionen är att utöka antalet 
doktorander inom relevanta områden. 
Doktoranderna blir delaktiga i en unik 
forskarmiljö och ett stort nätverk med 
direkt koppling till näringslivet. Under 
året har Ratio haft fyra doktorander, 
varav en – James Dzansi – avlagt 
sin doktorsexamen vid högskolan i 
Jönköping. 

Under hösten välkomnades en ny 
doktorand. Hans Westerberg ska dis-
putera i nationalekonomi vid Örebro 
universitet. Ratios forskningschef 
Patrik Tingvall är handledare. 

Nätverket med associerade dokto-
rander byggs successivt och Ratio har 
blivit en plats för möten, diskussion 
och idéutveckling. Under 2012 har två 
doktorandkonferenser genomförts, 
där deltagarna presenterat sitt pågå-
ende arbete – i urval – och fått stöd i 
det fortsatta avhandlingsarbetet. Syf-
tet är också att förbereda doktoran-
derna på livet efter disputation – vad 
kan en framtid som forskare innebära? 

Uppsatshandledning och praktik
Ratio erbjuder praktikplatser och 
uppsatshandledning inom ramen 
för olika forskningsprojekt. Det är en 
möjlighet för studenter att vara i en 
forskarmiljö och delta i pågående 

Forskningsassistenterna Elina Fergin och Hannes 
Andréasson har fått fortsatt anställning efter 
sommaren.

Unga forskare fick stort genomslag under året med flera assistenter, seminarier och aktiviteter. 
Här är sommarassistenterna på väg till Fjäderholmarna som avslutning på ett seminarium.
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USAstipendium 
till Niklas Elert

Ratios doktorand Niklas 
Elert får, bland många 
sökande, årets stipen-
dium för studier vid 
George Mason University, 
Washington DC.

     Niklas Elert avlade sin licentiatexamen 
hösten 2012 bestående av två artiklar om fö-
retags uppkomst och tillväxt. Han arbetar nu 
vidare mot en doktorsgrad och ser studierna 
vid George Mason University som ett tillfälle 
att både fördjupa sina kunskaper och bygga 
sitt internationella nätverk inom akademin. 
Niklas Elert kommer att finnas i ett samman-
hang med forskare som konsekvent sprider 
sina forskningsresultat via olika kanaler till en 
stor grupp intressenter. 
     Niklas Elert får 175 000 kronor för att 
under 2013 bedriva en termins studier i 
USA. Stipendiet utdelas med stöd av Ragnar 
Söderbergs stiftelse.
     Ratio erbjuder årligen ett stipendium för 
studier i USA, vid George Mason University 
utanför Washington (D.C.). Studierna ska be-
drivas inom ramen för ämnena snabbväxan-
de företag, näringslivsdynamik, institutionell 
ekonomi, rättsekonomi och public choice, 
gärna med österrikisk/schumpeteriansk teori.

forskningsprojekt. Det kan vara star-
ten på en akademisk karriär. 

Seminarier och nätverk
Ratio bjuder regelbundet in till 
seminarier och diskussioner i aktuella 
ämnen med koppling till pågående 
forskning. Här träffas forskare, be-
slutsfattare, opinionsbildare och andra 
personer med ett starkt samhälls-
engagemang. De som ingår i Unga 
forskare har möjlighet att presentera 
egen forskning. Några exempel på 
genomförda seminarier:

l kunskap och kompetens  
på marknader
Dan Klein, professor vid George 
Mason University, presenterade sin 
nya bok ”Knowledge and Coordina-
tion – a Liberal Perspective”.

l Vad kan politiker lära av  
framgångsrika bloggare?
Den frågan besvarade Christofer Pihl, 
ek lic vid Stockholms universitet och 
associerad doktorand hos Ratio.

l Är privat företagsamhet bäst  
på integration? 
Docent Karl Wennberg, vVD på 
Ratio presenterade tillsammans 
med Nedim Efendic, doktorand på 
Handelshögskolan i Stockholm, ny 
forskning.

Unga forskare i Almedalen
Ratios unga forskare fick en fram-
skjuten position under politikerveckan 
på Gotland då  doktorander och 
 associerade forskare presenterade nya 
perspektiv på viktiga framtids frågor: 
Är Sverige som Kodak? Blir världen 
mer liberal? Vad är vitsen med 
 kvinnor i styrelser? Räddar marknaden 
miljön? Kultur som handelshinder? 

Som vanligt erbjöd Spendrup sitt 
lokala utbud av öl och vatten med 
tilltugg, i en unik miljö.

Program för unga forskare
Ratio erbjuder bland annat:

l Sommarjobb 

l Doktorand- och assistenttjänster

l Stipendium för studier i USA

l Uppsatshandledning

l Seminarier och nätverk

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

Forskningsinstitutet Ratios program Unga 
forskare vänder sig till studenter på magister-
nivå till doktorander och Post Docs, som är 
intresserade av idé- och kunskapsutveckling 
inom Ratios profilområden.
     Programmet syfte är att stimulera fler att 
börja forska inom områden av stor betydelse 
för Sveriges utveckling. Programmet ger 
doktorander och nyligen disputerade stöd att 
utveckla sin fortsatta akademiska karriär. Hos 
Ratio finns en rad olika möjligheter att enga-
gera sig i ett akademiskt sammanhang. 

Stipendiet gör det möjligt för 
mig att göra min avhandling 

till något extra.

Christian Sandström pratade om kreativ förstörelse under puben i Almedalen.
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Ny kunskap  
till många

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

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

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

Finansiering
Ratio har stöd från ett stort antal finansiärer – stiftel-
ser, myndigheter, näringsliv och individer. Med kvalitet 
och relevans får vi ökat stöd. Under året har ett antal 
nya finansiärer tillkommit, bland dem EU, Vinnova och 
KK-stiftelsen. All forskning är externt finansierad och 
varenda krona i forskningsanslag går till att utveckla ny 
kunskap. 

Relevans
Ratio forskar inom områden av stor betydelse för Sve-
riges framtid. Forskningens innehåll ska vara relevant 
för näringsliv och samhälle, och skapa förutsättningar 
för bättre beslut. Ratio har utvecklat ett arbets-
sätt där olika intressenter involveras i en process där 
kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte integre-
ras vi utformningen av hypoteser och slutsatser. Det 
ökar relevansen och underlättar genomslag och reell 
måluppfyllelse.

è SÅ ARbeTAR RATIO
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Vetenskaplig
publicering

Seminarier, 
konferenser och 
föreläsningar

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 forsk-
ning nämns i redaktionell text. Ratios 
forskare deltar även aktivt i olika 
former av media – med debattartiklar, 
i TV-sända konferenser, i radiointer-
vjuer, i paneler och TV-soffor. Flera av 
Ratios medarbetare har egna bloggar 
och medverkar i olika former av 
sociala medier.

Ratios forskare föreläser även ofta i 
publika sammanhang.

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

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

All Ratios forskning syftar till att 
publiceras i artikelform i internatio-
nella vetenskapliga tidskrifter, efter 
sedvanlig peer review granskning. Det 
är en noggrann process som kvalitets-
säkrar såväl resultat som metod. Dess-
förinnan har resultatet publicerats 
som ett working paper i Sverige och 
internationellt. Forskningen publiceras 
även hos akademiska förlag och som 
rapporter.

Reformpolitikens 
 strategier
2012 inledde Ratio ett nytt samar-
bete med Atlantis förlag om utgivning 
av samhällsvetenskaplig litteratur. 
Atlantis är ett högkvalitativt förlag 
vars satsning på kvalificerad litteratur 
är unik i Sverige. Den första boken 
i samarbetet är Reformpolitikens 
strategier.

Samarbetet med Atlantis är stra-
tegiskt för Ratio i strävan att sprida 
kunskap. På detta sätt kan forskning-
ens resultat nå ut till en bredare krets, 
även utanför 
akademin. Utgiv-
ningen vänder 
sig till den intres-
serade allmänhe-
ten och förenar 
vetenskaplig 
trovärdighet 
med samhällelig 
relevans.

Vetenskaplig  
seminarieserie
Ratio startade  
2007 sin veten- 
skapliga semi-
narieserie. 
Varannan 
vecka presen-
terar  inbjudna 
forskare från 
svenska eller 
utländska läro- 
säten pågå-
ende forsk-
ning inom 
Ratios profilområden. Det stärker 
den interna forskarmiljön och våra 
externa samarbeten. Seminarieserien 
är  tvärvetenskaplig, precis som gäst-
forskarprogrammet.

Assistant Professor Siri Terjesen, 
Indiana University, talade om 
 Institutions and Entrepreneurship i 
oktober.

Rekordpublik  
i Almedalen
Ratio medverkar sedan flera år tillbaka 
under politikerveckan i Almedalen. 
2012 hölls ett stort seminarium om 
kompetensförsörjningens brister 
och utmaningar, där förstudien om 
ungas etablering på arbetsmarknaden 
presenterades. Seminariet lockade en 
rekordpublik till Svenskt Näringslivs 
trädgård i Visby.

Seminariet sändes direkt och 
genom TV Almedalen. Det finns nu i 
videoarkivet på www.ratio.se. 
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Siri Terjesen
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Internationella  
samarbeten 
Ratio har starka internationella och tvärvetenskapliga 
nätverk. Under året har en stor internationell konferens 
om äganderätt arrangerats tillsammans samt två kollokvier 
med deltagare från hela världen.  Gästforskarprogrammet 
har ytterligare stärkt forskarmiljön med vetenskapligt 
 framstående akademiker.

è InTeRnATIOneLLA kOnTAkTeR

Internationella gästforskare
Ratio har sjösatt ett internationellt gästforskarprogram som syftar till att stärka forskarmil-
jön och öka det tvärvetenskapliga samarbetet. 

Gästforskarna presenterar egen forskning samtidigt som de samarbetar med Ratios forskare 
och medverkar i projekt. Gästforskarprogrammet genomförs med stöd av Wallander-Hedelius 
stiftelser. Under året har sju framstående forskare medverkat:

Trots det tjänar samhäl-
let i sin helhet enormt 

mycket på deras risktagande 
genom de innovationer som 
sker. det lägger grunden för 
långsiktig tillväxt.

l Professor Johan Wiklund var först ut. 
Johan är en kollega till flera av Ratios 
forskare och finns nu på Whitman School 
of Management, Syracuse University, USA. 

l Richard Kneller, professor vid University of 
Nottingham, gästade Ratio i maj. Richard 
forskar på företagens internationalisering, 
globalisering och tillväxt.

 
l Dr Kathy Fogel, från University of Arkan-

sas, gästade Ratio under maj och juni. 
Kathy samarbetar med Ratios forskare 
inom området Corporate Governance, 
liksom med Randall Morck. Tack vare 
gästforskarprogrammet kunde de arbeta 
tillsammans, på plats i Stockholm.

 
l Randall Morck, professor vid University of 

Alberta, höll bland annat föreläsningen till 
minne av Eli F Heckscher.

l Professor Steven Bradley, från Baylor Uni-
versity i Texas, forskar om hur företagare 
når framgång med knappa resurser, både 
i utvecklade länder och i utvecklingslän-
der. På Ratio samarbetar han med Karl 
Wennberg om entreprenörskap och 
företagstillväxt.

l John Tomasi, professor vid Brown 
University, USA, medverkade som särskild 
gäst vid Ratios tioårsjubileum och höll 
flera vetenskapliga seminarier vid sidan av 
den stora föreläsningen där också Björn 
Wahlroos, tidigare professor vid Hanken i 
Helsingfors, medverkade.

 
l Dr Hans Pitlik, verksam vid WIFO i Öster-

rike, tillbringade nästan två månader 
under hösten på Ratio. WIFO leder det 
stora projektet Welfare, Wealth and Work 
for Europe, där Ratio medverkar som en 
av 32 institutioner från 12 länder. Hans 
Pitlik ägnade en stor del av sin tid i Sverige 
åt projektet där han samverkar med Nils 
Karlson.

Dr Kathy Fogel, University of Arkansas

Utan kriser inga innovationer, visar professor 
Randall Morck.

Räds ej krisen
Räds ej krisen. Värdet som återstår efter 
en kris, eller bubbla, är större än vad som 
gått förlorat. Det visar professor Randall 
Morck, årets gästtalare till minne av Eli F 
Heckscher.

Randall Morck visar att endast ett fåtal 
av de som – med hög risk – investe-
rar pengar, tid och engagemang i nya 
verksamheter kommer att lyckas. De allra 
flesta av såväl enskilda entreprenörer som 
företag uppnår aldrig positiv avkastning på 
sina investeringar. Tvärtom fångas många i 
spekulativa bubblor och kriser.

Trots det tjänar samhället i sin helhet 
enormt mycket på deras risktagande ge-
nom de innovationer som sker. Det lägger 
grunden för långsiktig tillväxt. En slutsats 
är att bubblor, som IT-bubblan i slutet av 
1990-talet liksom den senaste finanskrisen, 
kan vara  en naturlig och positiv del av det 
kapitalistiska systemet. Utan kriser inga 
innovationer!

Professor Randall Morck, verksam vid 
University of Alberta, är en världsledande 
forskare inom flera områden. Hans huvud-
fokus ligger på företagshistoria – särskilt 
familjedynastier – ägarstyrning, finansiella 
marknader och politisk ekonomi. Morck 
är även en stor kännare av banksystem, 
kapitalmarknader, regleringar och Kinas 
utveckling.
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Företagsstyrning 
och äganderätt
Ratio Colloquium for Young Social Scien-
tists hade temat ”Corporate Governance 
and Property Rights”. Plenartalare var 
Dr. Yupana Wiwattanakantang, från NUS 
Business School i Singapore, som talade 
under rubriken The Role of the Foun-
ding Family in the Firm samt professor 
Stefan Voigt, från Hamburgs universitet 
i Tyskland, som presenterade Turning 
Cheap Talk into Economic Growth: On 
the Relationship between Property Rights 
and Judicial Independence.

Utöver plenarföreläsarna medverkade 
tretton unga forskare från hela världen 
som alla presenterade vetenskapliga pap-
per. Kollokviet leddes av ekon dr Johanna 
Palmberg, tillsammans med forskningsas-
sistenterna Anette Andersson och Emma 
Heikensten.

Tillsammans med Juridiska fakulteten vid 
Stockholms universitet och Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping, arrangera-
de Ratio den årliga europeiska konferen-
sen om rättsekonomi, EALE. 

I konferensen deltog 200 forskare från 
26 länder världen över. Konferensen hölls 
i Aula Magna, Stockholms universitet. 
Konferensen hade åtta sessioner med 
sammanlagt femtio seminarier och tre 
huvudtalare:

EALE2012
stockholm
29th annual conference

Konferenser 2013
Under 2013 är en rad internationella konferenser inbokade:

l  23–25 maj – Virtues and entrepreneurship (call for papers)
Den 23–25 maj arrangerar Ratio ett vetenskapligt kollokvium om dygder och 
entreprenörskap. Plenarföreläsare är professor Deirdre McCloskey, University of 
Illinois at Chicago och Göteborgs universitet, och professor Saras Sarasvathy, Dar-
den School of Business, University of Virginia och Indian Institute of Management, 
Bangalore.
Är utvecklingen av dygder nödvändig för framgångsrikt entreprenörskap och 
marknadsekonomi? Om så, vilka dygder eller moraliska mönster är viktigast i prak-
tiken? Det är några av de frågor som kommer att diskuteras under workshopen.

l  22–24 augusti – Technological discontinuities and  
Industrial Transformation (call for papers)
Ratios årliga kollokvium för unga forskare hålls 22–24 augusti 2013. Syftet är att 
sammanföra unga forskare inom nationalekonomi, företagsekonomi, ekonomisk 
historia och andra relaterade ämnen, denna gång för att diskutera teknologiskif-
ten och näringslivsomvandling. 

Konferensen är tvärvetenskaplig och alla deltagare 
presenterar vetenskapliga papper. Två plenarfö-
reläsare medverkar: Professor Richard Langlois, 
University of Connecticut, och docent Mary Tripsas, 
Boston College.

l  Liberty Fund
Vetenskaplig konferens med frihet, immigration och 
gemenskap  som tema.

l  eli F heckscher-föreläsare 2013  
Professor James Robinson, Harvard

l  The future of jobs 
Internationell konferens om kompetensförsörjning och arbetsmarknad i ett 
globalt perspektiv.

Konferenserna annonseras i god tid på Ratios webbplats och i nyhetsbrev.  
Flera är öppna för medverkanden även utanför akademin.

Dr Yupana Wiwattanakantang, NUS Business 
School, Singapore

Professor Richard Langlois

Stor internationell konferens om  rättsekonomi
Professor Roberta Romano,  University of 
Yale Law School, talade om bolagsrätt och 
skatter. 

Professor Dennis C Mueller,  University 
of Vienna, talade om lagar och regler vid 
företagsövertagande och sammanslag-
ningar.

Professor Robert Cooter,  
University of California, talade om ägande-
rätt för immateriella tillgångar, kreativitet 
och innovation.
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Ratios forskning  
i samhällsdebatten

è MedIA

Verktygslåda för politik 
Ratio medverkar till att förklarar 
hur politisk förändring går till i flera 
forskningsprojekt. Under året har ett 
stort projekt om ekonomisk-politiska 
reformer i välfärdsstater avslutats 
med Reformpolitikens strategier. 
Boken är en behändig gör det 
självskrift, en slags verktygslåda för 
politik. Ratios forskare medverkade 
också i en bok om självfinansie-
rande reformer. Det politiska spelet 
om jordbruket har uppmärksam-
mats i boken ”Maten och makten”.

22-03-2012 I väntan på staten  
– Dagens Samhälle
02-04-2012 Reformera mera  
– Jönköpings-Posten
02-04-2012 Alla reformer kostar inte  
pengar – Folkbladet
03-04-2012 Reformer behöver inte 
betyda ökad kostnad – Gotlands Tidningar
07-04-2012 Reformer måste inte kosta pengar  
– Katrineholms-Kuriren
08-04-2012 Politiska utrymmet större än budge-
ten – Svenska Dagbladet
26-04-2012 Fem reformer som inte kostar en 
spänn – Tidningen Ångermanland
25-05-2012 Mat och makt i ny bok  
– Upplands nyheter
21-11-2012 Så förändrades Sverige totalt på 25 
år – Svenska Dagbladet
23-11-2012 Hur Lyckas med långsiktig reform-
politik? – Svensk tidskrift
07-12-2012 Stora reformbeslut är inget för fegisar  
– Dagens Industri

Stor vikt läggs vid att föra ut Ratios forskningsresultat i 
samhällsdebatten. Året som gått har präglats av bristerna 
inom kompetensförsörjning och arbetsmarknadens funk-
tionssätt, näringslivsomvandling – i form av kreativ för-
störelse – och var de nya jobben skapas. Framväxten av 
en ny sektor inom välfärden har också rönt stort intresse 
liksom Ratios forskning om reformer. 

Växande privat  
välfärdsmarknad
Företag och ideella organisationer i Sverige 
kommer i allt större utsträckning att ta över 
produktionen av välfärdstjänster från den 
offentliga sektorn. Utvecklingen ger Sverige 
och svenska välfärdsentreprenörer chansen 
att ta ledningen på en marknad som på sikt 
kommer att omsätta 500 miljarder kronor 
i Sverige och närmare 20 000 miljarder i 
hela EU.

Samtidigt skulle övergången till kundval 
ge fler ideella organisationer i svenska 
välfärden. De har svårt att konkurrera i 
dagens situation. Diskussionen i dessa frågor 
lär fortsätta efter fackförbundens förslag 
om begränsningar för vinstdrivande företag 
inom välfärdssektorn.

29-03-2012 Låt välfärdslandet Sverige erövra 
världen – Svenska Dagbladet
07-04-2012 Privata marknaden växer - men  
skillnaderna är stora – Dagens Nyheter
19-04-2012 Privat välfärdsmarknad växer  
– Proletären
20-04-2012 Växande privat välfärdsmarknad  
– Miljömagasinet

Kreativ förstörelse
2012 erbjöd ett praktexempel på den 
kreativa förstörelse som ofta är effekten av 
teknisk utveckling – Kodak gick i konkurs. Hur 
är det möjligt att misslyckas så kapitalt trots 
att man i nästan 40 år vetat var utvecklingen 
var på väg? Den frågan ställdes blanda 
annat i Dagens Industris månadsmagasin 
Dimension. Christian Sandström forskar om 
teknikskiftens effekt på ekonomin och kunde 
ge svar: Problemet var inte ledningen, utan 
organisationen som sysselsatte 140 000 
människor som mest. Den 
gick inte att ändra. 

20-01-2012 Kodak i konkurs  
– Dagens Industri
02-02-2012 Bilden av ett miss-
lyckande – Di Dimension nr 1
06-06-2012 Skeppsbrutna  
– Affärsvärlden
18-06-2012 Inga Kodak moments 
i London i år – Företagsminnen Maga-
sinet om näringslivets historia
01-08-2012 Vilka är Jörnmarks framtidsbilder – 
Värmlands Folkblad

Inga fler Kodak moments. 
Tekniken sprang om det 
anrika företaget.

Att påverka opinionen 
till ett värderingsskifte 

tar tid, men är bästa sättet att 
grundlägga reformer. Alltför 
ofta brister just det.

Det konstaterar Eva-Lena Ahlqvist i Dagens Industri 
när hon recenserar Peter Santessons bok Reform-
politikens strategier på ledarplats.
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ny forskning på 3 minuter
l  Reformpolitikens strategier  

– Peter Santesson
l  Matchning på den svenska  

arbetsmarknaden – Nils Karlson
l  Ideella organisationer i välfärden  

– Mattias Lundbäck

l	Knowledge and Coordination: A Liberal Inter-
pretation – Dan Klein, professor vid George 
Mason University i USA, presenterar sin nya 
bok.

l	Vad kan politiker lära av modebloggare? – 
Christofer Pihl m fl diskuterar bloggosfärens 
utveckling.

kompetens för tillväxt – Almedalen 2 juli

l	Som vi sår får vi skörda: Nils Karlson om kompe-
tensförsörjningens brister och utmaningar

l	Nya jobb i blomstrande företag: Karl Wennberg 
om vilka som driver de snabbväxande företagen 
– och vilka de anställer

l	Arbetsmarknadens strategiska betydelse: 
Henrik Lindberg och Elizabeth Neu Morén om 
lönebildning

Potential för tillväxt – Almedalen 4 juli

l	Kompostering som lösning? Jan Jörnmark om 
teknologi, innovation och förstörelse

l	Kan sovande gaseller väckas? Daniel Halvarsson 
och Sven-Olov Daunfeldt om varför många 
företag inte växer

l	Växtkraft i välfärden? Mattias Lundbäck om 
välfärdssektorns omvandling

kapitalism och rättvisa – 4 oktober

l	Free Market Fairness: Professor John Tomasis 
inledningstal

l	Marknader och demokrati: Björn Wahlroos, ord-
förande för Nordea och Sampo, inledningstal

l	Kapitalism och rättvisa: panelsamtal med 
Mariana Burenstam-Linder, Conni Jonsson, Jens 
Spendrup och Meg Tivéus.

Reformpolitikens strategier – 4 december

l	Peter Santesson, författare, presenterar boken 
med samma namn. Ulf Kristersson och Ursula 
Berge kommenterade.

europeiska rättsregler för svensk äganderätt 
– 4 december

l	Författaren professor Joakim Nergelius presen-
terar boken De europeiska domstolarna och 
det svenska äganderättsskyddet.

Här skapas de nya jobben
På knappt 20 år har UF-företag skapat 10 
000-tals nya jobb och gett stora skattein-
täkter. Karl Wennbergs fortsatta forskning 
runt jobbskapande och företagsamhet visar 
tydliga effekter av ung företagsamhet. De 
är mer benägna att starta eget och deras 
företag har en större överlevnad än andras. 
De har också större framgångar i andra verk-
samheter. Även andra skapar nya jobb och 
Ratios forskare har fått peka ut framtidsjob-
ben – teknik och biomedicin, liksom gruvin-
dustrin får ökad betydelse i framtiden. Vård, 

Mediainslag om jobbskapande i urval:

22-03-2012 10 000-tals nya jobb har skapats – Smålandsposten
16-05-2012 Svenskar rädda för att misslyckas – Säljaren
28-05-2012 Gå i kluster – Fastighetstidningen
21-09-2012 Miljardföretagen 795 bolag som Sverige förlitar sig på – Entreprenör
08-11-2012 Här finns framtidsjobben – Dagens Nyheter

entreprenörskap är det 
bästa sättet att göra 

en klassresa, konstaterar karl 
Wennberg som varit medför-
fattare i en studie om små-
företagandets roll i jobbska-
pandet.

Förstudien om företagens kompetens-
försörjning och ungas etablering på 
arbetsmarknaden som presenterades i 
Almedalen följdes upp av en rapport åt 
Framtidskommissionen. Resultaten i båda 
studierna pekar på att matchningen mel-
lan arbetskraftens kompetens och jobbens 
kvalifikationskrav måste förbättras. Hur 
arbetsmarknaden i stort fungerar med 
lönebildning och avtalsformer påverkar 
också företagens kompetensförsörjning. 
Ett nytt inslag i mediaströmmen är den 
europeiska arbetsmarknadens utveckling. 

16-02-2012 Europe’s retirement ages in the 
 spotlight – Financial Times
28-04-2012 Ungas etablering stor framtids-
fråga – Säffle-Tidningen, Lysekilsposten,  
Orust Tjörn Tidningen
11-05-2012 Ineffektiv arbetsmarknad – bort-
glömd orsak till Europas kris – Entreprenör
05-07-2012 Utbildningar saknar relevans – NU
29-10-2012 Dagens utbildningar saknar rele-
vans – Trä & möbel forum
16-11-2012 När vargen kommer – Fokus
18-11-2012 Svensk arbetsmarknad i utveckling  
– Godmorgon världen P1
21-11-2012 Inte bara SAS testar facket  
– Svenska Dagbladet
26-11-2012 De flesta jobben försvinner i  
södra Sverige – Klartext i SR

Videoarkiv
Ratio bygger nu upp ett videoarkiv med 
inspelningar från seminarier och presenta-
tioner. I kortare material görs sammanfatt-
ningar av forskningsresultat – ny forskning på 
tre minuter.

05-12-2012 Jobbmatchning har blivit sämre 
– TT
05-12-2012 Utbildning söker arbete  
– Dagens Nyheter
05-12-2012 Arbetsförmedlingen - vart tog den 
vägen? – Svenska Dagbladet
05-12-2012 Pusselbitarna stämmer inte – 
Norran
06-12-2012 Vad väntar regeringen på?  
– Smålandsposten
06-12-2012 Arbetslösheten hotar att bita sig 
fast – Svenska Dagbladet
06-12-2012 400 000 utan jobb - ändå finns 
mängder med lediga tjänster – Expressen
07-12-2012 Det är matchningen som är 
problemet – Arbetet

Matchningen är problemet

omsorg och utbildning fortsätter att skapa 
sysselsättning, och det sker en överflyttning 
från offentlig till privat regi.
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SeMInARIeR: 
17-01-2012 Dan Klein och Nils Karlson  
”Kunskap och koordination i marknader  
– ett liberalt perspektiv”.

15-02-2012 Christoffer Pihl ”Vad kan politiker 
lära av framgångsrika bloggare?”.

18-04-2012 årsmötesseminarium  
”Företagande och mänsklig blomstring”.

26-04-2012 – 27-04-2012 Arrangerade Ratio 
en doktorandkonferens. 

29-05-2012 Heckscherföreläsning av Randall 
Morck.

02-07-2012 Nils Karlson ”Som vi sår får vi 
skörda”, Kompetens för tillväxt, Almedalen.

02-07-2012 Karl Wennberg ”Nya jobb 
i blomstrande företag”, Kompetens för 
tillväxt, Almedalen.

02-07-2012 Henrik Lindberg och Elizabeth 
Neu Morén ”Arbetsmarknadens strategiska. 
Betydelse”, Kompetens för tillväxt, Almedalen.

03-07-2012 Christian Sandström höll 
introduktion ”Ratio-pub: Unga forskare om 
framtiden”, S:t Lars ruin, Almedalen.

05-07-2012 Jan Jörnmark ”Kompostering som 
lösning?”, Potential för tillväxt, Almedalen.

05-07-2012 Sven-Olov Daunfeldt och Daniel 
Halvarsson ”Kan sovande gaseller väckas?”, 
Potential för tillväxt, Almedalen.

05-07-2012 Mattias Lundbäck ”Växtkraft i 
välfärden?”, Potential för tillväxt, Almedalen.

20-09-2012 – 22-09-2012 Ratio arrang-
erade European Association for Law and 
Economics (EALE), Aula Magna, med JIBS och 
Juridiska fakulteten Stockholms universitet.

10-08-2012 – 12-08-2012 Ratio arrangerade 
Ratio Colloquium Young Social Scientists 
med temat “Corporate Governance and 
Property Rights”.

02-10-2012 Ratio fyller 10 år: Så mycket 
bättre, Sven-Harrys konsthall.

04-10-2012 Ratio arrangerade jubileumssemi-
nariet ”Kapitalism och rättvisa”, Näringslivets 
hus.

30-11-2012 – 01-12-2012 Arrangerade  
Ratio en doktorandkonferens.

04-12-2012 Peter Santesson presenterade 
boken ”Reformpolitikens strategier”.

04-12-2012 Joakim Nergelius presenterade 
sin bok ”Europeiska rättsregler för svensk 
äganderätt”.

VeTenSkAPLIGA SeMInARIeR: 
25-01-2012 ”Romantic Liberalism”, Gina 
Gustavsson, Uppsala Universitet. Opponent: 
Rolf Höijer.

08-02-2012 ”Power Law Signatures of High 
Growth Firms”, Daniel Halvarsson, Ratio.
Opponent: Kristina Nyström.

21-02-2012 ”Migration and Increasing Wage 
Inequality, Can Imperfect Competition 
Explain the Link”, Martin Korpi, Stockholm 
School of Economics. Opponent: Patrik 
Tingvall.

22-02-2012 ”The Swedish Government as 
owner of transport infrastructure - historical 
development and policy formation from the 
1930s to the 2010s”, Björn Hasselgren, KTH 
Royal Institute of Technology. Opponent: 
Henrik Lindberg.

07-03-2012 ”Fiduciary Duties and Equity 
Debtholder Conflicts”, Per Strömberg, 
Stockholm School of Economics. Opponent: 
Per-Olof Bjuggren.

21-03-2012 ”Austrian economics and the 
study of entrepreneurship: concepts and 
contributions”, Henrik Berglund, Chalmers 
tekniska högskola. Opponent: Karl Wenn-
berg.

18-04-2012 ”Bridge or buffer: The contin-
gent relationship between new organiza-
tional sponsorship and survival rates”, Johan 
Wiklund, Whitman School of Management, 
Syracuse University. Opponent: Niklas Elert.

15-05-2012 ”Combining Sunk Costs with 
Short Export Survival”, Joakim Gullstrand, 
Lunds universitet. Opponent: Daniel Halvars-
son.

16-5-2012 ”The Internationalisation of R&D 
and the Knowledge Production Function”, 
Richard Kneller, Professor vid Nottingham 
University. Opponent: Patrik Tingvall.

 23-05-2012 ”CEO Network Centrality 
and Merger Performance”, Kathy Fogel, 
University of Arkansas. Opponent: Johanna 
Palmberg.

30-05-2012 ”Are US CEOs Underpaid?”, 
Randall Morck, Alberta School of Business, 
University of Alberta. Opponent: Patrik 
Tingvall.

Egna konferenser, seminarier 
och föreläsningar

Seminarier i siffror

23
2  000 +

vetenskapliga 
seminarier

konferens- och seminariedeltagare

è eGnA kOnFeRenSeR
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13-06-2012 ”Self-employed or employing 
others? Pre-entry capabilities, entrepre-
neurial action, and the resourcefulness 
of microcredit firm founders”, Steven W. 
Bradley, Baylor University, USA. Opponent: 
Karl Wennberg.

05-08-2012 ”Location and Wage Dyna-
mics of University Graduates - an urban 
advantage”, Martin Andersson, Circle, Lunds 
universitet. Opponent: Patrik Tingvall.

22-08-2012 ”A note on the Impact of Econo-
mic Freedom on Life Satisfaction”, Hans Pitlik, 
WIFO, Austria. Opponent: Henrik Lindberg.

01-10-2012 ”Institutions and Entrepreneur-
ship”, Siri Terjesen, Indiana University, USA. 
Opponent: Niklas Elert.

03-10-2012 ”Social Justicitis”, från boken Free 
Market Fairness, John Tomasi, Brown Univer-
sity, USA. Opponent: Nils Karlson.

10-10-2012 ”Internationalisering av service-
företag”, Patrik Ström, Handelshögskolan i 
Göteborg. Opponent: Karl Wennberg.

31-10-2012 ”Impact of the 1918 Spanish Flu 
Epidemic on Economic Performance in Swe-
den”, Martin Karlsson, Darmstadt Universitet, 
Germany. Opponent: Mattias Lundbäck.

07-11-2012 ”Networks and Segregation 
in Sweden”, Peter Hedström, Institutet för 
Framtidsstudier. Opponent: Karl Wennberg.

14-11-2012 ”The effect of employer pro-
minence on employee entrepreneurship”, 
Anders Broström, KTH. Opponent: Martin 
Korpi.

28-11-2012 ”Strife and dominance among 
UK political parties, 1945-1990”, Soorjith 
Karthikeyan, Uppsala universitet. Opponent: 
Lotta Stern.

12-12-2012 ”Is Knowledge Trapped Inside the 
Ivory Tower? Technology Spawning and the 
Genesis of New Science-Based Inventions”, 
Michaël Bikard, Sloan School of Manage-
ment, MIT. Opponent: Patrik Tingvall.

19-12-2012 ”Does Academic Entrepre-
neurship Pay?” Thomas åstebro, HEC Paris. 
Opponent: Daniel Halvarsson.

Ratios årsmöte 2012

Företagande och  
mänsklig blomstring
årsmötet 2012 utforskade vilka villkor som bäst skapar ett gott samhälle 
där människor har möjlighet att förverkliga sin potential och utveckla sin 
förmåga fullt ut. 

I Sverige är arbetslösheten bland ungdomar stor, och det råder brist på 
nya jobb. Många företag avstår från att växa. Förståelsen för vad det inne-
bär att långsiktigt bygga framgångsrika företag är otillräcklig.

Almega, som företräder arbetsgivare inom tjänstesektorn, var värd för 
årsmötet som hölls centralt i Stockholm. 

Ratios forskare delade med sig av ny kunskap från  
aktuella forskningsprojekt:

Företagens kompetensförsörjning  
– om behovet av en ny ”kompetenspolitik”
Nils Karlson, docent, VD, och Karl Wennberg, docent, vVD

kvinnor i ledning och styrelser i bolag utanför börsen 
Johanna Palmberg, ekon dr

Svensk export och dolda handelshinder
Patrik Tingvall, docent

Lönebildning för utvecklingskraft
Henrik Lindberg, fil dr

entreprenörskap i välfärden
Mattias Lundbäck, ekon dr

Gästtalare Per bolund:

Unga vuxnas utanförskap
Per Bolund, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk tales-
man för Miljöpartiet, gästtalade om unga vuxnas utanför-
skap och betydelsen av enkla regler för att starta och driva 
företag, för fler jobb i växande företag.

Gästtalare Per bolund:

Unga vuxnas utanförskap
Per Bolund, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk tales-
man för Miljöpartiet, gästtalade om unga vuxnas utanför-
skap och betydelsen av enkla regler för att starta och driva 
företag, för fler jobb i växande företag.
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27-03-2012 Nils Karlson höll föreläsning  
”Företagens kompetensförsörjning”, Cen-
terns partistyrelse, Näringsdepartementet.

28-03-2012 Per-Olof Bjuggren deltog på  
Vinnovas slutkonferens om IT tjänster.

28-03-2012 Mattias Lundbäck höll semina-
rium på Stockholms handelkammare med 
rapporten ”Från offentlig förvaltning till 
entreprenörskap”.

02-04-2012 Mattias Lundbäck höll presenta-
tion av boken ”Fem reformer som inte kostar 
en spänn”, Timbro.

16-04-2012 Henrik Lindberg föreläsning för 
TMF om kompetensförsörjning.

16-04-2012 Mattias Lundbäck deltagande 
på Swedish Health Economics Associations 
(SHEAs) årsmöte.

16-04-2012 – 17-04-2012 Nils Karlson och 
Rolf Höijer deltog vid WWWforEurope, WIFO, 
Wien.

21-04-2012 Niklas Elert höll föreläsning om 
nationalekonomi och liberalism, Regional 
Utbildning Liberala Ungdomsförbundet.

25-04-2012 Nils Karlson höll  föreläsning 
”Företagens kompetensförsörjning”, Närings-
departementet, Stockholm.

26-04-2012 – 27-04-2012 Daniel Halvarsson 
gav intensivkurs i ekonometri/sannolikhets-
teori för doktorander i FEK på KTH.

03-05-2012 Nils Karlson höll föreläsning 
”Från innovatör till miljonär”, Tillväxtdagarna, 
Malmö. Ann-Kari Edenius modererade.

04-05-2012 Kristina Nyström höll föreläs-
ning ”Behövs företagarna i politiken?”, 
Tillväxtdagarna, Malmö. Ann-Kari Edenius 
modererade.

04-05-2012 Henrik Lindberg höll föreläs-
ning om ”Företagens kompetensförsörjning 
– största tillväxthindret”, Tillväxtdagarna, 
Malmö. Ann-Kari Edenius modererade.

10-05-2012 Mattias Lundbäck deltog i 
Välfärdsseminarium IFL.

22-05-2012 Henrik Lindberg presentation av 
bokkapitel vid Svensk Mjölks stämma.

23-05-2012 Mattias Lundbäck deltog vid 
seminarium på Forum för Health Policy.

24-05-2012 Henrik Lindberg föreläsning för 
Bygg och Design vid KTH.

29-05-2012 Nils Karlson var moderator ”Eli F 
Heckscher-föreläsning med Randall Morck”, 
Handelshögskolan i Stockholm.

10-06-2012 – 12-06-2012 Karl Wennberg 
höll posterpresentation Society for Medical 
Decision Making i Oslo, “Limited responsibi-
lity HMOs”.

28-06-2012 Christian Sandström presente-
rade och diskuterade rapporten ”Guld och 
gröna jobb” på Timbros sommarseminarium 
i Stockholm.

03-07-2012 Nils Karlson deltog i paneldis-
kussion ”Vad händer med jobben på den 
svenska byggarbetsmarknaden?”, Sveriges 
Byggindustrier, Almedalen.

03-07-2012 Karl Wennberg, ”Entreprenör-
skap utan entreprenörer” hos Fryshuset och 
Ung företagsamhet, Almedalen.

03-07-2012 Christian Sandström, ”Lyft 
blicken: Är en smart energiomställning verkli-
gen möjlig?”, Swedegas, Almedalen.

Externa konferenser,  
seminarier och föreläsningar

è exTeRnA kOnFeRenSeR

12-01-2012 Karl Wennberg höll föreläs-
ningen “Behavioral and Rational perspectives
on firm growth“ CIRCLE, Lund University.

17-01-2012 – 22-01-2012 Per-Olof Bjug-
gren deltog på GEM-annual meeting, San 
Francisco.

25-01-2012 Christian Sandström höll föreläs-
ning “Business model innovation from an 
open systems perspective”. På the Center for 
Entrepreneurship, Handelshögskolan. 

01-02-2012 Kristina Nyström höll föreläsning 
på Småföretagsdagarna i Örebro.

01-02-2012 Karl Wennberg och Dan Johans-
son höll föreläsningen ”Vilka anställer snabb-
växarna?” på Småföretagsdagarna i Örebro. 
Ann-Kari Edenius modererade.

04-02-2012 Nils Karlson höll föreläsning 
Liberalism & Nationalekonomi, Stureakade-
min, Timbro.

08-02-2012 Karl Wennberg höll föreläsning-
en “Deregulation and Entrepreneurial entry:
Evidence from the Swedish Independent 
School Movement” vid Södertörns högskola.

15-02-2012 Nils Karlson höll  föreläsning och 
paneldiskussion “Finns förutsättningar för 
samlad uppgörelse kring LAS och om-
ställningsfrågor? Vad är politikens roll?”, 
A-Forum, Veritas.

13-03-2012 Henrik Lindberg föreläste för 
VVS-gruppen om kompetensförsörjning.

13-03-2012 Nils Karlson höll föreläsning  
”Den svenska modellen”, Introduktionsut-
bildning, Svenskt Näringsliv.

21-03-2012 Christian Sandström höll före-
läsningen ”Business model innovation from 
an open systems perspective”, på Victoria 
Management School, Victoria University of 
Wellington, New Zealand.
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04-07-2012 Mattias Lundbäck medverkade i 
”Idéburna organisationer och vinstdrivande 
koncerner – får alla plats i välfärden?”, 
Famna, Almedalen.

04-07-2012 Jan Jörnmark deltog i ”Hyresreg-
lering och välfärd i takt?”, Sveriges byggindu-
strier, Almedalen.

04-07-2012 Jan Jörnmark deltog i ”Vad är 
det för fel på plan- och bygglagen?”, Incit, 
Almedalen.

04-07-2012 Karl Wennberg presenterade 
”Finansieringsgapet” och Ann-Kari Edenius 
modererade seminariet ”Växtnäring för 
företagande – finansieringsmöjligheter på 
en kärvare kreditmarknad”, Företagarna, 
Almedalen.

05-07-2012 Henrik Lindberg seminarium i 
Almedalen om lönebildning.

27-08-2012 Nils Karlson höll introduktions-
föreläsning ”Reformer för fler jobb i växande 
företag”, Utvecklingsprogrammet, Svenskt 
Näringsliv, Högberga, Lidingö.

28-08-2012 Nils Karlson höll föreläsning 
”Den svenska modellen vid vägs ände?” 
Utvecklingsprogrammet, Svenskt Näringsliv, 
Högberga, Lidingö.

29-08-2012 Nils Karlson höll föreläsning 
”Varför decentraliseras inte svensk lönebild-
ning?”, Ledarna, Djurönäset.

31-08-2012 Christian Sandström föreläsning 
för KTH Executive Education: “The unknown 
truths about the Facit and Hasselblad cases”.

01-09-2012 – 31-10-2012 Henrik Lindberg 
föreläste vid ett gemensamt utbildningspro-
gram mellan Stål och Metall samt IF Metall.

01-09-2012 - 08-09-2012 Nils Karlson deltog 
vid Mont Pelerin Society General Meeting,
Prag, Tjeckien.

13-09-2012 Nils Karlson höll föreläsning 
och paneldiskussion ”Lönestrukturers och 
regelverkens betydelse för ungdomsarbets-
lösheten”, A-Forum, Veritas.

19-09-2012 Mattias Lundbäck deltog i 
Forum för Health Policy.

20-09-2012-22-09-2012 Mattias Lundbäck 
föreläst på Stiftelsen Fritt Näringslivs idé-
konferens i London, Danesfield, om ”Är den 
ideella sektorn ett alternativ?”.

22-09-2012 Nils Karlson Introduction 
and chair session at EALE on Labour and 
Employment Law, Aula Magna, Stockholms 
universitet.

22-09-2012 Per-Olof Bjuggren chair session 
at EALE on Labour and Employment Law, 
Aula Magna, Stockholms universitet.

27-09-2012 Nils Karlson var opponent ”Rätts-
säkerhet och skatter”, Juridicum, Stockholms 
universitet.

02-10-2012 Nils Karlson höll intervjusamtal 
med Sven-Harry Karlsson, Ratio 10 år, Sven-
Harrys konsthall, Stockholm.

04-10-2012 Nils Karlson höll paneldiskussion 
”Marknad och moral”, Ratio 10 år, Industri-
salen, Stockholm.

04-10-2012 Christian Sandström föreläsning 
om utökat producentansvar, symposium 
arrangerat av Kreab där bland annat miljö-
minister Lena Ek medverkade.

07-10-2012 Christian Sandström föreläs-
ning för Centerpartiets Ungdomsförbund, 
”Kommunikation, Powerpoint och andra 
Tortyrredskap.”

21-10-2012 Martin Korpi höll presentationen 
”Structure or Culture, Push or Pull? – Immi-
grant Women  and Entrepreneurship within 
the Swedish Heath Care Sector, 2002–2006” 
på Stockholm School of Entrepreneurship.

19-10-2012 Nils Karlson höll föreläsning  
”Fri akademi eller forskningsfabrik”, Axess-
seminarium, Engelsberg.

23-10-2012 Nils Karlson höll föreläsning  
”Den svenska modellen”, Introduktionsut-
bildning, Svenskt Näringsliv.

24-10-2012 Christian Sandström föreläsning 
vid The New Zealand Initiative, ”Is Sweden a 
socialist economy?”.

29-10-2012 Karl Wennberg  föreläste på 
kursen ”Kultur och entreprenörskap” vid 
Entreprenörskapsforum.

06-11-2012 Mattias Lundbäck föreläst på 
Ungdomsstyrelsen om ”Varför är det så få 
idéburna aktörer?”.

08-11-2012 Mattias Lundbäck deltog i 
paneldebatt på Sällskapet Vänner till Pauvres 
Honteaux och diskuterade den ideella sek-
torns roll i produktion av vård och omsorg 
under rubriken ”Vågar vi åldras?”.

09-11-2012 Mattias Lundbäck deltog på 
Konkurrensverkets konferens om samgåen-
den (mergers).

14-11-2012 Christian Sandström föreläsning 
på KDU:s Frihetsdagar: Kapitalismen som 
Skapande Förstörelse.

14-11-2012 Mattias Lundbäck föreläst för 
Post och Telestyrelsen om samhällsekono-
miska kalkyler.

14-11-2012 Nils Karlson höll föreläsning 
”Hayek och marknadsekonomins processer”, 
Utvecklingsprogrammet, Svenskt Näringsliv, 
Teknikföretagen, Stockholm.

15-11-2012 Nils Karlson höll debattsam-
tal ”Så borde kollektivavtalen fungera!”, 
Utvecklingsprogrammet, Svenskt Näringsliv, 
Teknikföretagen, Stockholm.

15-11-2012-16-11-2012 Mattias Lundbäck 
deltagit i konferens ”Can nonprofits save the 
Swedish welfare model”, Axess.

21-11-2012 Mattias Lundbäck föreläst om rap-
porten ”Varför är det så få idéburna aktörer?” 
på Tillväxtverkets konferens i Stockholm.

21-11-2012 Karl Wennberg och Niklas Elert 
presenterade ”The impact of entrepreneur-
ship education in high school on long-term 
entrepreneurial performance” på policy pre-
workship vid RENT XXIV Konferensen i Lyon.

24-11-2012 Christian Sandström föreläsning 
för Umeå Innovation: Har kunden alltid rätt?.

26-11-2012 Karl Wennberg och Niklas Elert 
presenterade “The impact of entrepreneur-
ship education in high school on long-term 
entrepreneurial performance” på IFN.

04-12-2012 Christian Sandström föreläsning 
om Disruptiva Affärsmodeller, CBI-dagen vid 
Chalmers.
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ARTIkLAR Med PeeR ReVIeW  
– PUbLIceRAde:

Berggren, Niclas, Bergh, Andreas och Bjørn-
skov, Christian (2012). ”The Growth Effects of 
Institutional Instability”, Journal of Institutional 
Economics.

Berggren, Niclas och Elinder, Mikael (2012). 
”Is Tolerance Good or Bad for Growth?”, Public 
Choice, 150(1–2): 283–308.  

Bergh, Andreas och Nilsson, Therese (2012). 
”Good for living? On the relation between 
globalization and life expectancy”, World 
Development.

Bjuggren, Carl Magnus, Johansson, Dan och 
Sjögren, Hans (2012). ”A Note on Swedish 
Family-Owned Businesses, Employment, and 
GDP: A Descriptive Analysis”, Family Business 
Review.

Bjuggren, Per-Olof. Duggal, Rebecca & Gi-
ang, Dinh Tung (2012). “Ownership Dispersion 
and Capital Structures in Family firms: A study 
of closed medium sized enterprises”. Journal 
of Small Business & Entrepreneurship. Vol. 25 
No. 2

Publikationer

è PUbLIkATIOneR

Bjuggren, Per-Olof och Sund, Lars-Göran 
(2012). “Protection of ownership in family 
firms: Post-sale purchase clauses and manage-
ment perspective”, European Journal of Law 
and Economics.

Bjuggren, Per-Olof & Sund, Lars-Göran 
(2012). “A Contractual Perspective on Succes-
sion in Family Firms”. European Journal of Law 
and Economics.  

Daunfeldt, Sven-Olov och Elert, Niklas (2012). 
”When is Gibrat’s Law a Law?”, Small Business 
Economics.

Daunfeldt, Sven-Olov, Elert, Niklas, Lang, Åsa 
(2012). ”Does Gibrat’s Law Hold for Retailing?: 
Evidence from Sweden”, Journal of Retailing 
and Consumer Services, Volume 19, Issue 5.  

Daunfeldt, Sven-Olov, Rudholm, Niklas och 
Rämme, Ulf (2012) ”Congestion Charges in 
Stockholm: How Have They Affected Retail 
Revenues?”, Transportmetrica.

Delmar, Frédéric, Hellerstedt, Karin och 
Wennberg, Karl (2012) ”Endogenous growth 
through knowledge spillovers in entrepreneur-
ship: An empirical test”, Strategic Entrepre-
neurship Journal.

Ljungwall, Christer and Gustavsson Tingvall, 
Patrik (2012). “Is China Different? A Meta-
Analysis of China’s Financial Sector”, Applied 
Economics Letters, 20(7), 715-718.

Ljungwall, Christer and Gustavsson Tingvall, 
Patrik (2012) ”Is China Different? A Meta- 
analysis of export-led growth”, Economics  
Letters, 115(2), 177-179. 

Nyström, Kristina (2012). ”Entrepreneurial 
politicians”, Small Business Economics.

Poldahl, Andreas and Gustavsson Tingvall, 
Patrik (2012). “Determinants of Firm R&D:  
The Role of Relationship-specific Interactions 
for R&D Spillovers”, Journal of Industry,  
Competition and Trade. 12(4), 395-411.

Santesson-Wilson, Peter (2012). ”Socialde-
mokraterna – från minoritetsregering till 
koalitionspartner.” Statsvetenskaplig tidskrift.

Ström. Patrik, Ernkvist. Mirko (2012) ”Inter-
nationalisation of the Korean Online Game 
Industry: Exemplified Through the Case of 
NCsoft”, International Journal Technology and 
Globalisation, Vol. 6, No.4.

ARTIkLAR Med PeeR ReVIeW  
– AccePTeRAde: 

Berglund, H, Sandström, C (2012) Business 
Model Innovation from an Open Systems Per-
spective: Structural Challenges and Mangerial 
Solutions, International Journal of Product 
Development.

Bjuggren, Per-Olof & Sund, Lars-Göran 
(2012). “Protection of ownership in family 
firms: Post-sale purchase clauses and manage-
ment perspective”. European Journal of Law 
and Economics. 

Elert Niklas & Daunfeldt Sven-Olov & 
Rudholm Niklas (2012), ”Start-ups and Firm 
In-migration: Evidence from the Swedish Who-
lesale Industry”, Annals of Regional Science.

Karlson, Nils & Lindberg, Henrik (2012). ”Cor-
porative cartels and challenges to European 
labour market models”. The International 
Journal of Organizations. 

Nordqvist, M, Wennberg, K. Bau, M. & Hel-
lerstedt, K. (2012). Succession in private firms 
as an entrepreneurial process – A review and 
suggestions of new research avenues.  Small 
Business Economics.

Pihl, C, Sandström, C. (2012) Social media, va-
lue creation and appropriation – the business 
model of fashion bloggers in Sweden, Interna-
tional Journal of Technology Management.

RAPPORTeR: 

Karlson, Nils & Skånberg, Ola (2012)  ”Match-
ning på den svenska arbetsmarknaden” 
Underlagsrapport 9 till Framtidskommissionen.

Lundbäck, Mattias (2012) ”Från offentlig 
förvaltning till entreprenörskap - Vård och 
omsorg i förändring”. Stockholms Handels-
kammares analys. 2:2012. 

Skriftserie Kompetens för tillväxt

Rapport nr 1: Lindberg, Henrik (2012) 
”Företagens kompetensförsörjning och ungas 
etablering på arbetsmarknaden”, Ratio 2012:1  

Rapport nr 2: Olofsson, Jonas och Panican, 
Alexandru (2012) ”Lärlingsutbildningen – 
 aktuella erfarenheter och framtida möjlighe-
ter”, Ratio 2012:2. 

Rapport nr 3: Niklasson, Lars (2012) ”Den hö-
gre utbildningen och företagens kompetens-
försörjning”, Ratio 2012:3. 
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Lundbäck Mattias (2012). ”Varför är det 
så få idéburna organisationer i välfärden?”, 
Tillväxtanalys.

bÖckeR Och bOkkAPITeL: 

Henrik Lindberg ”1980-talets avreglering – en 
kort paus mellan beredskapsplaner och EU” i 
Maten och makten – hur ska den nya världen 
mättas?, Ekerlids Förlag (2012).

Henrik Lindberg & Nils Karlson (Red.). ”Labour 
Markets at a Crossroads – Causes of Change, 
Challenges and Need to Reform”. Cambridge 
Scholar Publishing (2012). 

Henrik Lindberg & Nils Karlson (2012). ”The 
Decentralization of Wage Bargaining: Four 
Cases” i Labour Markets at a Crossroads av 
Henrik Lindberg & Nils Karlson (Red.)

Henrik Lindberg (2012). ”Industrial Action in 
Sweden: A New Pattern?” i Labour Markets at 
a Crossroads av Henrik Lindberg & Nils Karlson 
(Red.)

Johanna Palmberg (2012). ”Spatial concen-
tration in the financial industry” Advances in 
Austrian Economics (Emerald); Vol 16; The 
Spatial Market Process; edited by David Ema-
nuel Andersson.

Lundqvist, Torbjörn (2012) ”Framtidsstudier 
och omvärldsanalyser” i Att utforska framti-
den, Dialogos förag.

Nergelius, Joakim (2012) De europeiska dom-
stolarna och det svenska äganderättskyddet, 
Norstedts Juridik

Santesson, Peter (2012) Reformpolitikens 
strategier. Atlantis förlag.

WORkInG PAPeRS: 

Working Paper No. 182. Gustavsson Tingvall, 
Patrik (2012) ”Dynamic Effects of Corruption 
on Offshoring”.

Working Paper No. 183. Kokko, Ari & 
Gustavsson Tingvall, Patrik (2012) ”The 
Eurovision Song Contest, Preferences and 
European Trade”.

Eurovisionsfestivalen säger  
hur vi handlar
Ny forskning visar att import och export i 
Europa överensstämmer med hur vi röstar 
i Eurovisionsfestivalen. Vårt röstnings-
beteende i Eurovision Song Contest slår 
igenom i våra handelsmönster. De länder 
som får höga röster är även länder som vi 
handlar mest med.

Working Paper No. 184. Söderlund, Bengt & 
Gustavsson Tingvall, Patrik (2012) ”Dynamic 
Effects of Institutions on Firm-Level Exports”.

Working Paper No. 185. Christer Ljungvall 
& Gustavsson Tingvall, Patrik (2012) ”Is China 
Different? A Meta-Analysis of China’s Financial 
Sector Development”.

Working Paper No. 186. Palmberg Johanna 
(2012) “Family Control and Executive Com-
pensation”.

Working Paper No. 187. Palmberg Johanna 
(2012) ”The Performance Effects of Corporate 
Board of Directors”.

Working Paper No. 188. Palmberg Johanna 
(2012) ”Spatial Concentration in the Financial 
Industry”.

Working Paper No. 189. Bjørnskov, Christian 
(2012) ”Constitutional Property Rights Protec-
tion and Economic Growth: Evidence from the 
Post-Communist Transition”.

Working Paper No. 190. Fredrik Heyman & 
Gustavsson Tingvall, Patrik (2012) ”The Dyna-
mics of Offshoring and Institutions”.

Working Paper No. 191. Bjuggren, Per-Olof 
& Högberg, Andreas (2012) ”Legal Origin and 
Firm Size Effects Around the World”.

Working Paper No. 192. Karpaty, Patrik & 
Gustavsson Tingvall, Patrik (2012) ”Offshoring 
of Services and Corruption: Do Firms Escape 
Corrupt Countries?”.

Working Paper No. 193. Karlson, Nils & 
Lindberg, Henrik (2012) ”Corporative cartels 
and challenges to European labour market 
models”.

Working Paper No. 194. Karlson, Nils (2012) 
”The Limits of Pragmatism in Institutional 
Change”.

Working Paper No. 195. Elert, Niklas (2012) 
”What determines entry? Evidence from 
Sweden”.

Working Paper No. 196 Kemmerling, Achim. 
Stephan, Andreas. ”The Comparative Politics 
of Public Investment”.

Working Paper No. 197. Daunfeldt, Sven-
Olov. Halvarsson, Daniel (2012) “Are high-
growth firms one-hit wonders? Evidence from 
Sweden”.

Working Paper No. 198. Bjuggren, Per-Olof & 
Bohman, Helena (2012) ”Freedom of Speech, 
the Market for Ideas and the Issue of Owner-
ship and Concentration in the Newspaper 
Sector”.

Working Paper No. 199. Kappeler,  Andreas. 
Solé-Ollé, Albert. Stephan, Andreas. Välilä, 
Timo. “Does fiscal decentralization foster 
regional investment in productive infrastruc-
ture?”

Working Paper No. 200. Elert, Niklas & 
Halvarsson, Daniel (2012) ”Economic Free-
dom and Institutional Convergence”. 

Francis Fukuyama har hävdat att det libe-
rala demokratisystemet utgör den slutliga 
formen i utvecklingen av politiska system. 
Med andra ord skulle det innebära att vi 
kommer se en konvergens mellan länders 
politiska och ekonomiska system mot just 
liberal demokrati, ett slags institutionell 
konvergens. 
      Genom att studera ekonomiska institu-
tioners utveckling mellan åren 1970-2009, 
med indexet Economic Freedom of the 
World som ett mått på institutionell kvali-
tet, finner vi stöd för Fukoyamas hypotes. 
Länder som i början av tidsperioden hade 
institutioner av sämre kvalitet har sedan 
dess upplevt en snabbare reformtakt än 
länder som vid samma tid hade institu-
tioner av bättre kvalitet. Sannolikheten 
tycks vidare vara tämligen stor för ett 
land att närma sig det slags ekonomiska 
institutioner som kännetecknar en liberal 
demokrati, även om anpassningstakten 
varierar.

Working Paper No. 201. Jienwatcharamong-
khol, Viroj. (2012) “Distance Sensitivity of 
Export: A Firm-Product Level Approach”.

Working Paper No. 202. Lakomaa, Erik. 
Korpi, Martin. (2012) “Elections and Municipal 
Economic Outcomes, Sweden 1974-1994: 
Alternative Data and Estimates”.

Working Paper No. 203. Sandström, Chris-
tian. Berglund, Henrik. Magnusson, Mats. 
(2012). “Symmetric Assumptions in the Theory 
of Disruptive Innovation – the Oretical  and 
Managerial Implications”.

Working Paper No. 204. Coad, Alex. Frankish, 
Julian. Roberts, G. Richard. Storey, J. David.  
(2012) “Growth Paths and Survival Chances: An 
Application of Gambler’s Ruin Theory”.
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University

Peter Kurrild-Klitgaard, Professor,  
Københavns Universitet

Anders Lindbom, docent, Statsvetenskapliga 
institutionen, Uppsala universitet

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

Niklas Rudholm, professor, Högskolan 
Dalarna

Hans Sjögren, professor, Institutionen för 
ekonomisk och industriell utveckling, Linkö-
pings universitet

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

Michael Wohlgemuth, PD Dr, Walter Eucken 
Institut

Anette Andersson, Internationella Han-
delshögskolan, Jönköping. Arbetade inom 
projekt om regelförenkling och ägarstyr-
ning. Projektledare för Kompetens för 
tillväxt på Ratio.

Hannes Andréasson, Lunds universitet. 
Sommarassistent och nu forskningsassistent 
inom projektet WWWforEurope på Ratio.

Love Berggren, Uppsala universitet. 
 Sommarassistent inom projektet WWWfor- 
Europe. Vikarierar som politisk sakkunnig 
hos Europaminister Birgitta Ohlsson.

Markus Danell, Handelshögskolan Stock-
holm. Sommarassistent inom projektet 
Snabbväxande företag och den ekonomiska 
utvecklingen. Entreprenör i eget företag. 

Linda Dastory, magisterexamen i national-
ekonomi, Luleå tekniska universitet. Arbe-
tade under våren och sommaren med Kina 
som exportmarknad. Doktorand vid KTH.

Lina Falkenhall, Stockholms universitet. Ar-
betat med kompetensförsörjningsfrågor på 
Ratio. Lina fullföljer sina studier i England.

Elina Fergin, Lunds universitet. Arbetar nu 
som forskningsassistent inom projektet 
Företagens kompetensförsörjning på Ratio.

Sebastian Hamilton, Handelshögskolan 
Stockholm. Sommarassistent inom projektet 
Snabbväxande företag och den ekonomiska 
utvecklingen.

Emma Heikensten, Lunds universitet. 
Sommarassistent inom projektet Corporate 
Governance and family firms. Läser till en 
master i miljöekonomi på London School of 
Economics.

Projektforskare

1.  Niclas Berggren, docent – Äganderätt, 
 företagandets villkor och ekonomisk 
tillväxt 

2. Sven-Olov Daunfeldt, docent – Snabb-
växande företag och den ekonomiska 
utvecklingen

3. Johan Eklund, ekon dr – Företagens 
 kompetensförsörjning och högre 
u tbildning

4. Joakim Nergelius, professor – Ägande-
rätt, företagandets villkor och ekonomisk 
tillväxt

Elin Henriksson, nationalekonom, Stock-
holms universitet. Forskningsassistent sedan 
2011 inom lönebildning och kompetensför-
sörjning. Nu anställd vid SCB.

Jacob Lundberg, Cambridge University. 
Sommarassistent inom projektet Institutio-
ner och tillväxt. Påbörjat sin forskarutbild-
ning vid Uppsala universitet.

Ingrid Persson, Durham University. Som-
marassistent inom projektet Företagens 
kompetensförsörjning. Politisk rådgivare  
i Europaparlamentet.

Marcus Rommedahl, Handelshögskolan 
Stockholm. Sommarassistent 2012 och 
arbetade med studien Matchning på den 
svenska arbetsmarknaden. Läser masterexa-
men på Handelshögskolan.

Joakim Skoog, Uppsala universitet. Arbe-
tade under 2012 med lönebildning och 
kompetensförsörjning. Avslutar nu sin mas-
terexamen på universitetet i Groeningen.

Ola Skånberg, Lunds universitet. Sommaras-
sistent 2012. Arbetade med studien Match-
ning på den svenska arbetsmarknaden. 
Studerar vidare i Lund.

Bengt Söderlund, Handelshögskolan 
Stockholm. Sommarassistent 2012 inom 
projektet Institutioner och offshoring. Avslu-
tar magisterexamen på Handelshögskolan i 
Stockholm.

Hannes Tysén, Umeå universitet. Som-
marassistent 2012, projektet Kommunalt 
företagande som konkurrensbegränsning. 
Studerar vidare i Umeå.

Forskarassistenter under kortare perioder
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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.

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

Ratio har såväl företag, organisationer och enskilda per-
soner som medlemmar.

Årsavgiften har följande nivåer:

l enskilda personer 500 kr

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

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

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

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

l organisationer 30 000 kr (ex. moms)

För företag utgör halva avgiften serviceavgift  
(momspliktig).

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

è MedLeMSkAP Och FInAnSIeRInG

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

Våra forskningsprojekt finansieras bland annat av Stiftelsen 
Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Tillväxtanalys, 
Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser , Vetenskapsrådet, 
Vinnova, KK-stiftelsen, EU, Svenskt Näringslivs medlemsför-
bund, Konkurrensverket, Jan Wallander och Tom Hedelius 
Stiftelse samt Tore Browaldhs Stiftelse. Även  enskilda filantro-
per stöder verksamheten.

Utmärkelser
Jan Jörnmark prisas för boken Avgrunden

Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, och Annika von 
Hausswolff tilldelas Sveriges Arkitekters kritikerpris 2012 för 
boken Avgrunden, med motiveringen att ”de visar på de 
svindlande sambanden mellan stadsplanering, arkitektur och 
den globala ekonomin”. För Avgrunden får de också ett sti-
pendium från stiftelsen Albert Bonniers 100-årsminne, inom 
klassen populärvetenskapliga författare. 

Avgrunden utkom i början av 2012 och är ”en undersök-
ning i efterdyningarna av kollaps, skenande statsskulder och 
ödeplatser”.

Jan Jörnmark medverkar i Ratios forskningsprojekt ”Ägan-
derätt, företagandets villkor och ekonomisk tillväxt” där han 
byggt upp websidan www.skapandeforstorelse.se. Våren 
2013 utkommer en bok som dokumenterar hans forskning 
inom projektet. 

Annika von Hausswolff är fotograf, konstnär och professor 
på Högskolan för Fotografi i Göteborg.

Ungt forskarpris till karl Wennberg

Ratios medarbetare Karl Wennberg, docent på Handelshög-
skolan i Stockholm, har fått Unga Forskarpriset 2012 som 
utdelas av Entreprenörskapsforum.

Karl delar priset med Martin Andersson, professor CIRCLE, 
Lunds universitet.

– De båda har på kort tid etablerat sig som Sverige 
ledande forskare inom sina respektive discipliner, säger Bo 
Carlsson, professor vid Case Western Reserve University, och 
ordförande i priskommittén.

Karl Wennberg har spe-
cialiserat sig på företags 
uppkomst och nedlägg-
ning, betydelsen av detta 
för ekonomisk utveckling 
och tillväxt samt samban-
den mellan utbildning och 
entreprenörskap.



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

• Företagandets villkor – lagar, regler och värderingar 

• entreprenörskap, marknadsekonomi och tillväxt 

• hur politisk förändring kommer till stånd

Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning inom områden som 
är  viktiga för samhällsutvecklingen och där aktuell forskning 
saknas eller är otillräcklig.
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Box 3203, 103 64 Stockholm 
Sveavägen 59, 4tr 
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