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Bli medlem

Vi förenar vetenskaplig kvalitet, med relevans och genom-
slag när det gäller forskning om hur företagandets villkor 
kan utvecklas och förbättras. På området arbetsmarknad, 
lönebildning och kompetensförsörjning utifrån ett företag-
sperspektiv ska vi vara ledande i Sverige och även fungera 
som ett kunskapsnav. 

Detta gör vi för att skapa förutsättningar för förbättrade 
villkor för svenskt företagande, fler jobb i växande företag, 
ökad välfärd, ett bättre samhälle och mänsklig blomstring. 
Ratios forskning ska vara till nytta. Vi vill att beslut fattas 
med djup kunskap som bas.

Bli medlem
Maila info@ratio.se och ange namn, företag, adress och 
e-post. Som medlem i Ratio stöder du forskning med 
avgörande betydelse för det svenska näringslivet och 
Sveriges utveckling.

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

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

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

Årsavgift

Privatperson 500kr

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

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

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

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

Organisationer 30 000 kr (ex moms)

Som medlem i Ratio  
stöder du forskning med 
avgörande betydelse för  
det svenska näringslivet 

och Sveriges  
utveckling.
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I en snabbt föränderlig värld – där globalisering, ny teknik, demografiska förändringar 
och värderingsförskjutningar orsakar strukturell omvandling och ökad osäkerhet  –  
behöver lagar och andra villkor kontinuerligt uppdateras och moderniseras. Det  
förutsätter ny och relevant kunskap. Det gäller arbetsmarknaden, men också en rad 
andra områden.

Fokus arbetsmarknad 

Under 2017 har Ratio startat ett stort 
sammanhållet forskningsprogram om 
den svenska arbetsmarknaden utifrån 
ett företagsperspektiv. En viktig utgångs- 
punkt är att flera omvärldsförändring-
ar är på väg att förändra arbetsmark-
naden och därmed förutsättningarna 
för den svenska arbetsmarknadsmo-
dellen. Programmets mål är att bidra 
med ny kunskap om hur ökad flexibili-
tet, stärkt kompetensförsörjning och 
utvecklingskraft kan åstadkommas på 
svensk arbetsmarknad.

Ratios forskning om hur företagan-
dets villkor kan utvecklas och förbätt-

ras kvalitetssäkras i en vetenskaplig 
process med granskning på interna 
och externa seminarier och presenta-
tioner på internationella konferenser, 
samt genom vetenskaplig publicering. 
Relevans, kunskapsspridning och 
genomslag åstadkoms genom öppna 
konferenser, dialogseminarier och 
möten med beslutsfattare inom 
näringsliv, politik och förvaltning, 
samt genom att Ratios medarbetare 
fungerar som experter i offentlig 
debatt och genom utbyte med andra 
akademiska institutioner och forskare, 
även internationellt.

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

I denna verksamhetsberättelse kan 
du läsa mer om Ratios forskning och 
aktiviteter under 2017.

Nils Karlson 
vd Ratio

Ratio sprider forskningsresultat genom 
konferenser, seminarier och möten  

med akademi och beslutsfattare inom 
näringsliv,politik och förvaltning.

VD HAR ORDET

Nils Karlson 
vd Ratio
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FORSKNINGSPROJEKT 2017 
Arbetsmarknadsprogrammet 
Finansiärer: Svenskt Näringsliv, Almega, Energiföretagen, 
Glasbranschföreningen, Grafiska Företagen, Industriar-
betsgivarna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, 
Installatörsföretagen, Livsmedelsföretagen, Maskinentre-
prenörerna, Måleriföretagen, Plåt & Ventföretagen, 
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, Svensk Handel, 
Sveriges Byggindustrier, Teknikföretagen, Transportföre-
tagen, Trä- och möbelföretagen samt Visita. 

• Framtidens kollektivavtal och arbetsmarknad

• Företagsperspektiv på anställningsskyddet

• Konfliktreglernas konsekvenser och kostnader 

• Kompetensförsörjning, matchning och integration

• Skatternas, bostädernas och infrastrukturens påver-
kan på arbetsmarknadens flexibilitet 

En longitudinell studie av entreprenöriella grupper  
Finansiär: Ragnar Söderbergs stiftelse 

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

Icke-sanktionerade managementinnovationer 
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Integration och arbetsmarknad i ett urval av  
europeiska länder 
Finansiär: Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi

Kompetens för tillväxt 
Finansiärer: Vinnova, Tillväxtverket, KK-stiftelsen och 23 
bransch- och arbetsgivarorganisationer

Minoritetsskydd i ägarledda företag 
Finansiär: Ragnar Söderbergs stiftelse

Modern statskonst 
Finansiärer: Ratios medlemmar

Organizing for digitalization 
Finansiär: Peter Wallenbergs stiftelse

Parti- och detaljhandelns roll för svensk export 
Finansiär: Handelns Utvecklingsråd

Staten som kapitalet 
Finansiär: Konkurrensverket

Teknikskiften och politisk förändring 
Finansiärer: Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, 
Peter Wallenbergs stiftelse och Konkurrensverket 

ÅRET I KORTHET

Ratio i siffror 2017 

39000+

41000+

21 20162
21

Besökare på  
ratio.se

Working- 
papersSeminarier och 

föreläsningar

Publicerade 
vetenskapliga 

artiklar
Visningar i 

RatioTV

Accepterade 
vetenskapliga 

artiklar

ratio.se
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Vår verksamhetsidé är att utveckla ny kunskap – idéer, perspektiv och resultat – av hög kvalitet och
med stor relevans för svenskt näringsliv genom tvärvetenskaplig forskning.

Idéutveckling för en bättre framtid

Forskningen är långsiktig och kva-
litetssäkras i en vetenskaplig pro-
cess med granskning på interna och 
externa seminarier och presentationer 
på internationella konferenser samt 
genom publicering i vetenskapliga 
tidskrifter med peer review och i väl-
renommerade akademiska förlag. 

Relevans, kunskapsspridning och 
genomslag åstadkoms genom öpp-
na konferenser, dialogseminarier 
och möten med beslutsfattare inom 
näringsliv, politik och förvaltning, 
samt genom att Ratios medarbeta-
re fungerar som experter i offentlig 
debatt och genom utbyte med andra 
akademiska institutioner och forskare, 
även internationellt. Detta gör vi för att 
skapa förutsättningar för förbättrade 
villkor för svenskt företagande, fler 

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

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

RATIO ÄR…

jobb i växande företag, ökad välfärd,  
ett bättre samhälle och mänsklig 
blomstring. 

Ratio ska vara bäst i Sverige på att 
förena kvalitet, relevans och genom-
slag när det gäller forskning om hur 
företagandets villkor kan utvecklas och 
förbättras. På området arbetsmarknad, 
lönebildning och kompetensförsörjning 
utifrån ett företagsperspektiv ska Ratio 
vara ledande i Sverige och även fungera 
som ett kunskapsnav. Vi ska även vara 
en viktig mötesplats för beslutsfattare 
och en rekryteringskanal för näringsli-
vet, politiken och akademin.

OM RATIO



Kvalitet 
De vetenskapliga kvalitetskraven är 
entydiga. Forskarnas resultat publiceras 
i internationella vetenskapliga tidskrifter 
med hög kvalitet och gott renommé. 
Forskningen är problemorienterad och 
empirisk, baserad på metoder och 
teorier från såväl nationalekonomi, 
ekonomisk historia, industriell ekonomi 
och företagsekonomi, juridik, stats- 
vetenskap och sociologi. Ratio har bred 
tvärvetenskaplig publicering och 
starka internationella nätverk och 
samarbeten. 

Relevans 
Ratio forskar inom områden av stor 
betydelse för Sveriges framtid. Ratio 
har utvecklat ett arbetssätt där olika 
intressenter involveras i en process 

där kunskapsinhämtning och erfaren-
hetsutbyte integreras vid utformning-
en av hypoteser och slutsatser. Genom 
att arbeta aktörsnära kan vi fånga upp 
angelägna och relevanta problemom-
råden som behöver utforskas föra att 
driva på utvecklingen av ändamålsen-
liga villkor för företag och företagare i 
Sverige. 

Kunskapsspridning 
Stor vikt läggs vid att föra ut de veten-
skapliga resultaten. Ratio har byggt 
upp en stark kommunikativ kapaci-
tet. Uthålligt och systematiskt sprids 
Ratios forskningsresultat via många 
kanaler: möten, seminarier och konfe-
renser, digitala kanaler som webb och 
sociala medier, nätverk samt media. 
Resultaten diskuteras och debatteras i 

olika fora där vi söker upp och enga-
gerar intressenter för ökad kunskap. 
Detta ger många djupa kunskaper och 
insikter och bäddar för bättre beslut. 

Finansiering 
Ratio har stöd från ett stort antal  
finansiärer, stiftelser, myndigheter, 
näringsliv och individer. Under året 
har vi fått nya finansiärer, såväl som 
förnyat förtroende från tidigare part-
ners såsom: Riksbankens Jubileums-
fond, Ragnar Söderbergs Stiftelse, 
Tillväxtverket, Vinnova, Svenskt 
Näringsliv, bransch- och arbetsgiva-
rorganisationer , Peter Wallenbergs 
stiftelse, Handelns Utvecklingsråd, 
Marianne och Marcus Wallenbergs 
stiftelse, samt Expertgruppen för  
studier i offentlig ekonomi.
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Kvalitet Relevans Kunskapsspridning Finansiering

rad. Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning om 
svensk ekonomi och politik med en tydlig internationell 
koppling. Vetenskapliga kvalitetskrav styr verksam-
heten. Ratio har bred vetenskaplig publicering och 

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

OM RATIO
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Sedan många år tillbaka forskar Ratio om arbetsmarknaden. Ett stort antal böcker, artik-
lar och rapporter har publicerats inom ämnen såsom lönebildning, svenska arbetsmark-
nadsmodellen, kompetensförsörjning samt konfliktreglernas kostnader och konsekven-
ser. I november 2017 startade Ratio ett stort sammanhållet fyraårigt forskningsprogram.

Arbetsmarknad i siffror 2017 

En viktig utgångspunkt för forsknings- 
programmet är de många omvärlds-
förändringar som påverkar arbets-
marknaden och förutsättningarna för 
den svenska arbetsmarknadsmodellen. 
Vad innebär till exempel en mer 
snabbrörlig och automatiserad värld 
för individers kompetens och arbets-
liv? Förändringar sker också i form av 
bland annat fallande fackliga medlems- 
tal – hur påverkar det partsrelationer 
och arbetsmarknadsmodellen?

Programmets mål är att bidra med 
ny kunskap om hur ökad flexibilitet, 
förbättrad kompetensförsörjning och 
stärkt utvecklingskraft kan åstad-
kommas på svensk arbetsmarknad. 

Följande områden prioriteras:

• Framtidens arbetsliv och den  
svenska modellens utmaningar

• Konfliktreglernas kostnader och 
konsekvenser

• Företagsperspektiv på anställnings-
skyddet

• Kompetensförsörjning och matchning

• Skatters, bostäders och infrastruk- 
turens påverkan på arbetsmarknadens 
flexibilitet

Inom dessa delprojekt kommer rap-
porter och artiklar att produceras samt 
seminarier att hållas. Forsknings- 
programmet är en kraftsamling  

forskningsmässigt, organisatorisk, 
personellt, kommunikativt och  
finansiellt.

För att garantera och stärka forsk-
ningens relevans bedrivs programmet 
som ett samverkansprojekt ihop med 
näringslivet. Ambitionen är att skapa 
en dialogprocess och arena där före-
tagare, myndigheter, parter och be-
slutsfattare engageras i formuleringen 
av forskningsproblemen, forsknings-
resultatens spridning och – förhopp-
ningsvis – implementeringen  
av de policyslutsatser som följer.

ARBETSMARKNAD

2
Egenarrangerade 

lanserings- 
mingel9

Publikationer, 
papper och 
rapporter

Arbetsmarknadsprogrammet 
– nytt forskningsprogram om dagens och morgondagens arbetsmarknad

29
Externa  

föreläsningar



På Stockholms universitet har jag varit 
forskare och lärare, programansvarig, 
handledare, ställföreträdande prefekt. 
Jag har sålunda ägnat en ganska stor 
del av 2017 åt att avveckla mig själv 
och samtidigt smygstartat nya projekt 
i Ratios regi. En sådan smygstart är 
pilotprojektet om anställningsskydd 
där jag tillsammans med Georgios 
Sideras flänger land och rike runt för 
att intervjua företagare om hur de 
upplever processen kring uppsägning-
ar vid arbetsbrist och av personliga 
skäl. Fantastiskt intressant! Och vilka 
företag och företagare Sverige har!

Jag har också hunnit vara med på 
uppstarten av arbetsmarknadspro-
grammet som Nils Karlson och andra 
arbetat hårt och målmedvetet för att få 
till stånd. Och deltagit i avslutandet av 
ett annat stort projekt, kompetensför-
sörjningsprojektet som slutrapporte-
rades i boken Kompetenspusslet.

När det så är dags att summera 
2017 kan jag lätt säga att det varit ett 
händelserikt år. För både mig och för 
Ratio. Ett årsslut präglat av ”ut med det 

gamla – in med det nya”. Men riktigt 
så är det ju inte. Jag kommer ju fortsät-
ta att forska om arbetsmarknadsfrå-
gor. Och på Ratio kommer vi fortsätta 
att forska om kompetensförsörjningen 
på arbetsmarknaden också i det nya 
programmet. Trots allt är kompetens-
försörjning fortfarande en knäckfråga 
för Sverige. Och vi ska såklart bygga 
vidare på ”det gamla”.

Men arbetsmarknadsprogrammet är 
nytt och kommer att prägla Ratios 
forskningsprofil framöver. Ratio 
kommer dock fortsatt att också rymma 
forskning om företagandet i sig; hur 
nyföretagande och teknikutveckling 
finansieras eller  påverkas av ny teknik 
och vice versa; hur ny teknik påverkar 
företagandet och dess finansiering. Jag 
tror och hoppas att du förstår varför 
när du läst verksamhetsberättelsen. 
Ratios ”gamla” forskning är relevant, 
intressant och viktig för vårt samhälles 
fortsatta utveckling. Det kommer den 
nya forskningen också att vara. Ut med 
en del gammalt och in med lite nytt. 
Det är nog så det egentligen ska heta.
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ARBETSMARKNAD

Lotta Stern: Ut med det gamla – in med det nya?
Att byta arbetsplats är jobbigt, skriver Lotta Stern som under 2017 utsågs till vice vd för 
Ratio och därmed växlar upp sin tid på Ratio och ned sin tid på Stockholms universitet. Här 
reflekterar hon över Ratios nystartade arbetsmarknadsprogram, för vilket hon är ansvarig.

Lotta Stern, vice vd och ansvarig  
arbetsmarknadsprogrammet, Ratio

Lotta Stern är sociolog. Hon 
disputerade vid Stockholms 
universitet år 1999 med avhandling-
en ”Dynamics of Social Movements. 
Essays on Diffusion and Competi-
tion”. Efter disputationen arbetade 
hon tio år på Institutet för social 
forskning (SOFI) på Stockholms 

universitet, främst med forskning 
inom arbetssociologi med fokus på 
könsskillnader i karriärvägar och 
hur toppinkomsttagares samman-
sättning förändrats över tid. År 2007 
befordrades hon till docent. Sedan 
2009 har hon arbetat som lektor på 
sociologiska institutionen. På Ratio 

har hon studerat hur svenska 
företag jobbar med kompetensför-
sörjning via rekrytering, och om 
lönebildningens samband med 
produktivitet i svenska företag.

”Kompetens- 
försörjning  

är fortfarande en  
knäckfråga för  

Sverige”

FAKTA
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ARBETSMARKNAD

Den speciella form för lönebildning, partsrelationer och delvis kollektivavtalsbestämda  
arbetsmarknadsregleringar som har vuxit fram under drygt 100 år kan vara på väg att  
förändras, oavsett om parterna eller lagstiftaren så önskar.

Den svenska modellen vid vägs ände?

Arbetsmarknadsprogrammets 
första rapport ”Framtidens 
arbetsmarknad och den svenska 
modellens utmaningar”

Rapporten, ”Inspiration för integra-
tion”, lanserades under ett seminari-
um i Rosenbad, vilket också spelades 
in av och visades i SVT Forum. Utöver 
Patrick Joyce, fil lic i nationalekonomi, 
deltog Andreas Bergh, docent i natio-
nalekonomi vid Lunds universitet och 
Institutet för näringslivsforskning, 

Grete Brochmann, professor i sociologi 
vid Universitet i Oslo, Ylva Johansson, 
arbetsmarknads-och etableringsmi-
nister (S), Hanna Moback, etablerings-
koordinator och frivilligsamordnare i 
Åre, och Johan Forssell, migrationspo-
litisk talesperson (M). 

Rapporten, Inspiration för integration,  
Lansering i Rosenbad

Patrick Joyce 
presenterade 
rapporten 
”Inspiration för 
integration” i 
Rosenbad

Lansering och julmingel
Under Ratios årliga julmingel lansera-
des skriften ”Framtidens arbetsmark-
nad och den svenska modellens 
utmaningar”.

Denna decemberkväll bjöd på mingel, 
bubbel och diskussioner om framti-
dens arbetsmarknad. Ratios julpynta-
de lokaler gästades av medlemmar och 

personer från näringsliv, politik och 
akademi. Tillfället kom också att 
utgöra startskottet för arbetsmark-
nadsprogrammet.

Digitalisering, tilltagande globalise-
ring, demografiska förändringar och 
värderingsförskjutningar är några 
av de variabler som påverkar och 
förändrar samhället i stort och smått. 
Påverkas gör även arbetsmarknaden 
och förutsättningarna för den svenska 
arbetsmarknadsmodellen.

Trots den svenska modellens många 
förtjänster står den inför många ut-
maningar som behöver hanteras. Mo-
dellen utmanas dessutom av fallande 
fackliga medlemstal och avsteg från 
den statliga neutraliteten.

I arbetsmarknadsprogrammets 
första rapport ”Framtidens arbets-
marknad och den svenska modellens 
utmaningar”, skriven av Nils Karlson, 
professor och vd Ratio, och Lotta Stern, 
docent och vice vd Ratio görs en pro-
blemöversikt. Rapporten identifierar 
mot bakgrund av en rad omvärldsför-
ändringar särskilt sju stycken utma-
ningar som den svenska modellen står 
inför, nämligen:

• Förändrat värdeskapande och 
branschglidning

• Försvagad attraktivitet och fallande 
medlemstal

• Konflikters kostnader och  
konsekvenser

• Centralisering, kostnadskontroll  
och utvecklingskraft

• Kompetensbrist inom alla sektorer
• Ett nytt osynligt kontrakt
• Ökad politisk inblandning  – nationellt 

och från EU-rätten
Dessa drivs fram av en förändrad 
verklighet och om den inte beaktas är 
risken stor att modellen når vägs ände. 
I skriften diskuteras och analyseras 
var och en av dessa utmaningar. Ska 
man anta utmaningarna som utveck-
lingen driver på och försöka utveckla 
modellen eller ska man värna status 
quo och nöja sig med att upprätthålla 
och underhålla en delvis undermåligt 
fungerande modell? Det är ett ge-
mensamt partsintresse och ett viktigt 
politiskt ansvar att hantera dessa 
utmaningar.



•  9  • 

ARBETSMARKNAD

Hur stora är kostnaderna och vad blir 
konsekvenserna av en arbetsmarknads- 
konflikt? Vilka är och hur stora är de 
viktigaste kostnaderna? Är förlorade 
arbetsdagar ett tillräckligt mått? Det 
är frågor som Nils Karlson och Ida 
Knudsen behandlar i rapporten ”Kost-
nader & konsekvenser av en arbets-
marknadskonflikt – En fallstudie av 
byggstrejken våren 2016”.

Studien är en pilotstudie av den 
fyra dagar långa byggstrejken år 2016 
mellan Svenska Byggnadsarbetare-
förbundet och Sveriges Byggindustrier 
angående villkoren i byggavtalet. 
Författarna använder sig av enkäter 
till de strejkdrabbade verksamheterna, 
intervjuer med representanter från 
några av dessa verksamheter samt 

Vad kan göras för att förbättra nyan-
ländas möjligheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden?

Enligt den internationella Mipex- 
rankningen är Sverige det OECD-land 
som är bäst vad gäller lagstiftning och 
åtgärder för integration. Trots det är 
sysselsättningsgraden bland utrikes 
födda betydligt lägre än den för inrikes 
födda. Vad kan man göra för att för-
bättra det? Finns det områden där våra 

Almedalsseminarium om kostnader av en 
arbetsmarknadskonflikt. Anna-Karin Hatt, 
Almega, Carin Stoeckmann, Byggmästarn, Mats 
Åkerlind, Sveriges Byggindustrier, Mikael 
Johansson, Svenska Målareförbundet, och 
Susanna Gideonsson, Handels diskuterade.

Vad kostar en arbetsmarknadskonflikt? 

Inspiration för integration

textanalys av yrkanden och avtalsför-
ändringar.

I studien framkommer att många 
av de drabbade företagen upplevde att 
strejken trots sin korta varaktighet 
orsakade betydande kostnader. Det 
visade sig också att stora kostnader 
uppstod redan när enbart hot om 
konflikt fanns, innan ens varslen var 
lagda, men också kvarstod efter att 
strejken var avslutad. Man kan dess-
utom märka av relationella kostnader i 
samband med konflikt: 

– Det kan uppstå problem internt 
med anställda, det kan bli tjafs med 
facket, och kunder och leverantörer 
blir naturligtvis oroliga. Man måste 
lägga en massa resurser på det här, 
vilket ofta skadar relationerna, be-

rättade Nils Karlson i en intervju med 
Arbetsmarknadsnytt apropå studien. 

grannländer har gjort andra, bättre 
vägval än Sverige?

I rapporten ”Inspiration för integra-
tion” som Ratioforskaren Patrick Joyce 
skrivit till Expertgruppen för studier i 
offentlig ekonomi, Eso, görs en jämfö-
relse av politiken för arbetsmarknads- 
etablering i Sverige, Norge, Danmark, 
Nederländerna och Tyskland.

Bland annat visar Joyce att alla 
länder förutom Sverige ställer krav på 

Rapporten har på 
kort tid fått stort 
genomslag. Utöver 
Patrick Joyce egen  
debattartikel har 
rapporten refe- 
rerats till i flera 
artiklar och medier.

godkända språktester för permanenta 
uppehållstillstånd. För att skynda på 
etableringen tillåter några av länderna 
även asylsökande – som ännu ej fått 
besked om uppehållstillstånd – att 
delta i integrationsprogram. I syfte att 
bättre anpassa integrationsprogram 
efter den enskilde deltagarens behov 
har vissa länder infört flexiblare tids-
längder på programmen.



Under året har Ratio knutit fyra  
nya forskare till arbetsmarknads- 
programmet.

Det nya forskningsprogrammet 
är en kraftsamling inte bara forsk-
ningsmässigt, utan även i termer av 
personal. Inom ramen för programmet 
har Ratio under året stärkts upp med 
flera nyrekryterade arbetsmark-
nadsforskare, däribland sociologen 
Linda Weidenstedt som under hösten 
disputerade vid Stockholms univer-
sitet med avhandlingen ”A Sociology 
of Empowerment: The Relevance of 
Communicative Contexts for Workpla-
ce Change”. Hon berättar själv om sin 
nyligen påbörjade Ratioforskning:

– Jag ser fram emot att få replikera 
Hans Zetterbergs studie om det osyn-
liga kontraktet. Kan det vara så att 

dagens arbetsmarknad kräver annor-
lunda och flera olika osynliga kontrakt 
mellan arbetsgivare och arbetstagare? 
Att få forska på detta i den tvärveten-
skapliga miljö som Ratio erbjuder är en 
alldeles särskild sporre.

Programmet stärks även med föl-
jande forskare:

Miljöekonomen Jonas Grafström 
har anställts som postdoc-forskare 
och kommer bland annat forska om 
framtidens jobb. Grafström disputera-
de under maj månad vid Luleå tekniska 
universitet (LTU) på en avhandling om 
teknikspridning inom den europeiska 
miljöenergisektorn. 

Eva Uddén Sonnegård är ek. dr som 
på Ratio bland annat kommer att 
studera anställningsskyddet Hon har 
lång erfarenhet i frågor om lönebild-

ning, integration och arbetsmarknad. 
Tidigare har Uddén Sonnegård verkat 
vid Handelshögskolan i Stockholm, 
Stockholms universitet, arbetat vid 
OECD-delegationen i Paris, Sveriges 
Riksbank samt som statssekreterare 
på arbetsmarknadsdepartementet 
2006–2010.

Ek dr Jacob Lundberg är national-
ekonom från Uppsala universitet. 
Han disputerade 
i våras med en 
avhandling om 
skattepolitik.  
Han är i dag chef- 
ekonom på tanke- 
smedjan Timbro 
och har därut- 
över knutits till 
Ratio.
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Nya forskare inom arbetsmarknad

Linda Weidenstedt 

• Fu, K., Larsson, A.-S., & Wenn-
berg, K. (in press). Habitual 
Entrepreneurs in the Making: How 
Labour Market Rigidity and 
Employment Affects Entrepre-
neurial Re-entry. Small Business 
Economics.

• Grafström, J. (2017). Technologi-
cal Change and Wage Polarization 
– The Illiberal Populist Response. 
(Ratio Working Paper No. 294).

• Grönbäck, J., & Karlson, N. (2017). 
Reglering av samhällsfarliga 
konflikter: Internationell jämfö-
relse av hur samhällsfarliga 
konflikter hanteras och regleras i 
Sverige, Norge, Danmark och 
Tyskland. Stockholm: Ratio.

• Halvarsson, D., & Gustavsson 
Tingvall, P. (2017). The Impact of 
Employing Mismatched Workers 
on Firm Productivity, Wages and 
Profits. (Ratio Working Paper No. 
291).

• Joyce, P. (2017). Inspiration för 
integration – En Eso-rapport  om 
arbetsmarknadspolitik för 
nyanlända i fem länder. (Rapport 
nr. 2017:7). Stockholm: Finansde-
partementet.  

• Karlson, N., & Knudsen, I. (2017). 
Kostnader och konsekvenser av 
en arbetsmarknadskonflikt. 
Stockholm: Ratio.

• Karlson, N., & Stern, C. (2017). 
Framtidens arbetsmarknad och 
den svenska modellens utma-
ningar. Stockholm: Ratio. 

• Stern, C. (2017). Does Political 
Ideology Hinder Insights on 
Gender and Labor Markets? In J. T. 
Crawford, & L. Jussim (Eds.), The 
Politics of Social Psychology (pp. 
44–61). New York, NY: Psychology 
Press, Routledge.

• Uddén Sonnegård, E. (2017). 
Anställningsskydd och produkti-
vitet i ett internationellt perspek-
tiv. Stockholm: Ratio.

PUBLIKATIONER, PAPPER & RAPPORTER EGNA  
SEMINARIER OCH  
KONFERENSER
• Ratios öppna årsmöte ”Lönebildning  

i framtiden”, 25 april.

• Nils Karlson presenterade på 
seminariet ”Hög kostnad för 
företagen trots kort strejk –  
fungerar konfliktreglerna på 
dagens arbetsmarknad?”, Ratio  
i Almedalen, 6 juli

• Under Ratios julmingel lanserade 
Lotta Stern och Nils Karlson 
”Framtidens arbetsmarknad  
och den svenska modellens 
utmaningar”, 7 december
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EXTERNA FÖRELÄSNINGAR I URVAL

• Johanna Grönbäck föreläste om 
”Samhällsfarliga konflikter” vid ett 
seminarium arrangerat av Svenskt 
Näringsliv, 24 januari.

• Nils Karlson föreläste om ”Heltid 
som norm – den nya svenska 
modellen” vid Forum för jämställd-
het i Örebro, 31 januari.

• Charlotta Stern presenterade 
”Does Political Ideology Hinder 
Insights on Gender and Labor 
Markets” vid Instito Bruno Leoni i 
Milano, Italien, 17 mars. 

• Karolina Stadin presenterade  
“The matching process: search or 
mismatch?” samförfattad med Nils 
Gottfries vid the Spring Meeting of 
Young Economists i Halle, Tysk-
land, 23 mars. 

• Charlotta Stern presenterade 
“HRM and Performance: Do 
variations in wage setting regimes 
matter?” vid the International 
Interdisciplinary Conference on 
HRM arrangerad av Centrum för 
global HRM vid Göteborgs universi-
tet, 23–25 mars.

• Nils Karlson föreläste om ”Framti-
dens kollektivavtal - utmaningar 
och konsekvenser” på IKEM:s 
temadag om framtidens avtal i 
Stockholm, 19 april.

• Nils Karlson föreläste om ”Framti-
dens kollektivavtal - utmaningar 
och konsekvenser” på IKEM:s 
arbetsmarknadspolitiska visions-
dagar i Steningevik, 24 april.

• Patrick Joyce föreläste om 
“Integrating refugees on the nordic 
labour market” vid Nordic econo-
mic policy review i Köpenhamn, 26 
april. 

• Jonas Grafström föreläste om 
teknikutveckling och jobbförluster 
för Studentföreningen Aurorum i 
Stockholm, 28 april.

• Martin Korpi föreläste om “Spatial 
Aspects of the Suburb Economy” 
vid Södertörns högskola, 24 maj.

• Karolina Stadin presenterade “The 
matching process: search or 
mismatch?” samförfattad med Nils 
Gottfries vid the Nordic Econome-
tric Meeting i Tartu, Estland,  
25 maj.

• Nils Karlson föreläste om ”Den 
svenska modellen vid vägs ände?” 
på Svenskt Näringslivs utveck-
lingsprogram, 31 maj.

• Nils Karlson föreläste om ”The 
Swedish Model”, International 
Training Programme: ”Productive 
Employment and Decent Work for 
Sustainable development”. Arbets-
förmedlingen i Stockholm, 2 juni.

• Nils Karlson föreläste om “Industri- 
avtalets framtid?” på ett seminari-
um arrangerat av Teknikföretagen,  
Industriarbetsgivarna, IKEM och 
Livsmedelsföretagen i Almedalen, 
3 juli.

• Eva Uddén Sonnegård föreläste om 
anställningsskydd på ett seminari-
um arrangerat av Svenskt Närings-
liv i Almedalen, 4 juli.

• Nils Karlson föreläste om ”Har 
kollektivavtalen någon framtid?” 
på ett seminarium arrangerat av 
Visita  – Svensk besöksnäring i 
Almedalen, 5 juli.

• Nils Karlson föreläste om ”Almegas 
lönesamtal” på ett seminarium 
arrangerat av Almega i Almedalen, 
5 juli.

• Patrick Joyce föreläste om 
utrikesfödda akademiker på den 
svenska arbetsmarknaden vid ett 
seminarium arrangerat av Jusek i 
Almedalen, 5 juli.    

• Daniel Halvarsson presenterade 
“The Impact of Employing Mis-
matched Workers on Firm Produc-
tivity, Wages and Profits” vid the 
32nd Annual Congress of the 
European Economic Association i 
Lissabon, Portugal, 22–24 augusti. 

• Jonas Grafström föreläste om den 
svenska arbetsmarknaden för 
Moderat skolungdom i Stockholm, 
28 augusti.

• Patrick Joyce var diskutant på ett 
seminarium om kommunala 
insatser för integration vid den 
internationella Metropoliskonfe-
rensen i Haag, Nederländerna, 21 
september.                    

• Nils Karlson föreläste om ”Kollek-
tivavtalen och framtidens arbets-
liv” på HR-dagarna i Stockholm,  4 
oktober.

• Marin Korpi presenterade “The 
Urban Hierarchy and Inequality in 
Firm Productivity and Wages” vid 
the North American Regional 
Science Conference i Vancouver, 
Kanada, 11 november.

• Nils Karlson föreläste om ”Framti-
dens arbetsmarknad”, hos 
Sveriges Arkitekter, 15 november.

• Nils Karlson föreläste om EU:s 
sociala pelare hos Almega i 
Stockholm, 15 november.

• Martin Korpi föreläste om “Segre-
gation in Urban Areas: Some Theory 
and Initial Results” vid Södertörns 
högskola, 22 november.

• Patrick Joyce presenterade 
”Inspiration för integration – En 
Eso-rapport om arbetsmarknads-
politik för nyanlända i fem länder av 
rapport på Eso-seminarium” vid 
Rosenbads konferenscenter i 
Stockholm, 12 december.
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING

10 1Publikationer, 
papper och 
rapporter

Konferens

12
Externa  

föreläsningar

Kompetens för tillväxt i siffror 2017 

Under 2017 avrundades Ratios stora 
forskningsprogram Kompetens för 
tillväxt. Programmet startade 2012 
med målet att kartlägga näringslivets 
kompetensbehov på kort och lång sikt 
samt analysera orsakerna till bristerna 
i företagens kompetensförsörjning.

Totalt har ett 50-tal studier genom-
förts. Flertalet av dessa har publicerats 
i programmets rapportserie och ett 30-
tal har kommit ut som working papers 
och som publikationer i vetenskapliga 
tidskrifter eller som bokkapitel. Fors-
kare inom en rad olika discipliner har 
bidragit.

Ratios forskning har engagerat såväl 
näringsliv som offentlig förvaltning och 
politik. Denna breda förankring har bi- 
dragit till en samhälleligt ökad förstå- 
else för sambandet mellan kompetens, 
innovation, företagande och tillväxt. 
Exempel på frågor där Ratios forskning 
har fått särskilt genomslag finns i hur 
allt fler aktörer ser att kompetensför-
sörjning och mismatch inte enbart kan 
lösas med mer utbildning, utan att även 
praktik och praktisk erfarenhet är av 
stor vikt och vinst. Ytterligare exempel 
finns i att yrkesutbildningssystemet – 
och dess irrvägar – ses över.

Många är de som har bidragit med  
värdefulla synpunkter under pro-
grammets gång. Kompetens för 
tillväxt finansierades av Vinnova, 
Tillväxtverket, KK-stiftelsen och  
21 arbetsgivar- och branschorganisa-
tioner. I styrgruppen fanns represen-
tanter från såväl näringsliv som 
förvaltning. Projektets referensgrupp 
har varit mycket aktiv och nätverket, 
på närmare 1 300 personer, är fortsatt 
starkt.

I alla branscher råder i dag kompetensbrist, alldeles oavsett konjunkturläge.  
Mycket talar för att det är ett av de viktigaste tillväxthindren. Särskilt stor är  
bristen på yrkeskunskaper.

Kompetens för tillväxt  
– många studier och stort inflytande

1
Samarrangerat 

lunchseminarium  
i riksdagen, ihop med 
Sällskapet Politik & 

Näringsliv (SPN)

2
Egenarrangerade 
lunchseminarier

”Kompetenspusslet 
– den viktigaste  
framtidsfrågan”
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Kompetenspusslet – den viktigaste framtidsfrågan
Kompetensförsörjningen är avgörande 
för alltifrån näringslivets innovations-
förmåga till individens välbefinnande 
och förmågan att klara finansieringen 
av pensionssystem. Men hur får vi till 
stånd en kompetens för tillväxt?

Huvudresultaten från de studier, 
konferenser, seminarier och regionala 
dialoger som gjordes och genomför-
des inom ramen för forskningspro-
grammet Kompetens för tillväxt kan 
sammanfattas med hjälp av Kom-
petenspusslet, vilket görs i skriften 
”Kompetenspusslet – Den viktigaste 
framtidsfrågan”, författad av Ratios 
forskare Nils Karlson, Johanna Grön-
bäck och Patrick Joyce.

För att få en kompetens för tillväxt 
menar författarna att det som krävs är 
att ett antal pusselbitar fogas samman. 
Det som behövs är att utbildningars 
kvalitet, effektivitet och relevans 

stärks, att arbetsgivares medverkan 
och delaktighet i utbildningars ut-
formning och genomförande ökar, att 
arbetsmarknaden fungerar väsentligt 
bättre än i dag och att uppdatering av 
kompetens och fortsatt lärande stimu-
leras. Det räcker inte att bara fokusera 
på enskilda bitar för att lösa kompe-
tensbristen, snarare måste samtliga 
bitar på plats.

Ansvaret för att foga samman detta 
kompetenspussel vilar på flera aktörer: 
individen själv, utbildningsanordna-
re, lärare och utbildningsväsendets 
myndigheter (både lokalt och centralt) 
företagen själva, arbetsmarknadens 
parter och arbetsmarknadens myn-
digheter, samt – inte minst – regering 
och riksdag som behöver utveckla en 
rad lagar och regler på utbildningens, 
arbetsmarknadens och näringspoliti-
kens områden.

Kompetenspusslet har fått stort 
genomslag och refereras till av såväl 
parter som företrädare för offentlig 
sektor. 

Konferensen, som lockade omkring 100 
deltagare, direktsändes av SVT Forum och finns 
även i efterhand att se på SVT Play.

Konferens om kompetens för framtiden
Vilka är orsakerna till kompetensbris-
ten och vad behöver göras?  Vilka är 
orsakerna och vad behöver göras?  
Det var ämnet när Ratio en måndags-
förmiddag i april bjöd in till konferen-
sen Kompetens för framtiden. 

Under konferensen, som fungerade 
som avslutning på forskningspro-
grammet Kompetens för tillväxt, 
presenterade några av Ratios forskare 
de viktigaste resultaten och slutsat-
serna i forskningsprogrammet,  

bland annat genom lanseringen av 
slutskriften Kompetenspusslet. Detta 
och möjliga policyimplikationer 
diskuterades även namnkunniga 
paneler.

Programpunkter & talare. Regeringens 
kompetensstrategi, Anna Ekström, gymnasie- 
och kunskapsminister
Kompetens för tillväxt: Analys och slutsatser: 
Daniel Halvarsson, Nils Karlson och Lotta Stern
Panel: Charlotte Brogren, generaldirektör 
Vinnova, Martin Linder, förbundsordförande 
Unionen, Leif Östling, ordförande Svenskt 
Näringsliv
Kompetens för framtiden: Uppdatering och 
fortsatt lärande: Patrick Joyce, Nils Karlson och 
Kristina Nyström
Panel: Agneta Bladh, ordförande Vetenskapsrå-
det, Mattias Dahl, vd Transportföretagen, Anna 
Bünger, avdelningschef Tillväxtverket, Svensk 
kompetensförsörjning i internationell 
jämförelse, Christophe André, OECD
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Forskningsperspektiv på integration och migration 
– ett seminarium
Migration och integration är bland 
dagens mest viktiga och omdiskute-
rade frågor. De politiska åsikterna och 
debatterna är många – men vad säger 
forskningen? Det var temat när Ratio 
som en del av forskningsprogrammets 
seminarieserie bjöd in till lunchse-
minariet ”Forskningsperspektiv på 
integration och migration”. Vid detta 
tillfälle presenterade professor Karl 
Wennberg, ek. dr 0Karolina Stadin, 
forskningsassistent Emilie Videnord 
och docent Magnus Lodefalk några 

av sina studier på temat. Bland annat 
diskuterade forskarna entreprenör-
skap som integrationsmedel, överut-
bildning bland utlandsfödda och hur 
invandring och handel hör ihop. Detta 
följdes upp av en panel bestående av 
Anders Kessling, statssekreterare (S) 
med ansvar för frågor om utrikes föd-
das etablering i samhället och Annika 
Qarlsson, integrationspolitisk tales-
person och riksdagsledamot (C), vilka 
samtalade om möjliga policy- 
åtgärder.
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Karolina Stadin och Emilie Videnord 
höll en av flera forskarpresentationer 
under integrationsseminariet 

Henrik Malm Lindberg och Wazah 
Pello-Esso presenterade sin studie 
om unga utanför under ett välbesökt 
lunchseminarium

Unga utanför – en rapport om vilka insatser som fungerar för att 
hjälpa unga till arbete
De ungdomar som varken arbetar 
eller studerar (NEET) får på sikt lägre 
inkomster och löper dessutom risk för 
hälsoproblem och sociala svårigheter  i 
vuxen ålder, visar forskning. Samtidigt 
har det blivit allt svårare att etablera 
sig på arbetsmarknaden.

I rapporten ”Ungas etablering och 
kommunala insatser” studerar Wazah 
Pello-Esso, Henrik Malm Lindberg 
och Jonas Olofsson effekterna av de 
kommunala arbetsmarknadsinsatser 
som i första hand riktar sig till ungdo-
mar. Detta är särskilt intressant dels 
eftersom kommunernas ansvar för 
frågorna utökades 2015, dels efter-
som kommunernas verksamhet på 
området, trots dess omfattning, inte är 
särskilt välstuderad.

Ratioforskarna använder sig av en 
ekonometrisk modell för att kvantita-

tivt skatta sambandet mellan kommu-
nernas insatser och storleken på NEET 
med data från Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) och Statistiska 
Centralbyrån (SCB).

Rapporten visar det som signifikant 
minskar NEET-gruppens storlek på 
kommunnivå är kommunala insatser 
som syftar till att stärka humankapi-
talet hos gruppen, samt insatser som 
ger mer arbetsplatsförlagd utbildning. 
Det som mer konkret ger positiva 
resultat är insatser såsom kommunal 
vuxenutbildning, kurser, arbetsplats-
förlagt utbildning/lärande i form av 
feriejobb, praktik och kommunala 
anställningar, och vägledande insatser 
som studie-, yrkes och arbetsvägled-
ning och matchningsåtgärder.
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• Johanna Grönbäck föreläste om kom- 
petensförsörjning för Moderata Stu- 
denter vid Lunds Universitet, 27 april.

• Nils Karlson föreläste om ”Kompetens-
pusslet” på Timbros fredagsmöte i 
Stockholm, 28 april.

• Nils Karlson föreläste om ”Kompetens-
bristens orsaker” på ett seminarium 
arrangerat av Installatörsföretagen i 
Sveriges Riksdag, 4 maj.

• Patrick Joyce föreläste om generiska 
kompetenser vid den nationella valid- 
eringskonferensen i Karlshamn, 10 maj.

• Kristina Nyström presenterade 
”Displacement and skill mismatch” vid 
Uddevalla symposiet i Trollhättan, 
15-17 juni.

• Patrick Joyce och Johanna Grönbäck 
deltog i, respektive modererade en 
panel om kompetensförsörjning vid ett 
seminarium arrangerat av Transport-
företagen i Almedalen, 4 juli.

• Nils Karlson föreläste om ”Så blir det 
lättare att byta karriär” på ett seminarium 
arrangerat av Installatörsföretagen i 
Almedalen, 4 juli.

• Patrick Joyce deltog i en panel om 
validering av generella kompetenser vid 

ett seminarium arrangerat av Nordiskt 
Valideringsforum i Stockholm, 24 okt.

• Nils Karlson presenterade ”Kompe-
tenspusslet – den viktigaste framtids-
frågan” på ett seminarium arrangerat 
av Sveriges Ingenjörer på Kungliga 
Tekniska högskolan, 26 oktober.

• Nils Karlson presenterade ”Kompe-
tenspusslet” för Region Sörmland på 
Hedenlunda slott, 10 november. 

• Magnus Lodefalk presenterade “Recruiting 
for small business growth — micro-level 
evidence” vid the OECD Conference of the 
Global Forum on Productivity i Budapest, 
Ungern, 26–27 juni.
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10.1177/0001699316684004
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EGNA SEMINARIER OCH KONFERENSER
• Wazah Pello-Esso och Henrik Malm 

Lindberg presenterade sin studie på 
lunchseminariet ”Unga utanför – vilka 
insatser fungerar?”, 4 april.

• ”Kompetens för framtiden”, slutkonferens 
för forskningsprogrammet, 24 april

 

• Nils Karlson, Andreas Hatzigeorgiou, 
Christian Sandström och Patrick Joyce 
på ”Disruption och det fortsatta 
lärandet”, Ratio i Almedalen, 3 juli

• Karl Wennberg, Karolina Stadin, Emilie 
Videnord och Magnus Lodefalk presen- 
terade relevanta forskningsstudier på 
seminariet ”Forskningsperspektiv på 
integration och migration”, 15 november.

• Nils Karlson, Ratio, Johanna Grönbäck 
och Patrick Joyce talade på temat ” Fram- 
tidens kompetensförsörjning – vems 
ansvar?” i riksdagen på ett seminarium 
samarrangerat ihop med Sällskapet 
Politik & Näringsliv, 21 november.
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Hur kan välståndshöjande reformer åstadkommas? Ratios vd Nils 
Karlson är aktuell med den nya boken Statecraft and Liberal Reform 
in  Advanced Democracies. Boken har getts ut av det ansedda 
internationella förlaget Palgrave Macmillan.

Utifrån en jämförande analys av hur 
Sverige och Australien – två väldigt 
olika välfärdsstater och demokratiska 
system – under de senaste trettio åren 
har lyckats liberalisera sina ekono-
mier och reformera pensionssystem, 
skatter, socialförsäkringar och bud-
getregler med mera formuleras en ny, 
generell reformteori.

Teorin utgör ett viktigt bidrag till 
forskningen om institutionell föränd-
ring och har stor relevans för den som 
praktiskt vill övervinna hinder från 
särintressen, kognitiva låsningar och 
media-logik, och faktiskt åstadkom-
ma välfärdshöjande reformer på olika 
områden.

Reformstrategier och lärande
I den reformcykel som presenteras  
har nya policyidéer och så kallade 
policyentreprenörer huvudrollerna. 
Nils Karlson identifierar dessutom tre 
olika typer av reformstrategier –  
Popperianska, Kuhnianska och 
Machiavelliska – som varit fram-
gångsrika för att uppnå politisk 
förändring. Även erfarenhetsbaserat 
lärande och offentlig debatt är centralt. 
Frånvaron av nya idéer kom även att 
leda till att reformperioderna till slut 
upphörde i de två länderna. 

Boken är därför av intresse för alla 
som är intresserade av orsaker till och 
lösningar på problem med budgetun-
derskott, låg tillväxt, tung regelbörda, 
brist på strukturreformer och fram-
växt av populism.

Erfaren panel på välbesökt  
boklansering
Boken Statecraft and Liberal Reform 
in Advanced Democracies lanserades 
under ett fullsatt seminarium i Ratios 
lokaler. Efter en inledande presenta-
tion av Nils Karlson stod den tidigare 
finansministern och internationel-
le ekonomisk-politiske rådgivaren 
Anders Borg för kommentarer. Borgs 
omdöme om boken var mycket positivt 
och han fördjupade sig särskilt i den 
popperianska reformstrategin. Därpå 
följde en paneldiskussion mellan Len-
nart Nordfors, doktor i statsvetenskap 
och tidigare biträdande partisekrete-
rare (L), Lotta Gröning, doktor i histo-
ria och tidigare politisk chefredaktör 
för Norrländska Socialdemokraten, 
och Stefan Stern, kommunikationschef 
på Investor, tidigare planeringschef i 
statsrådsberedningen och biträdande 
partisekreterare (S).

Statskonst och liberala reformer  

Stort intresse för reformer: Lanseringsseminari-
et besöktes av en intresserad allmänhet med 
besökare från akademi, näringsliv, media, politik 
och förvaltning.

Lästips från Marginal Revolution
“Most developed democracies and 
welfare states are in need of liberal 
reform, and this book is the best guide  
I know on how to do it.”

Professor Tyler Cowen om Statecraft 
and Liberal Reform in Advanced 
Democracies. Cowen har även  
rekommenderat boken på den  
välbesökta ekonomibloggen  
Marginal Revolution.Professor Tyler Cowen
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Statskonst och liberala reformer  Statskonst i media

• Hotar populismen demokratin? 
Kongressen podcast. Nils Karlson 
diskuterar sin teori om statskonst, 
uppkomsten av populism i mogna 
välfärdsstater och valet av Donald 
Trump.

• Viktigt om Sverige före liberalise-
ringarna. Liberal debatt.  Lennart 
Nordfors recenserar boken i 
idétidskriften Liberal debatt. 

• Svagt av regeringen att inte ta tag i 
de stora strukturreformer Sverige 
behöver. Dalarnas tidningar. 
Ledarartikel i bland annat Sunds-
valls tidning, Motala-Vadstena 
tidning, Vestmanlands läns tidning, 
Västerbottens tidning. 

• Därför blir det inte en ny skatteform. 
Dagens industri. Det finns ett brett 
samförstånd om att en ny skattere-
form bör genomföras. Men där 
upphör samsynen, skriver Nils 
Karlson med utgångspunkt i 
resultat från Statecraft and Liberal 
Reform in Advanced Democracies.

• Mitt skrivbord: Nils Karlson. Dagens 
industri. Kort intervju med Nils 
Karlson om boken, Ratio, arbets-
marknadsforskning och konkretism.

Boken har presenterats vid en rad tillfällen,   
exempelvis: 
• Mont Pelerin Regional Meeting, Economic Freedom:  

Road to Prosperity, Seoul, Sydkorea, 7–11 maj

• European Students for Liberty, Stockholm, 30 september

• Stures Alumner, Stockholm, 11 november

• Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram,  
Stockholm, 16 november

• Timbros fredagsmöte i Stockholm, 24 november

• Civitas, Oslo, 30 november

• LIFO, Oslo, 30 november
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Ratios forskning om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras utgår 
ifrån ett företagsperspektiv. Inom området företagsdynamik bedrivs forskning om 
bland annat entreprenörskap, digitalisering, miljöekonomi, tillväxtfinansiering, 
bolagsstyrning, delningsekonomi, handel, tjänstefiering och strukturell omvand-
ling. Korsbefruktningen mellan denna forskning och arbetsmarknadsprogrammet 
är särskilt viktig.

Företagsdynamik 

24
Publikationer, 

papper och 
rapporter

53
Externa  

föreläsningar

Företagsdynamik i siffror 2017 

Varför avtalar bolag inte fram bättre regler?
Genom dispositiv lagstiftning 
erbjuds en flexibilitet för parter 
som finner att lagens utgångs-
punkt inte passar deras kontrakt. 
Forskning visar dock att dispositi-
viteten många gånger inte 
utnyttjas. I artikeln ”När disposi-
tiva lagregler blir tvingande – Om 
behov av kreativitet i det aktiebo-
lagsrättsliga lagstiftningsarbetet” 
diskuterar jur. dr Hanna Almlöf 

ekonomiska och psykologiska skäl 
till varför aktieägare avstår från 
att avtala bort bolagsrättsliga 
regler, trots att andra lösningar 
hade passat deras företag bättre. 
Detta får till följd att dispositiva 
aktiebolagsrättsliga lagregler 
likväl blir tvingande och sättet för 
lagstiftaren att bemöta detta är 
genom att överväga en annan 
regleringsteknik. Jur. dr Hanna Almlöf 
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Går entreprenörskap i arv?
I den vetenskapliga artikeln ”Parents’ 
performance in entrepreneurship as a 
”double-edged sword” for the inter- 
generational transmission of entre-
preneurship” undersöker professor 
Karl Wennberg med medförfattare hur 
föräldrars entreprenörskap påverkar 
barnens företagande. En slutsats är att 
föräldrars entreprenörskap kan 
fungera som ett tveeggat svärd, det 
vill säga både stödja och underminera 
nästa generations företagande. 

Studien baseras på jämförande data 
från närmare 22 000 individer från  
33 länder.

Hur påverkar entre-
prenörskap inkomst-
spridningen?
Fler personer blir entreprenörer. 
Samtidigt räknas entreprenörer sällan 
in i modeller som analyserar inkom-
stojämlikhet. I Ekonomisk debatt 
1/2017 skriver Daniel Halvarsson, 
Martin Korpi och Karl Wennberg om 
hur de i pappret ”Entrepreneurship 
and Income Inequality” har undersökt 
både hur antalet och typen av företa-
gare påverkar inkomstskillnaderna i 
Sverige. Forskarna finner att entre-
prenörer påverkar svansarna i 
inkomstfördelningen, och därigenom 
ojämlikheten. Detta då de flesta 
egenföretagare har väldigt låga 
inkomster medan det omvända gäller 
för aktiebolagsföretagare.

Forskning om delningsekonomi i  
internationell topptidskrift
Christian Sandströms och Christofer 
Laurells artikel Comparing the 
impact of social and traditional media 
on disruptive change – evidence from 
the sharing economy publicerades I 
den högt rankade tidskriften Techno-
logical Forecasting and Social 
Change. Iartikeln undersöks skillna-
den i hur disruptiva transportföretag 
omtalas i sociala respektive traditio-
nella medier. Sandström och Laurell 
finner att omdömena i sociala medier 
är mer öppna för den nya tekniken 
och att dessa medier därför kan 
fungera som påskyndare av tek-
nikskiften.

Professor Karl Wennberg

Professor Karl Wennberg

Christian Sandström

Gasellartikel når hundra citeringar
Artikeln ”High-growth firms: 
Introduction to the special issue” har 
enligt sökmotorn för akademiska 
publikationer, Google Scholar nått 
över hundra akademiska citeringar. En 
citering innebär att andra forskare 
utgått ifrån och hänvisat till artikeln i 
ny vetenskaplig produktion. Artikeln 
seminariebehandlades på Ratio 2011 

och är bland annat författad av de till 
Ratio associerade forskarna Alex Coad 
(University of Sussex) och Sven-Olov 
Daunfeldt (HUI Research). Bakom 
artikeln står även forskarna Dan 
Johansson, Paul Nightingale och 
Werner Hölzl.

Föräldrars  
entreprenörskap  
både stödjer och  

underminerar  
nästa generations  

företagande
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              Ny finansiell teknik, fintech, 
              har på kort tid utvecklats för 
kraftigt ökad förståelse av konsumen-
ters köp- och investeringsmönster. 
Den tekniska utvecklingen har därför 
förändrat utformningen av många 
finansiella tjänster. Data delas även 
från allt fler olika områden. Detta kan 
leda till innovation, effektiviseringar 
och bättre produkter. Men den nya 
tekniken ställer också krav på en 
debatt om etiska avvägningar. Det 
skriver docent Robert Demir från 
Ratio och Lancaster University 
Management School tillsammans med 
medförfattaren Raghuveer Ramkumar 
i tidskriften Fintech Weekly. Kundo-
rienterade företag behöver enligt 
Demir och Ramkumar prioritera 
formulerandet av etiska svar på de 
frågor den nya tekniken ställer. Utan 
en sådan utveckling riskerar fintech-
företagen ett glapp mellan den nya 
tekniken och kundernas preferenser 
vad gäller exempelvis integritet.

Forskningsartikel visar att både import och 
export är viktiga  för konkurrenskraften
Den traditionella åtskillnaden mellan 
import- och exportintressen, liksom 
mellan tjänster och tillverkning, är allt 
mindre relevant vid utformandet av 
handelspolitiken. Det skriver docent 
Magnus Lodefalk i artikeln “Servi-
cification of Firms and Trade Policy 
Implications” i tidskriften World Trade 
Review. 

Med hjälp av mikrodata undersöker 
Lodefalk hur tjänstefieringen påverkar 
handelspolitikens utformning. Han 
visar att importerade, inhemska och 
exporterade tjänster alla fyller viktiga 
och samspelande funktioner för före-
tags konkurrenskraft och formandet 
av internationella värdekedjor.

Patrik Tingvall ny chefekonom på  
Kommerskollegium
Professor Patrik Tingvall går vidare till 
att bli ny chefekonom på Kommerskol-
legium. Han har arbetat på Ratio sedan 
2011 och forskar framförallt om 
internationell handel, Kina och 
utlokalisering. Vid Ratio har Gustavs-
son Tingvall också gjort avgörande 
bidrag till forskningen om bland annat 
tillväxtfinansiering, utvärdering av 

offentliga stöd och effekterna av EU:s 
inre marknad. Men framför allt har 
Patrik Tingvalls tid vid institutet 
kännetecknats av ett engagemang för 
de många unga forskare han har hand-
lett. Flera av dem har i dag gått vidare 
till doktorandutbildningar eller 
kvalificerade tjänster vid myndigheter.
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Ny doktor i miljöekonomi: Jonas Grafström
Den 24 maj disputerade Ratios forska-
re Jonas Grafström i nationalekonomi 
vid Luleå tekniska universitet med av-
handlingen Technological Change in 
the Renewable Energy Sector: Essays 
on Knowledge Spillovers and conver-
gence. Avhandlingen handlar om tek-
nisk utveckling inom den europeiska 
miljöenergisektorn, hur teknik sprids 
mellan länder och hur olika satsningar 
gör att länder drar ifrån när det gäller 
teknikutveckling.

Teknikspridning i miljöenergisek-
torn är avgörande för att utveckla och 
öka produktionen av förnybar energi 
till en lägre kostnad. Samtidigt leder 

möjligheten att sprida teknik att inci-
tamenten för att investera i utveckling 
sjunker till förmån för möjligheten att 
rida på andras framsteg. Forskningen 
visar dock att de länder som har satsat 
på förnybara energislag drar ifrån de 
som inte satsar när det gäller skapan-
det av nya idéer och metoder. Det land 
som hamnar för långt efter löper även 
risk att uppleva en hämmad utveck-
ling med svårigheter att implemen-
tera avancerad teknologi. Resultaten 
tyder därför på att egen forskning och 
utveckling är värdefull för beslutsfat-
tare som vill se tekniska förbättringar 
i energisektorn och minska utsläpp. 

Jonas Grafström 
disputerade i 
nationalekonomi 
vid Luleå tekniska 
universitet

I avhandlingen undersöks även hur 
teknikutveckling sker i faser som 
påverkar varandra. Och hur politiker 
kan möjliggöra bättre förutsättningar 
för miljöinnovationer.

Forskningen har finansierats av 
Swedish Research Council Formas 
och The Ragnar Söderberg Research 
Foundation.

Teknisk utveckling 
förutsätter etisk 
debatt
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Nytt ljus på innovationer  
i offentlig sektor
Docent Christian Sandström har tillsammans med dr 
Joakim Netz och dr Mattias Axelson accepterats för 
publicering i tidskriften Creativity and Innovation Mana-
gement. I artikeln ”Collective action problems in public 
sector innovation: A business model perspective” undersö-
ker forskarna vad forskning om affärsmodeller säger om 
möjligheterna till innovation i offentlig sektor. De visar att 
innovationsförmågan i offentliga sektorn hämmas av 
problem med kollektivt handlande: En problematik 
forskarna anser behöver förstås bättre.

Varför fungerar öppen  
innovation?
Inom företagsekonomisk forskning finns ett stort 
intresse för så kallad öppen innovation: Företags utveck-
lande av idéer genom samarbete om källmaterial med 
personer utanför den egna organisationen. Men varför 
fungerar dessa processer? Christina Öberg är professor på 
Örebro universitet och Ratio och har tillsammans med 
sina medförfattare studerat just detta i en artikel som 
publicerats i European Journal of Innovation Manage-
ment. Utifrån en fallstudie från medicinteknikbranschen 
finner forskarna hur tillitsbyggandet inom processer 
med öppen innovation bygger på att parterna upprätt-
håller sitt anseende och goodwill.

EXTERNA FÖRELÄSNINGAR I URVAL
• Christina Öberg föreläste om  

entreprenöriell positionering:  
att skapa affärsrelationer & öka 
lönsamhet på ett seminarium 
arrangerat av Handelskammaren 
Mälardalen på Loka brunn i 
Grythyttan, 2 februari.

• Hanna Almlöf föreläste om 
Minoritetsskydd i ägarledda 
aktiebolag – särskilt om insyn och 
exit för Forskningsavdelningen för 
bolags- och värdepappersrätt vid 
Stockholm Center of Commercial 
Law, 6 februari. 

• Hanna Almlöf föreläste om 
Aktiebolagsrätt och reglerings- 
teori, forskningsseminarium hos 
juridiska institutionen på Handels-
högskolan vid Göteborgs universi-
tet, 15 februari.

• Christian Sandström föreläste om 
Digital Disruption hos Installatörs-
företagen i Stockholm, 6 mars.

• Magnus Lodefalk deltog i en panel 
om lokala entreprenörers möjlig- 
heter och den regionala miljöns 
betydelse vid Kommuninvests 
årsstämma i Stockholm, 20 april. 

• Christian Sandström föreläste om 
digitalisering hos Teknikföretagen  
i Skåne, 4 maj.

• Nils Karlson föreläste om “Teknik 
och samhälle växer samman” hos 
Svenska Teknik & Designföretagen 
i Stockholm, 16 maj.

• Andrea Geissinger presenterade 
“Assessing the Sustainability 
Impact of the Sharing Economy” vid 
the 4th International Workshop on 
the Sharing Economy i Lund, 15-16 
juni. 

• Robert Demir presenterade  
“The materiality of unsanctioned 
management practice innovations” 
vid den 33: e EGOS-konferensen i 
Köpenhamn, Danmark, 6-8 juli.

• Charlotta Stern höll flera föreläs-
ningar om bl.a. ”classical liberal 
sociology” och ”gender sociology” 
vid Universidad Francisco Marro-
quín i Guatemala, 7-11 augusti.

• Christian Sandström föreläste om 
”Det nya näringslivet: Digitalisering 
och delningsekonomi” på konfe-
rensen Digitala Fastigheter 2017 
arrangerat av Fastighetsvärlden i 
Stockholm, 7 september.

• Magnus Lodefalk presenterade 
“Trading firms and trading costs in 
services: The case of Sweden” the 
19th Annual Conference of the 
European Trade Study Group i 
Florence, Italien, 14-16 September.

• Andreas Stephan föreläste om 
“Spatial Credit Risk” vid 2017 års 
Econometric Research in Finance 
workshop vid Warsaw School of 
Economics i Warszawa, Polen,  
15 september. 

• Robert Demir presenterade 
“Strategy practice teaching is 
dead: long live strategy practice 
teaching”, vid den årliga Strategic 
Management Society-konferensen 
i Huston, USA, 28-31 oktober.

• Kristina Nyström föreläste om 
strukturomvandling i globalisering-
ens spår vid ett seminarium arrang-
erat av Tillväxtanalys i Stockholm, 
8 november. 

 •Jonas Grafström föreläste om 
Teknikförändringar och klimat  
för The International Federation  
of Liberal Youth i Stockholm,  
25 november.
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Forecasting and Social Change. DOI: 
10.1016/j.techfore.2017.09.038

• Laurell, C., Sandström, C. (2017). The 
sharing economy in social media: 
Analyzing tensions between market 
and non-market logics. Technologi-
cal Forecasting and Social Change, 
125, 58–65. DOI: 10.1016/j.techfore. 
2017.05.038

• Liu, Y., Öberg, C., Tarba, S., & Xing, Y. 
(in press). Brand management in 
mergers and acquisitions: Emerging 
market multinationals venturing into 
advanced economies. International 
Marketing Review.

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

• McKelvie, A., Brattström, A., & 
Wennberg, K. (2017). How young 
firms achieve growth: reconciling 
the roles of growth motivation and 
innovative activities. Small Business 
Economics, 49(2), 273–293. DOI: 
10.1007/s11187-017-9847-9

• Söderlund, B., & Gustavsson 
Tingvall, P. (2017). Capital Freedom, 
Financial Development and Provin-
cial Economic Growth in China. The 
World Economy, 40(4), 764–787. DOI: 
10.1111/twec.12391 

• Öberg, C. (2017). Nyckeltal: Verktyg 
för att analysera, påverka och 
utveckla verksamheter. Lund: 
Studentlitteratur.

• Öberg, C. 2017. Making Sense of 
Local Customer Relationships in 
Cross-border Acquisitions. In M. 
Fuchs, S. Henn, M. Franz, & R. 
Mudambi (Eds.), Managing Culture 
and Interspace in Cross-border 
Investments: Building a Global 
Company (pp. 158–167). New York, 
NY: Routledge.

• Öberg, C. (2017). Transferring 
acquisition knowledge – sources, 
directions and outcomes. Manage-
ment Research: Journal of the 
Iberoamerican Academy of Manage-
ment, 15(1), 28–46, DOI: 10.1108/
MRJIAM-02-2016-0644

• Öberg, C., & Leminen, S. (2017). Gap 
analysis for innovative firm acquisi-
tion – acquirer and acquired party 
perspectives. Journal of Organiza-
tional Change Management, 30(3), 
380–395. DOI: 10.1108/JOCM-01-
2016-0014



•  23  • 

DEN AKADEMISKA PROCESSEN

2009

2015

2012-2013

2010

2016 2017

2014

Idéerna om att ett proaktivt 
förhållningssätt till marknader 

spelar en viktig roll utvecklas vidare 
i  Sandströms avhandling som 

försvaras i oktober.  Tillsammans 
med Henrik Berglund vid Chalmers 

författas ett antal teoretiska 
artiklar med  utgångspunkt i  

dessa tankar.

Efter två vändor av externa  
granskningar i så kallade  

peer review-processer blir  
artikel accepterad för publicering i 

International Journal of  
Technology Management.

Artikeln presenteras på den  
vetenskapliga konferensen  

ISPIM i Dublin i juni. Mot slutet  
av året skickas den in till  
en vetenskaplig tidskrift.

Ett första utkast på artikel om  
video övervakningsbranschens digitalisering  

författas av Sandström och Berglund.

I sina studier av videoövervak-
ningsbranschen börjar Christian 

Sandström misstänka att 
utfallet av digitala  

teknikskiften beror på hur 
företag förmår skapa och 

omvandla marknader.

Artikeln publiceras.
Berglund, H., Sandström, C. (2017). 
A New Perspective on the Innova-

tor’s Dilemma: Exploring the role of 
Entrepreneurial Incentives. 

International Journal of Technology 
Management, 75(1/2/3/4), 

142-156. DOI: 10.1504/
IJTM.2017.10006144

Artikeln expertgranskas.

Den akademiska  
processen:

En  
vetenskaplig  
artikels väg
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Ekonomisk utveckling och tillväxt är i grunden ett resultat av företagande, 
entreprenörskap och affärsexperiment på marknader. I en väl fungerande 
marknadsekonomi sker en ständig förnyelse genom så kallad kreativ förstörelse – 
gamla företag och affärsidéer ersätts av nya, växande företag. Att analysera 
denna tillväxtskapande process är en förutsättning för att kunna identifiera 
möjliga förbättringar i företagandets villkor.

Tillväxtfinansiering

Tillväxtfinansiering i siffror 2017 

Forskningsprogrammet Financing of 
Innovations startades 2013 och syftar 
till att föra samman litteratur om 
finans- och kapitalförsörjning med 
forskning om innovation och entre-
prenörskap. En fungerande interak-
tion mellan kapital och innovation är 
central för att kunna skapa framtidens 
företag.

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

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

För att förstå och hantera ovan-
stående problem krävs en tvärve-
tenskaplig ansats. I projektet arbetar 
såväl nationalekonomer som juris-

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

I styrgruppen ingår representanter 
för Svenska Uppfinnarföreningen, 
Tillväxtanalys, Vinnova, ALMI, Spar-
bankerna, Swedbank, Företagarna, 
Swedish Incubators & Science Parks 
(SISP), Riskkapitalföreningen och 
Svenskt Näringsliv.

INNOVATION

3
Egna seminarier 

och  
konferenser14

Publikationer, 
papper och 
rapporter

13
Externa  

föreläsningar
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INNOVATION

Ny licentiat i företagsekonomi
Michel Elmoznino Laufer lade den 27 
april fram sin licentiatavhandling om 
tillitsbyggande inom crowd-funding 
på Handelshögskolan i Stockholm. An-
ders Isaksson från Chalmers tekniska 
högskola var opponent.

I avhandlingen Essays on Finance 
for Start-ups presenterar Michel El-
moznino Laufer tre forskningsartiklar 
som författats på Handelshögskolan 
och Ratio inom ramen för Financing of 
innovations. Uppsatsen inleds med en 
genomgång av forskningsfältet i stort 

och av dess relevans i en sammanfo-
gande kappa.

Michel Elmoznino Laufer har sedan 
2015 varit forskarstuderande vid Ratio 
och Handelshögskolan i Stockholm 
under handledning av professor 
Karl Wennberg. Innan dess var han 
forskningsassistent vid Ratio och har 
bland annat studerat betydelsen av 
affärsänglar för tillkomsten av nya 
företag, också det inom Financing of 
innovations.

Ratioforskare bakom aktuell forskning om  
incitament till att söka företagsstöd
Vikten av innovation för att uppnå 
ekonomisk utveckling är svår att 
överskatta. På senare år har allt fler 
regeringar försökt att öka innova-
tionstakten med selektiva stöd och 
andra riktade styrmedel. Detta inte 
minst för att underlätta innovation och 
tillväxt i små och medelstora företag. 
Många mindre företag har problem 
just med att finna medel för effekti-
viserande investeringar och därför 
subventionerar ofta regeringar sådana 
investeringar genom direkta stöd. I 
Sverige uppgår denna typ av stöd till 
3,1 procent av statsbudgeten. 

Ratioforskarna Anders Gustafsson, 
Daniel Halvarsson och Patrik Gustavs-
son Tingvall är aktuella med en studie 
av incitamenten för företag som söker 
dessa bidrag. I deras working paper 
”Subsidy entrepreneurs” finner 
forskarna att företag som söker stöd 
från de tre största förmedlarna av 
företagsstöd i Sverige i regel har låg 

produktivitet. Dessa företag ansöker 
även ofta återkommande de olika 
stöden. Forskarna frågar sig därför  
om det är läge att tala om ”bidrags- 
entreprenörer” som använder 
intäkterna från de statliga stöden till 
att söka nya stöd. Detta är något som  
i så fall bör tas i beaktande vid 
utformning av stödprogrammen.

Patrik Gustavsson Tingvall, professor

Daniel Halvarsson, fil. drAnders Gustafsson, dokorand

Michel Elmoznino Laufer
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INNOVATION

PUBLIKATIONER, PAPPER & RAPPORTER

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

• Berglund, H., Sandström, C. (2017). A 
New Perspective on the Innovator’s 
Dilemma: Exploring the role of 
Entrepreneurial Incentives. Interna-
tional Journal of Technology Mana-
gement, 75(1/2/3/4), 142–156. DOI: 
10.1504/IJTM.2017.10006144

• Bjuggren, P-O., Domeij, B., & Horn, A. 
(2017). Swedish Patent Litigation 
Survey of Small and Medium-sized 
Enterprises. Nordisk Immateriellt 
Rättsskydd, 2017(3), 234–248.

• Elmoznino Laufer, M. (2017). Essays 
on Finance for Start-ups. (Licentiate 
dissertation, Stockholm School of 
Economics, Stockholm, Sweden).

• Gustafsson, A., Gustavsson Tingvall, 
P., & Halvarsson, D. (2017). Subsidy 
Entrepreneurs. (Ratio Working Paper 
No. 303).

• Gustavsson Tingvall, P., Halvarsson, D., 
& Engberg, E. (2017). Firms’ responses 
to private- and government sponsored 
Venture Capital. (PM nr. 2017:02). 
Östersund: Tillväxtanalys.

• Gustavsson Tingvall, P., & Videnord, J. 
(2017). Regional Effects of Publicly 
Sponsored R&D Grants on SME 
Performance. (Ratio Working Paper 
No. 289).

• Gustavsson Tingvall, P., Engberg, E., 
& Halvarsson, D. (2017). Reala 
effekter av statligt och privat 
riskkapital. I: B. Falkenhall & J. 
Lithander (red.), Tillväxtfakta 2016: 
Perspektiv på kapitalförsörjning – En 
antologi on företagens fiansiering 

och statens roll (pp. 75–99). Öster-
sund: Tillväxtanalys.

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

• Schäfer, D., Stephan, A., & Mosquera, J. 
S. (2017). Family ownership: does it 
matter for funding and success of 
corporate innovations? Small 
Business Economics, 48(4), 931–951. 
DOI: 10.1007/s11187-016-9813-y

• Schäfer, D., & Stephan, A. (2017). 
Innovation and Investment Funding 
in the post-crisis period: have 
financing patterns and financial 
constraints of German firms 
changed? Vierteljahrshefte zur 
Wirtschaftsforschung. Vol. 86. EU 
Capital Markets Union: an alluring 
opportunity or a blind alley? Concept 
and microperspectives of CMU (pp. 
129–142). DOI:10.3790/vjh.86.1.129

• Öberg, C. (2017). How Innovation 
Impacts Artistic Creativity – Mana-
ging Innovation in the Creative 
Sector. In A. Brem, R. Puente-Diaz, & 
M. Agogué (Eds.), The Role of 
Creativity in the Management of 
Innovation: State of the Art and 
Future Research Outlook. Vol. 27. 
Series in Technology Management 
(pp. 73–95).  DOI: 
10.1142/9781786342010_0004

• Öberg, C. (in press). The role of 
business networks for innovation. 
Journal of Innovation & Knowledge.

• Öberg, C., & Alexander, A. (in press). 
The openness of open innovation in 
ecosystems - Integrating innovation 
and management literature on 
knowledge linkages. Journal of 
Innovation & Knowledge.Professor Per-Olof Bjuggren.

Professor Christina Öberg.

Linda Dastorys licentiatavhandling 
inom Financing of Innovations.
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INNOVATION

• Anders Gustafsson presenterade 
“Busy Doing Nothing – A Model to 
Explain Inefficient Policies” vid en 
Graduate Student Paper Workshop 
hos Mercatus Center i Arlington, 
USA, 9 februari.

• Patrik Gustavsson Tingvall föreläste 
om statligt stöd och riskkapital till 
innovativa små och medelstora 
företag vid Swedish Entrepre-
neurship Summit arrangerat av 
Entreprenörskapsforum, Örebro 
universitet och Örebro Region län, 
15 februari. 

• Anders Gustafsson presenterade 
“Busy Doing Nothing – A Model to 
Explain Inefficient Policies” vid 
Public Choice Society-konferensen 
I New Orleans, USA, 2-4 mars.

• Andreas Stephan presenterade 
“Green Innovation and Productivity: 
Are Family Firms Different?” vid ett 
CeFEO-seminarium i Jönköping, 27 
mars.

• Patrik Gustavsson Tingvall presen-
terade ”Reala effekter av statligt 
och privat riskkapital” på ett 
seminarium arrangerat av Tillväxt- 
analys i Stockholm, 29 mars.

• Christina Öberg presenterade 
“Moving too close, moving too far 
away – The dynamics of knowledge 
and geographical proximity in 
innovation communities”, IMP 
Journal Seminar arrangerat av 
University of Florence i Prato, 
Italien, maj 18-19.

• Per-Olof Bjuggren presenterade “A 
Regulation and Transaction Cost 
Perspective on the Design of 
Corporate Law” vid en Nordic 
Corporate Network Workshop vid 
Reykjavik University på Island,  
7-9 juni.

• Christina Öberg presenterade “The 
role of innovation metrics in 
innovation systems” vid Global 
Innovation and Knowledge Acade-
my-konferensen arrangerad av 
ISEG, Lisbon School of Economics 
and Management i Lissabon, 28-30 
juni.

• Christian Sandström deltog i en 
panel om ”Slaget om framtiden: 
kostnadsefektiviseringar vs 
innovation” vid ett seminarium 
anordnat av tidningen Chef och 
Level 21 Management i Almedalen,  
5 juli.

• Christina Öberg presenterade “The 
role of business networks for 
innovation” vid the American 
Marketing Association’s 2017 
Summer Conference i San Fransis-
co, 4-6 augusti.

• Per-Olof Bjuggren deltog i den 19: e 
workshoppen om Corporate 
Governance and Investment, 
arrangerat av The Investment and 
Corporate Governance Network i 
Vaxholm, 7-9 september.  

• Anders Gustafsson presenterade 
“Helping Credit Constrained Stars 
or Preserving Lemons? Evaluating 
the Efficiency of Public Loans to 
Private Firms in Sweden” vid en 
JIBS Friday workshop i Jönköping, 
17 november.

• Anders Gustafsson presenterade 
“Helping Credit Constrained Stars 
or Preserving Lemons? Evaluating 
the Efficiency of Public Loans to 
Private Firms in Sweden” vid den 
årliga SWEGPEC-workshoppen i 
Stockholm, 29-30 november.

EXTERNA FÖRELÄSNINGAR EGNA SEMINARIER  
& KONFERENSER
• Michel Elmoznino Laufer la fram 

sin Licentiatavhandling med 
tillhörande föreläsning. 28 april.

• Christian Sandström om ”Hur 
blir innovationer till lönsamma 
företagsidéer”. 16 maj.

• Michel Elmoznino Laufer 
presenterade på seminariet 
”Hur finansieras företag utan 
banklån?”.  9 juni.

Docent Christian Sandström i Almedalen.

Professor Karl Wennberg pressenterar 
på Ratio.
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UNGA FORSKARE

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

Varje år tar Ratio in talangfulla stu-
denter som assistenter till forskare 
inom pågående projekt. Det är en 
arbetsform som givit goda resultat 
både för de unga akademikerna och för 
Ratio. Anställningarna kan sträcka sig 
både över kortare och längre tid. Att 
flera av dessa blir medförfattare till 
publikationer visar att arbetet både är 
konkret och effektivt. 

Sommarassistenter 
Under sommaren 2017 arbetade tretton 
assistenter tillsammans med seniora 
forskare. Att arbeta som assistent hos 
Ratio är en bra bas för vidare karriär, 
inte bara inom akademin. 

Program för unga forskare 
Forskningsinstitutet Ratios program 
Unga forskare vänder sig till studenter 
från magisternivå till doktorander och 

Post Docs, som är intresserade av idé- 
och kunskapsutveckling inom Ratios 
profilområden. Programmets syfte 
är att stimulera fler att börja forska 
inom områden av stor betydelse för 
Sveriges utveckling. Programmet ger 
doktorander och nyligen disputerade 
stöd att utveckla sin fortsatta akade-
miska karriär. Hos Ratio finns en rad 
olika möjligheter att engagera sig i ett 
akademiskt sammanhang.

En viktig del i Ratios inriktning handlar om talangattraktion. Vi har också en viktig roll som rekryteringska-
nal för kvalificerade medarbetare inom näringslivets och politikens organisationer. Många i Ratios program 
Unga forskare går vidare till reguljära assistenttjänster eller doktorandutbildningar.

För framtida forskare 

Ratio erbjuder bland annat:
• Sommarjobb 
• Doktorand- och assistenttjänster 
• Uppsatshandledning 

• Praktikplatser 
• Seminarier och nätverk
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UNGA FORSKARE

Anna Horn jobbade som forskningsas-
sistent med inriktning mot patenträtt. 
Tillsammans med professorerna 
Per-Olof Bjuggren och Bengt Domeij 
gjorde hon bland annat en kartlägg-
ning av patenttvister, ogiltighets- och 
intrångsmål i Sverige, inledda under 
åren 2000 till 2008. Studien ökade 
förståelsen för hur väl den svenska 
patenträtten skyddar entreprenörer. 

Artikeln Swedish Patent Litigation in 
Comparison to European publicerades i 
tidskriften NIR: Nordiskt Immateriellt 
Rättsskydd. Artikeln uppmärksamma-
des även i media och hänvisades till vid 
inrättandet av en särskild Patent- och 
marknadsdomstol 2016.

Sedan i höstas doktorerar Anna Horn 
inom immaterialrätt på Stockholms 
universitet.

– På Ratio lärde jag mig mycket om 
mitt forskningsämne och hur forsk-
ningsarbete går till. Jag fick också 
möjligheten att publicera mig aka-
demiskt, det var en stor fördel i min 

ansökan till min forskarutbildning. Jag 
går nu vidare med liknande forskning 
och har daglig nytta av nätverken från 
Ratio.

Hannes Jägerstedt  jobbade som 
sommarassistent och uppsatsprakti-
kant under handledning av professor 
Patrik Tingvall. Han arbetar nu på 
Finanspolitiska rådet.

– Jag deltog i ett forskningsprojekt 
där vi undersökte sambandet mellan 
innovation och export i svenska före-
tag. Arbetet var mycket utvecklande, 
framförallt fick jag god övning och 
handledning i att arbeta med stora da-
tamängder. Jag blev också än bättre på 
att programmera i viktiga program-
varor som Stata och R. Jag rekom-
menderar arbete på Ratio till alla som 
är intresserade av att lära sig mer om 
nationalekonomiska analysmetoder. 

Vad hände sen?

– På Ratio hittade jag en plattform 
genom vilken jag kan utforska, 
försöka förstå och förklara min 
omvärld. Från dag ett välkomnades 
jag som en del av forskningsfamiljen. 

Som praktikant hjälpte jag till med 
att ta fram deskriptiv statistik till en 
rapport. Som sommarassistent skrev 
jag ett working paper med rubriken 
”Segregation in Urban Areas”, vilket 
är ett ämne som intresserar mig 
väldigt mycket. Och nu fortsätter jag 
på samma spår som uppsatsprakti-
kant inom programmet Unga 
forskare.

Marco Demetry  
berättar om sin tid som praktikant:

– Jag jobbade som forskningsas-
sistent åt Nils Karlson under 2017. 
Jag arbetade främst inom det nya 
arbetsmarknadsprojektet med den 
inledande rapporten i projektet. Det 
var ett otroligt lärorikt och givande 
arbete att sätta sig in i forskning om 
hur framtidens arbetsmarknad kan 
tänkas utvecklas och vilka 
utmaningar som den svenska 
modellen står inför. Jag har haft 
stor nytta av den här kunskapen, 
speciellt EU:s påverkan på svensk 
arbetsmarknad, i min nya roll som 
trainee hos Svenskt Näringsliv i 
Bryssel.

Sofia Lindbom var forsknings- 
assistent under 2017

Anna Horn

Hannes Jägerstedt 
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Den 2–4 november stod Ratio värd för en konferens med Mont Pelerin Society. 
Konferensen samlade forskare från flertalet kontinenter och över disciplingränser 
på temat ”The Populist Threats to the Free Society and the Reconstruction of the 
Liberal Project”.

Toppforskare om det populistiska  
hotet mot det fria samhället 

Mont Pelerin Society grundades i april 
1947 av en grupp ekonomer, statsveta-
re och filosofer. Syftet var att skapa en 
”community of scholars” med intresse 
för idéer om det fria samhället och 
marknadsekonomi. Sjuttio år senare 
är världen en annan. Ändå finns det 
hot mot individuella friheter, mark-
nadsekonomi, rättsstat, frihandel och 
det öppna samhället, inte minst från 
populistiska politiker från såväl höger 
som vänster.

Därför samlades toppforskare som 
John Tomasi, Deirdre McCloskey, Les-
zek Balcerowicz, Karen Horn, Timur 
Kuran, Luigi Zingales, Pete Boettke, 
Lars Feld, Amichai Magen och Diane 
Coyle i Stockholm för att utifrån ak-
tuell samhällsforskning diskutera hur 
det populistiska hotet kan mötas under 
temat ”We must make the building of 
a free society once more an intellectual 
adventure, a deed of courage” (Hayek 
1949). Totalt medverkade 18 talare och 
nio förberedda opponenter i program-
mets sju sessioner.

Ratio Dialogue om det populistiska 
hotet
Konferensen inleddes med en livesänd 
Ratio Dialogue, en paneldiskussion 
som tillgängliggörs på Youtube och 
Facebook, där Deirdre McCloskey, 
Luigi Zingales, Timur Kuran och Nils 
Karlson diskuterade konferensens 
huvudtema. Inspelningen har hit-
tills setts mer än 28 000 gånger. Även 

samtliga talare medverkade i intervju-
er som har tillgängliggjorts på Ratios 
Youtubekanal. 

Morgondagens Nobelpristagare 
Programmet innehöll även en sär-
skild del vigd enbart åt unga forskares 
arbete, i syfte att säkerställa en hög 
akademisk nivå även framöver. Sedan 
starten 1947 har åtta medlemmar av 
sällskapet tilldelats Riksbankens pris 
i ekonomisk vetenskap till minne av 
Alfred Nobel, därutöver har författaren 
och journalisten Mario Vargas Llosa 
även tilldelats Nobelpriset i litteratur. 
Deltog gjorde bland andra Ratiome-
darbetarna Anders Gustafsson, Jacob 
Lundberg och Jonas Grafström. 

Konferensen i media 
I samband med konferensen medver-
kade flera deltagare i svenska medier, 
bland andra professorerna Lars Feld, 
Luigi Zingales, Deirdre McCloskey och 
John Tomasi. Mest aktiv var doktor 
Karen Horn från Humboldts univer-
sitet i Berlin. Svenska Dagbladet skrev 
exempelvis såhär:

”Karen Horn är ekonom, journalist och 
författare, och en framstående tänkare 
i såväl den tyska som den europeiska 
politiska debatten. I början av novem-
ber besökte hon Sverige för att föreläsa 
om populismens framväxt hos forsk-
ningsinstitutet Ratio och Mont Pelerin 
Society.”

Intervjuer publicerades även i Dagens 
Nyheter, Norran, Kristianstadsbladet, 
Svensk Tidskrift, Västmanlands Läns 
Tidning och Smedjan.

MONT PELERIN SOCIETY
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MONT PELERIN SOCIETY



Patrick Joyce på Metropoliskonferensen  
i Haag
Spridning av kunskap både till andra forskare och till beslutsfattare 
är en viktig del av vårt uppdrag. 

Artificiell  
intelligens  
och frihetens 
framtid
Den 31 augusti till den 3 sep-
tember arrangerade Ratio och 
den amerikanska stiftelsen 
Liberty Fund forskarkonfe-
rensen Artificial Intelligence, 
Technology, and the Future 
of Liberty. Internationella 
forskare diskuterade AI och 
teknologiskutvecklings utma-
ningar och möjligheter för det 
öppna samhället. Samarbetet 
med Liberty fund sträcker sig 
tillbaka till 2003.

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

Internationella samarbeten
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INTERNATIONELLA KONTAKTER

Patrick Joyce

I september deltog fil. lic Patrick Joyce 
i Metropoliskonferensen i Haag, vilken 
är en årlig konferens om migrationens 
betydelse för större städer. Konferen-
sen samlar drygt 500 forskare och po-
litiska beslutsfattare från hela världen.  
Patrick hade bjudits in för att tala på 
en workshop om integrationspolitik i 
Nederländerna och Skandinavien, där 
han presenterade den skandinaviska 
modellen för att etablera flykting-
ar i arbete och där kommunerna har 
huvudsvaret under tydlig statlig 
styrning. Modellen jämfördes med 
Nederländerna, där kommunerna 
har stor egen frihet och en betydande 
del av insatserna sköts av privata och 
ideella aktörer. 

– Diskussionen visade fördelarna 
och nackdelarna med båda systemen 
och gav mig viktiga insikter som jag 
tar med mig i min framtida forskning, 
säger Patrick Joyce.

EU-länderna tog emot 2,7 miljoner 
asylsökande enbart 2015 och 2016. 
Huvuddelen av dessa kommer förr eller 
senare att bosätta sig i storstadsområ-
den eftersom det är där chansen att få 
arbete är störst. De insatser som görs 
för att hjälpa flyktingar till utbild-
ningar och arbete har en avgörande 
betydelse både för integrationen och 
för storstädernas framtid.



Årets Heckscherföreläsare, Professor 
Barry R. Weingast vid Stanford Uni-
versity, är en ledande forskare inom 
institutionell ekonomi. Hans forsk-
ning gäller bland annat ekonomiska 
reformer, regleringars uppkomst och 
politikens betydelse för marknaders 
utformning.  

Han föreläste under rubriken Re-
constructing Adam Smith’s Politics. 
Adam Smith har en självskriven ställ-
ning i historien som moralfilosof och 
ekonom, men enligt professor Barry 
Weingast är hans bidrag till vad som 
skulle komma att bli statsvetenskapen 
underskattat.  I samband med före-
läsningen deltog professor Weingast 

 Heckscherföreläsningen hålls varje år till minne av professor. Eli F. Heckscher och 
hans verk  Heckscher var en ledande nationalekonom och ekonomisk historiker under 
ett halvt sekel.  Han är kanske mest känd för att ha utvecklat Heckscher-Ohlin 
teoremet inom internationell ekonomi.

Under en augustihelg, 18–19 augusti, 
samlades unga forskare från olika delar 
av världen på Ratio för att presentera och 
diskutera ny forskning om innovativ 
entrepenörskapspolitik.  Den tvärveten-
skapliga konferensen, RCYSS, The 
Baugh-Ratio, arrangerades av Ratio och 
Baugh Center for Entrepreneurship & 
Free Enterprise vid Baylor University. 
Huvudtalare var Professor Jay Barney 
från University of Utah och professor 
Peter G. Klein från Baylor University & 
Norwegian School of Economics.

Marknader inom arbets-
marknadsforskningen, 
Ratio Colloqium for Young 
Social Scientists 2018
Under 2018 kommer RCYSS 
hållas på arbetsmarknadstema 
med titeln Markets in Industrial 
Relations and Labour Studies. 
Keynotes kommer att vara 
professor Michael C. Burda från 
Humboldt Universität i Berlin 
och professor Bryan Caplan från 
George Mason University i 
Virginia.
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Professor Barry Weingast i 
Ratio Dialouge där han 
intervjuades av Nils 
Karlson. Intervjun kan ses 
på Ratios youtubekanal.

Årets föreläsare Andrei Shleifer talar den 28 maj 2018 på temat  
A Crisis of Beliefs: Investor Psychology and Financial Fragility.

Heckscherföreläsning om Adam Smith som statsvetare

Innovative Entrepreneurship Policies  
– forskarkonferens för unga forskare

FAKTA

Professor Jay Barney från University of Utah

i Ratio Dialouge där han intervjuades 
av Nils Karlson. Intervjun kan ses på 
Ratios Youtubekanal.
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PUBLIKATIONER

PUBLICERADE ARTIKLAR
Axelson, M., Netz, J., & Sandström, C. 
(2017). Collective action problems in 
the public sector: a business model 
perspective. Creativity and Innovation 
Management, 26(4), 370–378. DOI: 
10.1111/caim.12250 

Bastani, S., & Lundberg, J. (2017). 
Political preferences for redistribution 
in Sweden. Journal of Economic 
Inequality, 15(4), 345–367. DOI: 
10.1007/s10888-017-9368-4

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

Berglund, H., Sandström, C. (2017). A 
New Perspective on the Innovator’s 
Dilemma: Exploring the role of 
Entrepreneurial Incentives. Interna-
tional Journal of Technology Manage-
ment, 75(1/2/3/4), 142–156. DOI: 
10.1504/IJTM.2017.10006144

Bihagen, E., Nermo, M., Stern, C., & 
Åberg, Y. (2017). Elite mobility among 
college graduated men in Sweden: 
Skills, personality and family ties. Acta 
Sociologica, 60(4), 291–308. DOI: 
10.1177/0001699316684004

Bjuggren, P-O., Domeij, B., & Horn, A. 
(2017). Swedish Patent Litigation 
Survey of Small and Medium-sized 
Enterprises. Nordisk Immateriellt 
Rättsskydd, 2017(3), 234–248.

Criaco, G., Sieger, P., Wennberg, K., 
Chirico, F., & Minola, T. (2017). Parents’ 
performance in entrepreneurship as a 
“double-edged sword” for the 
intergenerational transmission of 
entrepreneurship. Small Business 
Economics, 49(4), 841–864. 
DOI:10.1007/s11187-017-9854-x

Demir, R., Wennberg, K., & McKelvie, A. 
(2017). The Strategic Management of 
High-Growth Firms: A Review and 
Theoretical Conceptualization. Long 
Range Planning, 50(4), 431–456. DOI: 
10.1016/j.lrp.2016.09.004

Eriksson, S., & Stadin, K. (2017). What 
are the determinants of hiring? The 
importance of product market 
demand and search frictions. Applied 
Economics, 49(50), 5144–5165. DOI: 
10.1080/00036846.2017.1302058

Gidehag, A., & Lodefalk, M. (2017). 
Recruiting for Small Business Growth: 
Micro Level Evidence. International 
Review of Entrepreneurship, 15(2), 
151–174.

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

Korpi, M., & Clark, W. A. V. (2017). 
Human Capital Theory and Internal 
Migration: Do Average Outcomes 
Distort Our View of Migrant Motives? 
Migration Letters, 14(2), 237–250. 

Larsson, J. P., Wennberg, K., Wiklund, 
J., & Wright, M. (2017). Location 
choices of graduate entrepreneurs. 
Research Policy, 46(8), 1490–1504. 
DOI: 10.1016/j.respol.2017.07.004

Laurell, C., Sandström, C. (2017). The 
sharing economy in social media: 
Analyzing tensions between market 
and non-market logics. Technological 
Forecasting and Social Change, 125, 
58–65. DOI: 10.1016/j.techfo-
re.2017.05.038

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

McKelvie, A., Brattström, A., & 
Wennberg, K. (2017). How young firms 
achieve growth: reconciling the roles 
of growth motivation and innovative 
activities. Small Business Economics, 
49(2), 273–293. DOI: 10.1007/
s11187-017-9847-9

Schäfer, D., Stephan, A., & Mosquera, 
J. S. (2017). Family ownership: does it 
matter for funding and success of 
corporate innovations? Small 
Business Economics, 48(4), 931–951. 
DOI: 10.1007/s11187-016-9813-y

Söderlund, B., & Gustavsson Tingvall, 
P. (2017). Capital Freedom, Financial 
Development and Provincial Econo-
mic Growth in China. The World 
Economy, 40(4), 764–787. DOI: 
10.1111/twec.12391 

Öberg, C. (2017). Transferring 
acquisition knowledge – sources, 
directions and outcomes. Manage-
ment Research: Journal of the 
Iberoamerican Academy of Manage-
ment, 15(1), 28–46, DOI: 10.1108/
MRJIAM-02-2016-0644

Öberg, C., Graham, G., & Hennelly, P. 
(2017). Smart cities: A literature 
review and business network 
approach discussion on the manage-
ment of organisations. IMP Journal, 
11(3), 468–484. DOI: 10.1108/
IMP-06-2015-0024

Öberg, C., & Leminen, S. (2017). Gap 
analysis for innovative firm acquisi-
tion – acquirer and acquired party 
perspectives. Journal of Organizatio-
nal Change Management, 30(3), 
380–395. DOI: 10.1108/JOCM-01-
2016-0014

ACCEPTERADE 2017
Andersson, F. W., Johansson, D., 
Karlsson, J., Lodefalk, M., & Poldahl, A. 
(in press). The characteristics of family 
firms: exploiting information on 
ownership, kinship, and governance 
using total population data. Small 
Business Economics. DOI: 10.1007/
s11187-017-9947-6

Baraldi, E., Havenvid, M., Linné, Å., & 
Öberg, C. (in press). Start-ups and 
networks: interactive perspectives 
and a research agenda. Industrial 
Marketing Management.

Bjuggren, P-O., Nordström, L., & 
Palmberg, J. (in press). Are Female 
Leaders More Efficient in Family 
Firms than in Non-Family Firms? 
Corporate Governance: The interna-
tional journal of business in society. 

Coad, A., Daunfeldt, S-O., & Halvars-
son, D. (in press). Bursting into life: 
firm growth and growth persistence 
by age. Small Business Economics. 
DOI: 10.1007/s11187-017-9872-8
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I artikeln What are the determinants of 
hiring? The importance of product 
market demand and search frictions 
studerar docent Stefan Eriksson och 
Doktor Karolina Stadin produktchockers 
inverkan på arbetsmarknaden. 

Korpi, M., & Clark, W.A.V. (in press). 
Migration and Occupational Careers: The 
Static and Dynamic Urban Wage 
Premium by Education and City Size. 
Papers in Regional Science. DOI: 10.1111/
pirs.12328

Martin Korpi och William A.V. Clark 
studerar regionala matchningseffekter 
och analyserar sambandet mellan 
stadsstorlek och löneutveckling för 
arbetstagare som flyttar från sin hemort 
i början av sin yrkeskarriär. De finner att 
dessa, oavsett utbildningsbakgrund, i 
genomsnitt har både högre ingångslön 
och större lönetillväxt inom de tre 
storstadsregionerna. För framförallt 
högutbildade kan denna inkomstut-
veckling också kopplas till fler jobb 
byten i större städer, och en allt mer 
lyckad matchning mellan arbetstagare 
och arbetsgivare.
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Fu, K., Larsson, A.-S., & Wennberg, K. 
(in press). Habitual Entrepreneurs in 
the Making: How Labour Market 
Rigidity and Employment Affects 
Entrepreneurial Re-entry. Small 
Business Economics.

Fu, K., Wennberg, K., Falkenhall, B. (in 
press). Insolvency legislation and 
entrepreneurship: a cross-country 
study. Small Business Economics.

Geissinger, A., & Laurell, C. (in press). 
Tracing Brand Constellations in Social 
Media: The Case of Fashion Week 
Stockholm. Journal of Fashion 
Marketing and Management.

Geissinger, A., & Laurell, C. (in press). 
Multi-Brand Events and Social Media 
Engagement- Concentration or Spill 
Over? Event Management.

Grafström, J. (in press). International 
knowledge spillovers in the wind 
power industry: evidence from the 
European Union. Economics of 
Innovation and New Technology. DOI: 
10.1080/10438599.2017.1328778

Halvarsson, D., Korpi, M., & Wennberg, 
K. (in press). Entrepreneurship and 
Income Inequality. Journal of 
Economic Behavior & Organization. 
DOI: 10.1016/j.jebo.2017.11.003 

Karlsson, J., Andersson, F., Johansson, 
D., Lodefalk, M., & Poldahl, A. (in 
press). Female Top Management in 
Family Firms and Non-Family Firms: 
Evidence from Total Population Data. 
International Journal of Entrepre-
neurship and Small Business.

Korpi, M., & Clark, W.A.V. (in press). 
Migration and Occupational Careers: 
The Static and Dynamic Urban Wage 
Premium by Education and City Size. 
Papers in Regional Science. DOI: 
10.1111/pirs.12328

Laurell, C., & Sandström, C. (in press). 
Comparing coverage of disruptive 
change in social and traditional 
media: Evidence from the sharing eco-
nomy. Technological Forecasting and 
Social Change. DOI: 10.1016/j.
techfore.2017.09.038

Liu, Y., Öberg, C., Tarba, S., & Xing, Y. (in 
press). Brand management in mergers 
and acquisitions: Emerging market 
multinationals venturing into 
advanced economies. International 
Marketing Review.

Lodefalk, M., & Tang, A. (in press). The 
impact of hiring top workers on 
productivity: what is the role of 
absorptive capacity? Applied 
Economics Letters. DOI: 
10.1080/13504851.2017.1422594

Nyström, K. (in press). When students 
are allowed to choose: grading scale 
choices for degree projects. Studies in 
Higher Education. DOI: 
10.1080/03075079.2017.1290062

Öberg, C. (in press). A typology of 
post-M&A marketing integration. 
International Journal of Comparative 
Management.

Öberg, C. (in press). Customer roles in 
M&A integration. International 
Studies of Management & Organiza-
tion. 

Öberg, C. (in press). Social and 
economic ties in the freelance and 
sharing economies. Journal of Small 
Business & Entrepreneurship. DOI: 
10.1080/08276331.2017.1388954

Öberg, C. (in press). The role of 
business networks for innovation. 
Journal of Innovation & Knowledge.

Öberg, C., & Alexander, A. (in press). 
The openness of open innovation in 
ecosystems - Integrating innovation 
and management literature on 
knowledge linkages. Journal of  
Innovation & Knowledge.

Karolina Stadin,  
fil. dr

Martin Korpi,  
ekon. dr
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PUBLICERADE  ARTIKLAR 
UTAN PEER REVIEW
Almlöf, H. (2017). När dispositiva 
lagregler blir tvingande – Om behov av 
kreativitet i det aktiebolagsrättsliga 
lagstiftningsarbetet. Svensk Juristtid-
ning, 2017(1), 9–22.

Gustafsson, A. (2017). Bråkmakaren. 
Axess magasin, 8, 50–53.

Gustafsson, A. (2017). Den borgerliga 
kulturen skapade den industriella 
revolutionen. [Bokrecension av 
Bourgeois Equality: How Ideas, Not 
Capital or Institutions, Enriched the 
World, av D. N. McCloskey]. Ekonomisk 
Debatt 45(5), 83–85.

Halvarsson, D., Korpi, M., & Wennberg, 
K. (2017). Entreprenörskap och 
inkomstspridning – hur företagare 
påverkar ojämlikheten. Ekonomisk 
debatt, 45(1), 53–59.

Madison, G., Dutton, E., & Stern, C. 
(2017). Intelligence, competitive 
altruism, and “clever silliness” may 
underlie bias in academe. Behavioral 
and Brain Sciences, 40, e9. DOI: 
10.1017/S0140525X15002368

WORKING PAPERS
Biagi, F., & Falk, M. (2017). Working 
paper No. 285: The Impact of ICT and 
E-Commerce Activities on Employ-
ment in Europe. (Ratio Working Paper 
No. 285). 

Kokko, A., & Gustavsson Tingvall, P. 
Videnord, J. (2017). Which Antidumping 
Cases Reach the WTO? (Ratio Working 
Paper No. 286).

Schäfer, D., Stephan, A., & Hoang, K. T. 
(2017). The Cost Channel Effect of 
Monetary Transmission: How Effective 
is the ECB’s Low Interest Rate Policy 
for Increasing Inflation? (Ratio Working 
Paper No. 287).

Engberg, E., Halvarsson, D., & 
Gustavsson Tingvall, P. (2017). Direct 
and Indirect Effects of Private- and 
Government Sponsored Venture 
Capital. (Ratio Working Paper No. 288).

Gustavsson Tingvall, P., & Videnord, J. 

(2017). Regional Effects of Publicly 
Sponsored R&D Grants on SME 
Performance. (Ratio Working Paper No. 
289).

Larsson, J. P., Wennberg, K., Wiklund, J., 
& Wright, M. (2017). Location Choices 
of Graduate Entrepreneurs. (Ratio 
Working Paper No. 290).

Halvarsson, D., & Gustavsson Tingvall, 
P. (2017). The Impact of Employing 
Mismatched Workers on Firm 
Productivity, Wages and Profits. (Ratio 
Working Paper No. 291).

Grafström, J., Söderholm, P., Gawel, E., 
Lehmann, P., & Strunz, S. (2017). 
Knowledge Accumulation from Public 
Renewable Energy R&D in the 
European Union: Converging or 
Diverging Trends? (Ratio Working Paper 
No. 292).

Falk, M., & Hagsten, E. (2017). 
Employment Impacts of Market Novel-
ty Sales: Evidence for Nine European 
Countries. (Ratio Working Paper No. 
293).

Grafström, J. (2017). Technological 
Change and Wage Polarization – The 
Illiberal Populist Response. (Ratio 
Working Paper No. 294).

Grafström, J. (2017). An Econometric 
Analysis of Divergence of Renewable 
Energy Invention Efforts in Europe. 
(Ratio Working Paper No. 295).

Weidenstedt, L. (2017). Does One Size 
Fit All? Investigating Different 
Empowerment Orientations in the 
Heterogeneous Workforce of the 
Swedish Retail Sector. (Ratio Working 
Paper No. 296).

Fu, K., Larsson, A.-S., & Wennberg, K. 
(2017). Habitual Entrepreneurs in the 
Making: How Labour Market Rigidity 
and Employment Affects Entrepre-
neurial Re-entry. (Ratio Working Paper 
No. 297).

Hatzigeorgiou, A., & Lodefalk, M. 
(2017). Migration and Servicification: 
Do Immigrant Employees Spur Firm 
Exports of Services? (Ratio Working 
Paper No. 298).

Almlöf, H., & Bjuggren, P.-O. (2017). 
What matters in Design of Corporate 
Law. (Ratio Working Paper No. 299).

Weidenstedt, L. (2017). It Takes Two to 
Empower: The Communicative Context 
of Empowerment Change in the 
Workplace. (Ratio Working Paper No. 
300).

Grafström, J., & Jaunky, V. (2017). 
Convergence of Incentive Capabilities 
within the European Union: A Parame-
tric and Non-Parametric Analysis. 
(Ratio Working Paper No. 301).

Hatzigeorgiou, A., & Lodefalk, M. 
(2017). Anti-Migration as a Threat to 
Internationalization? (Ratio Working 
Paper No. 302).

Gustafsson, A., Gustavsson Tingvall, P., 
& Halvarsson, D. (2017). Subsidy 
Entrepreneurs. (Ratio Working Paper 
No. 303).

Demetry, M. (2017). Segregation in 
Urban Areas: A Literature Review. 
(Ratio Working Paper No. 304).

BÖCKER
Elmoznino Laufer, M. (2017). Essays on 
Finance for Start-ups. (Licentiate 
dissertation, Stockholm School of 
Economics, Stockholm, Sweden).

Karlson, N. (2017). Statecraft and 
Liberal Reform in Advanced Democra-
cies. Cham, Switzerland: Palgrave 
Macmillan.

Karlson, N., Grönbäck, J., & Joyce, P. 
(2017). Kompetenspusslet – Den 
viktigaste framtidsfrågan. Stockholm: 
Ratio. 

Karlson, N., & Stern, C. (2017). 
Framtidens arbetsmarknad och den 
svenska modellens utmaningar. 
Stockholm: Ratio. 

Öberg, C. (2017). Nyckeltal: Verktyg för 
att analysera, påverka och utveckla 
verksamheter. Lund: Studentlitteratur.
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BOKKAPITEL
Gustavsson Tingvall, P., Engberg, E., & 
Halvarsson, D. (2017). Reala effekter 
av statligt och privat riskkapital. I: B. 
Falkenhall & J. Lithander (red.), 
Tillväxtfakta 2016: Perspektiv på 
kapitalförsörjning – En antologi on 
företagens fiansiering och statens roll 
(pp. 75-99). Östersund: Tillväxtanalys.

Karlson, N. (2017). Det osedda och 
oförstådda: marknadsekonomins 
betydelse för och svensk välståndsut-
veckling. I: K. Almqvist, & A. Linder 
(Red.), Kapitalismens betydelse för 
Sveriges samhälls- och välståndsut-
veckling 1850–2016. Stockholm: Axess 
Publishing. 

Nyström, K., & Viklund Ros, I. (2017). 
Exploring regional differences in the 
regional capacity to absorb displace-
ments. In C. Karlsson, M. Andersson, & 
L. Bjerke (Eds.), Geographies of Growth 
(pp. 19–47). Cheltenham, UK: Edward 
Elgar Publishing. DOI: 
10.4337/9781785360602.00009

Öberg, C. (2017). How Innovation 
Impacts Artistic Creativity – Managing 
Innovation in the Creative Sector. In A. 
Brem, R. Puente-Diaz, & M. Agogué 
(Eds.), The Role of Creativity in the 
Management of Innovation: State of 
the Art and Future Research Outlook. 
Vol. 27. Series in Technology Manage-
ment (pp. 73–95).  DOI: 
10.1142/9781786342010_0004

Öberg, C. 2017. Making Sense of Local 
Customer Relationships in Cross-bor-
der Acquisitions. In M. Fuchs, S. Henn, 
M. Franz, & R. Mudambi (Eds.), 
Managing Culture and Interspace in 
Cross-border Investments: Building a 
Global Company (pp. 158–167). New 
York, NY: Routledge.

Schäfer, D., & Stephan, A. (2017). 
Innovation and Investment Funding in 
the post-crisis period: have financing 
patterns and financial constraints of 
German firms changed? Vierteljahrs-
hefte zur Wirtschaftsforschung. Vol. 
86. EU Capital Markets Union: an 
alluring opportunity or a blind alley? 
Concept and microperspectives of 
CMU (pp. 129–142). DOI:10.3790/
vjh.86.1.129

I ett working paper, Anti-Migration  
as a Threat to Internationalization,  
har docent Magnus Lodefalk och fil. dr 
Andreas Hatzigeorgiou gjort en forsk- 
ningsöversikt över sambandet mellan 
migration och internationalisering. 

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

Robert Demir, docent 

Magnus Lodefalk,  
ekon. dr

Stern, C. (2017). Does Political Ideology 
Hinder Insights on Gender and Labor 
Markets? In J. T. Crawford, & L. Jussim 
(Eds.), The Politics of Social Psychology 
(pp. 44–61). New York, NY: Psychology 
Press, Routledge.

RAPPORTER
Grönbäck, J., & Karlson, N. (2017). 
Reglering av samhällsfarliga konflik-
ter: Internationell jämförelse av hur 
samhällsfarliga konflikter hanteras 
och regleras i Sverige, Norge, Danmark 
och Tyskland. Stockholm: Ratio.

Gustavsson Tingvall, P., Halvarsson, D., 
& Engberg, E. (2017). Firms’ responses 
to private- and government sponsored 
Venture Capital. (PM nr. 2017:02). 
Östersund: Tillväxtanalys.

Joyce, P. (2017). Inspiration för 
integration – En ESO-rapport om 
arbetsmarknadspolitik för nyanlända i 
fem länder. (Rapport nr. 2017:7). 
Stockholm: Finansdepartementet.  

Karlson, N., & Knudsen, I. (2017). 
Kostnader och konsekvenser av en 
arbetsmarknadskonflikt. Stockholm: 
Ratio.

Uddén Sonnegård, E. (2017). Anställ-
ningsskydd och produktivitet i ett 
internationellt perspektiv. Stockholm: 
Ratio.

KOMPETENS FÖR TILLVÄXTS 
RAPPORTSERIE
Pello-Esso, W., Lindberg, H. M., & 
Olofsson, J. (2017). Ungas etablering 
och kommunala insatser. (Kompetens 
för tillväxt, rapport nr. 2017:25). 
Stockholm: Ratio. 

Stadin, K., & Videnord, E. (2017).  
Integration och matchning på 
arbetsmarknaden. (Kompetens för 
tillväxt, rapport nr. 2017:26). Stock-
holm: Ratio.
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företagandets villkor. Många av Ratios seminarier och konferenser är öppna. Här 
möts och diskuterar akademiker, tjänstemän, entreprenörer och politiker forsk-
ningsresultaten från arbetet på Ratio. 

Du hittar information och anmälningslänkar på ratio.se/kalendarium. Du kan även 
prenumerera på Ratios inbjudningar och seminarienyhetsbrev via info@ratio.se.

Ratio som mötesplats

Öppna forsknings- 
seminarier
Här presenteras forskning som 
kommenteras av spännande forskare, 
arbetsmarknadens parter, företagare, 
tjänstemän eller politiker. Ofta ges 
forskningsseminarierna över lunch 
där vi även bjuder på en lättare måltid. 

Mingelseminarier
På ett mingelseminarium,  får du en 
kort presentation av ett aktuellt ämne 
och kan sedan möta Ratios forskare 
för att diskutera företagandets villkor 
under mingelliknande förhållanden. 
Ett enkelt och informellt sätt att få 
svar på frågor och ta del av den senaste 
kunskapen från forskningsfronten.

Konferenser
Ratio ordnar med jämna mellanrum 
tematiska konferenser kring forsk-
ningsresultat. Ofta sker dessa i samar-
bete med organisationer och myndig-
heter. På konferenserna presenteras 
rapporter och forskningspapper av 
och med forskare.

Forskarseminarier
Forskarseminarier är en del av den 
vetenskapliga kvalitetssäkringen. 
Varje termin bjuder Ratio in forskare 
från andra institut eller universitet för 
att presentera nya forskningsresultat. 
Dessa diskuteras och opponeras även 
på av en sakkunnig Ratioforskare.

Ratio har sedan starten 2002 produ-
cerat mer än 800 publikationer. Alla 
vetenskapliga artiklar, working papers, 
rapporter och kapitel hittar du på 
ratio.se. Där finns även notiser om vår 
kunskapsspridning, konferenser och 
kalendarium. Allt på ratio.se är sorterat 
och sökbart efter ämnen.

RATIO SOM ARKIV



RATIO I ALMEDALEN

Ratio i Almedalen 2017  

Måndag 3 juli kl 9.30-10.30, Industriplatsen. Docent Nils Karlson 
deltog från Ratio. Fyra perspektiv på avtalsrörelsen 2017 och 
framtiden för Industriavtalet. Arrangör: Teknikföretagen m.fl.

Tisdag 4 juli kl 09.15-10.25, Hamngatan 3, Ek.dr Eva Uddén 
Sonnegård deltog från Ratio. Framtidens LAS – hur kan den se ut?
Arrangör: Svenskt Näringsliv

Tisdag 4 juli kl 13.30-14.15, Hamngatan 1, MsC Johanna Grönbäck 
deltog från Ratio. Vems ansvar är det att trygga framtidens 
transporter? Arrangör: Transportföretagen

Tisdag 4 juli kl 14.00-15.00, Samhällsbyggararenan. Docent Nils 
Karlson deltog från Ratio. Så blir det lättare att byta karriär mitt i 
arbetslivet. Arrangör: Installatörsföretagen

Onsdag: 5 juli kl 11-12, Korsgatan 24. Docent Christian Sandström 
deltog från Ratio. Slaget om framtiden – kostnadseffektivisering-
ar v/s innovation. Arrangör: Tidningen Chef

Onsdag 5 juli kl 13.13.30, Lindgården. Docent Nils Karlson deltog 
från Ratio. Har kollektivavtalen någon framtid?. Arrangör: Visita

Onsdag 5 juli kl 15.45-16.45, Specksrum 7. Fil. lic. Patrick Joyce 
deltog från Ratio. Rätt jobb för invandrade akademiker – 10 
miljarder i vinst. Arrangör: Jusek

RATIOS EXPERTER PÅ ANDRAS ARRANGEMANG

RATIOS EGNA SEMINARIER

Disruption och det fortsatta lärandet
Digitaliseringen skapar nya marknader, andra försvinner. Nya 
kompetenser efterfrågas, andra blir mindre värda. Redan i dag är 
kompetensbrist Sveriges största tillväxthinder. Vad händer med 
jobben när disruptiva affärsmodeller ökar omställningstrycket? 
Hur kan kompetensutveckling och det fortsatta lärandet stimule-
ras? Ratios forskare presenterar resultat om disruption och fortsatt 
lärande. Därefter följer en paneldiskussion.

Medverkande:
Nils Karlson, vd, Ratio
Andreas Hatzigeorgiou, Fil dr, Ratio
Christian Sandström, Docent, Ratio
Patrick Joyce, Fil lic, Ratio
Erik Arroy, Processansvarig, Futurion
Eva Cooper, Regionchef, Företagarna
Johanna Grönbäck, projektledare och statsvetare, Ratio

Hög kostnad för företagen trots kort strejk – fung-
erar konfliktreglerna på dagens arbetsmarknad? 
(samarrangemang med Sveriges byggindustrier)
En pilotstudie av byggstrejken 2016 visar att flertalet företag fick 
höga kostnader, trots relativt få strejkdagar, såväl före, som under 
och efter själva konflikten. Studien visar också att konflikten fick 
väldigt olika konsekvenser för olika företag. Vilkaförändringar i kon-
fliktreglerna kan behövas för att stärka svensk konkurrenskraft? 
Vilket ansvar har parterna respektive lagstiftaren för att utveckla 
den svenska modellen?

Medverkande: 
Anna-Karin Hatt, vd Almega
Carin Stoeckmann, vd Byggmästarn
Mats Åkerlind, förhandlingschef  
Sveriges Byggindustrier
Mikael Johansson, förbundsordförande Svenska Målareförbundet
Susanna Gideonsson,  
förbundsordförande Handels

Digitalisering och globalisering förändrar villkoren 
för individer, företagande och samhället i stort. 
Ratios forskning visar att reformer som minskar 
kompetensbristen och utveckling av arbetsmark-
nadens flexibilitet är förutsättningar för fortsatt 
tillväxt och nya jobb.

2017 var Ratio i Almedalen för att sprida kunskap 
om hur företagandets villkor kan utvecklas och 
förbättras. Under veckan arrangerade Ratio två 
egna seminarier och deltog med experter på andras 
arrangemang.
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Nils Karlson presenterade boken 
Statecraft and Liberal Reform in 
Advanced Democracies på seminari-
et ”Lanseringsmingel om statskonst 
och liberala reformer”.  25 oktober.

Magnus Lodefalk, Karolina Stadin 
och Karl Wennberg talade på temat 
”Forskningsperspektiv på integration 
och migration”. 15 november.

Nils Karlson, Patrick Joyce och 
Johanna Grönbäck talade på temat 
”Framtidens kompetensförsörjning 
– vems ansvar?”. 21 november.

Pub Hayek: Frihet eller ofrihet – vart 
går S?  Stig-Björn Ljunggren.  
30 november.

Julmingel: ”Framtidens arbets- 
marknad och den svenska  
modellens utmaningar”.  
7 december.

Wazah Pello-Esso, Henrik Malm 
Lindberg och Jonas Olofsson talade 
på temat ”Unga utanför – Vilka 
insatser fungerar?”. 4 april.

Lanseringskonferens av boken 
Kompetenspusslet – den viktigaste 
framtidsfrågan, ”Kompetens för 
framtiden”.  24 april.

Ratios öppna årsmöte ”Lönebildning i 
framtiden”. 25 april.

Michel Elmoznino Laufer la fram sin 
Licentiatavhandling med tillhörande 
föreläsning. 28 april

Pub Hayek: Frihet och hoten mot 
rättsstaten, Joakim Nergelius. 3 maj.

Christian Sandström om ”Hur blir 
innovationer till lönsamma företags-
idéer”. 16 maj.

Michel Elmoznino Laufer presentera-
de på seminariet ”Hur finansieras 
företag utan banklån?”. 9 juni.
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RATIOS KONFERENSER, SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR

Andreas Hatzigeorgiou, Patrick Joyce, 
Nils Karlson och Christian Sandström 
Ratio I Almedalen “Disruption och det 
fortsatta lärandet”.  3 juli.

Pub Hayek: Liberal borgerlighet finns 
det? Panelsamtal lett av Nils Karlson 
mellan Emil Källström, Maria Malmer 
Stenergard och Christer Nylander.  
5 juli.

Nils Karlson Ratio i Almedalen ” Hög 
kostnad för företagen trots kort strejk 
– fungerar konfliktreglerna på dagens 
arbetsmarknad?”. 6 juli.

Ratioakademien presenterade 
skriften Marknadsdriven kvalitet i 
välfärden på seminariet ”Vinsten, 
välfärden och verkligheten”.   
7 september.

Barry Weingast höll årets Eli F. 
Heckscherföreläsning på temat 
”Reconstructing Adam Smith´s 
Politics”. 21 september.

Pub Hayek: Frihet, marknad och 
välfärd, Peje Emilsson. 10 oktober.

Johanna Grönbäck 
modererar ett seminarium 
om arbetsmarknad.

EGNA KONFERENSER, SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR
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RATIOS KONFERENSER, SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR

Ledamöter från Ratioaka-
demien kommenterar den 
nya skriften Marknadsdri-
ven kvalitet i välfärden. 

Martin Korpi håller en Brown bag-föreläsning.

Barry Winegast höll ett akademiskt 
seminarium på ”Reconstructing Adam  
Smith´s Politics”

 ”Do internet price comparison sites 
make markets more competitive?”, Aili 
Tang, Örebro universitet.  11 januari.

“Refugee Immigration and the Labour 
Market of Young Natives”, Per 
Lundborg, SOFI – Stockholms 
universitet. 25 januari.

“Twice poor: late in life migrants to 
Sweden” Björn Gustafsson, Göteborgs 
universitet. 8 februari.

“Underpricing Regimes in Housing 
Markets”, Anders Östling, Stockholm 
universitet. 22 februari.

“Technology policy and the transition 
to fossil-free energy”, Rob Hart, 
Sveriges lanbruksiniversitet. 8 mars.

 “Uncertainty and production input 
choices” Marc Sanctuary, Handels-
högskolan I Stockholm. 22 mars.

 “Technology and regulatory change  
in the insurance industry”, Åke Freij 
Handelshögskolan i Stockholm.  
19 april.

“The European cement cartel –  
a Swedish cartel?”, Malin Dahlström, 
Göteborgs universitet. 30 maj.

AKADEMISKA SEMINARIER
 “Community rebuilding processes in a 
disaster-damaged area through 
community currency”, Hiromi Nakazato, 
Meijiuniversitetet I Tokyo och Stock-
holms universitetet.  14 juni.

“Foundational legitimacy”, Abiel 
Sebhatu, Handelshögskolan I 
Stockholm.  30 augusti.

”Reconstructing Adam Smith´s 
Politics” Barry Weingast, Stanford 
University, USA. 22 september.

“When Connections Become Hires: 
Firm-level Responses to Supply 
Shocks Within Their Workers Social 
Networks”, Lena Hensvik, IFAU.  
27 september.

“The Firm vs. the Market: Dehomogeni-
zing the Transaction Cost Theories of 
Coase and Williamson” Per Bylund, 
Oklahoma State University.  
29 september.

“Circular Business Model Transforma-
tion”, Johan Frishammar, Luleå 
tekniska universitet. 22 november.

 “The opportunity structure of school 
segregation”, Maria Brandén, Stock-
holms universitet. 6 december.
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RATIO I MEDIA

Stor vikt läggs vid att föra ut forskningsresultat från Ratio. Våra forskare medverkar
ofta i media som experter, exempelvis under avtalsrörelser och konflikter på arbets- 
marknaden. Året har präglats av en uppmärksammad rapporter om integration  
respektive byggstrejken 2016, en konferens om populism,  och boken Statecraft and  
Liberal Reform in Advanced Democracies. I september besöktes Ratio även av Stanford- 
proffesorn Barry Weingast som intervjuades av media såväl som i en Ratio dialogue.

Ratio i media

”I det nya forskningsprogram som vi  
nu startar har vi identifierat en rad  
utmaningar mot den svenska  
arbetsmarknadsmodellen. Dessa  
drivs fram av en förändrad verklighet  
och om den inte beaktas är risken  
stor att modellen når vägs ände,  
skriver Lotta Stern och Nils Karlson  
vid forskningsinstitutet Ratio,”

Docenterna Lotta Stern och Nils Karlson  
skriver om utvecklingen av den svenska  
modellen och bakgrunden till Ratios  
nya arbetsmarknadsprogram på DN debatt.

En annan uppmärksammad konflikt, 2016 års byggstrejk, har 
nu blivit föremål för en rapport från forskningsinstitutet Ratio 
som presenterades i Almedalen. Rapporten visar bland annat 
på hur måttet ’antalet konfliktdagar’ inte ger en fullgod bild av 
hur hårt en konflikt slår mot samhället.”

Östersunds-posten, Norrtelje tidning med flera uppmärksammar 
rapporten Kostnader och konsekvenser av en arbetsmarknadskonflikt.

”Dans cette course d’envergure planétaire, Uber doit 
investir rapidement et partout, quitte à bouleverser 
la régulation du travail dans les pays ciblés. D’où 
l’avalanche de critiques moins économiques que 
politiques, comme l’ont récemment montré deux 
chercheurs suédois (Christofer Laurell et Christian 
Sandström, ’Analysing Uber in social media – Disrup-
tive technology or institutional disruption ?’, 
International Journal of Innovation Management, n° 
5, juin 2016).”

Franska Le Monde uppmärksammar Christian Sandströms 
och Christofer Laurells forskning om hur Uber omtalas i 
sociala medier.

”Denna gång är  
det arbetsmark- 
nadsforskaren  
Patrick Joyce  
som i en Eso-rapport jämför Sveriges integration av 
nyanlända med några andra länders. Det gäller Danmark, 
Norge, Nederländerna och Tyskland. Gemensamt är att de är 
välfärdsstater och på senare år har tagit emot många 
flyktingar. Sverige sticker dock ut genom att ha den högsta 
andelen nyanlända i förhållande till befolkningen.”

Dagens Nyheter uppmärksammar Patrick Joyce rapport Inspiration 
för integration. Rapporten har även uppmärksammats av bland andra 
Svenska dagbladet, Dagens samhälle, Folkbladet, Sveriges radio, 
Dagens industri, Expressen och Upsala nya tidning.

2018-02-19

Uber, ou la grande illusion financière

http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/01/26/uber-ou-la-grande-illusion-financiere_5069541_3232.html?xtmc=christofer_laurell&xtcr=1
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Uber, ou la grande illusion financière

L’éclairage. Contrairement aux idées simplistes, Uber n’est pas une entreprise privée gagnant de

l’argent parce qu’elle serait plus efficace que les corporatismes obsolètes des taxis.

LE MONDE ECONOMIE | 26.01.2017 à 13h39 • Mis à jour le 26.01.2017 à 13h42 | Par Pierre-Yves Gomez (Professeur

à l'EM Lyon)

Depuis sa création, en 2009, Uber a connu un développement fulgurant. En moins de dix ans,

l’entreprise californienne est devenue un leader mondial de l’interface entre chauffeurs

indépendants (VTC) et passagers, présente dans 78 pays et valorisée à environ 62 milliards de

dollars – autant que Volkswagen…

Uber a développé un algorithme adaptant en temps réel le prix des courses à l’offre et à la demande

de voitures. Le marché peut ainsi réguler le transport des particuliers. Uber se rémunère par une

commission (25 % désormais) sur les courses assurées grâce à sa plate-forme. Pour être rentable,

il lui faut un très grand nombre d’utilisateurs et une concurrence limitée au risque de violer, à terme,

le principe du libre marché.

Car, contrairement aux idées simplistes, Uber n’est pas une entreprise privée gagnant de l’argent

parce qu’elle serait plus efficace que les corporatismes obsolètes des taxis. Depuis sa création, elle

a accumulé des pertes colossales : 3 milliards de dollars en 2016 pour un chiffre d’affaires de

2 milliards. Depuis 2009, sa croissance a été financée par quinze levées de fonds sur les marchés,

soit 12 milliards consommés en développement international. C’est en brûlant ce carburant qu’Uber

se développe à toute allure pour dominer son marché, imposer ses prix et devenir rentable à terme

afin de rémunérer… les capitaux qui lui ont permis de se développer. Si cette stratégie réussit, un

acteur mondial sera né ; si elle échoue, le capital sera parti en fumée…

Dans cette course d’envergure planétaire, Uber doit investir rapidement et partout, quitte à

bouleverser la régulation du travail dans les pays ciblés. D’où l’avalanche de critiques moins

économiques que politiques, comme l’ont récemment montré deux chercheurs suédois

(Christofer Laurell et Christian Sandström, « Analysing Uber in social media — disruptive technology

or institutional disruption ? », International Journal of Innovation Management,...

Uber « a accumulé des pertes colossales : 3 milliards de dollars en 2016 pour un chiffre d’affaires de 2 milliards ». NEIL

HALL / REUTERS



•  43  • 

RATIO I MEDIA

Media i siffror 2017 

Videor

3662 41706

3635961

300
Följare i sociala 

medier Visningar av videor 
nya följare  
på Twitter

besökare  
på ratio.se

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

Penningpolitik och inflationsmål 
– vikten av tydlighet
Seminarium i samarbete med 
riksbanken. Medverkade gjorde vice 
riksbankschef Kerstin af Jochnick, 
John Hassler, professor vid Institutet 
för Internationell Ekonomi och Nils 
Karlson, docent och vd Ratio. 
Ekonomie dr Eva Uddén Sonnegård 
modererade.
Ratio dialogue: Zingales, McCloskey, 
Karlson and Kuran on populism and 
the free society

Den 2–4 november stod Ratio värd 
för en konferens med det anrika 
akademiska sällskapet Mont Pelerin 
Society. I samband med detta 
kommer det finnas två tillfällen att 
höra talare från konferensen. 

Forskarna Deirdre McCloskey, Luigi 
Zingales och Timur Kuran kommer 
att diskutera temat ”Populism and 
the Free Society” i en livesändning 
med Ratios vd Nils Karlson.
Ratio dialogue: Barry Weingast at the 
Ratio Institute

Unga utanför – vilka insatser 
fungerar?
Stora insatser görs av flera olika 
aktörer för att hjälpa ungdomar bort 
från utanförskap. Men vilka insatser 
fungerar? 

På scen: docent Henrik Malm 
Lindberg, forskningsassistenten 
Wazah Pello-Esso, Per-Arne 
Andersson (SKL) och Josefin 
Malmqvist (M).

Kompetens för framtiden
Intervjuer om forskningsprogram-
met Kompetens för tillväxt med 
Johanna Grönbäck, Nils karlson och 
Alexandru Panican (Ratio), samt 
Anna Ekström (S), Charlotte Brogren 
(Vinnova) och Anne-Marie Fransson 
(Almega).

Hög kostnad för företagen trots 
kort strejk - fungerar konfliktreg-
lerna som det är tänkt?
Disruption och det fortsatta 
lärandet. Kompetensbrist, ett 
tillväxthinder
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MEDARBETARE

FORSKARE

Nils Karlson,  
docent och vd

Henrik Malm Lindberg, 
docent

Bengt Domeij, 
professor

Andreas Hatzigeorgiou, 
fil. dr

Magnus Lodefalk,  
ekon. dr

Hanna Almlöf,  
jur. dr

Mirko Ernkvist,  
fil. dr

Alan Johnson,  
docent

Vicky Long,
tek. dr

Per-Olof Bjuggren, 
professor

Jonas Grafström  
fil. dr

Patrick Joyce,  
fil. lic.

Petyo Bonev,  
fil. dr

Robert Demir,  
docent

Daniel Halvarsson,  
fil. dr

Martin Korpi,  
ekon. dr
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MEDARBETARE

FORSKARE

Christian Sandström, 
docent, forskningschef

Lotta Stern, docent  
och Vice vd

Lars Niklasson,  
professor

Eva Uddén Sonnegård,  
ek.dr

Magnus Söderberg,  
professor

Kristina Nyström, 
docent

Karolina Stadin,  
fil. dr

Karl Wennberg, 
professor

Andreas Stephan, 
professor

Linda Weidenstedt,  
fil dr

Christina Öberg,  
professor

DOKTORANDER

Andrea GeissingerLinda Dastory Anders Gustafsson Rasmus Nykvist



KANSLI

Marina Lähteenmaa,  
kommunikationschef

Joakim Rönnbäck,  
kommunikation

Karl Hatt, kontorschef och 
eventansvarig

Lars Wiik,  
ekonomi

Anne-Sophie Larsson, 
verksamhetscontroller 

Johanna Grönbäck,  
projektledare
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MEDARBETARE

Forskningsassistenter, praktikanter  
och uppsatsskrivare
Klas Eriksson, forskningsassistent
Anna Horn, forskningsassistent
Ida Knudsen, forskningsassistent
Sofia Lindbom, forskningsassistent
Frida Nilsson, forskningsassistent

Stort tack till de som lämnat Ratio under 2017 efter att ha arbetat hos oss kortare eller längre tid  
och bidragit till kunskapsutvecklingen!

Christian Barsoum, praktikant
Georgios Sideras, praktikant 
Josefin Videnord, forskningsassistent

Sommarassistenter 
Emilie Videnord
Erik Scheller
Georgios Sideras
Jonathan Herlitz
Josefin Videnord
Marcos Demetry
Monir Bounadi

Pernilla Larsson
Emil Bustos
Frida Nilsson
Vera Johnson
Helena Rydberg
Kristina Karlsson

Eva Forslund Felinda Wennerberg Georgios Sideras Emilie Videnord

FORSKNINGSASSISTENTER



STYRELSE

Marie Rudberg,  
administrativ direktör  
Svenskt Näringsliv, ordförande

Anna-Karin Hatt, vd Almega  
och förbundsdirektör för Almega 
Tjänsteföretagen

Anton Wemander Grahm,  
arbetsrättsjurist, Almega

Charlotte Bohman-Almryd
vd Bohman Invest,  
vice ordförande

Magnus Larsson, vd  
Expander Business  Consulting AB

Nils Karlson, 
 vd Ratio

Johan Britz, chef  
för strategisk opinionsbildning, 
Svenskt Näringsliv

Carin Stoeckmann,  
vd, Byggmästar´n i Skåne

Anders Weihe, förhandlingschef 
Teknikföretagen
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STYRELSE
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RATIOAKADEMIEN

Ratioakademien
Ratioakademien bildades i november 2015 och utgörs av en mindre grupp utvalda  
representanter för näringslivet. Akademien är ett fristående forum där formativa  
samtal förs om hur företagandets villkor ska kunna utvecklas och förbättras utifrån  
ett marknadsekonomiskt tillväxtperspektiv. 

Då samtiden präglas av snabba förändringar samtidigt 
som idéer för framtiden är en bristvara är dessa samtal 
av stor vikt. 2017 diskuterade Ratioakademien hur 
företagen själva kan bidra till ett bättre samhälle 
genom marknadsdriven kvalitetssäkring av välfärden.
Preses för Ratioakademien är Björn Wahlroos, Nordea. 
Övriga ledamöter är: Rune Andersson, Mellby Gård AB, 

Charlotte Bohman, C&A Bohman Invest, Mariana 
Burenstam Linder, entreprenör, Peje Emilsson,vd 
Magnora, Anastasia Georgiadou, Alminia, Fredrika 
Gullfot, Simris Alg, Nils Karlson, Ratio, Thomas von 
Koch, EQT, Dan Olofsson, Danir, Biörn Riese, Jurie, 
Susanne Sidén, Frösunda Omsorg AB, Fredrik  
Spendrup, vd Spendrups Bryggeri.





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

Vi forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och 
förbättras och fokuserar särskilt på forskning om arbets-
marknad och lönebildning ur ett företagarperspektiv.

NÄRINGSLIVETS FORSKNINGSINSTITUT
Box 3203, 10364 Stockholm  |  Sveavägen 59, 4 tr  |  Tel 08-441 59 00  |   info@ratio.se  |   www.ratio.se




