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I den dahménska traditionen
IINNTTEE SSÄÄLLLLAANN underskattas idéers kraft. Men
utifrån vilka perspektiv samhällsproblem
analyseras har en avgörande betydelse för
de svar som ges. Inte minst viktigt är att det
bedrivs relevant och långsiktig forskning om
de ekonomiska och sociala förhållanden
som är av betydelse för den ekonomiska
utvecklingen. Det fria, marknadsliberala
samhället förutsätter att det finns kunskaps-
centra som är oberoende av den statliga
maktens centrala styrning.

DDEETTTTAA ÄÄRR det grundläggande motivet bakom
starten av Ratioinstitutet i april 2002.
Verksamheten består av egen forskning och
det akademiska förlaget Ratio. Öppna semi-
narier, konferenser och andra externa
aktiviteter utgör viktiga inslag.

SSYYFFTTEETT ÄÄRR att utveckla och sprida ny kunskap
om:

• Marknadsekonomins processer och 
ekonomisk utveckling

• Det fria samhällets värden och 
institutioner

• Samhällelig dynamik och politisk 
förändring

FFOORRSSKKNNIINNGG MMEEDD denna tvärvetenskapliga
inriktning mot marknadsdynamik och institu-
tionell förändring bedrivs dessvärre inte alls
i den utsträckning som vore önskvärt.
Exempelvis visar det sig att endast en
bråkdel av forskningen i nationalekonomi
vid svenska universitet och andra forsk-
ningsinstitut behandlar frågor som rör entre-
prenörskap och privat äganderätt. Därmed
saknas grundläggande argument och
kunskapsunderlag för nödvändiga föränd-
ringar hos beslutfattare inom politik och
näringsliv.

RRAATTIIOOIINNSSTTIITTUUTTEETT HHAARR en bakgrund i Ratios
vetenskapliga råd och i det privata City-uni-
versitetet. I bägge dessa verksamheter var
professor Erik Dahmén under lång tid en
centralgestalt. För Ratioinstitutet utgör hans
forskning om entreprenörskapets roll och de
institutionella villkorens betydelse för
ekonomins utvecklingskraft en viktig före-
bild. Till denna har vi lagt en bredare,
tvärvetenskaplig ansats som vi menar är
nödvändig i dagens samhälle. Särskild ton-
vikt läggs vid forskning med nyinstitutionell,
public choice-, rättsekonomisk och schum-
peteriansk inriktning.

VVEERRKKSSAAMMHHEETTEENN BBEEDDRRIIVVSS med entydiga veten-
skapliga kvalitetskrav. Det internationella
perspektivet är fundamentalt. Med en
nätverksorganisation knyts svenska och
internationella forskare till institutet. Att vara
en miljö där unga, begåvade personer kom-
mer i kontakt med väsentliga frågeställ-
ningar och perspektiv är centralt. Målet att
ge bred spridning åt forskningsresultaten
åstadkoms såväl genom intensiv interaktion
med den övriga forskarvärlden som genom
publikationer och deltagande i debatter.

FFÖÖRR RRAATTIIOOIINNSSTTIITTUUTTEETT har 2002 varit ett spän-
nande och produktivt år. Vi har genomfört
en rad seminarier och konferenser med
brett deltagande, publicerat working
papers, artiklar och en antologi samt på en
rad andra sätt deltagit i det vetenskapliga
samtalet och samarbetet. Dessutom har vi
flyttat till egna lokaler. Läs mer om vad som
har åstadkommits under våra första nio
månader! Nu ligger vi i startgroparna för en
större satsning i framtiden.

Nils Karlson
Fil dr, VD Ratioinstitutet

Omslagsbild: Detalj ur Gustav Klimts "Tree of Life". (c) 
MAK - Austrian Museum of Applied Arts / Contemporary Art, Wien.



I tabellen nedan presenteras en kvantitativ kartläggning av ny nationalekonomisk forskning i Sverige. Underlaget
för studien är de största nationalekonomiska institutionerna i Sverige samt tre forskningsinstitut med
nationalekonomisk inriktning. Syftet är att undersöka i vilken mån vissa begrepp – närmare bestämt entrepreneur,
property rights, economic freedom och institution – förekommer i denna forskning. Dessa begrepp är kanske de
viktigaste för förståelse av en dynamisk marknadsekonomi och vad som genererar ekonomisk tillväxt.

Antal working papers 2000–2002 (fram till och med 29 maj): 546 stycken

Ratioinstitutet behövs!

KKäällllaa:: Nils Karlson, Ratioinstitutet 2002

Begrepp Antal working papers där begreppet finns med Andel working papers där begreppet finns med

entrepreneur 15 33  %%

property rights 4 00,,77  %%

economic freedom 3 00,,55  %%

institution 29 55  %%

"The ideas of economists and political philoso-
phers, both when they are right and when they are
wrong, are more powerful than is commonly
believed. Indeed, the world is ruled by little else.
Practical men, who believe themselves to be quite
exempt from any intellectual influences, are usually
the slaves of some defunct economist.

… I am sure that the power of vested interests is
vastly exaggerated compared with the gradual
encroachment of ideas. Soon or late, it is ideas, not
vested interests, which are dangerous for good or
evil."

John Maynard Keynes 1936
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Hur uppstår egentligen ekonomisk tillväxt och
industriell utveckling? Vilka är tillväxtens och
välståndets grundläggande förutsättningar?
Vilken roll spelar entreprenörskap och
innovationer? Kan konkurser vara viktiga för
tillväxten? Och vilka institutionella villkor
måste vara uppfyllda för att den industriella
omvandlingen ska kunna fungera väl? 

Dessa frågor utgör utgångspunkten för
forskarantologin Den svenska tillväxtskolan: Om
den ekonomiska utvecklingens kreativa
förstörelse (red Dan Johansson & Nils Karlson)
som presenterades vid en stor konferens på
Näringslivets hus den 18 oktober.

Den svenska tillväxtskolan, som här för första
gången gavs en samlad presentation, är en unik
svensk nationalekonomisk skolbildning med Erik
Dahmén som den mest kände företrädaren.
Denna tradition betonar att ekonomisk tillväxt är
en evolutionär process där entreprenörskap och
innovationer spelar en central roll. Ekonomisk
utveckling sker inom ramen för breda
utvecklings- och kompetensblock, där det nya
utmanar det gamla i en process av kreativ förstörelse.

I antologin Den svenska tillväxtskolan presenteras
de bärande idéerna inom denna skolbildning.
Dessutom redovisas ny empirisk forskning bl a
om nya och små företags betydelse för
sysselsättning och tillväxt, om bristen på
snabbväxande svenska företag, om
konkursinstitutets funktion och om skatters
effekter på entreprenörskap och företagande. 

Utifrån den svenska tillväxtskolans perspektiv är
det nya idéer och innovationer som lägger
grunden för långsiktig industriell utveckling.
Dessa genereras och introduceras ofta i nya
företag, men lika viktigt är att existerande företag
kan expandera och utvecklas. Även kontraktion
och avveckling av olönsamma verksamheter är en
viktig förutsättning för tillväxt, eftersom det
bidrar till att frigöra resurser till ny verksamhet. I
samtliga dessa avseenden måste
marknadsprocessen och de institutioner, d v s
samhällets spelregler, som omgärdar den fungera
väl för att ekonomisk omvandling och långsiktig
tillväxt ska kunna äga rum. Ett centralt resultat är
att genomgripande institutionella förändringar
krävs, om svensk tillväxt åter ska kunna föra
Sverige till toppen av välståndsligan.

Den svenska tillväxtskolan
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“Jag rekommenderar boken varmt för högläsning i finans-
departementet – så högt att den annars för ekonomiska
argument döve finansministern hör något.”

Nils-Eric Sandberg, Svenska Dagbladet, 27 december

Följande forskare medverkar i boken Den svenska tillväxtskolan: 

Bo Carlsson, professor, Case Western Reserve University
Per Davidsson, professor, Handelshögskolan i Jönköping
Frédéric Delmar, docent, Handelshögskolan i Stockholm
Gunnar Du Rietz, ekon dr
Karl Gratzer, docent, Södertörns högskola
Rolf Henriksson, docent, Stockholms universitet
Magnus Henrekson, professor, Handelshögskolan i Stockholm
Dan Johansson, fil dr, Ratioinstitutet
Nils Karlson, fil dr, Ratioinstitutet
Mattias Lundbäck, ekon dr
Per Strömberg, associate professor, University of Chicago

Boken har rönt stor uppmärksamhet och fått positiva recensioner
på flera håll. Den har dessutom redan blivit kursbok vid
Stockholms universitet. Forskningsprojektet "Kreativ förstörelse
och samhällsdynamik", inom vilken boken har skrivits, är
finansierat av Stiftelsen Nödfor. Inom detta projekt pågår även
forskning om nyetableringarnas betydelse för den ekonomiska
utvecklingen, konkursinstitutets samhällsekonomiska roll och
bankers beteende vid finansiella kriser.
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Institutioner kan förenklat översättas med
samhällets spelregler, d v s dess lagar och
regler. Utformningen av institutionerna har
fundamental betydelse för hur demokrati,
ekonomi, företagsklimat, rättssäkerhet och
normbildning fungerar i ett land. 

Ekonomisk och samhällsvetenskaplig forskning
ger tydligt stöd för att så är fallet. Saknas
lämpliga institutioner, eller är existerande
institutioner utformade på ett felaktigt sätt,
fungerar samhället sämre än det annars skulle
göra.

För företagandet och den ekonomiska
omvandlingen är det kanske framför allt
kontraktsfriheten och äganderätten, d v s rätten
att sköta en tillgång, rätten till tillgångens
avkastning och rätten att sälja den, som är
betydelsefulla. Dessa institutioner måste dock
alltid ses i ett vidare rättsstatligt och
konstitutionellt perspektiv.

Ratioinstitutets forskning på detta område
bygger vidare på det stora konstitutionella

forskningsprojekt som genomfördes inom City-
universitetet. Även tidigare forskning om EU:s
institutioner har integrerats i verksamheten. 

Spelregler för ekonomisk dynamik och tillväxt
Under 2002 bedrevs den institutionella
forskningen huvudsakligen inom ramen för
projektet "Spelregler för ekonomisk dynamik och
tillväxt", finansierat av Torsten och Ragnar
Söderbergs stiftelser. Dels studeras betydelsen
av ekonomisk frihet för hur en ekonomi fungerar,
dels studeras hur en dynamisk, experimentellt
organiserad marknadsekonomi för sin funktion är
beroende av vissa institutioner och en viss
konstitutionell utformning. 

Politisk förändring
Att veta vilka institutioner ett samhälle bör ha för
att fungera väl är en sak. En annan är hur man
uppnår detta önskvärda tillstånd. Inom det
nystartade projektet ”The Politics of
Transformation”, studeras lyckade exempel på
politiska omställningsprocesser. En särskild studie
om ”Governance and Growth” genomförs som
ett externt uppdrag. 

Institutionernas avgörande betydelse
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Det konstitutionella seminariet 
Ratioinstitutet bedriver också en öppen
seminarieserie i konstitutionella frågor som
startade redan 1996, där både akademiker och
praktiker diskuterar viktiga konstitutionella frågor.
Under 2002 anordnades följande seminarier:

• "EU:s konstitutionella konvent: hur påverkas 
Sveriges och Unionens framtid?" med Cecilia 
Malmström, Europaparlamentet och Göran 
Lennmarker, Riksdagen, 11 april.

• "Varför privat äganderätt?" med fil dr Göran 
Hägg, Linköpings universitet, 23 maj.

• "Följer riksdagen grundlagen? Om 
konstitutionell praxis" med docent Thomas 
Bull, Uppsala univesitet, 24 oktober.

• "Securing Constitutional Government: The 
Perpetual Challenge" med professor Suri 
Ratnapala, University of Queensland, 14 
november.

• "Rättspositivism, värdenihilism och juridisk 
argumentation" med docent Torben Spaak, 
Uppsala universitet, 5 december.

Konstitutionell konferens
I juni anordnade Ratioinstitutet en internationell
konferens på temat "Liberty and Constitutional
Choice" i samarbete med Liberty Fund (första
gången i Sverige). 

Ansvariga var Niclas Berggren och Nils Karlson,
Ratioinstitutet, och övriga deltagare var dr Emilio
Pacheco, Liberty Fund, professor Tyler Cowen,
George Mason University, vd Mattias Bengtsson,
Timbro, dr Otto Bröms-Petersen, Skatteministeriet,
Köpenhamn, dr Stephen Davies, Manchester
Metropolitan University, professor Barbara
Dluhosch, Universität der Bundeswehr, Hamburg,
dr Pål Foss, Högskolan i Halden, docent Peter
Kurrild-Klitgaard, Syddansk universitet, dr John
Meadowcroft, University of London, docent Joakim
Nergelius, Europeiska unionen, professor
Aleksander Peczenik, Lunds universitet, professor
Ingemar Ståhl, Lunds universitet, dr Georg
Vanberg, University of Wisconsin, professor Stefan
Voigt, Ruhr-Universität-Bochum, dr Carl Johan
Westholm, Uppsala och dr Michael Wohlgemuth,
Walter Eucken Institut.

ÅÅrrttaall RRaannggoorrddnniinngg EEFFII DDeenn  ooffffeennttlliiggaa
sseekkttoorrnn

RRäättttssssyysstteemmeett  oocchh
sskkyydddd  aavv  ääggaannddeerräätttt

SSuunntt  ppeennnniinngg--
vväässeennddee

TTrraannssaakkttiioonneerr
mmeedd  uuttllaannddeett

RReegglleerriinnggaarr    

1970 38 5,4 2,4 6,5 6,1 6,4 5,4

1980 41 5,6 2,1 6,6 7,6 6,2 5,4

1990 26 6,5 2,4 8,3 7,8 8,4 5,4

2000 19 7,4 3,3 9 9,7 8,3 6,7

Ett viktigt forskningsområde vid Ratioinstitutet handlar om den ekonomiska frihetens betydelse för ekonomisk
utveckling. Enligt ett forskningsbaserat ekonomiskt frihetsindex (EFI) har Sverige faktiskt förbättrat sin relativa
position från plats 38 till 19 sedan 1970. Det område där Sverige ligger sämst till är dock den offentliga sektorns
storlek (Sverige rankas som land 120 av 123 år 2000 för denna indikator). Även när det gäller regleringar klarar sig
Sverige dåligt.

KKäällllaa:: Gwartney & Lawson (2002, s 165)
NNoott:: Sammanlagt mäts det ekonomiska frihetsindexet (EFI) för 123 länder. EFI består av fem huvudgrupper: Den offentliga
sektorn, Rättssystemet och skydd av äganderätt, Sunt penningväsende, Transaktioner med utlandet och Regleringar. Varje
huvudgrupp är i sig en sammanvägning av ett flertal komponenter. Indexet mäts på en skala från 0 till 10, där 10 innebär störst
ekonomisk frihet.

Forskning om ekonomisk frihet
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Företagandets konst
- Om konstproduk-
tionen i renässansens
Florens, Gunnar
Eliasson & Ulla
Eliasson, 1997, 290 kr.

Förlaget Ratios utgivning av aktuella forskningsrapporter och klassiker inom samhällsvetenskap och
nationalekonomi startade redan 1978. Denna verksamhet fick under åren 1988 till 2002 i annan form
sin fortsättning i City-universitetet och förlaget City University Press. Förlaget Ratio kan därför i dag
erbjuda närmare ett sextiotal titlar av högsta kvalitet och relevans för den som har ett genuint
samhällsintresse.

Nedanstående är några exempel på utgivna böcker inom Ratioinstitutets tre profilområden:

Förlaget Ratio

Kunskap, konkurrens och rättvisa -
Hayek om marknadsekonomins
processer, F A Hayek, 2003, 
239 kr.

Den svenska tillväxtskolan - Om
den ekonomiska utvecklingens
kreativa förstörelse, red Dan
Johansson & Nils Karlson, 2002,
302 kr.

Marknadsekonomins processer och ekonomisk utveckling

Företaget, marknaden & lagarna,
Ronald Coase, 2001, 197 kr.

Nationalekonomiska essäer, Knut
Wicksell, 1997, 231 kr.

Schumpeter - Om skapande
förstörelse och entreprenörskap,
Joseph A Schumpeter, 1994, 
192 kr.

Fyra essäer om frihet, Isaiah
Berlin, 1984, 167 kr.

Den konstitutionella revolutionen,
red  Niclas Berggren, Nils Karlson
& Joakim Nergelius, 2001, 273 kr.

Det fria samhällets värden och institutioner 
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Privat sanning, offentlig lögn -
Preferensförfalskningens sociala
följder, Timur Kuran, 1999, 273 kr.

Nationers uppgång och fall -
Ekonomisk tillväxt, stagflation och
samhällens förkalkning, Mancur
Olson, 1984, 146 kr.

Jämlikheten vårt öde - Om
demokratins möjligheter och
begränsningar, Alexis de
Tocqueville, 1986, 197 kr.

Förnyare, frustrerade och fria
agenter,  Jan O Berg, 1997, 197 kr.

Samhällelig dynamik och politisk förändring

Maktens gränser, James M
Buchanan, 1988, 145 kr. 

EU-skvadern - Om den Europeiska
Unionens konstitutionella framtid,
red. Nils Karlson & Joakim
Nergelius, 2001, 83 kr.

Människans egen kraft - Rätta
vägen till rikedom och framgång,
Samuel Smiles, 1998, 205 kr.

The Limits of Government - On
Policy Compentence and
Economic Growth, red Gunnar
Eliasson & Nils Karlson, 1998, 
248 kr.

Om lagarnas anda, Montesquieu,
1990, 201 kr.

Om de mänskliga och medbor-
gerliga plikterna enligt
naturrätten, Samuel Pufendorf,
2001, 315 kr.
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Internationella kontakter, konferensdeltagande
och öppna seminarier med internationell
medverkan utgör viktiga inslag i Ratioinstitutets
verksamhet.

Egna seminarier med internationell
medverkan
Professor Dan Klein, Santa Clara University, "Curb
Rights: Eliciting Competition and
Entrepreneurship in Urban Transit", 29 augusti.

Professor Gordon Tullock, George Mason
University, "A Short History of Markets", 14
oktober.

Professor Suri Ratnapala, University of
Queensland, "Securing Constitutional
Government: The Perpetual Challenge", 14
november.

Professor Vernon Smith, George Mason
University, årets ekonomipristagare, "Why Adam
Smith Was Right", sammarrangemang med
Timbro, 8 december.

Professor Dan Klein, Santa Clara University,
"Cognitive Biases Against the Free Society", 17
december.

Egna internationella konferenser
"Liberty and Constitutional Choice",
arrangerades den 6–9 juni i Stockholm. Finansiär:
Liberty Fund. Se annan rubrik för deltagare m m.

Deltagande i internationella konferenser
International Joseph A Schumpeter Society
"Entrepreneurship, The New Economy and
Public Policy: Schumpeterian Prospectives." Dan
Johansson presenterade uppsatsen "The
Turnover of Firms and Industry Growth".
Gainesville, Florida, 27–30 mars

International Society for New Institutional
Economics (ISNIE) 
"Institutions and Economic Performance", Dan
Johansson. Cambridge, MA, 27–29 september.

Liberty Fund
"Liberty and International Economic Order",
Niclas Berggren. Brügge, 28 februari–3 mars. 
"Socratic Leadership Seminar for Liberty Fund
Discussion Leaders", Niclas Berggren och Nils
Karlson. Indianapolis, 19–21 april.
"Spontaneous Order and Institutional
Development", Niclas Berggren. London 2–5
oktober.

Mont Pelerin Society
"Freedom and Development – Making
Democracy Work", Regional Meeting, Niclas
Berggren och Nils Karlson, Goa, 27–31 januari.

"New Times, New Topics, New Talents", General
Meeting, Niclas Berggren och Nils Karlson.
London, 5–10 oktober.

Public Choice Society 
Niclas Berggren och Nils Karlson presenterade
uppsatsen "Constitutionalism, Division of Power
and Transaction Costs". San Diego, 22–24 mars.

Internationella kontakter och nätverk

Nils Karlson presenterar sin syn på temat "Freedom and New
Technology: Help, Hindrance or Hyper-Distraction?" vid Mont
Pelerin Societys konferens 5–10 oktober i London.

Foto: The Institute of Economic Affairs



"En mental förändring krävs. Vi måste benchmarka mot
andra länder på en rad områden. Till exempel skattelag-
stiftningen och arbetsmarknadspolitiken måste utformas
på bästa sätt om vi ska kunna locka hit kapital, entre-
prenörer och forskare." 

Marcus Wallenberg, Näringslivets hus, 18 oktober.

Vernon Smith, mottagare av Sveriges Riksbanks pris i
ekonomi till Alfreds Nobels minne 2002, håller föredrag
om "Why Adam Smith Was Right", 8 december.

Southern Economic Association
Dan Johansson presenterade doktorsavhandlingen The Dynamics
of Firm and Industry Growth: The Swedish Computing and
Communications Industry, som belönades med "Don Lavoie
Memorial Graduate Student Prize" för bästa avhandling av Society
for Development of Austrian Economics. New Orleans, Louisiana,
24–26 november.
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Ratioinstitutets forskningsresultat får stor
spridning i form av working papers, artiklar i
tidskrifter, monografier och antologier, samt som
debattartiklar. 

Working Papers
(tillgängliga via hemsida samt distribueras
internationellt via S-WoPEc)

Nr 1: The Frailty of Economic Reforms: Political
Logic and Constitutional Lessons 
Niclas Berggren 

Nr 2: Tillväxt och nya och små företag 
Dan Johansson  

Nr 3: Constitutionalism, Division of Power and
Transaction Costs 
Niclas Berggren, Nils Karlson  

Nr 4: Ekonomisk frihet, tillväxt och jämlikhet 
Niclas Berggren  

Nr 5: Kapitalskatterna och den kreativa
förstörelsen 
Gunnar Du Rietz  

Nr 6: Vinster av konkurrensutsättning av den
offentliga sektorn 
Mattias Lundbäck  

Nr 7: Konkursinstitutet som finansiell institution 
Karl Gratzer  

Nr 8: Tillväxt i små och nya - och något större och
mognare - företag 
Per Davidsson, Frédéric Delmar  

Nr 9: Entreprenörskap, industriell dynamik och
ekonomisk tillväxt 
Bo Carlsson  

Nr 10: Offentlig avveckling 
Nils Karlson  

Nr 11: Den svenska tillväxtskolan 
Dan Johansson, Nils Karlson  

Nr 12: Den Dahménska ansatsens tillkomst och
dess ställning i den Schumpeterianska
tanketraditionen
Rolf Henriksson  

Nr 13: Institutionerna, företagandet och tillväxten 
Magnus Henrekson, Dan Johansson  

Nr 14: Är inflationspolitiken på väg tillbaka? 
Per Hortlund  

Nr 15: Nationalekonomi, privatekonomi och
kommunbidrag: ekonomisk röstning i svenska
riksdagsval 
Henrik Jordahl  

Nr 16: An Economic Analysis of Voting in Sweden 
Henrik Jordahl  

Nr 17: Optimal Utilitarian Taxation and Horizontal
Equity 
Henrik Jordahl, Luca Micheletto  

Internationell publicering av flera working papers
pågår.  

Övriga publikationer
Berggren, N (2002), Verktyg att välja: en
budgetpolitisk beslutsmodell. Stockholm:
Reforminstitutet.

Berggren, N, Bornefalk, A & Sandström, M (2002),
Befria kapitalet: om Tobinskatten och fria
kapitalmarknader. Stockholm: Timbro.

Johansson, D & Karlson, N (red) (2002a), Den
svenska tillväxtskolan – om den ekonomiska
utvecklingens kreativa förstörelse. Stockholm:
Ratioinstitutet. 

Johansson, D & Karlson, N (red) (2002b), "Den
svenska tillväxtskolan", i Johansson, D & Karlson,
N (red), Den svenska tillväxtskolan – om den
ekonomiska utvecklingens kreativa förstörelse.
Stockholm: Ratioinstitutet. 

Henrekson, M & Johansson, D (2002),
"Institutionerna, företagandet och tillväxten", i
Johansson, D & Karlson, N (red), Den svenska
tillväxtskolan – om den ekonomiska
utvecklingens kreativa förstörelse. Stockholm:
Ratioinstitutet.

Publikationer
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Karlson, N (2002), "Offentlig avveckling", i Johansson, D & Karlson,
N (red), Den svenska tillväxtskolan – om den ekonomiska
utvecklingens kreativa förstörelse. Stockholm: Ratioinstitutet.

Ekonomisk Debatt
Skedinger, P & Johansson, D (2002) "Syns professorerna i
globaliseringsdebatten?", 30(7): 605-609.

Johansson, D (2002), "Tillväxt som 'gratislunch'?", 30(5): 427-437.

Dagens Nyheter
Berggren, N, Bergström, F, Erixon, F & Sandström, M (2002). "Ta
itu med offentliga sektorn, Messing",  24 mars. 

Svenska Dagbladet
Karlson, N, "De kritiska motvikterna behövs", 31 januari.
Karlson, N, "Ledarskap förutsätter tydliga visioner", 2 april.
Karlson, N, "Svensk vård klarar inte konkurrensen", 19 juni.
Karlson, N, "Vid en viss punkt blir skatt stöld", 7 oktober.
Karlson, N, "Ett legitimt EU är ett begränsat EU", 12 december.
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Forskare
Nils Karlson, fil dr, vd
Niclas Berggren, ekon dr, vice vd
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