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Ratio har en unik profil som fristående, privat forsk
ningsinstitut. Vi kan politik, marknader och före
tagande, med ett särskilt fokus på företagandets 
villkor. Vår vision – att förena en stark vetenskaplig 
forskarmiljö med samhällig relevans inom centrala 
framtidsområden – förutsätter ett empiriskt, prob
lemorienterat och tvärvetenskapligt perspektiv. 
Grundläggande är en bred och stabil finansiering 
av verksamheten. Stor vikt läggs också vid att föra 
ut forskningsresultaten i samhällsdebatten.

År 2008 har varit spännande och framgångsrikt för 
Ratio. Vi har publicerat åtta böcker (på fyra olika 
förlag), fördubblat antalet internationella publika
tioner (16) och mångdubblat genomslaget i tidning
ar, radio och TV, bl a i God Morgon Världen och på 
DN Debatt. Dessutom har finansieringen förstärkts 
väsentligt.

I tider av ekonomisk kris och stark strukturomvand
ling är behovet av vetenskapligt grundad kunskap 
inom Ratios tre profilområden –

•	 Entreprenörskap,	marknadsekonomi	och	tillväxt

•	 Företagandets	villkor	–	lagar,	regler	och	värderingar

•	Hur	politisk	förändring	kommer	till	stånd.

– kanske större än någonsin. Mängder av resurser, 
arbetstillfällen, kompetens och kapital, kommer att 
behöva	flyttas	till	nya	växande	sektorer	och	företag.	
Då krävs att villkoren för företagande är ändamåls
enliga.

Höjdpunkterna	när	det	gäller	genomslag	var	dels	
Ratios medverkan i Almedalen på temat svensk 
modell i förändring, där inte mindre än fyra egna 
seminarier och en pub med bred medverkan från 
politik och parter anordnades, dels slutkonferensen 
i oktober på det stora forskningsprojektet om det 
svenska lönebildnings och kollektivavtalssystemet. 
Ett	annat	viktigt	exempel	är	vårt	arbete	med	grund
lags och äganderättsfrågor, där flera förslag i linje 
med våra rekommendationer nyligen presenterats 
av Grundlagsutredningen. 

Ett	stort	antal	konferenser	och	seminarier	har	ge
nomförts,	även	med	internationell	medverkan.	Flera	
nya forskare har rekryterats, och Ratio har nu totalt 
tolv forskare, två doktorander, två forskningsassis

tenter, fjorton associerade forskare och ytterligare 
5060 forskare vid svenska och utländska universitet 
i projekt som initierats av oss. 

Våra projekt, forskare och konferenser har erhållit 
stöd från Ratios medlemmar bland företag, orga
nisationer och enskilda individer, Stiftelsen Marcus 
och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Torsten och 
Ragnar Söderbergs stiftelser, Sparbanksstiftelsen 
Alfa,	Jan	Wallanders	och	Tom	Hedelius	Stiftelse,	
Svenskt	Näringsliv,	Vetenskapsrådet,	Försäkrings
kassan, Krapperupska stiftelsen samt flera enskilda 
filantroper. Varenda krona vi får i stöd går till utveck
ling av ny kunskap inom områden av stor betydelse 
för Sveriges framtid. Vår ambition är att, trots de 
kärva tiderna, utöka och bredda denna finansiering 
ytterligare framöver. 

Nu fortsätter vi arbetet med att utveckla Ratio som 
Sveriges ledande forskningsinstitut kring företa
gandets villkor!

Nils Karlson
Vd Ratio, docent

Ratio behövs!
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Ratios styrelse
1. Ordförande Jens Spendrup, vd Spendrups

2.	 Vice	ordförande	Henry	Jarlsson,	vd	Kinnarps

3.  Ann Askenberger, Managing Partner Radical Change 
Sweden AB

4.  Charlotte BohmanAlmryd, Bohman Invest 

5. Annika Lundius, vice vd Svenskt Näringsliv

6.  Jonas Milton, vd Almega 

7. Nils Karlson, vd Ratio
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Ratios vetenskapliga råd
8. James M Buchanan, mottagare av Sveriges Riksbanks pris 
i	ekonomi	till	Alfred	Nobels	minne	1986,	Holbert	L		Harris,	
Professor	Emeritus	and	Advisory	General	Director	of	the	
Centre for Study of Public Choice at George Mason Uni
versity, USA

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

10.	Gunnar	Eliasson,	tidigare	professor	I	industriell	ekonomi,	 
Kungliga	Tekniska	Högskolan

11.	Anders	Fogelklou,	professor	i	östeuropaforskning,	ssk	öst
europeisk rätt, institutionen för östeuropastudier, Uppsala 
unviersitet

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

13.	Deirdre	McCloskey,	UIC	Distinguished	Professor	of	Eco
nomics,	History,	English,	and	Communication,	University	
of Illinois at Chicago samt Tinbergen Gasthooglerares in 
Philosophy	and	Art	and	Cultural	Studies,	Erasmus	Univer
sity Rotterdam

14. Joakim Nergelius, professor, Institutionen för beteende,  
social och rättsvetenskap, Örebro universitet

15. Ingemar Ståhl, professor emeritus i nationalekonomi, Insti
tutet för ekonomisk forskning, Lunds universitet
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Ratio i medierna
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Forskningsprojekt
Ratios forskning sker inom områden som är viktiga för samhällsutvecklingen men forskningsmässigt under
försörjda. Vi har under 2008 bedrivit följande projekt (finansiär inom parentes):

•	Familjeföretagandet,	ägarbeskattningen	och	den	ekonomiska	utvecklingen	(Sparbanksstiftelsen	Alfa	
och	CeFEO)

•	Marknad,	moral,	tillit	och	tillväxt	–	om	hur	förtroende	skapas	i	marknadsprocessen	(Stiftelsen	Marcus	
och Amalia Wallenbergs Minnesfond)

•	Staten	och	arbetsmarknaden	–	om	konfliktregler	och	utvecklingskraft	(Svenskt	Näringsliv)

•	Ekonomisk-politiska	reformer	i	välfärdsstater	(Torsten	och	Ragnar	Söderbergs	stiftelser)

•	Skatter	och	företagande	–	om	skatternas	effekt	på	nyföretagande,	näringsstruktur	och	tillväxt	(Medlem
marna)

•	Tillit	och	korruption	i	svenska	kommuner	–	om	omfattningen	av	offentlig	korruption	och	dess	konsekven
ser (Vetenskapsrådet)

•	Partier,	makt	och	legitimitet	–	om	partiernas	roll	i	och	betydelsen	för	kommunpolitiken	(Sveriges	Kom
muner och Landsting)

Företagandets villkor – lagar, 
regler och värderingar 

Entreprenörskap, marknads-
ekonomi och tillväxt 

Hur politisk förändring 
kommer till stånd 



6

Entreprenörskap, 
marknadsekonomi och tillväxt
All ekonomisk utveckling och tillväxt är i grun-
den konsekvenser av företagarverksamhet, en-
treprenörskap och affärsexperiment på markna-
der. Den insikten är ofta begränsad inom såväl 
den akademiska världen som politiken. Att ana-
lysera hur denna tillväxtskapande process ut-
vecklas är därför den första delen i Ratios forsk-
ningsprofil.

Familjeföretagande och 
 ägarbeskattning
Inom	projektet	 ”Familjeföretagandet,	 ägarbe
skattningen och den ekonomiska utvecklingen”, 
som	bedrivs	tillsammans	med	Internationella	Han
delshögskolan i Jönköping, studeras familjeföreta
gens	betydelse	för	tillväxten.	Särskild	vikt	läggs	vid	
skatternas, i synnerhet ägarskatternas, påverkan 
att	starta,	driva	och	expandera	företag.	Projektet	
finansieras gemensamt av Sparbanksstiftelsen Alfa, 

Centre	for	Family	Enterprise	and	Ownership	i	Jön
köping och Ratio. Ansvariga är docent Dan Johans
son, Ratio, och professor PerOlof Bjuggren, Jön
köping. Under året har flera artiklar publicerats.

3:12-reglerna ifrågasatta
I en populärvetenskaplig artikel om 3:12reglerna 
i Ekonomisk Debatt PerOlof Bjuggren och Dan 
Johans	son,	”Svar	 till	Edin	och	Lodin	angående	
3:12reglerna”, är slutsatsen att den motivation 
som ligger till grund för lagstiftningen inte håller. 
Tvärtom visas att reglerna motverkar sitt eget syfte 
och ger upphov till samhällsekonomiska effektivi
tetsförluster genom att skapa snedvridningar som 
gynnar, respektive missgynnar, olika typer av före
tag och genom att öppna upp stora möjligheter för 
skatteplanering. Reglerna är också svårbegripliga 
och tar omfattande reala resurser i anspråk för att 
förstås och administreras, vilket är en samhällseko
nomisk effektivitetsförlust.

FOTO:	FREDRIK	SANDbERG/SCANPIX
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Den rastlösa välfärdsmänniskan
Ratios nytryck av Staffan Burenstam Linders dags
aktuella klassiker Den rastlösa välfärdsmänniskan. 
Tidsbrist i överflöd – en ekonomisk studie, ur
sprungligen publicerad 1969, presenterades den 
8	april	på	Handelshögskolan	i	Stockholm.	Gary	S.	
Becker, professor vid University of Chicago, mot
tagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk ve
tenskap till Alfred Nobels minne, har skrivit en ny 
introduktion till denna utgåva. Vid den välbesökta 
presentationen medverkade bl a rektor Lars Berg
man	och	professor	Mats	Lundahl,	båda	från	Han
delshögskolan i Stockholm.

Ekonomisk tillväxt medför 
en allmän ökning i knapp
heten på tid

Staffan Burenstam Linder (2008)

Professor Youssef Cassis höll 2008 års Heckscherföreläsning 
vid Handelshögskolan i Stockholm.

Eli F Heckscherföreläsning: 
 Entrepreneurship and Big Business
Den 8 maj höll professor Youssef Cassis 2008 års 
Heckscherföreläsning	 vid	Handelshögskolan	 i	
Stockholm.	Föredraget	var	välbesökt	och	många	
deltog	i	diskussionen.	Heckscherföreläsningarna	
är ett samarbete mellan ekonomhistorikerna vid 
EHFF	och	Ratio	och	gick	av	stapeln	för	femte	året.	
Cassis, som är en internationellt ledande forskare 
inom området företags och finanshistoria, talade 
under	titeln	”Entrepreneurship	and	big	business	–	
The		European	Experience	and	the	American	Chal
lenge”.	Föredraget	anknöt	till	flera	av	de	teman	om	
storföretagandets	utveckling	och	Europas	efter
släpning i förhållande till USA som Cassis tidigare 
behandlat	i	sin	forskning.	För	att	förstå	nationella	
särdrag och kunna särskilja framgång från misslyck
ande behövs jämförande studier av nationer, bran
scher och enskilda företag.

”
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Företagandets villkor  
– lagar, regler och värderingar
Ratios andra profilområde är vilka lagar, regler och 
värderingar som är mest ändamålsenliga för att 
marknadsprocessen ska fungera väl med utgångs-
punkt i att ekonomisk utveckling är en i grunden 
företagardriven process. Ratios forskning omfattar 
allt från arbetsmarknadsregleringar och konflikt-
regler till skatter och moraluppfattningar.  

Marknad, moral, tillit och tillväxt
Den 17 mars avslutades det treåriga forsknings
projektet	”Marknad,	moral,	tillit	och	tillväxt”,	som	
finansierats av Stiftelsen Marcus och Amalia Wal
lenbergs Minnesfond, med en konferens. Totalt har 
23 uppsatser (varav åtta hittills internationellt publi
cerade), tre böcker, tre konferenser och mängder 
av forskningsseminarier producerats inom ramen 
för projektet. 

Ett	centralt	resultat,	som	presenterades	av	Niclas	
Berggren är att ekonomisk frihet – i form av en stark 
rättsstat – och användandet av marknadsprocessen 
tillsammans stimulerar tillit eller förtroende mellan 
människor i ett samhälle. Andra statliga ingrepp har 
däremot inga positiva effekter på tilliten.

På konferensen presenterades även boken Marknad 
och moral – en antologi (red. Niclas Berggren) som 
analyserar under vilka villkor marknader och företag 

agerar moraliskt och lagligt, och hur dessa bete
enden kan stärkas. Vidare presenterade professor 
Hans	Sjögren,	Linköpings	universitet	och	Handels
högskolan i Stockholm, sin nya bok Kapitalismens 
värdekontrakt	och	relationskapital.	Ebba	Lindsö,	vd	
Respect,	Mats	Qviberg,	ordförande	Hagströmer	
och Qviberg, och statssekreterare Urban Karlström, 
Finansdepartementet,	deltog	i	en	paneldiskussion	
om huruvida svensk marknadsekonomi behöver 
mer lag och moral.

Ebba Lindsö och Mats Qviberg diskuterar marknad och 
 moral.

Ratios slutkonferens i arbetsmarknadsprojektet hölls på IVA 
och var mycket välbesökt.
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En ny svensk arbets-
marknadsmodell?
Forskningsprojektet	 ”Staten	och	
arbetsmarknaden: om konfliktreg
ler och utvecklingskraft” avslutades 
med en konferens den 17 oktober. 
Projektets syfte har varit att analysera 
den svenska arbetsmarknadsmodel
lens utveckling, tillkortakommande 
och framtida utmaningar, samt att 
föreslå reformer av detta regelsys
tem i syfte att stärka den svenska 
ekonomins	tillväxt	och	utvecklings
kraft. Totalt har fem böcker och ett 
stort antal rapporter, artiklar och fö
redrag producerats inom ramen för projektet. 

Ett	centralt	resultat	är	att	den	speciella	form	för	lö
nebildning, partsrelationer och delvis kollektivav
talsbestämda arbetsmarknadsregleringar som har 
vuxit	fram	under	drygt	hundra	år	är	på	väg	att	för
ändras, utan att egentligen vare sig parterna själva 
eller lagstiftaren så önskar. Modellen framtvingar 
en skadlig centralisering av svensk lönebildning 
som förhindrar ny sysselsättning och en långsiktigt 
god löneutveckling.

Tre böcker har under året publicerat inom projektet: 
Korporativa karteller: en studie av byggsektor och 
jordbruk	av	Henrik	Lindberg;	Arbetsmarknadens 
karteller: nya perspektiv på det svenska kollektivav
talsystemets historia	av	Christer	Lundh;	samt	En ny 
svensk modell. Vägval på arbetsmarknaden: söder
fall, omreglering, avreglering eller modernisering? 
av	Nils	Karlson	och	Henrik	Lindberg.

På	slutkonferensen	”En	ny	svensk	arbetsmarknads
modell?” presenterades de mest centrala forsk
ningsresultaten av Nils Karlson, Ratio, Christer 
Lundh,	Göteborgs	universitet,	och	Henrik	Lindberg,	
Ratio.	En	paneldiskussion	med	Per	bardh,	LO,	Anna	
Ekström,	Saco,	Jonas	Malmberg,	Uppsala	universitet,	
Lars Magnusson, Uppsala universitet, Jonas Milton, 
Almega, Anders Narvinger, Teknikföretagen, Sture 
Nordh,	TCO	och	Lars	Jagrén	från	Företagarna	av
slutade konferensen.

Sverige i den institutionella konkurren-
sen – rapport till Globaliseringsrådet
Den 22 januari presenterades rapporten ”Sverige i 
den institutionella konkurrensen” av Ratioforskarna 
Niclas	berggren,	Andreas	bergh,	Gissur	Erlingsson,	
Nils	Karlson	och	Henrik	Lindberg,	som	har	skrivits	
på uppdrag av Globaliseringsrådet. Opponent var 
professor Joakim Palme från Institutet för framtids
studier.

Edward Elgar publicerar Ratioforskning
Det	internationella	akademiska	bokförlaget	Edward	
Elgar	publicerade	under	2008	antologin	Institutio
nal Competition, med Andreas Bergh, Ratio, och 
Rolf	Höijer,	Vetenskapsrådet,	som	redaktörer.	Voly
men utgör den första samlade presentationen och 
analysen av hur konkurrens mellan politiska enheter 
påverkar den ekonomiska politikens utformning. 
Förutom	redaktörerna	medverkar	Michael	Wohl
gemuth, Peter Bernholz, Viktor J. Vanberg, Victoria 
Curzon-Price,	Lars	P.	Feld	och	Erich	Weede.

Boken lyfter fram behovet av en 
modernisering av den svenska 
modellen. Morgondagens kon
fliktregler måste möjliggöra för
bundsförhandlingar som ger reell 
fredsplikt samtidigt som lokal 
lönebildning stimuleras.

Anders Narvinger, Vd Teknikföretagen

Ett av året stora projekt var Den svenska modellen vars slut-
konferens hölls på IVA. En bred och namnkunnig panel dis-
kuterade behovet av en ny svensk modell.
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Ratios tredje forskningsområde handlar om hur 
politisk förändring kommer till stånd. Givet en  för-
ståelse för entreprenörskap, marknader och tillväxt, 
liksom av vilka lagar, regler och värderingar som 
är ändamålsenliga för att marknadsprocessen ska 
fungera väl, är frågan hur sådana lagar, regler och 
värderingar kommer på plats.

Under 2008 startade Ratio ett i det närmast unikt 
forskningsprojekt,	”Ekonomisk-politiska	reformer	
i välfärdsstater”, med stöd av Torsten och Ragnar 
Söderbergs	stiftelser.	En	viktig	utgångspunkt	för	
projektet är Mancur Olsons iakttagelse att det fort
farande finns mängder av ”big bills left on the si
dewalk”. Uttrycket syftar på att vi idag har mycket 
kunskap om vilka institutioner (dvs. lagar, skatter och 
regler)	som	levererar	bättre	tillväxt	och	välfärd,	men	
trots detta lever suboptimala institutioner kvar i hög 
utsträckning.	Forskningen	om	de	politiska	processer	
som leder till att ineffektiva institutioner ersätts med 
effektiva, är eftersatt. Särskilt gäller detta politisk för
ändring i mogna västerländska välfärdsstater. Detta 
projekt är tänkt att bidra med ny forskning på detta 
område.

Projektet har kommit igång bra med flera artiklar 
och uppsatser, såväl teoriutvecklande som jämfö
rande reform och länderstudier. Dessutom har två 
internationella konferenser om politisk förändring 
har arrangerats.

Konferens i samarbete med 
Liberty Fund
Ratio arrangerade den 1417 augusti kollokviet 
”Ideas and Interests in Institutional Change” i 
samarbete	med	Liberty	Fund.	Sexton	forskare	från	
olika discipliner och från nio olika länder deltog och 
diskuterade	texter	av	bl.a.	James	buchanan,	F.A.	
Hayek,	Douglass	North,	Mark	blyth,	Dwight	Lee,	
Robert	Tollison,	Peter	Hall,	Douglas	 Irwin,	Jack	
Knight och Daron Acemoglu. Det övergripande 
temat rörde frågan hur ekonomiskpolitiska refor
mer uppkommer och kan förstås samt om intres
segrupper eller idéer spelar störst roll för politiskt 
beslutsfattande.

Kollokvium för unga forskare
Den 2223 augusti anordnade Ratio konferensen 
“The	Economics	and	Politics	of	Institutional	Chan
ge”. Som värdar för konferensen stod Ratiofors
karna	Andreas	bergh,	Gissur	Erlingsson	och	Peter	
SantessonWilson.

Sammanlagt deltog 16 unga forskare från Sverige, 
USA,	Kanada,	belgien,	Danmark,	Holland,	Schweiz	
och Armenien, vilka valdes ut i februari i konkurrens 
med andra sökande. Deltagarna kom från olika dis
cipliner	–	t.ex.	statsvetenskap,	nationalekonomi	och	
sociologi – och samtliga presenterade ny forskning 
som på olika sätt knöt an till konferensens tema: hur 
godartad politisk förändring kan komma till stånd.

Under konferensen fick deltagarna lyssna på före
drag från två plenartalare: professor Jack Knight, 
som nyligen tillträtt en professur vid Duke Univer
sity,	samt	dr	Mark	blyth	verksam	vid	Johns	Hopkins	
University.

Konferensen	stöddes	ekonomiskt	av	Försäkrings
kassan, Krapperupska stiftelsen samt Torsten och 
Ragnar Söderbergs stiftelser.

Hur politisk förändring kommer till stånd

Ratios Andreas Bergh (th) med Richard Jong-A-Pin som fick pris 
för bästa uppsats vid 2008 års kollokvium för unga forskare.
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Egna seminarier i Almdalen:
•	Vem sätter märket i en ny svensk arbets-

marknadsmodell?
 Medverkande: MariAnn Krantz, Unionen, Jonas 
Milton,	Almega,	Jan	Rudén,	SEKO,	Olle	Sten
qvist, Teknikföretagen, Nils Karlson, Ratio

•	Korporativa karteller i den svenska modellen
 Medverkande: Bo Antoni, Sveriges Byggindustri
er,	Hans	Tilly,	byggnads,	Henrik	Lindberg,	Ratio

•	Hur ser framtidens välfärdsstatsmodell ut?
 Medverkande: Maria Rankka, Timbro, Boa Ruth
ström,	Agora,	Martin	Ådahl,	FORES,	Andreas	
Bergh, Ratio

•	 Stora och små eller snabbväxande företag i 
den svenska modellen – en ny policydiskussion

	 Medverkande:	Signhild	Arnegård	Hansen,	
Svenskt Näringsliv, Luciano Astudillo, Social
demokraterna, Jens Spendrup, Spendrups AB, 
Dan Johansson, Ratio

Ratio i Almedalen
Under Almedalsveckan i Visby (612 juli 2008) arrangerade Ratio fyra egna seminarier och en pub på 
temat Svensk modell i förändring. Nya forskningsresultat presenterades och diskuterades av företagare, 
partsföreträdare och politiker. Dessutom medverkade Ratios forskare som talare eller paneldeltagare på 
fyra	externa	seminarier.	
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MARKNAD OCH MORAL
– EN ANTOLOGI

NICLAS BERGGREN (RED)

UNDERLAGSRAPPORT NR 4 TILL GLOBALISERINGSRÅDET

Sverige i den     
institutionella    
konkurrensen

Institutionell konkurrens innebär att politiska enheter, som 
stater och kommuner, konkurrerar med varandra om med-
borgare, arbetskraft, kapital och företag genom att försöka 
erbjuda mer attraktiva institutioner i såväl kostnads- som 
intäktshänseende. I dagens globaliserade värld är denna 
konkurrens om grundlagar, arbetsmarknadslagstiftning 
och kollektiva överenskommelser, socialförsäkringar och 
skatteregler, allt mer en realitet. 

I rapporten Sverige i den institutionella konkurrensen ana-
lyseras hur institutionell konkurrens påverkar välfärdstaten, 
kollektivavtalssystemet och demokratin. Enligt författarna 
har utrymmet för att bedriva traditionell omfördelningspo-
litik minskat samtidigt som välfärdsstatens utformning har 
ändrats så att önskemål hos de politiskt viktiga väljargrup-
perna i medelklassen tillgodoses i större omfattning. I stort 
bedöms dock förutsättningarna för att den traditionella 
välfärdsstaten ska bestå som goda.  

Författare är Niclas Berggren, docent och vice VD Ratio, Andreas Bergh, 
fil dr Ratio och Lunds universitet, Gissur Ó Erlingsson, fil dr Ratio, Nils 
Karlson, docent och VD Ratio, Henrik Lindberg, fil dr Ratio.
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KAPITALISMENS  
VÄRDEKONTRAKT OCH 

RELATIONSKAPITAL
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Det kapitalistiska systemets långsiktiga framgång är avhängigt av 
hur väl det löser olika ekonomiska problem på ett effektivt sätt.  
Att koordinera ekonomiska aktiviteter via marknaden är bara en  
av flera lösningar. I denna bok behandlas en kompletterande  
koordinationsform, som kallas värdekontraktet, med samarbete, 
avtal, tillit, förhandlingar och delad kultur som kännetecken.  
Värdekontraktet symboliseras av ett handslag, till skillnad från den 
osynliga handen i fallet med marknaden. I boken visas hur  
värdekontraktet utgör den dominerande formen för ekonomisk 
aktivitet i t ex företagsrelationer och relationer mellan företag och 
kund. Med exempel från vardagslivet och det finansiella området 
förklaras hur värdekontraktet reducerar framtidens osäkerhet och 
bildar grund för ett tillitsfullt och mänskligt affärsklimat.  

Kapitalismens värdekontrakt och relationskapital är skriven inom 
Ratios forskningsprojekt Marknad, moral, tillit och tillväxt.

Hans Sjögren är professor i ekonomisk historia och institutionell 
ekonomi vid Linköpings universitet och forskare vid EHFF, Handels-
högskolan i Stockholm. Hans forskning är inriktad mot teknisk  
och ekonomisk omvandling, där institutionell analys används för att 
söka förklaringar och fördjupad förståelse av mönster och enskild- 
heter i marknaden, inom branscher och hos företag.
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STAFFAN BURENSTAM LINDER

DEN RASTLÖSA 
VÄLFÄRDSMÄNNISKAN

Tidsbrist i överflöd – en ekonomisk studie
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Ju rikare vi blir, desto mer stressade och rastlösa tycks vi bli. Tids-
brist är ett av nutidens största gissel. Trots att det rimligen borde 
vara tvärtom. Borde inte det ökade välståndet leda till att vi får ökad 
tid till avkoppling, lek, umgänge och rekreation? 

Denna paradox är utgångspunkten för Staffan Burenstam Linders 
bri ljanta analys i Den rastlösa välfärdsmänniskan, som publicerades 
första gången redan 1969. 

Eftersom vi blir alltmer effektiva och produktiva på jobbet vill vi 
också öka produktiviteten på fritiden. Därför skaffar vi oss alltfler 
konsumtionsvaror, i syfte att använda varje tidsenhet mer effektivt. 
Detta leder i sin tur till ett ökat behov av underhåll med en ökad 
tidsbrist som följd. 

Men kan en motreaktion vara på gång? Kanske kan vi förvänta 
oss framväxten av en humanistisk ekonomi som sätter människans 
behov i centrum?

Boken, som snabbt blev en internationell bestseller och översattes 
till elva språk, är en modern klassiker, med dagsaktuell relevans.

Gary S. Becker, professor vid University of Chicago, mottagare av Sveriges 
Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne samt god vän 
till Staffan Burenstam Linder, har skrivit en ny introduktion till denna utgåva. 
Docent Nils Karlson, VD Ratio, har skrivit ett förord.

Staffan Burenstam Linder 
(1931-2000) var professor i 
nationalekonomi och rektor vid 
Handelshögskolan i Stockholm. 
Han var även riksdagsledamot, 
förste vice ordförande för 
Mode  raterna, handels minister i 
1970-talets borgerliga reger-
in gar samt ledamot av Europa-
parlamentet. Dessutom var 
han ordförande i Riksbanks-
fullmäktige.

Böcker

Berggren, Niclas (red) (2008). Mark
nad och moral – en antologi. Stock
holm.	Ratio	Förlag.

Bergh, Andreas 2007 (red) (2008) Den 
kapitalistiska välfärdsstaten, andra 
reviderade upplagan. Norstedts 
	Akademiska	Förlag.

bergh,	Andreas	och	Höijer,	Rolf	(2008)	
Institutional Competition.	Edward	
Elgar	Publishing.

Burenstam Linder, Staffan (2008). Den 
rastlösa välfärdsmänniskan. Tidsbrist i 
överflöd – en ekonomisk studie. Stock
holm.	Ratio	Förlag.

Karlson,	Nils	och	Lindberg,	Henrik	
(2008). En ny svensk modell – vägval 
på arbetsmarknaden: sönderfall, om
reglering, avreglering eller modernise
ring? Stockholm. Norstedts Akade
miska	Förlag.

Lindberg,	Henrik	(2008).	Korporativa 
karteller – en studie av byggsektor 
och jordbruk i den svenska modellen. 
Stockholm. Norstedts Akademiska 
Förlag.

Lundh, Christer (2008). Arbetsmarkna
dens karteller – nya perspektiv på det 
svenska kollektivavtalssystemets histo
ria. Stockholm. Norstedts Akademiska 
Förlag.

Under året har åtta nya böcker givits ut på fyra olika förlag. Två av dessa är utgivna på Ratio förlag, en av 
Globaliseringsrådet,	en	av	Edward	Elgar	och	tre	av	Norstedts	Akademiska	Förlag.	Dessutom	har	två	titlar	
givits ut i nyutgåvor. 

I	maj	tog	Norstedts	Akademiska	Förlag	inom	Nordstedts	Förlagsgrupp	Ab	över	Ratios	bokutgivning.	
Möjligheten att sprida Ratios forskning på högskolor och universitet ökar därmed, samtidigt som vi kan 
koncentrera oss på forskning – Ratios huvuduppgift.

Sjögren,	Hans	(2008).	Kapitalismens 
värdekontrakt och relationskapital. 
Stockholm.	Ratio	Förlag.

Karlsson, Nils, Berggren, Niclas, Berg, 
Andreas,	Ò	Erlingsson,	Gissur	och	
Lindberg,	Henrik	(2008).	Sverige i den 
institutionella konkurrensen Utbild
ningsdepartementet, Globaliserings
rådet

Joseph Schumpeter Nyutgåva (2008) 
Om skapande förstörelse och entre
prenörskap. Stockholm. Norstedt 
Akademiska	Förlag.
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Internationella kontakter och nätverk
Internationella kontakter, konferensdeltagande 
och öppna seminarier med internationell medver-
kan utgör viktiga inslag i Ratios verksamhet.

Konferenser på RATIO (med eget deltagande)

2008116–10 ”International Network on Corporate 
Governance	and	Investment”.	Istanbul.	Fil	dr	Johan	
Eklund.

2008-09-28	“European	Regional	Science	Association	
Conference”.	Liverpool.	Fil	dr	Kristina	Nyström.

2008-08-22–23	Deltagande	i	konferensen	”The	Econo
mics and Politics of Institutional Change – The 2008 Ra
tio Colloquium for Young Social Scientists” Organizer 
Fil	dr	Andreas	bergh,	Fil	dr	Gissur	Erlingsson	och	Fil	dr	
Peter SantessonWilson.

20080814–17 Arrangemang och deltagande i Liberty 
Fund-konferensen	”Ideas	and	Interests	in	Institutional	
Change”. Docent Nils Karlson och docent Niclas Berg
gren.

Föreläsningar samt deltagande i  
konferenser och seminarier

2008-11-28	”Ekonomiska	Reformer	i	Indien:	Ägande	
och kapitalallokering i Indiska bolag”. Internationella 
Handelshögskolan	i	Jönköping.	Fil	de	Johan	Eklund.

20081125–26 “Lagrådet – i går, i dag och i morgon” 
Rättssymposium	på	Häringe	slott,	Justitiedepartemen
tet. Docent Nils Karlson.

2008-11-25	”Tillväxten	och	entreprenörskapets	geo
grafi”.	NUTEK.	Kommentator	Kristina	Nyström.

20081117–18 Deltagande i ”INNOViews Policy Work
shop”. Bryssel. ´Docent Dan Johansson.

2008-11-11–12	Forum	för	småföretagarforskning	(FSF).	
Forskarrådskonferens,	bålsta.	Docent	Nils	Karlson.

20081016 Skattebetalarnas förening, Knivsta. Docent 
Nils Karlson.

20080926–27 Karlson, Nils ”Generality, state neu
trality	and	Unemployment	in	the	OECD”	presenterad	
Statsvetenskapliga förbundet, Uppsala.

20080907–13 Deltagande i Mont Pelerin Societys kon
ferens i Tokyo, Japan. Docent Niclas Berggren, docent 
Nils Karlson.

2008085–8 Presenterade uppsatsen ”Korruption i 
icke-korrupta	stater”.	NOPSA,	Tromsö.	Gissur	Erlings
son.

2008072–5 12th International Joseph Schumpeter 
Society Conference, Rio De Janeiro, presentation a 
uppsatsen ”Gazelles as Job Creators – A Survey and 
Interpretation	of	the	Evidence“.	Dan	Johansson.

2008037–9 Deltagande i Public Choice Societys 
konferens	i	San	Antonio,	Texas,	USA:	presentation	av	
uppsatsen ”Choosing One’s Own Informal Institutions: 
On	Hayek’s	Critique	of	Keynes’s	Immoralism”.	Docent	
Niclas Berggren, docent Nils Karlson.

2008036–9 Deltagande i ”American Public Choice, 
The capitalist welfare state”. San Antonio. Andreas 
Bergh.

2008041–8 Deltagande i “Institute for public finance, 
Explaining the Survival of the Swedish Welfare State”. 
Zagreb. Andreas Bergh.

2008086–8 Deltagande i “Nordic political science 
association, Understanding Swedish welfare state re
forms”. Tromsö. Andreas Bergh.

2008-08-27–31	Deltagande	i	“European	Economics	
Association, Government size, economic freedom and 
growth”. Milano. Andreas Bergh.

200806 Deltagande i ”korruptionsforskningsprojektet, 
”Canadian political Science Association”. Vancouver. 
Andreas Bergh.

16 forskare från nio olika länder deltog i Ratios samarbete 
med Liberty Fund.
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Artiklar med peer review

berggren,	Niclas,	Elinder,	Mikael	och	Jordahl,	Henrik	
(2008). ”Trust and Growth: A Shaky Relationship.” Em
pirical Economics, 35(2): 251274.

Bergh, Andreas (2008). ”A Critical Note on the Theory 
of Inequity Aversion”. Journal of SocioEconomics, 
37(5): 17891796.

bergh,	Andreas	och	Fink,	Günther	(2008).	”Higher	Edu
cation	Policy,	Enrollment	and	Income	Inequality.”	Social 
Science Quarterly, 89(1): 217235.

bjuggren,	P-O,	Eklund,	Johan	och	Wiberg,	Daniel	
(2008).	”Ownership	Structure,	Control	and	Firm	Per
formance:	The	Effects	of	Vote-Differentiated	Shares.”	
Applied Financial Economics, 17(16): 13231334.

box,	Marcus	(2008).	”The	Death	of	Firms:	Exploring	the	
Effects	of	Environment	and	birth	Cohort”,	Small Busi
ness Economics, 31(4): 379393.

Eklund,	Johan	och	Daniel	Wiberg	(2008)	“R6D	and	the	
Persistence	of	Profits”.	ICFAI,	Journal	of	Managerial	
Economics,	vol	6,	no.	2,	40-54

Lindberg,	Henrik	(2008).	”Politikbyte	och	idéernas	be
tydelse – Reformeringen av den svenska jordbrukspo
litiken”. Historisk Tidskrift, 128(1): 2954.

Nyström,	Kristina	(2008).	”The	Institutions	of	Economic	
Freedom	and	Entrepreneurship:	Evidence	from	Panel	
Data.” Public Choice, 136(34): 269282.

Artiklar med peer review – accepterade

Berggren, Niclas (2008) “Choosing One’s Own Informal 
Institutions:	On	Hayek’s	Critique	of	Keynes’s	Immora
lism.” Constitutional Political Economy.

Erlingsson,	Gissur,	bergh,	Andreas	och	Sjölin,	Mats	(2008)	
”Public corruption in Swedish municipalities: Trouble Loo
ming	on	the	Horizon”.	Local Government Studies.

Erlingsson,	Gissur	och	bergh,	Andreas	(2008)	“Libe
ralization without retrenchment: understanding the 
consensus on Swedish welfare reforms”.Scandinavian 
Political Studies.

Erlingsson,	Gissur	och	Ödalen,	Jörgen	(2008)	“Den	
politiska	basorganisationens	framtid:	Fyra	realistiska	
vägval”.

Nyström,	Kristina	(2008)	”Entry,	Market	Turbulence	and	
Industry	Employment	Growth”.

bergh,	Andreas	och	Fink,	Günter	(2008)	“Higher	edu
cation,	Elite	Institutions	and	Inequality”	European Eco
nomic Review.

bergh,	Andreas	(2008)	“Explaining	the	Survival	ocf	the	
Swedish Welfare State: maintaining Political Support 
through Incremental Change”. Financial Theory and 
Practice.

Artiklar utan peer review

bergh,	Andreas	(2008).	”Hur	blev	Sverige	rikt	och	jäm
likt?”. Ekonomisk Debatt 36(5): 4153.

Bergh, Andreas (2008) ”Rättsstaten mår bra av ilska”. 
Forskning och Framsteg 108, sid 5051.

Bjuggren, PerOlof och Johansson, Dan (2008). ”Svar 
till	Edin	och	Lodin	angående	3:12-reglerna”.	Ekonomisk 
Debatt 36(5): 5759

Erlingsson,	Gissur	Ó.	och	Ödalen,	Jörgen	(2008).	”Kom
munalt självstyre, demokrati och individuell autonomi”. 
Tidskrift för politisk filosofi 12 (2): 3552

Bokkapitel

Eklund,	Johan	(2008)	Två	kapitel	i	”The	Modern	Firm,	
Corporate Governanse and Investment”. Kap 1. “Corpo
rate Governance in Scandinavia” och Kap 2. ”The Cost 
of Legal Uncertainty: the impact of insecure property 
rights on the costo f capital, författad med PerOlof 
bjuggren.	EDS.	P-O,	bjuggren	o	Dennis	C.	Mueller,	Ed
ward	Elgar	Cheltenham,	UK.

Erlingsson,	Gissur	Ó	(2008).	Partier i kommunpolitiken: 
En kunskapsöversikt om partier, makt och legitimitet. 
Stockholm. Sveriges kommuner och landsting.

Karlson,	Nils,	berggren,	Niclas,	bergh,	Andreas,	Erlings
son,	Gissur	Ó	och	Lindberg,	Henrik	(2008).	Sverige	i	den	
institutionella konkurrensen. Underlagsrapport nr 4 till 
Globaliseringsrådet. Stockholm. Globaliseringsrådet.

Nyström, Kristina och Karlsson, C. (2008) “Knowledge 
Accessiblity	and	New	Firm	Formation”.	i:	Desai,	S.,	R.R.	
Stough and P Nijkamp ”New Directions in Regional 
Economic	Development:	The	Role	of	Entrepreneurship	
Theory	and	Methods,	Practice	and	Policy”,	Edward	Elgar	
(forthcoming)

Nyström	,	Kristina	(2008)	“Is	Entrepreneurship	the	Sal
vation	for	Enhanced	Economic	Growth?”.	in	Columbus	
F.	Entrepreneurship	and	its	Economic	Significance,	be
havior	and	Effects,	Nova	Science.

Publikationer 2008
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Böcker

Berggren, Niclas (red) (2008). Marknad och moral – en 
antologi.	Stockholm.	Ratio	Förlag.

Bergh, Andreas 2007 (red) (2008) Den kapitalistiska väl
färdsstaten, andra reviderade upplagan. Norstedts Aka
demiska	Förlag.

bergh,	Andreas	och	Höijer,	Rolf	(2008)	Institutional Com
petition.	Edward	Elgar	Publishing.

Burenstam Linder, Staffan (2008). Den rastlösa välfärds
människan. Tidsbrist i överflöd – en ekonomisk studie. 
Stockholm.	Ratio	Förlag.

Karlson,	Nils	och	Lindberg,	Henrik	(2008).	En ny svensk 
modell – vägval på arbetsmarknaden: sönderfall, om
reglering, avreglering eller modernisering? Stockholm. 
Norstedts	Akademiska	Förlag.

Lindberg,	Henrik	(2008).	Korporativa karteller – en stu
die av byggsektor och jordbruk i den svenska modellen. 
Stockholm.	Norstedts	Akademiska	Förlag.

Lundh, Christer (2008). Arbetsmarknadens karteller – nya 
perspektiv på det svenska kollektivavtalssystemets histo
ria.	Stockholm.	Norstedts	Akademiska	Förlag.

Sjögren,	Hans	(2008).	Kapitalismens	värdekontrakt	och	
relationskapital.	Stockholm.	Ratio	Förlag.

Joseph Schumpeter Nyutgåva (2008) Om skapande 
förstörelse och entreprenörskap. Stockholm, Norstedt 
Akademiska	Förlag.

Karlson,	Nils,	berggren,	Niclas,	bergh,	Andreas,	Erlings
son, Gissur Ó	och	Lindberg,	Henrik	(2008) Sverige i den 
institutionella konkurrensen. Underlagsrapport nr 4 till 
Globaliseringsrådet.

Ratio Working Papers

No. 128: Institutional Ownership and the Returns on In
vestment. PerOlof Bjuggren, Johan Eklund and Daniel 
Wiberg 

No. 127: Israel Kirzner on Coordination and Discovery 
Forthcoming.	Daniel B. Klein and Jason Briggeman

No.	126:	Resorting	to	Statism	to	Find	Meaning:	Conser
vatism and Leftism. Daniel B. Klein 

No.	125:	Q-theory	of	Investment	and	Earnings	Reten
tions-Evidence	from	Scandinavia.	Johan	Eklund	

No. 124: Generality, State Neutrality and Unemployment 
in	the	OECD.	Nils Karlson, Marcus Box and Almas Hesh
mati 

No.	123:	Competencies	and	Institutions	Fostering	High-
growth	Firms	Forthcoming.	Magnus Henrekson and Dan 
Johansson 

No.	122:	Income	taxes	and	the	probability	to	become	
selfemployed: The case of Sweden. Åsa Hansson 

No.	121:	A	Methodological	Note	on	Measuring	the	Fun
ctional	Efficiency	of	Capital	Markets.	Johan E. Eklund 
and Sameeksha Desai 

No.	120:	Ownership,	Economic	Entrenchment	and	Al
location of Capital. Sameeksha Desai and Johan E. 
Eklund 

No. 119: Advanced Purchasing, Spillovers, Innovative 
Pricing	and	Serendipitous	Discovery.	Gunnar	Eliasson	

No. 118: Choosing One’s Own Informal Institutions: On 
Hayek’s	Critique	of	Keynes’s	Immoralism	Forthcoming.	
Niclas Berggren 

No. 117: Gazelles as Job Creators – A Survey and Inter
pretation	of	the	Evidence	Forthcoming.	Magnus Hen
rekson and Dan Johansson 

No. 116: Concatenate Coordination and Mutual Coor
dination. Daniel B. Klein and Aaron Orsborn 

No.	115:	Explaining	Party	Emergence	in	Swedish	Local	
Politics 1973–2002. Gissur Ó. Erlingsson 

No.	114:	The	Institutions	of	Economic	Freedom	and	En
trepreneurship:	Evidence	from	Panel	Data	Published.	
Kristina Nyström 

CESIS	Working	Paper	No	143	KTH:	Is	Entrepreneurship	
the	Salvation	for	Enhanced	Economic	Growth?	Kristina 
Nyström

CESIS	Working	Paper	No	142	KTH:	Regional	Institutio
nal	Environment	and	Regional	New	Firm	Formation.	
Kristina Nyström

Papers in Regional Science, 87 (2) 308310. Book review 
of:	Empirical	analysis	of	entrepreneurship	and	econo
mic growth by André van Stel. Kristina Nyström.

Rapporter

bergh,	Andreas	(2008)	”Tillväxtfrämjande	åtgärder”	–	
Vad kan politiker göra och på vilken nivå ska det ske? 
Rapport åt KPMG, presenterad i Almedalen – juli 2008.

Bergh, Andreas (2008) ”Conditionality and welfare 
state	generosity	in	Sweden”.	Publicerad	I	Kay	&	Hat
wich	(ed.)	When	Hassle	Means	Help,	Policy	exchange,	
UK, 2008.

Publikationer 2008
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Erlingsson,	Gissur	(2008)	”Partier	i	kommunpolitiken:	
En	kunskapsöversikt	om	partier,	makt	och	legitimitet”.	
Sveriges kommuner och landsting, Stockholm.

Erlingsson,	Gissur	(2008)	”Korruption	i	icke-korrupta	
stater: Inblickar i lokala eliters subjektiva bedömning
ar”. Arbetsrapport nr 1 från projektet Tillit och korrup
tion i lokalpolitiken.

Johansson, Dan, Du Rietz, Gunnar, Stadin, Karolina och 
Stenkula, Mikael (2008) Rapport ”Skatterna och tjänste
branschernas utvecklingskraft – en ekonomisk analys”. 
Almega, Stockholm.

Nyström, Kristina och Karlsson, C. (2008) ”Nyföretagan
de,	näringslivsdynamik	och	tillväxt	i	den	nya	världseko
nomin. Underlagsrapport nr 5 till Globaliseringsrådet.

Redaktionell text

20081217 ”Porträttet: Kajsa Borgnäs”. Jusektidningen. 
Artikel där Ratio omnämns.

20081215 ”Känsligt”. Södermanlands Nyheter. Replik 
på	Gissur	Erlingssons	krönika.

2008-12-12	”Experter:	Lidandet	förlängs	Personbilstill
verkningen har ändå ingen framtid  i Sverige enligt 
forskare”. Sydsvenskan.	Artikel	där	Henrik	Lindberg	ut
talar sig.

20081201 ”Parterna pressade till nytt avtal”. Arbets
marknaden. Artikel där Nils Karlson kommenterar.

2008-11-29	”Egenintresset	ljuger	inte	–	i	Göteborg	rul
lar det vidare”. Barometern. Insändare Andreas Berghs 
blogginlägg. 

2008-11-28	”Egenintresset	ljuger	inte”.	Barometern. 
 Ledarstick om Andreas Berghs blogginlägg. 

20081128 ”Samhällsansvaret ur marknadsliberalt per
spektiv”. Sydsvenskan. Artikel där Ratio omnämns.

20081127 ”Svältlöner inte lösningen”. Kollega. Replik 
till Nils Karlsons debattinlägg. 

2008-11-26	”Haveri	för	den	svenska	modellen”.	VVS
Forum.	Artikel	om	Nils	Karlson	och	Henrik	Lindbergs	
bok	En	ny	svensk	modell-	vägval	på	arbetsmarknaden:	
sönderfall, omreglering, avreglering eller modernise
ring.

2008-11-23	”Forskare:	Sandviken	en	bruksort	som	klarar	
sig”. Arbetarbladet.	Henrik	Lindberg	kommenterar.

20081121 ”Svenska modellen riskerar falla sönder”. 
Entreprenör.	Artikel	om	Nils	Karlson	och	Henrik	Lind
bergs	bok	En	ny	svensk	modell-	vägval	på	arbets
marknaden: sönderfall, omreglering, avreglering eller 
modernisering.

20081121 ”Lita inte på stödåtgärder”. Sydsvenskan. 
Ledartikel	som	refererar	till	Henrik	Lindbergs	kommen
tarer i P1 Morgon.

20081121 ”De slås för att överleva”. Aftonbladet. 
	Henrik	Lindberg	kommenterar	de	senaste	varslen.

2008-11-17	”ME	och	facket	är	korporativa	karteller”.	
 Maskinentreprenören.	Artikel	om	Henrik	lindberg	och	
hans nya bok Korporativa karteller en studie av bygg
sektor och jordbruk i den svenska modellen. 

20081110 ”Den svenska modellen behöver inte sättas 
ur spel”. Kollega. Replik till Nils Karlsons debattinlägg.

20081104 ”Nils Karlson”. IVAaktuellt. Artikel om Ratios 
slutkonferens i arbetsmarknadsprojektet.

20081027 ”Ställ krav för sja till Lissabon”. Stockholms
Tidningen. Artikel där Ratio omnämns.

20081024 ”Nästa omgång blir tuffare”. Svenska Dagbla
det. Artikel där Ratios slutkonferens i arbetsmarknads
projektet omnämns.

20081024 ”Trycket ökar på svenska modellen”. Bygg
industrin. Artikel om Ratios slutkonferens i arbets
marknadsprojektet.

Publikationer 2008
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Ratio forskar om:

Riksdagsledamot Karin Pilsäter 
deltog i presentationen av 
boken Korporativa karteller.

20081022 ”Svenska modellen faller sönder”. Offen
siv. Artikel om Ratios slutkonferens i arbetsmarknads
projektet.

20081020 ”Den svenska modellen riskerar att falla 
sönder”. Riksdag & Department. Artikel om Nils Karl
son	och	Henrik	Lindbergs	nya	bok	En	ny	svensk	modell	
– vägval på arbetsmarknaden: sönderfall, omreglering, 
avreglering eller modernisering.

20081020 ”Omförhandlat samhällskontrakt”. Helagot
land.se mfl.	Artikel	där	Nils	Karlson	och	Henrik	Lind
bergs	nya	bok	En	ny	svensk	modell	–	vägval	på	arbets
marknaden: sönderfall, omreglering, avreglering eller 
modernisering, omnämns.

2008-10-18	”Ledare:	En	ny	modell	behövs”.	Norrbot
tensKuriren.	Artikel	där	Nils	Karlson	och	Henrik	Lind
bergs forskning omnämns.

2008-10-17	”En	ny	svensk	modell”.	Arbetsmarknaden. 
Recension	av	Nils	Karlson	och	Henrik	Lindbergs	nya	bok	
En	ny	svensk	modell	–	vägval	på	arbetsmarknaden:	sön
derfall, omreglering, avreglering eller modernisering.

2008-10-17	”Hårda	krav	ska	bromsa	lyft	för	kommu
nalarna”. Kommunalarbetaren. Artikel där Nils Karlson 
och	Henrik	Lindbergs	nya	bok	En	ny	svensk	modell	–	
vägval på arbetsmarknaden: sönderfall, omreglering, 
avreglering eller modernisering, omnämns. 

20081017 ”Den svenska modellen utmanas”. Kollega. 
Artikel om Ratios slutkonferens i arbetsmarknads
projektet.

20081017 ”Svenska modellen riskerar att falla sönder”. 
LOTidningen. Artikel om Ratios slutkonferens i arbets
marknadsprojektet.

20081014 ”I kartellernas Sverige”. Borås Tidning. Arti
kel	om	Henrik	Lindbergs	nya	bok	Korporativa	karteller	
– en studie av byggsektor och jordbruk i den svenska 
modellen.

20081009 ”Korporativa karteller ger högre byggkost
nader?”. Golv till Tak.	Artikel	om	Henrik	Lindbergs	nya	
bok Korporativa karteller – en studie av byggsektor och 
jordbruk i den svenska modellen.

20081007 ”Svenskar måste betala mer för tjänster”. 
Webfinanser. Artikel där Dan Johanssons forskning 
omnämns.

20081001 ”Det är gasellerna som skapar jobben”. Fria 
Företagare. Artikel om Dan Johanssons forskning. 

20081001 ”Ordkrig bland ekonomerna om 3:12reg
lerna”. Fria Företagare. Artikel om Dan Johanssons 
forskning. 
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20081001 ”Svenska karteller”. Almega Tidningen. Ar
tikel	som	uppmärksammar	Henrik	Lindbergs	nya	bok	
Korporativa karteller – en studie av byggsektor och 
jordbruk i den svenska modellen.

20080929 ”Kartellernas fel att få bostäder byggs”. 
Riksdag och Departement.	Artikel	om	Henrik	Lindbergs	
nya bok Korporativa karteller – en studie av byggsektor 
och jordbruk i den svenska modellen.

20080926 ”Korporativa karteller hämmar utveckling
en”. Anbuds Journalen.	Artikel	om	Henrik	Lindbergs	
nya bok Korporativa karteller – en studie av byggsektor 
och jordbruk i den svenska modellen.

20080925 ”Karteller pressar upp byggpriser”. Dagens 
Industri.	Artikel	om	Henrik	Lindbergs	nya	bok	Korpora
tiva karteller – en studie av byggsektor och jordbruk i 
den svenska modellen.

20080925 ”Långsiktighet i trettio år: Timbro”. Baro
metern. Artikel där Ratio omnämns.

20080919 ”Den kapitalistiska välfärdsstaten”. Dala
Demokraten. Recension av Andreas Berghs bok Den 
kapitalistiska välfärdsstaten.  

2008-09-15	”Han	mixar	ihop	en	ny	karriär”.	Stockholm 
City.	Artikel	där	Henrik	Lindberg	kommenterar.		

20080911 ”I 76års åldern blir individen mer lättlurad”. 
Nerikes Allehanda. Artikel där Ratios nyutgåva av Den 
rastlösa välfärdsmänniskan omnämns.

20080829 ”Kartellbildning ett gissel för byggbran
schen”. Entreprenör. Artikel om Ratios Almedalssemi
narium.

20080821 ”Minimilön räddar svenska modellen”. Le
veranstidningen Entreprenad. Artikel där Nils Karlsons 
deltagande under Almedalsveckan uppmärksammas.

20080821 ”De kallar oss kartellbildare”. Byggnadsar
betaren. Artikel om Ratios Almedalsseminarium.

20080812 ”Stressad i överflöd”. GöteborgsPosten. 
Recension av Ratios nyutgåva av Den rastlösa välfärds
människan.  

20080726 ”Medlemmar blir supportrar”. Västerbot
tens Folkblad.	Artikel	där	Gissur	Erlingssons	forskning	
omnämns.

20080721 ”Monument över en vulgär tid”. Katrine
holmsKuriren. Artikel där Ratios nyutgåva av Den rast
lösa välfärdsmänniskan omnämns.  

20080720 ”1968 var fröet till motreaktionen”. Uppsala 
Nya Tidning. Artikel där Andreas Berghs bok ” Den ka
pitalistiska välfärdsstaten” omnämns.

20080714 ”Papperslösa är Sveriges rättslösa arbets
kraft”. Amnesty Press. Artikel där Andreas Bergh och 
Ratio omnämns.  

20080712 ”Nordebo: Inspiratörer att lyssna till i kli
matfrågan”. VästerbottensKuriren. Artikel där Ratio 
omnämns.  

2008-07-12	”Europa	i	nyliberalt	nät”.	Göteborgs Fria 
Tidning. Artikel där Ratio omnämns. 

2008-07-10	”Hjärnskatt”	nytt	förslag	från	tjänsteföre
tagen”. Dagens Industri. Artikel där Dan Johanssons 
forskning omnämns. 

20080710 ”Större inkomstskillnader 2030”. Riksdag & 
Departement. Artikel om Ratios Almedalsseminarium. 

20080709 ”Almedalen: Omskakande om byggkartel
ler”. Byggindustrin. Artikel om Ratios Almedalssemina
rium.

20080709 ”Bland nyckelringar och batteriladdare i 
 Almedalen”. Barometern. Artikel där Ratio omnämns.  

20080708 ”S bjuder på absolut ingenting originellt”. 
Svenska Dagbladet. Intervju med Andreas Bergh.

2008-07-08	”Hemliga	möten	om	lönebildning”.	Dagens 
Nyheter. Artikel där Ratios Almedalsseminarium om
nämns.

20080707 ”Strid om ny lönemodell”. Kollega. Artikel 
om Ratios Almedalsseminarium.  

20080630 ”Sänkt skatt kan vara slutet för välfärden”. 
DIKforum. Intervju med Nils Karlson.

20080625 ”Avgifter ökar klassklyftorna”. Aftonbladet. 
Artikel där Ratios forskning omnämns.  

20080624 ”Studentavgift stärker utbildningens kvali
tet”. Dagens Industri. Artikel där Ratios forskning om
nämns.

20080623 ”Prylarna tar vår lediga tid”. Dagens Ny
heter. Krönika om Ratios nyutgåva av Den rastlösa väl
färdsmänniskan.   

2008.06-18	”Höga	skatter	hindrar	tillväxten”.	Almega 
Tidningen. Artikel där Dan Johanssons forskning om
nämns.

2008-06-15	”Från	mobilisering	till	kreativ	lekfullhet”.	
 Barometern. Artikel där Ratio omnämns.  

Ratio forskar om:
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2008-06-13	”bloggosfären	 i	uppror	över	FRA-lag”.	
Svenska Dagbladet. Artikel där Peter SantessonWilson 
omnämns.

20080613 ”Grundprinciper i Sveriges demokrati”. Hu
diksvalls Tidning.	Artikel	där	Gissur	Erlingssons	forskning	
omnämns.

20080529 ”Alliansens tandvårdsreform”. Helsingborgs 
Dagblad mfl. Insändare där Andreas Berghs forskning 
omnämns.

20080516 ”Ratio och de oförstående fångarna”. Små
landsposten. Intervju med Nils Karlson.  

20080515 ”Nytänkande i lokalpolitiken”. Västerbott
ens Folkblad.	Artikel	där	Gissur	Erlingssons	forskning	
omnämns.  

20080510 ”Partier i otakt om väljarna”. Kristianstadbla
det.	Artikel	där	Gissur	Erlingssons	forskning	omnämns.		

20080430 ”Teknikdjungeln ställer till det för deckarna”. 
Metro Teknik. Artikel där Andreas Berghs bok ” Den ka
pitalistiska välfärdsstaten” omnämns.  

20080424 ”Pengar är tid”. Kristianstadbladet. Ratios ny
utgåva av Den rastlösa välfärdsmänniskan recenseras.  

20080424 ”Rensa upp i prylsamhället”. Sundsvalls Tid
ning. Ratios nyutgåva av Den rastlösa välfärdsmänniskan 
omnämns.  

20080421 ”Gå mer på teater, Almi!”. Svenska Dagbla
det. Artikel där Ratios nyutgåva av Den rastlösa välfärds
människan omnämns.

20080415 ”Utbildning ska vara avgiftsfri”. Fysioterapi. 
Artikel där Ratios forskning omnämns.

20080410 ”Bråttom, bråttom, bråttom, bråttom...”. 
Barometern. Ratios nyutgåva av Den rastlösa välfärds
människan recenseras.  

20080406 ”Nytt idéklimat”. Barometern. Kommentar 
där Ratio omnämns.

2008-04-01	”Why	some	Economies	grow	and	others	
don´t”. The Futurist Magazine. Recension av bok där 
Dan Johanssons forskning omnämns.

20080330 ”Platt politik”. Sydsvenska Dagbladet. Arti
kel där Mikael Stenkulas forskning omnämns.  

2008-03-27	”Torbjörn	Nilsson:	Ett	gott	parti”.	Fokus. 
Artikel	där	Gissur	Erlingsson	forskning	omnämns.

20080322 ”Stryptag om kapitalismen hotar välfär
den”. Smålandsposten. Recension av Andreas Berghs 
bok Den kapitalistiska välfärdsstaten.  

20080315 ”Lever förvaltningen upp till demokratins 
definitioner?”. Södermanlands Nyheter. Artikel som 
kommenterar	Gissur	Erlingssons	krönika.

2008-03-13	”Få	vill	jobba	för	toppstyrda	partier”.	Ny
hetskanalen.se.	Gissur	Erlingsson	kommenterar.

20080304 ”Politiken söker sig nya vägar”. Axess Ma
gasin. Artikel där Ratio omnäms.

20080217 ”Snyggingarna bakom makten”. Expressen. 
Kommentar av Niclas Berggren.  

20080215 ”Sverige har bytt åsikt”. Östgöta Correspon
denten. Artikel där Ratios associerade forskare Gunnar 
Eliasson	omnämns.		

20080206 ”Utbildningen ska vara kostnadsfri”. Stu
dentliv. Debattinlägg där Ratios forskning omnämns.  

20080201 ”Staten tillbaka i statsvetenskapen”. Små
landsposten.	Artikel	där	Gissur	Erlingssons	forskning	
omnämns.  

20080129 ”Patienter och medarbetare uppskattar pri
vat vård”. Norrländska Socialdemokraten. Debattinlägg 
där Ratios forskning omnämns. 

2008-01-28	”Hybris	präglar	många	nya	företag”.	Esbri 
Kunskapsbank.	Artikel	där	Ratios	Marcus	box	kommen
terar.

20080123 ”Svensk välfärd klarade konkurrensen”. 
 Dagens Industri. Debattinlägg om Ratios Globalise
ringsrådsrapport.

20080122 ”Vd för tankesmedja: Goda skäl att efter
sträva konkurrens”. Vestmanlands Läns Tidning. De
battinlägg där Ratios bok Svensk Utvecklingskraft om
nämns. 

2008-01-15	”Fritidspolitiker	(s):	Vilka	styr	och	vilka	får	
betalt/betala?”.	Vestmanlands Läns Tidning. Debatt
inlägg där Ratio omnämns.  

20080103 ”Lättare få jobb om du ser bra ut”. Expres
sen. Kommentar av Niclas Berggren.

Debattartiklar, krönika

2008-12-13	 ”EG-rätt	 sänker	 Lavalförslag”.	Dagens 
 Industri.	Debattinlägg	av	Nils	Karlson	och	Henrik	Lind
berg.

Ratio forskar om:
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Sture Nordh, TCO, förra statsrådet Bengt KÅ Johansson och 
Torsten Svensson från Uppsala universitet diskuterar den 
svenska modellen.

20081209 ”Varför är det så svårt med neddragning
ar?”. Södermanlands Nyheter.	Krönika	av	Gissur	Erlings
son där Peter SantessonWilson omnämns.

20081208 ” Unga måste få en chans”. Sydsvenskan. 
Debattinlägg	av	Nils	Karlson	och	Henrik	Lindberg.

20081128 ”Staten kan faktiskt inte styra konjunkturen”. 
Västerbottens Kuriren. Krönika av Andreas Bergh.

20081110 ”Lagfäst minimilön påverkar svenska model
len minst”. Kollega. Debattinlägg av Nils Karlson.

20081027 ”Nobelpristagaren Paul Krugman – en 
vänsterekonom?”. VästerbottensKuriren. Krönika av 
Andreas Bergh.  

2008-10-17	”Den	svenska	modellen	kan	knäckas	av	EG-
rätt”. Dagens Nyheter. Debattartikel av Nils Karlson och 
Henrik	Lindberg	om	deras	nya	bok	En	ny	svensk	mo
dell vägval på arbetsmarknaden: sönderfall, omregle
ring, avreglering eller modernisering?.

2008-09-27	”Hur	illa	är	det	egentligen	med	den	svenska	
ekonomin?”. VästerbottensKuriren. Krönika av Andreas 
Bergh.

2008-09-25	”Hur	legitimt	är	beslutsfattandet	i	lands
tinget?”. Södermanlands Nyheter. Krönika av Gissur 
Erlingsson.	

2008-08-28	”Marknaden	fixar	fusket-det	visar	köttfärs
skandalen”. Lysekilsposten. Debattinlägg av Niclas 
Berggren och Dan Klein.

20080716 ”Stigande matpriser som möjlighet”. Väster
bottensKuriren. Krönika av Andreas Bergh.

20080708 ”Politisk impotens utan partpiska”. Upp
sala Nya Tidning. Debattartikel av Peter Santesson
Wilson.

20080701 ”Robyn agerar inte som hon sjunger”. Neo. 
Artikel av Andreas Bergh.

20080505 ”Rymligt boende har sitt pris”. Bohuslän
ningen. Krönika av Andreas Bergh.

20080414 ”Debatten har kommit att handla om Udd
hammar”. Smålandsposten. Debattinlägg av Gissur 
Erlingsson.		

20080328 ”Låt inte väljarnas missuppfattningar sty
ra politiken”. Sundsvalls Tidning. Krönika av Andreas 
Bergh.

20080328 ”Låt inte väljarnas missuppfattningar styra po
litiken”. Sundsvalls Tidning. Krönika av Andreas Bergh.

20080229 ”Vad kostar atmosfären?”. Västerbottens
Kuriren. Krönika av Andreas Bergh.

2008 0129 ”I Afrika och Ryssland används euron – är 
det Sveriges tur snart?”. VästerbottensKuriren. Krönika 
av Andreas Bergh.  

20080102 ”Avskaffa de onödiga 3:12reglerna”. Tid
ningen Ångermanland mfl (2st). Debattinlägg av Dan 
Johansson.

20080101 ”Rättsstaten mår bra av ilska”. Forskning & 
Framsteg. Krönika av Andreas Bergh.

Medverkan/omnämnade i etermedia

20081219 ”Saltsjöbadsavtalet 70 år – nytt avtal drö
jer”. SR International. Radioinslag där Nils Karlson in
tervjuas.

2008-12-04	”Fokus:	Special	om	jobben”.	SR P4 Kalmar. 
Henrik	Lindberg	kommenterar	strukturomvandlingen.		

2008-11-20	”Framtiden	för	bruksorter”.	SR P1 Morgon. 
Henrik	Lindberg	kommenterar	varslet	i	Tidaholm.

2008-10-17	Slutkonferens	”En	ny	arbetsmarknadsmodell	
– sönderfall, omreglering, avreglering eller modernise
ring?.	Konferensen	inspelad	av	Axess	TV.	Medverkan
de	bl	a	Nils	Karlson,	Christer	Lundh,	Henrik	Lindberg,	
Jonas	Milton,	Anders	Narvinger,	Anna		Ekström,	Sture	
Nordh m fl.

Ratio forskar om:
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Maria Rankka, Timbro, Boa Ruthström, Agora, och Martin 
Ådahl, FORES, diskuterade framtidens välfärdsstat under 
Almedalsveckan i Visby.

20080925 ”Karteller håller uppe höga byggpriser”. 
SR	Ekonomiekot.	Inslag	om	Henrik	Lindbergs	nya	bok	
Korporativa karteller – en studie av byggsektor och 
jordbruk i den svenska modellen.

20080710 ” Svenskar måste betala mer för tjänster”. 
Webfinanser. Artikel där Dan Johanssons forskning 
omnämns. 

20080508 ”Rakt på sak”. SR P4 Örebro. Kommentar 
av	Henrik	Lindberg.

20080507 ”Vinnaren i slaget om opinionen går seg
rande ur lönestriden”. SR P4 Kronoberg. Kommentar av 
Henrik	Lindberg.

2008-04-08	”boken	som	menar	att	växande	välstånd	
leder till tidsbrist”. TV8 DI TV. Nils Karlson intervjuas om 
Ratios nyutgåva av Den rastlösa välfärdsmänniskan.  

20080330 ”Tidsbrist  ett mått på välstånd”. SR P1 
Godmorgon Världen. Nils Karlson intervjuas om Ratios 
nyutgåva av Den rastlösa välfärdsmänniskan. 

2008-03-14	”En	bok	–	en	författare:	Andreas	bergh”.	
SVT 24. Andreas Bergh intervjuas om sin bok Den 
 kapitalistiska välfärdsstaten.

20080229 ”Låt företagare välja skatteform friare”. 
SR Dagens Eko. Dan Johansson kommenterar Ratios 
forskning.

20080224 ”Vårt behov av nationalstater”. Veckans 
 debatt i Axess TV. Kommentarer av Nils Karlson.

20080119 Inlägg av Andreas Bergh i OBS, Sveriges 
Radio p1.

Egen bloggpost, forskningsrelaterad

Niclas Berggren. Stort antal forskningsrelaterade 
bloggposte	på	hhtp://nonicoclolas.wordpress.com

Gissur	Erlingsson.	Ett	 40-tal	 forskningsrelaterade	
bloggposter	http://remissinstansen.wordpress.com

Peter	Santesson-Wilson	=	http://inslag.se/	

Andreas	bergh	=	http://berghsbetraktelser.squarespa
ce.com/	Mängder	med	omnämnanden	hos	Johan	Nor
berg,	NEO	samt	SvD	ledarblogg	mm.

Henrik	Lindberg.	http://heimdalbloggen.wordpress.
com

Henrik	Lindberg	gästbloggare	under	Almedahlsveckan	
2008060711. SACObloggen.

Medias och organisationers internettomnämnande

20081203 ”Skambelagt är bra”. SvD ledarblogg. Peter 
SantessonWilson.

2008-11-19	”Hellre	berg-	och	dalbana	än	karusell”.	SvD	
ledarblogg. Inlägg om Niclas Berggren.

20081010 ”Nu ska barnen födas in i facket” SvD ledar
blogg. Inlägg om Niclas Berggren.

20081009 ”Refererar inlägg om vänsteralliansen”. SvD 
ledarblogg. Peter SantessonWilson.

20080902 ”Nedskärningar? Knappast!”. SvD Ledar
blogg. Peter SantessonWilson.

2008-07-22	”Förmögenhet	även	bra	för	entreprenör
skap”. SvD ledarblogg. Inlägg om Niclas Berggren.

20080716 ”Allt du skulle vilja veta om prostitution men 
varit för skraj att fråga om”. SvD ledarblogg. Inlägg om 
Niclas Berggren.

2008-06-04	”Sherlock	Holmes	tid	är	förbi”.	SvD	ledar
blogg. Inlägg om Niclas Berggren.

20080523 ”Anders Borg på gott och ont”. SvD ledar
blogg. Inlägg om Niclas Berggren.

20080107 ”Riksdagsmännen ’kränkta’ allt mer sällan”. 
SvD ledarblogg. Peter SantessonWilson.

Ratio forskar om:
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Konferenser i Ratios regi (med egen medverkan)

20081203 ”Rapport: Debatt om den svenska model
len” med bl a Magdalena Streijffert, Anna König Jerl
myr,	Nils	Karlson	och	Henrik	Lindberg.

2008-10-17	En	ny	svensk	arbetsmarknadsmodell	–	sön
derfall, omreglering, avreglering eller modernisering? 
Docent	Nils	Karlson	och	fil	dr.	Henrik	Lindberg.	Övriga	
medverkande: Cecilia Garme, Christer Lundh, profes
sor Göteborgs universitet, Per Bardh, avtalssekreterare 
LO,	Anna	Ekström,	ordförande	Saco,	Lars	Magnusson,	
professor Uppsala universitet, Jonas Malmberg, pro
fessor Uppsala universitet, Jonas Milton, vd Almega, 
Anders Narvinger, vd Teknikföretagen, Sture Nordh, 
ordförande TCO, AnnaStina Nordmark Nilsson, vd 
Företagarna.	Wallenbergsalen,	IVA.

20080917 Bokpresentation: Korporativa karteller i den 
svenska	modellen.	Fil	dr,	Henrik	Lindberg.	Övriga	med
verkande: Karin Pilsäter, ordförande i Näringsutskottet, 
Irene Wennemo, chef för Näringspolitiska enheten LO, 
Mats Bergman, professor i nationalekonomi Södertörns 
Högskola	och	tidigare	Konkurrensverket,	Nils	Karlson,	
docent	och	vd	för	Ratio.	Folkets	Hus,	City	Conference	
Center.

2008-07-11	”Stora	och	små	eller	snabbväxande	företag	
i den svenska modellen – en ny policydiskussion”. Ratio 
i Almedalen. Dan Johansson, Jens Spendrup, Signhild 
Arnegård	Hansen	m	fl.

2008-07-10	”Hur	ser	framtidens	välfärdsstatsmodell	
ut?”. Ratio i Almedalen. Andreas Bergh, Maria Rankka 
m fl.

20080708 ”Korporativa karteller i den svenska model
len”.	Ratio	i	Almedalen.	Henrik	Lindberg,	bo	Antoni	
m fl.

20080707 ”Vem sätter märket i en ny svensk arbets
marknadsmodell”. Ratio i Almedalen. Nils Karlson, 
 Jonas Milton m fl.

20080602 Debatt: Tidsbrist i överflöd. Den rastlösa 
välfärdsmänniskan. Nils Karlson docent och vd för Ra
tio. Anna Kinberg Batra, riksdagsledamot (m), Birger 
Schlaug, debattör och tidigare språkrör (mp). Ratios 
lokaler på Sveavägen.

2008-05-08	The	Eli	F.	Heckscher	Lecture	2008:	Entre
preneurship	and	big	business.	The	European	Expe
rience and the American Challenge. Youssef Cassis. 
Handelshögskolan	i	Stockholm.

20080414 Ratios öppna årsmöte 2008. ”Välfärdssta
ten, skatterna och företagandet” Nils Karlson. ”Den 
Kapitalistiska	välfärdsstaten”	Andreas	bergh.	”Från	
stora	och	små	till	snabbväxande	företag”	Dan	Johans
son. ”Skatter, institutioner och empirisk forskning om 
företagandets villkor” Mikael Stenkula. Summit Stock
holm.

20080408 Bokpresentation: Den rastlösa välfärds
människan. Nils Karlson, docent och vd för Ratio. Lars 
bergman,	professor	och	rektor	för	Handelshögskolan	i	
Stockholm,	Mats	Lundahl,	professor	Handelshögskolan	
i	Stockholm.	Handelshögskolan	i	Stockholm.

2008-04-03	Debatt:	Hur	ser	framtidens	välfärdsstat	ut?.	
Katrine	Kielos,	tf.	chefredaktör	Dagens	Arena,	Frida	
Johansson Metso, ordförande Liberala Ungdomsför
bundet. Andreas Bergh, fil dr., Ratio. Ratios lokaler på 
Sveavägen.

20080317 Konferens: Behöver marknadsekonomin 
mer lag och moral? 

Nils Karlson, docent och VD Ratio, Daniel Klein, pro
fessor George Mason University, Niclas Berggren, 
docent	Ratio.	Hans	Sjögren,	professor	Handelshög
skolan i Stockholm och Linköpings universitet. Övriga 
medverkande:	Urban	Karlström,	statssekreterare	Fi
nansdepartementet,	Ebba	Lindsö,	VD	Respect,	Mats	
Qviberg,	ordförande	Hagströmer	och	Qviberg.	Summit	
konferens.

Forskarseminarier på Ratio

20081210 ”Ronald Coase och de kollektiva nyttighe
terna: privata och statliga fyrar i europeisk komparativ 
belysning”	Erik	Lindberg,	Uppsala	universitet.	Oppo
nent:	Henrik	Lindberg.

2008-12-03	”Efter	folkrörelsepartiet	–	medlemmarna	
i det elektoraltprofessionella partiet” Svend Dahl, 
Stockholms universitet. Opponent: Peter Santesson
Wilson.

2008-11-12	”Supply	Equals	Success?	Explaining	the	
Swedish	Democrat	breakthrough	in	2006	Local	Elec
tions”	Gissur	Ó.	Erlingsson,	Växjö	universitet	och	Ratio	
(medförfattare:	Karl	Loxbo	och	Richard	Öhrvall).	Oppo
nent: Niclas Berggren.

2008-10-29	”How	important	is	geography	when	stud
ying rural nonagricultural employment: lessons from 
brazil”	Erik	Jonasson,	Lund	universitet.	Opponent:	
	Johan	Eklund.

Svenska aktiviteter 
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2008-10-15	”One	Size	Fits	All?	The	Effect	of	Teacher	
Cognitive and NonCognitive Ability on Student Achie
vement” Jonas Vlachos, Stockholms universitet (med
författare:	Erik	Grönqvist).	Opponent:	Andreas	bergh.

20081001 “Do Regional Investment Grants Improve 
Firm	Performance	and	Firm	Survival?	Evidence	from	Swe
den”	Sven-Olov	Daunfeldt,	Högskolan	i	Gävle	och	HUI	
(medförfattare: Mattias Ankarhem, Shahiduzzaman Quo
reshi	och	Niklas	Rudholm).	Opponent:	Johan	Eklund.

2008-09-17	”Dynamics	of	Firm	Growth”	Hans	Lööf,	
KTH.	Opponent:	Dan	Johansson.

2008-09-03	”F.	A.	Hayek’s	Objection	to	Constructivist	
Rationalism and Its Relation to Welfare State Legisla
tion”	Cyril	Holm,	Uppsala	universitet.	Opponent:	Nils	
Karlson.

2008-06-04	”The	(Economic)	Effects	of	Lay	Participa
tion in Courts – A CrossCountry Analysis” Stefan Voigt, 
PhilippsUniversität Marburg. Opponent: Nils Karlson.

20080521 ”Democratic Inclusion, Law and Causes” 
Ludvig Beckman, Stockholms universitet. Opponent: 
Peter SantessonWilson.

2008-05-08	”Informed	Electoral	Accountability	and	the	
Welfare	State:	Analyzing	Effects	of	TV	Election	Covera
ge	and	Survey-Embedded	Experiments”	Staffan	Kum
lin, Göteborgs universitet. Opponent: Andreas Bergh.

2008-04-23	”Coercion,	Exploitation	and	Consent	in	a	
Market	Economy:	An	Entrepreneurial	Approach”	John	
Meadowcroft, King’s College London. Opponent: 
 Mikael Stenkula.

2008-04-09	”Pocketbook	Voting:	New	Evidence	from	
Child	Care	Reforms”	Mikael	Elinder,	Uppsala	universi
tet	(medförfattare:	Henrik	Jordahl	och	Panu	Poutvaara).	
Opponent: Niclas Berggren.

2008-03-26	”Firm	Performance	and	International	Trade:	
Evidence	from	a	Small	Open	Economy”	Martin	Anders
son,	Internationella	Handelshögskolan	i	Jönköping	och	
KTH	(medförfattare:	Sara	Johansson	och	Hans	Lööw).	
Opponent: Dan Johansson.

2008-03-12	”Public	or	Private	Employee?	Wage	Differences	
in	Swedish	Elder	and	Health	Care	Industries”	Sofia	Mur
hem,	Uppsala	universitet.	Opponent:	Henrik	Lindberg.

2008-02-27	”Why	Are	Market	Economies	Politically	
Stable? A Theory of Capitalist Cohesion” Ola Olsson, 
Göteborgs universitet (medförfattare: CarlJohan Dal
gaard). Opponent: Mikael Stenkula.

2008-01-30	”Family	background	and	Income	during	the	
Rise of the Welfare State: Brother Correlations in Income 
for Swedish Men Born 19321968” Matthew Lindqust, 
Stockholms universitet (medförfattare: Anders Björk
lund och Markus Jäntti). Opponent: Andreas Bergh.

2008-01-16	”	Procedural	Fairness	Matters	to	Happi
ness: A New Look on Democracy and the Rule of Law” 
	Justina	Fischer,	Handelshögskolan	i	Stockholm.	Oppo
nent: Nils Karlson.

Medverkan i föreläsningar, seminarier och föredrag

20081211 ”Kommentator”. Rörlighet på arbetsmarkna
den, Globaliseringsrådet, Stockholm, Nils Karlson.

20081210 Gästföreläsning om ”Den kapitalistiska väl
färdsstaten”. PAprogrammet, Linköpings universitet. 
Andreas Bergh.

2008-12-09	”En	ny	svensk	modell”.	Sveriges	byggindu
strier, Sundsvall. Nils Karlson. 

2008-12-09	Föredrag	om	”En	ny	svensk	modell”	för	tidi
gare	förbundsdirektörer	vid	Svenskt	Näringsliv.	Henrik	
Lindberg.

2008-12-08	Föredrag	för	rekryteringsgruppen	om	”So
cial snedrekrytering och universitetsavgifter”. Lund 
universitet. Andreas Bergh.

20081203 ”Behövs en ny svensk modell”. Debatt 
 Ratio. Nils Karlson.

20081203 Presentation av min samlade aktuella forsk
ning (för styrelsen för Centrum för kommunstrategiska 
studier).	Gissur	Erlingsson.

2008-12-02	”Den	svenska	modellen	och	EG-rätten”.	Cen
terpartiets riksdagsgrupp, Riksdagen. Nils Karlson.

20081201 Workshop – Planning horizons of retrench
ment. Peter SantessonWilson.

20081120 ”Korruption i ickekorrupta stater”, gästfö
reläsare	för	grundstudenter	i	statsvetenskap,	Högsko
lan	i	Kalmar.	Gissur	Erlingsson.

2008-11-18	”En	ny	svensk	modell?”.	Försäkringsarbets
givarna, Infra City. Nils Karlson.

20081118 ”Om den kapitalistiska välfärdsstaten”. Me
tallgruppen. Andreas Bergh.

20081113 ”Den svenska modellen”. Svenskt Näringsliv. 
Nils Karlson.

20081105 ”Varför decentraliseras inte svensk lönebild
ning?”. Svenskt Näringsliv, Långholmen. Nils Karlson.

Svenska aktiviteter 
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20081103 Presentation av uppsats ”Decentralized bar
gaining in an international perspective” på workshop. 
Henrik	Lindberg.

2008-10-28	”En	ny	svensk	modell:	sönderfall,	omreg
lering,	avreglering	eller	omreglering?”.	Stiftelsen	Fritt	
Näringsliv, Gran Canaria. Nils Karlson.

2008-10-24	Föredrag	”Korporativa	karteller	i	den	svens
ka	modellen”	i	Föreningen	Heimdal.	Henrik	Lindberg.

20081016 Gästföreläsning om ”Den kapitalistiska väl
färdsstaten”. Anivå i Lund. Andreas Bergh.

20081015 Opponent på papper av Jonas Vlachos m 
fl. Andreas Bergh.

2008-10-14	Författarcirkel	om	”Den	kapitalistiska	väl
färdsstaten”. Nyköping. Andreas Bergh.

20081013 Gästföreläsning om ”Metod och institutio
ner”. Anivå i Lund. Andreas Bergh.

2008-10-12	Föredrag	om	”ekonomi”	för	LUF.	Andreas	
Bergh.

20081008 Gästföreläsning om ”Den kapitalistiska väl
färdsstaten”. Anivå i Lund. Andreas Bergh.

20081007 Presentation av Ratio för svenskt näringsliv 
och deras kommunikationsansvariga. Dan Johansson.

20081003 ”Om ekonomi, globalisering och den ka
pitalistiska	välfärdsstaten.	Executive	MbA,	Economic	
Foundation,	Lund.	Andreas	berg.

20081002 ”Partiernas inre liv och folkrörelsedemokra
tin”, inbjuden att tillsammans med Bengt Göransson 
inleda över ämnet under Demokrativeckan i Järfälla. 
Gissur	Erlingsson.

20080925 ”Ratio – i förniftets tjänst”, Rotary Borgen, 
Stockholm. Nils Karlson.

20080924 ”Om den kapitalistiska välfärdsstaten” 
Stora Livförsäkringsdagen. Andreas Bergh.

2008-09-17	”En	ny	svensk	modell”,	Sveriges	byggindu
strier, Arlanda. Nils Karlson.

2008-09-17	Dan	Johansson	opponent	på	Hans	Lööf.

20080914 ”Om ekonomi och den kapitalistiska väl
färdsstaten”.	Akademiska	diplomorogrammet,	Econo
mic	Foundation,	Lund.	Andreas	bergh.

2008-09-11	Föredrag	”Korporativa	karteller	i	den	svens
ka	modellen”	i	Föreningen	Heimdal.	Henrik	Lindberg.

20080904 ”Den svenska modellen”, Svenskt Närings
liv, Sigtuna. Nils Karlson.

20080820 ”Svensk modell i förändring”, Trygghets
fonden, Nacka, Nils Karlson.

20080815 ”Om ekonomi, globalisering och den 
	kapitalistiska	välfärdsstaten.	Executive	MbA,	Economic	
Foundation,	Lund.	Andreas	berg.

2008-07-11	Föredrag	för	Almega	i	Almedalen,	”Stora	
och	små	eller	snabbväxande	företag	i	den	svenska	mo
dellen – en ny policydiskussion”. Dan Johansson.

2008-07-10	Föredrag	för	Almega	i	Almedalen,	”Skat
terna och tjänstebranschernas utvecklingskraft – en 
ekonomisk analys”. Dan Johansson.

2008-07-10	”Framtiden	välfärdsstat”.	Ratio,	Almedalen.	
Andreas Bergh.

2008-07-10	Föredrag	för	Almega	i	Almedalen,	”Skat
terna och tjänstebranschernas utvecklingskraft – en 
ekonomisk analys. Dan Johansson.

20080709 ”Lavaldomen kräver minimilöner”, Teknik
företagen,	panel	med	Nils	Karlson,	Erland	Olauson,	
Stefan Löfvén, KarlOlof Stenkvist och Anders Weihe, 
Almedalen, Nils Karlson.

20080612 ”Partierna i kommunpolitiken”, presenta
tion av boken Partierna i kommunpolitiken för SKL:s 
demokratiberedning.	Gissur	Erlingsson.

2008-05-21	”En	liberal	konstitution”,	Liberala	gruppen,	
Stockholm. Nils Karlson.

20080514 ”Den svenska modellen”, Svenskt Närings
liv, Nils Karlson

2008-05-06	”Partier,	makt	och	 legitimitet”,	ERFA-
	dagarna.	Stockholm.	Gissur	Erlingsson

20080424 ”Den svenska modellen”, Almega. Nils 
Karlson.

2008-04-17	”Seminarium:	Äganderätten	ur	ett	rättseko
nomiskt perspektiv”, Juridicum, Uppsala universitet. 
Nils Karlson.

2008-04-17	”Partier,	makt	och	legitimitet”,	ERFA-dagar
na.	i	Malmö	och	Göteborg.	Gissur	Erlingsson.

2008-04-14	”Äganderätten	ur	ett	rättsekonomiskt	per
spektiv”, Juridicum, Uppsala universitet. Nils Karlson.

2008-04-03	”Framtidens	välfärdsstat”.	Andreas	bergh	
debatt	med	Katrine	Kielos	och	Frida	J	Metso.

20080331 ”PMseminarium”, kursen Politikens makt 
och institutioner, Ratio. Nils Karlson.

20080331 ”Avslutning”, LIVutbildningen, Svenskt Nä
ringsliv. Nils Karlson.

Svenska aktiviteter 
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2008-03-06	Föredrag	samt	paneldebatt	”Gynnas	Sve
rigedemokraterna?” i Liberala Ungdomsförbundet 
Stockholm.	Henrik	Lindberg.

20080301 ”Om socialliberalism, om den kapitalistis
ka välfärdsstaten”. Timbro, Stureakademien. Andreas 
Bergh.

2008-03-01	Föreläsning	för	Stureakademin	om	“public	
choice och institutionell ekonomi”. Niclas Berggren.

20080229 ”Om socialliberalism, om den kapitalistiska väl
färdsstaten”. Timbro, Stureakademien. Andreas Bergh.

2008-02-27	Opponering	av	”Why	Are	Market	Economies	
Politically Stable? A Theory of Capitalist Cohesion”(Ola 
Olsson) på Ratios egna seminarium. Mikael Stenkula.

20080219 Presentation av Ratio för svenskt näringsliv 
och deras kommunikationsansvariga. Dan Johansson.

2008-02-19	 Föreläsning	 om	 den	 svenska	 arbets
marknadsmodellen för Ratios kurs för Svenskt Närings
liv.	Henrik	Lindberg.

2008-02-19	Föreläsning	om	”Den	kapitalistiska	välfärds
staten”. Intern Ratiokurs. Andreas Bergh.

20080218 ”Politikens logik och villkor”, kursen Politi
kens makt och institutioner, Ratio. Nils Karlson.

20080218 ”Partiernas roll i demokratin”, föreläsning 
inom kursen Politikens makt och institutioner. Gissur 
Erlingsson.

20080213 ”Svensk modell i förändring – ett strategiskt 
perspektiv” Sveriges Byggindustrier, Nils Karlson.

2008-02-13	”Om	den	kapitalistiska	välfärdsstaten”.	För
säkringsbranschens Arbetsgivareorganisation. Andreas 
Bergh.

20080213 Dan Johansson opponent på Martin An
dersson.

20080206 ”Svensk modell i förändring – den framtida 
lönebildningen” SLA – Arbetsgivarna, Tammsvik, Nils 
Karlson.

20080201 ”Den svenska modellen”, Svenskt Närings
liv, Nils Karlson.

20080130 Opponent på papper av Anders Björklund 
m fl. Andreas Bergh.

20080128 ”Om den kapitalistiska välfärdsstaten”. 
Folkpartiets	riksdagskansli.	Andreas	bergh.

20080122 ”Reformerad lönebildning” Sveriges Bygg
industrier, Sigtuna. Nils Karlson.

2008-01-21	Presentation	av	min	och	Magnus	Henrek
sons uppsats Gazelles as Job Creators – A Survey and 
Interpretation	of	the	Evidence	på	internseminarium.	
Dan Johansson.

20080116 ”Partier, makt och legitimitet”, föreläsning 
vid Sveriges kommuner och landstings Demokratidag. 
Gissur	Erlingsson.

20080115 ”Reformerad lönebildning”, Metallgruppen. 
Nils Karlson.

Övrigt

Niclas Berggren ansvarig för Ratios forskarseminarie
serien.

Andreas Bergh invald i Bertil Ohlininstitutets styrelse 
juli 2008.

Andres	bergh.	Kurs	i	offentlig	ekonomi,	b/C-nivå	i	Lund.

Andres	bergh.	Kurs	i	institutionell	ekonomi,	b/C-nivå	
i Lund.

Johan	Eklund	handledare	av	magister-	och	kandidat
uppsatser	vid	Internationella	Handelshögskolan	i	Jön
köping.

Johan	Eklund.	Ansökan	till	Stint	om	finansiering	av	in
ternationellt forskningssamarbete.

Gissur	Erlingsson.	Gav	kursen	”Att	analysera	förvaltning
ens	politiska	roll”,	februari-mars	2008.	Växjö	universitet.

Gissur	Erlingsson.	Gav	kursen	”Samhällets	ekonomi	och	
organisering”,	maj-juni	2008.	Växjö	universitet.

Gissur	Erlingsson.	Handledde	av	10	uppsatser,	maj	juni	
2008.	Växjö	universitet.

Gissur	Erlingsson.	Opponerade	på	Daniel	Castillos	
slutseminarium för avhandlingsmanus, sociologiska 
institutionen, Stockholm.

Gissur	Erlingsson.	Sverigeexpert	för	projektet/surveyn	
Party Competition and Party Systems.

Gissur	Erlingsson.	Planerade	och	arrangerade	Växjö-
statsvetarnas internat “Vart har vi varit, var är vi, och 
vart är vi på väg”, på Öland.

Gissur	Erlingsson.	Agerat	peer	review	för	en	artikel	till	
Public Choice.

Dan	Johansson.	Handledare	 för	James	Dzansi	och	
 Johanna Palmberg.

Henrik	Lindberg.	Delat	ansvar	och	insats	för	en	delkurs	(7,5	
p)	på	Arbetsmarknadskunskap/Personaladministration	vid	
SU.	Föreläsningar/seminarier	och	slutuppgift/tentamen.

Svenska aktiviteter 
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Forskare
1. Nils Karlson, docent, vd

2. Niclas Berggren, docent, vice vd

3. Dan Johansson, docent, vice vd

4. Andreas Bergh, fil dr

5.	 Marcus	box,	fil	dr

6.	 Gissur	Erlingsson,	fil	dr

7. SvenOlov Daunfeldt, docent

8.	 Almas	Heshmati,	professor

9.	 Henrik	Lindberg,	fil	dr

10. Kristina Nyström, fil dr

11.	 Johan	Eklund,	fil	dr

12. Peter SantessonWilson, fil dr

Forskningassistenter
13. Carl Magnus Bjuggren, pol mag

14. Camilla Sandberg, pol mag

Kansli
15.	Ann-Kari	Edenius,	kommunikationschef

16.	Astrid	Ulleberg,	sekreterare/assistent

Doktorander
17. James Dzansi, bitr handledare Dan Johansson

18. Johanna Palmberg, bitr handledare Dan Johansson

Associerade forskare
19. Göran Albinsson Bruhner, ekon dr

20. PerOlof Bjuggren, professor i nationalekonomi, 

  Internationella handelshögskolan i Jönköping

21. AnnCharlotte Dorange, fil dr, ekonom vid Konkurrensverket

22. Gunnar Du Rietz, ekon dr

23.	Gunnar	Eliasson,	tidigare	professor

24.	Rolf	Henriksson,	fil	dr

25.	Henrik	Jordahl,	docent,	forskare	vid	Institutet	för	Näringslivsforskning

26.	Daniel	Klein,	professor	vid	Department	of	Economics,	George	Mason	University

27.	Erik	Moberg,	fil	lic,	fristående	statsvetare

28. Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap, Örebro universitet

29.	Hans	Sjögren,	professor	i	ekonomisk	historia	och	institutionell	ekonomi,	Linköpings	universitet

30.	Claes	Wihlborg,	professor	i	finansiell	ekonomi,	Handelshögskolan	i	Köpenhamn
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Finansiering

Medlemskap

Läs mer på www.ratio.se

Som medlem i Ratio stöder du unik forskning med avgörande betydelse för svenskt näringsliv och 
Sveriges utveckling. Dessutom får du vår aktuella bokutgivning, möjlighet att bygga nätverk och skapa 
kontakter, nyhetsbrev m m.

Ju fler medlemmar vi får, desto mer relevant forskning och desto större genomslag inom såväl den 
akademiska världen och bland annat beslutsfattare som den allmänna opinionen.

Du kan bli medlem antingen som enskild person eller i företagets namn. Årsavgiften har följande 
 nivåer:

–  enskilda personer 500 kr

–  företag med upp till 20 anställda 1 000 kr

–  företag med 20 till 100 anställda 2 500 kr

–  företag med 100 till 200 anställda 10 000 kr

–  företag med fler än 200 anställda 20 000 kr

–  organisationer 30 000 kr

För	företag	utgör	halva	avgiften	serviceavgift	(momspliktig).

Du kan betala in pengar direkt på vårt bankgiro nr 5126578 eller postgiro nr 3826211. Ange namn, företag, 
adress	och	e-post.	Eller	kontakta	oss	på	info@ratio.se.	Extra	stöd	välkomnas!

Ekonomiskt	stöd	och	avgifter	från	medlemmarna	är	av	stor	betydelse	för	Ratios	verksamhet.	Svenskt	
Näringsliv svarar för finansieringen av Ratios infrastruktur. Pågående forskningsprojekt finansieras bland 
annat av Ratios medlemmar bland företag, organisationer och enskilda individer, Stiftelsen Marcus och 
Amalia Wallenbergs Minnesfond, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, Sparbanksstiftelsen Alfa, Jan 
Wallanders	och	Tom	Hedelius	Stiftelse,	Svenskt	Näringsliv,	Vetenskapsrådet,	Försäkringskassan,	Krap
perupska	stiftelsen	samt	flera	enskilda	filantroper.	Övriga	finansiärer	av	konferenser	är	Liberty	Fund	och	
Earhart	Foundation.



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

•	Entreprenörskap,	marknadsekonomi	och	tillväxt	

•	Företagandets	villkor	–	lagar,	regler	och	värderingar	

•	Hur	politisk	förändring	kommer	till	stånd

Fokus	ligger	på	tvärvetenskaplig	forskning	inom	områden	som	är	vik
tiga för samhällsutvecklingen men forskningsmässigt underförsörjda.

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

Tel 08441 59 00 
Fax	08-441	59	29 
www.ratio.se


