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Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs 
Stiftelse, Svenskt Näringsliv, Vetenskapsrådet, Stockholms 
handels kammare, Earhart Foundation, Liberty Fund samt 
flera enskilda filantroper. 

Varenda krona vi får i anslag går till utveckling av ny kun-
skap inom områden av stor betydelse för Sveriges framtid. 
Med kvalitet, relevans och kunskapsspridning skapar vi förut-
sättningar för bättre beslut och ökad rationalitet inom politik 
och ekonomi.

Ratio har en unik profil som fristående, privat forsknings-
institut. Vi kan politik, marknader och företagande, med ett 
särskilt fokus på företagandets villkor. Nu fortsätter vi arbetet 
med att utveckla Ratio som ledande forskningsinstitut kring 
företagandets villkor!

Nils Karlson
Vd Ratio, docent

Vissa nya idéer har potential att bidra till att förbätt
ra samhället. Men nya tankar möter ofta motstånd 
från etablerade intressen och ingrodda föreställ
ningar. Det gäller inom samhället i stort, såväl som 
inom forskningen. Ratios uppgift är just att utveckla 
och sprida nya idéer och forskningsresultat som ger 
utvecklingskraft.

Ratio forskar om företagandets villkor, marknadsekonomi 
och politisk förändring. Det är områden som är viktiga 
för  samhäll ets utvecklingskraft och där aktuell forskning 
 saknas eller är otillräcklig. Stor vikt läggs även vid att föra ut 
forskning ens resultat och sprida kunskap som skapar förut-
sättningar för bättre beslut.

2009 har utan tvekan varit ett framgångsrikt år för Ratio. 
Vi har väsentligt ökat antalet internationella publikationer, 
organiserat flera internationella konferenser och erbjudit ett 
stort antal seminarier och föreläsningar inom olika områden 
för såväl forskare som företagare, journalister, politiker och 
partsföreträdare. Vi har dessutom varit väsentligt mer synliga 
i den offentliga debatten, i ledande tidningar, bl a på DN -
Debatt och i Dagens Industri, etermedia och digitala medier. 
Ratios arrangemang i Almedalen överträffade våra förvänt-
ningar, med brett och kvalificerat deltagande. Flera av våra 
forskare engagerades även som experter hos andra.

Totalt publicerade Ratios forskare 17 artiklar i internatio-
n ella vetenskapliga tidskrifter med peer-review under året. 
Ytterligare sex är accepterade för publicering. Det är ett 
tydligt mått på verksamhetens höga vetenskapliga nivå 
och produktivitet. Ett exempel på ett publicerat forsknings-
resultat är exempelvis att höga kapitalvinstskatter leder till 
inlåsning av kapital. Det försvårar för växande företag och 
minskar företags förnyelsen i ekonomin. Andra artiklar analy-
serar villkoren för snabb växande företag, vikten av bättre 
ekonomiska institutioner, hur beskattning påverkar aktie-
utdelningar mm.

Konferensen med Mont Pelerin Society i augusti på temat 
”Marknadsekonomin i välfärdsstaten” med 330 deltagare från 
33 länder var ytterligare en höjdpunkt under året. Kvaliteten på 
föreläsningar och diskussioner höll absolut världsklass.

Våra projekt, forskare och konferenser har finansiellt 
stöd från Ratios medlemmar bland företag, organisationer 
och enskilda individer. Vi har också fått stöd från Stiftelsen 
 Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Torsten och 
Ragnar  Söderbergs stiftelser, Sparbanksstiftelsen Alfa, Jan 

Idéer som ger utvecklingskraft

Ratio har en unik profil som fri-
stående, privat forskningsinstitut. 
Vi kan politik, marknader och 
 företagande, med ett särskilt 
fokus på företagandets villkor.

vd har ordet
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Ratio i korthet
Ratio är ett fristående forskningsinstitut med inriktning på företagandets villkor, marknadsekonomi och 
politisk förändring. Det är områden som är viktiga för samhällsutvecklingen och där aktuell forskning 
saknas eller är otillräcklig. 

Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning om svensk ekonomi och politik, med en tydlig internationell koppling. De veten-
skapliga kvalitetskraven är entydiga. 

Ratio har en unik profil. Vår vetenskapliga kompetens – som förenar forskning om politik, marknader och företagande – ger 
en särskild förmåga att analysera, tolka och förklara samtidens problem och framtidens utmaningar. Vår forskning skapar 
förutsättningar för bättre politiska beslut. Stor vikt läggs vid att föra ut forskningens resultat i samhällsdebatten.

Ratios vision är att vara ledande på forskning kring företagandets villkor.

ratio är ett fristående forsknings institut 
med uppgift att utveckla och sprida ny 
kunskap om:

> Företagandets villkor –  lagar, regler 
och värderingar 

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

> Entreprenörskap, marknadsekonomi 
och tillväxt 

Ekonomisk utveckling och tillväxt är i grun-
den ett resultat av företagsverksamhet, 
entreprenörskap och affärsexperiment 
på marknader. Att analysera hur denna 
tillväxtskapande process utvecklas är den 
andra delen i Ratios forskningsprofil. I en väl 
fungerande ekonomi sker en ständig för-
nyelse genom så kallad kreativ förstörelse 
– gamla företag och affärsidéer ersätts av 
nya,  växande företag. 

> Hur politisk förändring  kommer 
till stånd 

Det är ofta svårt och konfliktfyllt att föränd-
ra politisk-ekonomiska regelsystem. Ändå 
sker reformer. Den tredje delen i  Ratios 
forskningsprofil handlar om att beskriva de 
processer som möjliggör förändring och 
välståndshöjande reformer.
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Utmärkelser
Ny docent vid Ratio
Sven-Olov Daunfeldt utsågs 
2009 av den samhällsveten-
skapliga fakultetsnämnden 
vid Umeå universitet till 
docent i nationalekonomi. 
Sven-Olov disputerade 2001 
vid den nationalekonomiska 
institutionen, Umeå univer-
sitet, med avhandlingen 
 ”Essays on Intrahousehold 
Allocation and Policy Regime Shifts”. Sven-Olov anställ-
des den 1 februari som forskare vid Ratio. Han kommer 
närmast från en tjänst som forskningschef vid HUI, Handels 
Utredningsinstitut.

Forskarpris
Kristina Nyström mottog 
2009 Entreprenörskaps-
forums och Tillväxtverkets 
Unga forskarpris. Priskom-
mittén med professor Mag-
nus Henreksson motiverade 
utmärkelsen med att Kristina 
i sin forskning visat att kopp-
lingen till utbildning och den 
geografiska närheten till 
kunskap är viktiga faktorer 
för vår förståelse för entreprenörskapets anatomi. Kristinas 
forskning rör företagsdynamik och näringslivsomvandling. 
Kristina är även knuten till KTH.

Rådgivare åt regeringen
Andreas Bergh utsågs i 
oktober av regeringen till 
ledamot i forskningsbered-
ningen tillsammans med 
bland andra rektorerna för 
Umeå universitet, Karolin-
ska institutet och Sveriges 
Lantbruksuniversitet. Forsk-
ningsberedningens uppdrag 
är att ta fram analyser och 
underlag åt regeringen i forskningsfrågor. Högskole- och 
forskningsminister Tobias Krantz leder arbetet.

Andreas Bergh identifierades redan tidigare på året av 
Affärsvärlden som en av de 100 mäktigaste under 40 år i 
Sverige. Andreas är välfärdsforskare vid Ratio och knuten 
till Lunds universitet. Han är dessutom ständig deltagare i 
Ekonomiklubben som sänds i Axess-TV.

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

Våra forskningsprojekt finansieras bland annat av 
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, 
Sparbanksstiftelsen Alfa, Torsten och Ragnar Söder
bergs stiftelser, Vetenskapsrådet, Svenskt Näringsliv, 
Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore 
Browaldhs Stiftelse. Även enskilda filantroper stöder 
verksamheten.  

Forskningsprojekt
Ratio leder ett antal större forskningsprojekt, med 
stöd från en rad olika finansiärer, där vi samarbetar 
med andra forskare i Sverige och internationellt. Ra
tios forskare deltar även i projekt med andra univer
sitet och högskolor som huvudmän samt handleder 
doktorander och studenter.

Vi har under 2009 bedrivit följande  projekt 
(finansiär inom parentes):

l Familjeföretagandet, ägarbeskattningen och den ekono-
miska utvecklingen (Sparbanksstiftelsen Alfa och  CeFEO)

l Skatter och företagande – om skatters effekter på nyföre-
tagande, näringsstruktur och tillväxt (medlemmarna)

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

l Ekonomisk-politiska reformer i välfärdstater (Torsten och 
Ragnar Söderbergs stiftelser)

l Tillit och korruption i svenska kommuner – om omfatt-
ningen av offentlig korruption och dess konsekvenser 
 (Vetenskapsrådet)

800 17
publicerade 
vetenskapliga artiklar

konferens- och  
seminariedeltgare
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företagandets villkor – lagar, 
regler och värderingar

Företagandets villkor 
avgör framtiden
Att studera företagandets villkor och identifiera de 
lagar, regler och värderingar som är mest ändamåls
enliga för att starta, driva och utveckla företag är 
den första delen i Ratios forskningsprofil. Forsk  
n ingen på detta område omfattar allt från arbets
marknadsregleringar och grundlagens äganderätts
skydd till skatter och moraluppfattningar. 

Ratios forskning är inriktad på att se hur samhällets spelregler 
påverkar den ekonomiska utvecklingen. Det gäller inte minst 
hur villkoren för företagande – och därmed den sysselsättn ing 
och det välstånd som företag genererar – påverkas av institu-
tionernas utformning. Under året har vi bland annat fortsatt 
att utveckla kunskaperna kring arbetsmarknadens spelregler.

Trygghet i förändring
Projektet ”Staten och arbetsmarknaden – om konfliktregler 
och utvecklingskraft” har varit ett stort forskningsområde för 

Ratio i ett antal år. Den investering som gjorts i att ta fram 
ny kunskap på arbetsmarknadsområdet har gett återbäring 
under det gångna året och resulterat i ett par ytterligare 
skrifter och evenemang. 

Ratios forskning har fått fotfäste i den allmänna debatten 
om den svenska modellens framtid. Den 7 oktober arrangera-

Per Bardh, förhandlings
chef på LO, Dag Klacken
berg, VD Svensk Handel, 
Christin Johansson, 
ordförande Akademiker
förbundet SSR, och 
Jonas Milton, VD Almega, 
diskuterade förslaget om 
”Vingarnas trygghet”.
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aktuella projekt:
l Äganderätt, företagandets villkor och ekonomisk 

tillväxt 
 Syftet är att genom vetenskaplig forskning, med bas främst 

i nationalekonomi men även i statsvetenskap, juridik och 
ekonomisk historia, analysera sambandet mellan ägande-
rätt, företagandets villkor och ekonomisk tillväxt. Projektet 
finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs 
Minnesfond.

l Lokal lönebildning och förhandlingssystem – effekter 
på näringslivets utvecklingskraft

 Syftet är att belysa den svenska arbetsmarknadsmodel-
lens funktionssätt och effekter. Fokus ligger på den lokala 
lönebildningens konsekvenser och kopplingen till förhand-
lingssystem i stort. Projektet kombinerar fall- och bransch-
studier och kommer även att belysa konsekvenser för lön-
samhet, sysselsättning och företagens utvecklingskraft. 
Projektet finansieras gemensamt av Svenskt Näringsliv, dess 
medlemsorganisationer och Ratio.

l Institutioner, sociala attityder och ekonomisk tillväxt
 Syftet är att klargöra hur vissa institutioner och sociala 

 attityder påverkar ekonomisk tillväxt, liksom att undersöka 
hur institutioner påverkar sociala attityder. Forskning på 
detta område är betydelsefull för att bättre förstå varia-
tioner i tillväxt mellan länder. Det har också direkt kopp-
ling till politiskt beslutsfattande. Genom att studera hur 
institution er och sociala attityder påverkar tillväxt, och 
hur sociala attityder formas, tas ny kunskap fram om hur 
ekonomisk tillväxt kan ökas. Projektet finansieras av Veten-
skapsrådet.

Publikationer i urval
l Andreas Bergh och Gissur Erlingsson publicerade 

 ”Liberalization without Retrenchment” i Scandina
vian Political Studies, i vilken de undersökte på vilket 
sätt reformer i den svenska välfärdsstaten har kom
mit till stånd, med betoning av samförstånd som en 
central förklaringsfaktor. 

l Niclas Berggren publicerade ”Choosing One’s Own 
Informal Institutions” i Constitutional Political Eco
nomy, i vilken han analyserade hur förändringar i 
normer äger rum och hur de kan utvärderas, med 
grund i analyser av F. A. Hayek och John Maynard 
Keynes.

des ett seminarium om ”Vingarnas trygghet” där ett förslag 
till en ny svensk arbetsmarknadsmodell presenterades. Försla-
get publicerades även på Dagens Nyheters debattsida. 

En bärande idé är att åter göra trygghet i förändring –  
eller vingarnas trygghet – till arbetsmarknadsmodellens 
mål. Förslaget innebär att LAS avskaffas samtidigt som in-
komsttryggheten stärks och att åtgärder vidtas för att åstad-
komma fler jobb i växande företag. Ett ökat jobbskapande 
är av görande för att skapa en flexiblare arbetsmarknad där 
trygghet i förändring blir verklighet. 

Parterna som deltog i diskussionen såg fördelar i att alla får 
någon hjärtefråga tillgodosedd samtidigt som den  svenska 
modellen moderniseras för att möta nya omvärldsvillkor: 
glob alisering, ett förändrat värdeskapande i näringslivet 
och en utveckling mot en mer lokal lönebildning. Sjunkande 
medlemstal i de fackliga organisationerna och en stundande 
avtalsrörelse bidrar till ett starkt engagemang i frågan.

Företagens utvecklingskraft
I samarbete med Svenskt Näringsliv presenterades i april rapp-
orten ”Decentraliserad lönebildning – internationella fram-
gångsexempel”. Rapporten är en kartläggning av process erna 
i fyra europeiska länder (Danmark, Nederländerna, Stor-
britannien och Tyskland) som under 1980- och 1990-talen 
decentraliserade lönebildningen i någon form. Kartläggningen 
får en fortsättning i ett nytt projekt om ”Lokal lönebildning och 
förhandlingssystem – effekter på näringslivets utvecklingskraft” 
som är klart att sjösättas inför det nya verksamhetsåret. 

Det nya projektet avser att under kommande tre år stud-
era den svenska arbetsmarknadsmodellens funktionssätt och 
effekt er. Fokus ligger på den lokala lönebildningens konsekven-
ser och koppling till förhandlingssystemet i stort. Hur fungerar 
lönebildningen idag – lokalt och centralt – inom olika bran-
scher och företag, och vilka konsekvenser har detta för löner, 
lönsamhet, sysselsättning och företagens framtida utvecklings-
kraft? Finns det fungerande exempel från andra länder som kan 
inspirera Sverige på detta område? Forskningen är empiriskt 
inriktad och kommer att kombinera fall- och bransch studier 
med statistiska analyser och internationella jämförelser. 

En bärande idé är att åter göra 
trygghet i förändring – eller 
vingarnas trygghet – till arbets-
marknadsmodellens mål. 
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entreprenörskap, marknads
ekonomi och tillväxt 

Kreativ förstörelse 
och utvecklingskraft
Ekonomisk utveckling och tillväxt är i grunden ett 
resultat av företagsverksamhet, entreprenörskap 
och affärsexperiment på marknader. Att analysera 
hur denna välståndskapande process utvecklas är 
den andra delen i Ratios forskningsprofil. I en väl 
fungerande ekonomi sker en ständig förnyelse 
 gen om så kallad kreativ förstörelse – gamla företag 
och affärsidéer ersätts av nya, växande företag. 

Ratio har i flera projekt inriktat forskningen på att analyse-
ra i vilka företag och branscher som nya jobb skapas, vilka 
drivkrafter som ligger bakom etablering och expansion av 
företag, samt vilka spelregler som stimulerar ekonomins ut-
vecklingskraft. 

Privat och offentlig sysselsättning
”Forskningsinstitutet Ratio har uppmärksammat ett nytt 
 märkesår, 1950”, skriver Pontus Könberg i Svensk Handels-
tidning. Sedan 1950 har antalet jobb i den privata sektorn 
inte ökat alls. 

Dan Johansson, docent i nationalekonomi och vice VD 
på Ratio, och Carl Magnus Bjuggren, doktorand i national-
ekonomi, har i forskningsprojektet ”Familjeföretagandet, 
ägarbeskattningen och den ekonomiska utvecklingen” 
 (genomfört tillsammans med Internationella Handelshög-
skolan i Jönköping) visat att det inte skapats fler jobb i privat 

sektor sedan 1950. Den offentliga sektorn har däremot vuxit 
starkt.  Sveriges stora utmaning de kommande åren är att 
lyckas bejaka de förändringar som behövs för att skapa fler 
jobb i växande privata företag.

Sverige har de senaste decennierna genomfört en rad 
reformer som förbättrat förutsättningarna för privat entre-
prenörskap och företagande, till exempel avregleringen av 
kapitalmarknaderna under 1980-talet, ökad konkurrensut-
sättning av produkt- och tjänstemarknader och avskaffandet 
av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna. Sverige är också 
sedan länge en stark rättsstat med ett öppet och demokra-
tisk samhälle. Den svenska ekonomin visar stor öppenhet mot 
omvärlden med en stor utrikeshandel. Det är inte inom dessa 
områden det brister, utan forskningen pekar ut tre områden 
där fortsatta avregleringar är önskvärda: skattesystemet, 
 arbetsmarknaden och den offentliga sektorn. 

Inkomstskatterna har sänkts stegvis under den senaste 
mandatperioden för att stimulera utbudet av arbetskraft. 

Sveriges stora utmaning de kom-
mande åren är att lyckas bejaka 
de förändringar som behövs 
för att skapa fler jobb i växande 
 privata företag.
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aktuella projekt:
l Skatter och företagande 
 Om skatters effekter på nyföretagande, näringsstruktur 

och tillväxt. Projektet finansieras i huvudsak av Ratios med-
lemmar.

l Tillväxtföretagandet och den svenska modellen
 Syftet med projektet är att fördjupa analysen av de snabb-

växande företagens betydelse och tillväxtföretagandets in-
stitutionella villkor. Särskild uppmärksamhet ges problem-
ställningen varför det finns brist på kompetenta ägare i 
Sverige. 

l Skatter, entreprenörskap och företagsdynamik
 Syftet med projektet är att empiriskt undersöka skatters, 

särskilt ägarskatters, effekter på etablering, expansion och 
tillväxt av företag. Effekter för snabbväxande företag är av 
stort intresse då aktuell forskning visar att det är där de nya 
jobben skapas. 

Publikationer i urval
l Daunfeldt, SO. och Rudholm, N. (2009). “Revenues 

as Proxy for Profits: A Cautionary Note.” Applied 
Economic Letters 16: 679–681. 

l Henrekson, Magnus och Johansson, Dan (2009). 
”Competencies and Institutions Fostering High
growth Firms.” Foundations and Trends in Entre
preneurship, 5(1): 180.

forskning, utveckling och högteknologi avvisas därför som 
metod för att skapa fler gasellföretag. 
Ratio har under året förstärkt forskningsområdet med ytter-
ligare en forskare. Sven-Olov Daunfeldt rekryterades i början 
av året från Handelns Utredningsinstitut, HUI, där han var 
forskningschef. Sven-Olov Daunfeldt är docent i nationaleko-
nomi och i sin forskning inriktad på företagsutveckling. Han 
har belyst frågor som varför vissa företag visar god tillväxt 
medan andra stagnerar och slutligen upphör att existera. Han 
har också utforskat vad som är speciellt med snabbväxarna 
samt vad det är som gör att vissa mycket lönsamma företag 
inte expanderar. 

Under året har projektet ”Familjeföretagandet, ägarbe-
skattningen och den ekonomiska utvecklingen” (Sparbanks-
stiftelsen Alfa och CeFEO) avslutats.

Källa: Bjuggren, Carl Magnus och Johansson, Dan (2009). ”Privat och offentlig 
sysselsättning i Sverige 1950–2005.” Ekonomisk Debatt, 37(1): 4153.

I det strukturellt svaga sysselsättningsläget verkar detta vara 
otillräckligt. Även skatterna på företagare, utdelnings- och 
reavinstskatter, liksom bolagsskatter som negativt påverkar 
viljan att starta och driva företag, bör förmodligen sänkas för 
att öka efterfrågan på arbetskraft. En kraftigt ökad syssel-
sättning kräver troligtvis fler och växande arbetsgivare. 
 Kapitalbeskattningen leder också till inlåsningseffekter på 
 kapital enligt aktuell forskning. Riskvilligt kapital till nya väx-
ande verksamheter frigörs inte i önskad utsträckning och 
bidrar därmed till bristande dynamik. 

Även den svenska arbetsmarknadens funktionssätt bidrar 
till stelheten. Lagen om anställningsskydd, LAS, och principen 
om ”sist in, först ut” minskar viljan att nyanställa liksom att 
byta jobb. 

Villkoren för framväxten av nya, välbetalda jobb i Sverige 
stärks också av ökad näringsfrihet.

De snabbväxande företagens betydelse
Ratio har också uppmärksammat vilka faktorer som ligger 
bakom tillkomsten av nya jobb. I projektet ”Tillväxtföreta-
gandet och den svenska modellen” framkommer det att 
merparten av nya jobb skapas i snabbväxande företag, av de 
så kallade gasellerna. Utmärkande för dessa är att de i allmän-
het är små. Det finns även stora gasellföretag, och speciellt i 
USA verkar det som att snabbväxande storföretag står för en 
betydande del av sysselsättningsökningen. Dessa kallas  för 
supergaseller. Oavsett storlek, så verkar gasellföretagen vara 
yngre än andra företag. Betydelsen av förnyelse och företags-
dynamik betonas därför av forskningen, som inte finner något 
stöd för att snabbväxande företag skulle vara överrepresen-
terade i högteknologiska branscher. Ensidiga satsningar på 

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Befolkning

Offentligt anställda

Privat anställda

Befolkning och antal anställda i Sverige 19502005,  
kumulativ förändring (tusental) 

19
50

19
53

19
56

19
59

19
62

19
65

19
68

19
71

19
74

19
77

19
80

19
83

19
86

19
89

19
92

19
95

19
98

2001
2004



8  RATIO • Verksamhetsberättelse 2009

hur politisk förändring   
kommer till stånd 

Statskonst – att genomföra 
tillväxthöjande reformer

Det är ofta svårt och konfliktfyllt att förändra polit
iskekonomiska regelsystem. Status quo har star
ka försvarare och att reformera är lättare sagt än 
gjort.  Ändå sker förändringar. Tredje delen i Ratios 
forskningsprofil handlar om hur politisk förändring 
kommer till stånd. 

Kan bara fegisar vinna val?
Som ett resultat av ett projekt om ekonomisk-politiska 
 re f ormer i välfärdsstater publicerades under året antologin 
 Reform – förändring och tröghet i välfärdsstaterna med 
Rat ios forskare Peter Santesson-Wilson och Gissur Erlings-
son som författare och redaktörer. Forskning om reformer är 
starkt  eftersatt, särskilt när det gäller politiska förändringar i 
mogna västerländska välfärdsstater. Ratio kan på detta sätt 
ge ett väsentligt bidrag till kunskapen om hur de politiska 
processer ser ut som leder till att ineffektiva institutioner 
ersätts med effektiva och välfärdsskapande.

Reform – förändring och tröghet i välfärdsstaterna utges 
på Norstedts förlag, som 2008 övertog Ratios förlagsverk-
samhet, och har rönt stor uppskattning. Den politiska situa-
tionen inför valet 2010 ökar intresset och boken kan bidra 
till att förklara vad som sker fram till valet och vad vi kan 
förvänta oss därefter. 

Ratio har under året arrangerat flera samtal kring politisk 
förändring, i Almedalen liksom i våra egna lokaler. 

Forskning om reformer är starkt eftersatt, särskilt när det gäller politiska 
 förändringar i mogna västerländska välfärdsstater. 
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aktuella projekt:
l Ekonomiskpolitiska reformer i välfärdsstater
 Projektet syftar till att bättre förstå vilka processer som 

 leder till att ineffektiva lagar och regler ersätts med 
 effektiva. Även erfarenheter av misslyckade reformproces-
ser kan komma att studeras i projektet. Projektet finans-
ieras av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser.

l Ekonomiskpolitiskt lärande: avregleringarna och 
 den svenska socialdemokratin 19821991
 Projektet kartlägger en period då svensk politik – och 

svenskt näringsliv – var i stark omvandling. Det social dem-
o  kratiska partiet var statsbärande och genomgick stora 
förändringar. Hur var det möjligt att genomföra den stora 
reformagendan med långtgående avregleringar? Projek-
tet finansieras av Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse 
samt Tore Browaldhs stiftelse.

l Tillit och korruption i svenska kommuner
 Projektets syfte är att ta fram grundläggande empirisk kun-

skap om den faktiska omfattningen av korruption i svenska 
kommuner och hur utvecklingen över tid har sett ut att 
presentera förklaringar till den existerande korruptionen 
i svenska kommuner, samt att formulera förslag till hur 
off entlig korruption kan stävjas. Projektet är finansierat av 
Vetenskapsrådet.

Publikationer i urval
l Peter SantessonWilson och Gissur Erlingsson (red), 

2009. Reform – Förändring och tröghet i välfärds
staterna. Stockholm: Norstedts.

l Andreas Bergh och Martin Karlsson, 2009. ”Govern
ment size and growth: accounting for economic 
freedom and globalization” Public Choice, forth
coming.

Att förändra är svårt. Ändå sker det. Hur det går till ger boken  
Reform – förändring och tröghet i välfärdsstaterna svar på.

Widar Andersson, Andreas Bergh (moderator) och Peter SantessonWilson sam
talade om hur reformer genomförs, vid ett seminarium på Ratio där 
även Per Gudmundson deltog.

�

P o l i t i k e n s  t rö g h e t s fa k t o r e r 

–  va r f ö r  ä r  d e t  s vå rt  at t  r e f o r m e r a ?

Utdrag ur santesson-Wilson och erlingsson (red.): 

reform –  tröghet och förändring i  välfärdsstaterna

Utkommer i augusti 2009
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Vägar ur krisen – 
svensk modell i förändring

Den ekonomiska krisen har tydliggjort behovet av ekonomiskpolitiska reformer. Ratio genomförde fyra 
egna seminarier i Almedalen 2009, där vi utforskade vägarna ur krisen och den svenska modellens föränd
ring. Sammanlagt hade Ratio fler än 300 besökare. Dessutom medverkade Ratios forskare i ytterligare åtta 
seminarier hos andra arrangörer.

ratio i almedalen

Ett fullsatt auditiorium diskuterade den svenska lönebildningsmodellens utmaningar.

Överlever den svenska 
modellen? 
Inför ett fullsatt auditorium presente-
rade Henrik Lindberg forskning som 
visar att den svenska modellen har 
stora svagheter och bör omstöpas. 
Det är t ex tydligt att invandrare och 
ungdomar har svårt att komma in på 
arbetsmarknaden. Samtidigt finns det 
starka krafter som vill bevara model-
len, trots dess brister. I den efterföl-
jande diskussionen deltog Per Bardh, 
LO, Dag Klackenberg, Svensk Handel, 
Claes Stråth, Medlingsinstitutet och 
Christer Ågren, Svenskt Näringsliv.

Claes Stråth, Medlingsinstitutet, och Per Bardh, 
avtalssekreterare på LO, deltog i panelen. 

Krishanteringens statskonst
Peter Santesson-Wilson presenterade delar av den nya antologin Reform – 
politiskt förändring i välfärdsstater, vid ett seminarium där sedan Per Schling-
mann, partisekreterare (M) och Sven-Erik Österberg, riksdagsledamot och 
gruppledare (S), diskuterade krishanteringens statskonst. Det blev ett utfors-
kande och genuint samtal där ideologier och partipolitik lämnades åt sidan 
för en timme.

SvenErik Österberg och Per Schlingmann.
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Budgetdisciplin tar inte 
Sverige ur krisen
I en mycket annorlunda miljö – 
St Lars ruin – diskuterade Andreas 
Bergh och två riksdagsledamöter, 
Luciano Astudillo (S) och Annie 
Johansson (C), Sverige efter krisen. 
Enbart budgetdisciplin räcker inte 
för att göra Sverige starkt. Refor-
mer behövs kring skatter, arbets-
marknad och socialbidrag, menade 
Andreas Bergh som är doktor i 
nationalekonomi och specialiserad 
på välfärdsfrågor. Jens Spendrup 
bjöd på klosteröl i det intilliggande 
Gotlands Bryggeri.

St Lars ruin i Visby fick en ny funktion då Ratio 
presenterade ny forskning om vad Sverige 
behöver efter krisen. 

Jens Spendrup bjöd på klosteröl i det nära
liggande Gotlands Bryggeri. 

Luciano Astudillo diskuterar sina visioner om 
Sverige efter krisen.

Från vänster: Jens 
Spendrup, AnnaStina 
Nordmark Nilsson, 
Tomas Eneroth, 
 SvenOlov Daunfeldt 
och Nils Karlson.

Tveksamt med stöd 
till företag
Under rubriken ”Hindrar stöd och bi-
drag de nya jobben?” presenterades 
ny forskning om effekter av stöd och 
bidrag till företag. 

Det är mycket tveksamt om stöd till 
företag ska förekomma, eftersom det 
normalt inte leder till de positiva effek-
ter som avses, konstaterade Sven-Olov 
Daunfeldt som lett forskningsprojek-
tet. Stöden snedvrider konkurrensen 
och kan hindra andra företag att 
växa. I diskussionen deltog också Jens 
Spendrup, Spendrups AB, Anna-Stina 
Nordmark Nilsson,  Företagarna, och 
Tomas Eneroth, riksdagsledamot (S).

AnnaStina Nordmark, Nils Karlson och Annika 
Lundius efter Ratios saminarium om stöd till 
företag.
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Publikationer 2009

ARTIKLAR MED PEER REVIEW

Berggren, Niclas (2009). ”Choosing One’s 
Own Informal Institutions: On Hayek’s Critique 
of Keynes’s Immoralism.” Constitutional Political 
Economy, 20(2): 139-159. 

Berggren, Niclas, Jordahl, Henrik och Stern, 
Charlotta (2009). ”The Political Opinions of 
Swedish Social Scientists.” Finnish Economic 
Papers, 22(2): 75-88. 

Bergh, Andreas och Erlingsson, Gissur Ó (2009). 
”Liberalization without Retrenchment: Under-
standing the Consensus on Swedish Welfare 
State Reforms. ”Scandinavian Political Studies, 
32(1): 71-93.

Bergh, Andreas och Fink, Günther (2009). 
”High er Education, Elite Institutions, and Inequa-
lity.” European Economic Review 53(3): 376-
384. 

Daunfeldt, SO., och Rudholm, N. (2009). 
“Revenues as Proxy for Profits: A Cautionary 
Note.” Applied Economic Letters 16: 679-681. 

Daunfeldt, SO., Selander, C., och Wikström, 
M. (2009). “Taxation, Dividend Payments and 
Ex-Day Price Changes.” Multinational Finance 
Journal, 13: 141-160.
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(2009). “Congestion Charges and Retail Reve-
nues: Results from the Stockholm Road Pricing 
Trial.” Transportation Research Part A, 43A: 
306-309. 

Eklund, Johan (2009). ”Q-theory of Investment 
and Earnings Retentions – Evidence from Scan-
dinavia.” Empirical Economics, DOI 10.1007/
s00181-009-0323-5. 

Eklund, J., Palmberg, J., och Wiberg, D. (2009) 
“Ownership Structure, Board Composition and 
Investment Performance.” Corporate Owner-
ship and Control, vol. 6.

Erlingsson, Gissur Ó. (2009). ”The Spatial Dif-
fusion of Party-entrepreneurs in Swedish Local 
Politics.” Political Geography, 27(8): 857-874.

Erlingsson, Gissur Ó. (2009). ”Why Do Party 
Systems Tend to Be So Stable? A Review of 
Rationalist’s Contributions.” Bifröst Journal of 
Social Science, nr 3.

Erlingsson, Gissur Ó. och Ödalen, Jörgen 
(2009). ”Den politiska basorganisationens fram-
tid: Fyra realistiska vägval.” Statsvetenskaplig 
tidskrift, 111(2), 115–134.

Henrekson, Magnus och Johansson, Dan 
(2009). ”Competencies and Institutions Fostering 
High-growth Firms.” Foundations and Trends in 
Entrepreneurship, 5(1): 1-80. 

Klein, Daniel och Orsborn, Aaron (2009). ”Con- 
catenate coordination and mutual coordina-
tion.” Journal of Economic Behavior & Organi-
zation, 72(1): 176-187. Nyström, K. (2009).

Nystöm, K. (2009). “Entry, Market Turbulence 
and Industry Employment Growth.” Empirica, 
36 (3) 293-308.

Nystöm, K. (2009). “The Importance of Indu-
stry Structure in the Analysis of Regional Entry 
and Exit: The Case Of Sweden.” Regional and 
sectoral studies, Vol 9. Issue 2.

Poutvaara, Panu, Jordahl, Henrik och Berg
gren, Niclas (2009). ”Faces of Politicians: Baby-
facedness Predicts Inferred Competence but 
Not Electoral Success.” Journal of Experimental 
 Social Psychology, 45(5): 1132-1135. 

ARTIKLAR MED PEER REVIEW – 
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Berggren, Niclas, Jordahl, Henrik och Poutvaara, 
Panu (2009). ”The Looks of a Winner: Beauty and 
Electoral Success.” Journal of Public Economics.

Bergh, Andreas (2009). ”Explaining the Survi-
val of the Swedish Welfare State: Maintaining 
Political Support through Incremental Change.” 
Financial Theory and Practice.

Daunfeldt, SO., PraskiStåhlgren, U och Rud
holm, N. (2009). “Do High Taxes Lock-in Capital 
Gains? Evidence from a Dual Income Tax Sys-
tem.” Public Choice.

Erlingsson, G. (2009). ”Egoism, grupplojalitet 
och korruption i svensk kommunalpolitik: Lär-
domar från spelteori och experimentell sam-
hällsvetenskap.” Statsvetenskaplig tidskrift, 
kommande 2010.

Henrekson, Magnus och Johansson, Dan 
(2009). ”Gazelles as Job Creators - A Survey and 
Interpretation of the Evidence.” Small Business 
Economics.

Johansson, Dan (2009). ”The Theory of the 
Experimentally Organized Economy and Com-
petence Blocs: An Introduction.” The Journal of 
Evolutionary Economics. 

ARTIKLAR UTAN PEER REVIEW 

Bjuggren, Carl Magnus och Johansson, Dan 
(2009). ”Privat och offentlig sysselsättning i 
Sverige 1950-2005.” Ekonomisk Debatt, 37(1): 
41-53. 

Erlingsson, G. och SantessonWilson, P. (2009). 
”Varför är det så svårt att förändra?” Gränssnitt, 
nr 18.

Karlson, Nils och Lindberg, Henrik (2009). 
”Den svenska modellen vid vägs ände?” Ekono-
misk Debatt, 37(3): 54-64. 

BOKKAPITEL

Bjuggren, PerOlof och Eklund, E. Johan 
(2009). ”The cost of legal uncertainty: the 
impact of insecure property rights on cost 
of capital” I Bjuggren, P-O och Mueller, D. C. 
(red.) The Modern Firm, Corporate Governance 
and Investment, Edward Elgar. 

Bjuggren, PerOlof och Palmberg Johanna 
(2009). ”A Contractual Perspective of the Firm 
with an Application to the Maritime Industry.” I 
Bjuggren Per-Olof och Mueller Dennis (red.) The 
Modern Firm, Corporate Governance and Invest-
ment, Edward Elgar.

Eklund, E. Johan (2009). ”Corporate governan-
ce and investments in Scandinavia – ownership 
concentration and dual-class equity structure” 
I Bjuggren, P-O och Mueller, D. C. (red.) The Mo-
dern Firm, Corporate Governance and Invest-
ment, Edward Elgar. 

Karlson, N. (2009) “Varför decentraliseras inte 
svensk lönebildning?” i Ekerlid/Svenskt Närings-
liv.

Nystöm, K. (2009). “Firm Size, Firm Maturity and 
Product and Process R&D i Swedish Manufactur-
ing Firms.” in Karlsson, C. Johansson B. and R.R. 
Stough, (Eds.) Innovations and Entrepreneurship 
in Functional Regions, Edward Elgar.



RATIO • Verksamhetsberättelse 2009  13

Publikationer 2008
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Bradshaw and Carrington Entrepreneurship and 
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Nova Science.
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Role of Entrepreneurship Theory and Methods, 
Practice and Policy, Edward Elgar.
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RAPPORTER

Bergh, Andreas (2009) ”Skatterna och fördel-
ningspolitiken: Hur viktig ärvärnskatten? ”Rap-
port åt Almega, presenterad under Almedals-
veckan.

Eklund, Johan (2009) Entrepreneurship Re-
port: The holy city of Najaf”, Irak. Presenterad i  
Council of foreign relations i juni 2009.

Erlingsson, Gissur (2009) Partidemokrati på 
landstingsnivå: Kunskapsinventering med  
empiriska illustrationer. Centrum för Kom-
munstrategiska Studier, Norrköping, Rapport-
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Lindberg, Henrik och Karlson, Nils (2009) De-
centraliserad lönebildning – internationella 
framgångsexempel, Publicerad i Rapportserie 
Svenskt Näringsliv, april 2009.

Lindberg, Henrik (2009) Överlever den svenska 
modellen? Rapport till seminarium i Almedalen 
juni 2009.

Lindberg, Henrik och Karlson, Nils (2009) Vingar-
nas trygghet möjliggör ny historisk uppgörelse. 
Framlagd till seminarium den 7 oktober.
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KRÖNIKOR OCH DEBATTARTIKLAR

2009-12-30 ”Varning för enkla lösningar i politi-
ken”. Västerbottenskuriren. Krönika av Andreas 
Bergh.

2009-12-27 ”Var inte rädda för att använda 
sekatören”. Svenska Dagbladet. Ledarartikel av 
Peter Santesson-Wilson.  

2009-12-11 ”Bargaining round can reach a ne-
gotiating nightmare 2010”. Stockholm News. 
Krönika av Henrik Lindberg.  

2009-12-10 ”Sd:s framgångar beror inte på 
ökad främlingsfientlighet”. Newsmill. Artikel av 
Gissur Ó Erlingsson.  

2009-12-02 ”Replik: Faritrade inte alltid rätt-
vist”. Norran och Norra Västerbotten. Andreas 
Berghs replik på en replik på hans krönika den 
23 november.  

2009-11-30 ”Valframgången beror inte på ökad 
främlingsfientlighet”. Praktik&Teori. Artikel av 
Gissur Ó Erlingsson.   (s.21-25)

2009-11-23 ”Större rörlighet i Sverige än i 
USA?”. Svenska Dagbladet. Krönika av Andreas 
Bergh.  

2009-11-23 ”Fairtrade inte alltid rättvist”. Norran. 
Krönika av Andreas Bergh. 
 
2009-11-02 ”Avskaffad värnplikt bra för ekono-
min”. VästerbottensKuriren, Norran mfl. Debatt-
artikel av Niclas Berggren.  

2009-10-27 ”Politiker bryter inte vallöften”. 
Södermanlands Nyheter. Krönika av Gissur 
 Erlingsson.  

2009-10-14 ”Vem ska gynnas?”. Dagens Sam-
hälle. Debattartikel av Andreas Bergh och Gissur 
Erlingsson.  

2009-10-14 ”Gränsöverskridande pris”. Sunds-
valls Tidning, Ystads Allehanda m fl. Krönika av 
Andreas Bergh.  

2009-09-22 ”Arbetsmarknaden behöver en  
ny historisk kompromiss”. Dagens Nyheter.  
Debattartikel av Nils Karlson och Henrik  
Lindberg.  

2009-09-15 ”Ger du pengar för att döva det 
dåliga samvetet?”. Allehanda, Västerbottens-
Kuriren m fl. Krönika av Andreas Bergh.  

2009-09-10 ”Näthattandet”. MagasinetNeo. 
Krönika av Peter Santesson-Wilson.

2009-09-06 ”Domstolar oumbärliga i demokra-
tin”. Svenska Dagbladet. Debattartikel av Nils 
Karlson.  

2009-08-27 ”Maktmissbruk borde inte förvåna”. 
Södermanlands Nyheter. Krönika av Gissur Ó 
 Erlingsson.  

2009-08-07 ”Socialdemokratiskt förslag hotar 
välfärden”. Västerbottens-Kuriren m fl. Krönika 
av Andreas Bergh.  

2009-08-03 ”Ingen ökad främlingsfientlighet”. 
Södermanlands Nyheter. Krönika av Gissur Ó 
Erlingsson.  

2009-07-25 ”Knappast lönt att försvara språ-
ket”. Dalarnas Tidningar, Sundsvalls Tidning m fl. 
 Krönika av Andreas Bergh.  

2009-07-02 ”Falkvinge som påfågel”. Magasi-
netNeo. Krönika av Peter Santesson-Wilson.

2009-06-27 ”Skattesystemet är obegripligt”. 
Sydsvenskan. Krönika av Andreas Bergh.

2009-06-26 ”Jobbavdraget gjorde skattesyste-
met svårtytt”. Motala&Vadstena Tidning. Krö-
nika av Andreas Bergh.  

2009-06-08 ”Småpartierna laddar”. Ordfront 
magasin. Artikel av Gissur Ó Erlingsson.  

2009-06-05 ”Därför är tennis roligare än fot-
boll”. Kvällsposten och GT. Debattartikel av 
Andreas Bergh. 

2009-05-29 ”Samhällen med Tobleroneskanda-
ler har fördelar”. Västerbottens-Kuriren. Ledar-
artikel av Andreas Bergh.
  
2009-05-28 ”Tillåt handel med njurar”. News-
mill. Artikel av Niclas Berggren. 
 
2009-05-25 ”Hökmark sprider en myt”. Dagens 
Industri. Debattartikel av Nils Karlson och Henrik 
Lindberg.  

2009-05-23 ”Den svenska modellen gynnar 
bara parterna”. Dagens Industri. Debattartikel 
av Nils Karlson och Henrik Lindberg. 

2009-05-20 ”(S)nubben som saknas”. Magasi-
netNeo. Krönika av Peter Santesson-Wilson.

2009-05-12 ”Om att sätta jobben främst”. 
Enköpings-posten mfl. Debattartikel av Niclas 
Berggren.

2009-05-06 ”Kvinnors närvaro spelar roll poli-
tiskt”. Södermanlands Nyheter. Krönika av Gissur 
Erlingsson.  

2009-05-04 ”Kapitalismen är historiskt överläg-
sen”. Lundagård.nu. Debattartikel av Andreas 
Bergh.  

2009-04-24 ”Var kommer pengarna ifrån?”. 
Gotlands Tidningar. Ledarartikel av Andreas 
Bergh.  
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2009-04-13 ”Självstyret och individens frihet”. 
Liberal Debatt. Artikel av Gissur Erlingsson och 
Jörgen Ödalen. 

2009-03-23 ”Utmärkt läge att reformera arbets-
marknaden”. VästerbottensKuriren. Ledarartikel 
av Andreas Bergh.  

2009-03-09 ”Argument för regionnivån ef-
terlyses” Södermanlands Nyheter. Krönika av 
Gissur Ó Erlingsson, där även Andreas Bergh 
omnämns.  

2009-03-04 ”Gör politiken kunglig”. Trelleborgs 
Allehanda. Artikel av Peter Santesson-Wilson.

2009-02-17 ”Avgifter och privatisering enda  
vägen ur skattegapet”. Dagens Industri. Debatt-
artikel av Nils Karlson.  

2009-02-09 ”Skulle Nadal ha fått mer än  
Williams? ”Västerbottens-Kuriren. Krönika av 
Andreas Bergh.  

2009-01-26 ”Äntligen en god nyhet för den 
representativa demokratin” Södermanlands 
Nyheter. Krönika av Gissur Ó Erlingsson. 

2009-01-13 ”Förstärk korruptionsbekämp-
ningen”. Sydsvenskan. Debattartikel av Gissur 
Ó Erlingsson, Andreas Bergh m fl. 

2009-01-07 ”Bara entreprenörer skapar fram-
tidsjobb”. Expressen. Debattartikel av Peter 
Santesson-Wilson. 

2009-01-03 ”Är statligt stöd alltid fel?” Trelle-
borgs Allehanda m fl. Krönika av Andreas Bergh.

MEDVERKAN I ETERMEDIA 2009

2009-08-31 ”Medlemmar flyr facken”. SVT  
Rapport. Inslag med Nils Karlson. 

2009-08-26 ”Byggsektorn behöver ökad kon-
kurrens”. SR Ekot. Inslag där Henrik Lindberg 
intervjuas.  

2009-08-11 ”Kommunpolitiker är redo att se 
mellan fingrarna”. SVT. Inslag där Andreas Bergh 
medverkar.  

2009-06-09 ”Brunchrapporten”. SR P3. Niclas 
Berggren kommenterar utseendets betydelse 
i politiken.  

2009-06-08 ”Sverigedemokraterna ökade i lä-
net”. SR Sörmland. Reportage där Gissur Erlings-
son kommenterar.  

2009-02-18 ”Biltillverkaren Saabs dagar kan vara 
räknade”. Studio Ett, SR P1. Henrik Lindberg om 
GM:s besked i natt.

”Ekonomiklubben”. Axess TV. Programserie i 10 
delar där Andreas Bergh medverkar.  

OMNÄMNANDE I MEDIA 2009
 
2009-12-20 ”Ännu en miss”. Sydsvenskan. Ledar-
artikel där Peter Santesson-Wilson omnämns.  

2009-12-17 ”Sverige utan facket - vad skulle 
hända då?”. Kommunal-Arbetaren. Artikel där 
Henrik Lindberg omnämns.  

2009-12-14 ”Tålamod är en dygd”. Folkbladet. 
Ledarartikel där Ratio omnämns.  

2009-12-13 ”Bakom masken”. HD. Artikel där 
Gissur Ó Erlingsson omnämns.  

2009-12-12 ”Städerna vänder Mona Sahlin ryg-
gen”. Upsala Nya Tidning. Ledarartikel där Ratio 
omnämns.  

2009-12-12 ”Ledande politiker har naiv syn 
på Sverigedemokraterna”. Dagens Nyheter.  
Debattartikel där Gissur Ó Erlingsson omnämns. 
 
2009-12-11 ”Tankar om problemet SD”. Kris-
tianstadsbladet. Artikel där Gissur Ó Erlingsson 
omnämns.  

2009-12-10 ”SD:s bakslag kommer i politikens 
vardagsfrågor”. Newsmill. Artikel där Gissur Ó 
Erlingsson omnämns.  

2009-12-10 ”Insikter och åsikter på Mötesplats 
Industriarbetsgivarna”. Stål- och Metallarbets-
givarna. Artikel där Henrik Lindberg omnämns.  

2009-12-07 ”Avtalskraven ger förväntningar”. 
Kollega. Artikel där Nils Karlson och Henrik Lind-
berg omnämns.

2009-12-07 ”Vackra politiker får fler röster”. 
Nya Wermlands-Tidningen. Ledarstick där Niclas 
Berggren omnämns.

2009-12-07 ”Svår konst att reformera”. Små-
landsposten. Ledarartikel där Gissur Erlingsson, 
Peter Santesson-Wilson och antologin Reform 
omnämns.  

2009-12-06 ”Verklighetens fester”. Folkbladet. 
Krönika där Gissur Erlingsson, Andreas Bergh 
och antologin Reform omnämns.  

2009-12-05 ”Utbud och efterfrågan i politiken”. 
Smålandsposten. Ledarartikel där Gissur Erlings-
son omnämns.  

2009-12-03 ”Att reformera utan att förklara  
har ett pris”. Barometern.se. Recension av Re-
form.
  

2009-12-03 ”Bangkok Post och vikten av verk-
lighet i politiken”. Borås Tidning. Krönika där 
Gissur Erlingsson, Andreas Bergh och antologin 
Reform omnämns.  

2009-12-01 ”Sverigedemokrater, minareter 
och högskolan”. Kvällsposten. Artikel där Gissur 
 Erlingsson omnämns.  

2009-12-01 ”Borgerliga julkalendrar”. Svenska 
Dagbladets ledarblogg. Inlägg där Niklas Elert 
omnämns.  

2009-11-30 ”De har större chans i röstfisket”. Ex-
pressen. Artikel där Niclas Berggren intervjuas.  

2009-11-26 ”Insikter och åsikter på Mötesplats 
Industriarbetsgivarna”. industriochkemigrup-
pen.se. Artikel där Henrik Lindberg omnämns.  

2009-11-26 ”Replik: Fairtrade inte alltid rättvist”. 
Norran. Replik på Andreas Berghs krönika.  

2009-11-22 ”MP-flört kan bli dyr”. Svenska Dag-
 bladet. Artikel där Peter Santesson-Wilson om-
nämns.  

2009-11-22 ”Statliga Vattenfall - Miljösveriges 
dåliga samvete”. Expressen. Artikel där Andreas 
Bergh citeras.  

2009-11-04 ”FP bör slopa LAS”. Dagens Industri. 
Debattartikel där Ratio omnämns.  

2009-11-04 ”Tydligare borgerligt politiskt le-
darskap behövs”. Barometern. Ledarartikel där 
boken Reform – förändring och tröghet i väl-
färdsstaterna omnämns.  

2009-11-07 ”Ökad risk för strejker”. Fokus. Arti-
kel där Nils Karlson citeras.  

2009-11-04 ”En historisk s-kongress”. Bygg-
industrin. Ledarartikel där Henrik Lindberg om-
nämns och citeras.  

2009-10-22 ”Gellert Tamas granskad”. Svenska 
Dagbladets ledarblogg. Inlägg där Peter  
Santesson-Wilson och hans blogg inslag.se om-
nämns.  

2009-10-22 ”Miljardärerna är bra för Sverige”. 
Veckans Affärer, Dagens Industri, m fl. Artikel 
där Nils Karlson citeras.  

2009-10-20 ”Det är dags för nya juridiska me-
dia”. Dagens Juridik. Artikel där Niclas Berggrens 
blogg Nonicoclolasos omnämns.  

2009-10-12 ”Blekt intresse för ny svensk mo-
dell”. TCO-tidningen. Artikel där Henrik Lind-
berg, Nils Karlson och seminariet om Vingarnas 
trygghet kommenteras.  
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2009-10-12 ”Sveriges Gaseller har skapat 167 
000 nya jobb”. Dagens Industri. Artikel där Dan 
Johansson intervjuas.  

2009-10-12 ”Politiken allt mer som Facebook”. 
Arbetarbladet. Ledarartikel där Ratio om-
nämns.  

2009-10-07 ”Sagt och Gjort”. IVA-aktuellt. Citat 
av Nils Karlson.

2009-09-24 ”Ett reellt hot mot den svenska 
modellen”. ST Press. Artikel där Nils Karlson  
intervjuas.  

2009-09-28 ”Kommunal närvaro avgörande för 
SD”. Riksdag & Departement. Artikel där Gissur 
Erlingsson citeras.

2009-09-24 ”Krossa Las-myten”. Arbetaren. 
Ledare där Nils Karlson och Henrik Lindbergs 
debattartikel omnämns. 
 
2009-09-24 ”Bakslag i krisens spår”. Veckans  
Affärer. Artikel där Henrik Lindbergs citeras.

2009-09-24 ”Är las egentligen problemet?”.  
Bohusläningen. Ledare där Nils Karlson och  
Henrik Lindbergs debattartikel omnämns.  

2009-09-23 ”Dags att (för)handla”. Göteborgs-
Posten. Ledarstick där Nils Karlson och Henrik 
Lindbergs debattartikel omnämns. 

2009-09-23 ”Därför plockar SD röster”. Dagens 
Samhälle. Artikel där Gissur Erlingsson omnämns.  

2009-09-22 ”Ratio-ekonomer ger sig in i Las-
debatten”. Lag&Avtal. Artikel där Nils Karlson 
och Henrik Lindberg omnämns.  

2009-09-22 ”Långt från verkligheten”. Svenska 
Dagbladet. Ledarartikel där Peter Santesson-
Wilson omnämns.  

2009-09-18 ”Konsten att reformera välfärds-
stater”. Ekonomistas. Inlägg där Peter Santes-
son-Wilsons och Gissur Erlingssons bok Reform 
recenseras och där även Niclas Berggren och 
Andreas Bergh omnämns.  

2009-09-08 ”Reform – politisk tröghet eller 
handlingskraft?”. Dick Erixons blogg. Inlägg där 
Peter Santesson-Wilsons och Gissur Erlingssons 
bok Reform recenseras.  

2009-09-06 ”Så förebygger du höstens tristess”. 
Svenska Dagbladet. Ledarstick som rekom-
menderar Peter Santesson-Wilsons och Gissur  
Erlingssons bok Reform.  

2009-09-05 ”Rödgrön Förbifart Rosenbad”. 
Kristianstadsbladet. Ledarartikel där Andreas 
Bergh omnämns.  

2009-09-03 ”Toppolitiker villiga bryta mot 
LOU”. Upphandling24. Artikel där Andreas 
Bergh citeras.

2009-09-02 ”Därför borde Sahlin rösta på Al-
liansen 2010”. Svenska Dagbladet. Ledarartikel 
där Andreas Bergh omnämns.  

2009-09-02 ”Sverige har haft nog av ’enda  
vägar’”. Peter Andersson – med rätt att tycka... 
Inlägg där Andreas Bergh omnämns. Förslaget 
om att socialdemokratiska förnyare borde rösta 
på Alliansen 2010 kommenteras också av bland 
andra SvDs ledarblogg, Johan Westerholm på 
Mitt i steget och PromeMorian. 

2009-09-02 ”Därför borde Sahlin rösta på Al-
liansen 2010”. Helsingborgs Dagblads ledar-
blogg. Inlägg där Andreas Bergh omnämns. 
 
2009-08-31 ”Det hänger på hedern”. Norr- 
bottens-Kuriren. Ledarartikel där Ratio och Mont 
Pelerin Society omnämns.  

2009-08-27 ”Det räcker inte med bara jobb-
skatteavdrag”. Folket, Enköpings-Posten. Artikel 
där Andreas Bergh omnämns.

2009-08-27 ”Ojämn kamp om ny svensk mo-
dell”. Veckans Affärer. Artikel där Nils Karlson 
citeras.  

2009-08-25 ”JHAB riskerar att korrumperas”. 
Mitt i Järfälla. Artikel där Andreas Bergh citeras.

2009-08-24 ”Roligare ekonomer kan ge bättre 
politik”. Svenska Dagbladet. Ledarartikel om 
Mont Pelerin Society-konferensen.  

2009-08-24 ”Köpmännen banade väg för väl-
ståndet”. Skaraborgs Allahanda. Ledarartikel om 
Mont Pelerin Society-konferensen.

2009-08-21 ”Frihetens värde”. Svensk Tidskrift. 
Artikel om Mont Pelerin Society-konferensen där 
bland annat Ratios talare refereras.  

2009-08-21 ”Kapitalism slår allt annat”. Dagens 
Nyheter. Intervju med Deirdre McCloskey när 
hon deltog i Mont Pelerin Society-konferensen 
som Ratio anordnade. 

2009-08-20 ”Insiders på arbetsmarknaden gyn-
nar sig själva”. Svenskt Näringsliv. Artikel där 
Henrik Lindberg citeras.  

2009-08-20 ”Tyst om landstingspolitiken”. 
Dagens Samhälle. Artikel där Gissur Erlings-
sons rapport Partidemokrati på landstingsnivå 
refereras.

2009-08-20 ”Fed har skapat monetär anarki”. 
Dagens Industri. Intervju med James Buchanan 
när han deltog i Mont Pelerin Society-konferen-
sen som Ratio anordnade.

2009-08-19 ”Skönhetsbranschen trotsar dåliga 
tider”. E24.se. Artikel där Niclas Berggren om-
nämns.  

2009-08-19 ”Idedebatt: Äganderätt i skott-
gluggen”. Dagens Nyheter. Ledarartikel där 
Mont Pelerin Society-konferensen omnämns.  

2009-08-19 ”Från det bergskrönet ser man 
långt”. Barometern.se. Ledarartikel där Ratios 
bok ”Eight prizes that changed the world” och 
Mont Pelerin Society omnämns.  

2009-08-15 ”Heja Skåne! - Rädda världen!”. 
Kvällsposten. Krönika där Ratios bok ”Eight prizes 
that changed the world” och Mont Pelerin  
Society omnämns.  

2009-08-14 ”Varför får inte svenska språket kos-
ta?”. Gotlands Tidningar. Replik efter Andreas 
Berghs krönika.

2009-08-14 ”Ta tillvara på invandrarna”. Trafik-
forum. Artikel där Andreas Bergh citeras.  

2009-08-11 ”Ökad korruptionsrisk i kommunala 
bolag”. Svenska Dagbladet, Östran, Dala-Demo-
kraten m fl. Artikel där Andreas Bergh citeras.  

2009-08-10 ”Kommuner redo bryta mot lagen”. 
Entré. Artikel där forskningsprojektet om korrup-
tion omnämns och Andreas Bergh citeras.  

2009-08-10 ”Ny metod för att mäta FoU i små-
företag”. Entré. Artikel där Kristina Nyström 
omnämns.  

2009-08-09 ”Jobben vandrar över gränserna”. 
Uppsala Nya Tidning. Ledarartikel där Andreas 
Bergh och hans bok ”Den kapitalistiska välfärds-
staten” omnämns.  

2009-08-08 ”Nordkorea tyvärr verkligt”. Väster-
viks-Tidningen. Ledarartikel där Peter Santesson-
Wilson omnämns.  

2009-08-01 ”Pressklipp”. Eskilstuna Kuriren, 
Sundsvalls Tidning m fl. Sammanfattning av Ex-
pressens krönika där Andreas Bergh citeras.

2009-08-01 ”Sökes: Politiker som tar ansvar”. 
Kvällsposten. Ledarartikel där Andreas Bergh 
omnämns. 

2009-07-30 ”Jag är center- miljöfolk- moderat-
pirat”. Expressen. Krönika där Andreas Bergh 
omnämns.  

2009-07-30 ”Därför vill vi straffa”. Sagor från 
livbåten. Inlägg där Niclas Berggren omnämns.  

2009-07-20 ”Mer om straffens effekter på 
brott”. SvDs ledarblogg. Inlägg där Niclas Berg-
gren omnämns.  
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2009-07-17 ”Klipp”. Eskilstuna Kuriren, Trelle-
borgs Allenhanda m fl. Citat från Andreas 
Berghs blogg.

2009-07-09 ”LAS orättvist för unga”. NU. Artikel 
där Henrik Lindberg citeras.

2009-07-08 ”Exotism som politiskt projekt”. 
SvDs ledarblogg. Inlägg där Peter Santesson-
Wilson citeras.  

2009-07-03 ”Mänsklig rättighet att ha tak över 
huvudet”. Sydsvenskan, Skånska Dagbladet.  
Reaktion på de förslag som Andreas Berghs gav 
under Almegaseminariet om värnskatten.

2009-07-04 ”Den svåra konsten att reformera”. 
Smålandsposten. Ledarartikel om Ratios och  
Peter Santesson-Wilsons seminarium.  

2009-07-03 ”Ta strid – med politik!”. Dagens 
Arena m fl. Ledarartikel om seminarium där 
 Gissur Erlingsson medverkade.  

2009-07-03 ”Värnskatten har försumbar  effekt”. 
TT. Andreas Bergh och Almegaseminariet om 
värnskatten refereras.

2009-07-03 ”Ska det vara obligatorisk idrott i 
skolan?”. Expressen. Andreas Bergh ger sin syn 
i ”Almedals-parlamentet”.

2009-07-02 ”Andreas Bergh – Om Frida Johans-
son Metso får välja”. makthavare.se. Inlägg där 
Andreas Bergh omnämns.  

2009-07-02 ”Ta debatten! Ta den och stick!”. 
makthavare.se. Inlägg om seminarium där Gis-
sur Erlingsson medverkade.  

2009-07-02 ”Dags att ifrågasätta de korpora-
tiva kartellerna”. Gotlands Allehanda. Ledar-
artikel om seminarium där Henrik Lindberg 
medverkade.  

2009-07-01 ”Svenska modellen sätter stopp för 
unga”. Svenskt Näringsliv. Artikel där Ratios och 
Henrik Lindbergs seminarium refereras.  

2009-06-30 ”Måste visa fördelarna med den 
svenska modellen”. TCO-tidningen. Artikel där 
Ratios och Henrik Lindbergs seminarium refe-
reras.  

2009-06-29 ”Skenbar rättviseskatt”. Borås Tid-
ning. Artikel där Andreas Bergh omnämns.

2009-06-25 ”Sluta värna om skatten”. Dagens 
Industri. Debattartikel där Andreas Bergh om-
nämns.

2009-06-25 ”Almedalen är Sveriges Davos”. 
Svenska Dagbladet. Krönika där Ratios arrange-
mang under Almedalsveckan omnämns.  

2009-06-25 ”Landstingsdemokrati”. Folkbladet. 
Ledarartikel om Gissur Erlingssons rapport.  

2009-06-24 ”Åtta ekonomipristagare som för-
ändrat världen”. Dick Erixons blogg. Inlägg där 
Ratios lunchseminarium refereras.  

2009-06-23 ”Sjukvårdens anonyma politiker”. 
Linköpings Tidning. Ledarartikel där Gissur 
 Erlingsson kommenterar.

2009-06-05 ”Vi vill ha kollektivavtalen kvar!”. 
Akademikern. Artikel där Nils Karlson citeras. 

2009-06-05 ”Gubbar av ädel nordisk börd”. 
Ystads Allehanda. Notis där Peter Santesson-
Wilsons inlägg på inslag.se citeras. 

2009-06-04 ”Utmaningen”. Byggindustrin.  
Ledarartikel där Henrik Lindberg omnämns.
   
2009-05-29 ”Även lite korruption är ett stort 
problem”. Smålandsposten. Ledarartikel där  
Gissur Erlingsson och Andreas Bergh om-
nämns. 
 
2009-05-28 ”Vårdföretagarnas Årsmöte 2009”. 
Vårdföretagarna. Artikel om årsmötet där Nils 
Karlson talade.  

2009-05-27 ”Klipp”. Eskilstuna-Kuriren mfl. 
Notis där Gissur Erlingssons inlägg på inslag.se 
omnämns.

2009-05-26 ”Sverige kvar i skattetoppen”.  
Almega Tidningen. Artikel där Ratio omnämns.

2009-05-14 ”En ommöblering att notera”. 
Svenska Dagbladets ledarblogg. Inlägg där 
Peter Santesson-Wilson, Gissur Erlingsson och 
Ratio omnämns.  

2009-05-13 ”Han tar strid för samförståndet”. 
Affärsvärlden. Recension av Andreas Berghs bok 
”Den kapitalistiska välfärdsstaten”.  

2009-05-01 ”Det borde bli lättare att anställa 
och avskeda folk”. Sydsvenskan. Intervju med 
Andreas Bergh.  

2009-04-30 ”Finns förutsättningarna för en ny 
skattereform?”. Svenskt Näringsliv. Artikel om 
rapportpresentation och seminarium där Dan 
Johansson medverkade.  

2009-04-30 ”Personlig förhandling arbets- 
givarens dröm”. LO-Tidningen. Artikel där Henrik 
Lindberg kommenterar. 

2009-04-29 ”Signaler vid skandaler”. Söderman-
lands Nyheter. Ledarartikel där Gissur Erlingsson 
och bloggen inslag.se omnämns.  

2009-04-27 ”SN vill förhandla med var och en”. 
LO-Tidningen. Artikel där Henrik Lindberg kom-
menterar och Nils Karlson omnämns.  

2009-04-27 ”Så kan fackets roll förändras”. 
Lag&Avtal. Artikel om seminarium där Henrik 
Lindberg medverkade.  

2009-04-25 ”Politiker på samma väg – i olika  
filer”. Stockholms Fria Tidning. Artikel där  
Staffan Burenstam Linders bok Den rastlösa  
välfärdsmänniskan omnämns.  

2009-04-21 ”Sju års kötid för bostad i Norrtälje”. 
jagvillhabostad.nu. Artikel om seminarium där 
Henrik Lindberg medverkade.  

2009-03-31 ”Företagandets villkor avgör fram- 
tiden”. IVA. Artikel där Nils Karlson kommenterar.  

2009-03-26 ”Svårt att värdera modellerna”. 
Arbetsmarknaden. Artikel där Nils Karlson kom-
menterar.  

2009-03-26 ”Sverige nästan ensam om att inte 
sänka högsta marginalskatten”. Almega. Press-
meddelande om rapporten ’Svenska skatter i en 
föränderlig värld’ som skrivits av Dan Johansson 
och Gunnar Du Rietz. 
 
2009-03-23 ”Hård LO-kritik mot Monas kraft-
paket”. Expressen. Artikel där Peter Santesson-
Wilson kommenterar. 
 
2009-03-20 ”Marx på Wall Street”. Fokus.  
Artikel där Andreas Bergh kommenterar. 

2009-03-11 ”Det svenska felfärdssamhället” Nya 
Wermlands-Tidningen. Krönika där Nils Karlson 
omnämns.  

2009-03-04 ”Dum, dummare?”. Uppsala Nya 
Tidnings ledarlogg. Inlägg där Niclas Berggrens 
blogg omnämns.  

2009-03-03 ”Var tredje läsare säger ja till sänkt 
lön”. Aftonbladet. Artikel där Henrik Lindberg 
kommenterar.  

2009-02-28 ”Gör ingenting – och gör det nu”. 
Helsingborgs Dagblad. Artikel där Ratios nyut-
gåva av Staffan Burenstam Linders ”Den rast-
lösa välfärdsmänniskan — tidsbrist i överflöd” 
omnämns och Fredrik Hardt intervjuas.  

2009-02-27 ”Gaseller skapar flest jobb”.  Dagens 
Industri. Artikel där Dan Johansson kommente-
rar.  

2009-02-25 ”När hoppade S över hajen?”. 
Svenska Dagbladets ledarblogg. Inlägg om  
Peter Santesson-Wilsons blogg.  
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2009-02-24 ”Tuff utmaning för byggbran-
schen”. VVS Forum. Artikel om Sveriges Bygg-
industriers seminarium den 15 januari, där Nils 
Karlson medverkade.  

2009-02-24 ”PMS, inte bara dåligt”. Svenska 
Dagbladets ledarblogg. Inlägg om Niclas Berg-
grens blogg.  

2009-02-19 ”Min mikrobil kan rädda Saab”. 
Expressen. Debattartikel där Peter Santesson-
Wilson omnämns.  

2009-02-18 ”Efter kris kommer vår”. Svenska 
Dagbladets ledarblogg. Inlägg om Niclas Berg-
grens blogg.  

2009-02-17 ”Skattetryck på 15 procent – röst 
från näringslivet”. Skattepolitik och samhälls-
filosofi. Inlägg om Nils Karlsons uttalanden 
på Svenskt Näringslivs skattekommisions  
hearing. 
 
2009-02-15 ”Makt över makten”. Dagens Ny-
heter. Ledarartikel där Gissur Ó Erlingsson om-
nämns.  

2009-02-13 ”Bästa bloggen just nu”. Attila. In-
lägg om Peter Santesson-Wilsons blogg.  

2009-02-13 ”Vad händer om du plötsligt  
springer på Michael Jackson?”. MagasinetNeos 
blogg. Inlägg om Peter Santesson-Wilsons 
blogg.  

2009-02-11 ”De som inte lyckas är viktiga för 
framgång – Kristina Nyström ser kris som en 
del i nyskapande” Dagens Industri. Intervju med 
Kristina Nyström. 

2009-02-10 ”The looks, stupid” Hufvudstads-
bladet. Artikel där Niclas Berggrens forskning 
nämns. 

2009-02-02 ”En sedelärande novell om bidrag”. 
Svenska Dagbladets ledarblogg. Inlägg om  
Peter Santesson-Wilsons blogg, inslag.se.  

2009-01-28 ”Nutek prisar forskning om entre-
prenörskap”. Ny Teknik m fl. Artikel om Kristina 
Nyström som tilldelas 2009 års FSF-Nutek-pris 
för sin forskning om näringslivsdynamik.  

2009-01-28 ”Viktigt bredda debatten om reg-
lers effekter på företag”. Näringslivets regel-
nämnd. Nyhetsartikel om Workshop där Nils 
Karlson deltog och Ratios rapport ”Reglerna 
och företagandet” behandlades.  

Övrigt

2009-01-26 ”Debatten uteblev på BI:s semina-
rium”. Sveriges Byggindustrier. Artikel där Nils 
Karlson kommenterar.  

2009-01-23 ”BI:s vd pessimistisk i byggförhand-
lingarna”. Byggindustrin. Artikel där Nils Karlson 
kommenterar.

2009-01-16 ”Ökad risk för byggkonflikt i vår”. 
Svenska Dagbladet. Artikel där Nils Karlson kom-
menterar.  

2009-01-11 ”Lägg ned leopardindustrin”. 
Svenska Dagbladet. Artikel om Dan Johanssons 
forskning.  

2009-01-09 ”Den svenska korporativismen”. 
Miljömagasinet. Recension av Hans Sternlycke 
av Henrik Lindbergs bok Korporativa Karteller 
– En studie av byggsektor och jordbruk i den 
svenska modellen. 

2009-01-07 ”Rekommenderad läsning”. Ledar-
loggen, Uppsala Nya tidning. Inlägg om Peter 
Santesson-Wilsons debattartikel.  

2009-01-05 ”Citatet”. Ystads Allehanda m fl. 
Citat av Peter Santesson-Wilson från Liberal 
Debatt.

Media 2009

BLOGGAR

Ett stort antal inlägg på nonicoclolasos.word-
press.com. Niclas Berggren. 

Peter Santesson-Wilson driver blogg hos tidskrif-
ten Neo där Ratio nämns. 

2009-06-17 Livebloggade från Riksdagsdebatt 
för Makthavare.se. Andreas Bergh.

Egen blogg med forskningsrelaterade inlägg på 
berghsbetraktelser.squarespace.com. Andreas 
Bergh. 

Egen blogg med delvis forskningsrelaterade in-
lägg på Inslag.se. Peter Santesson-Wilson.

19 inlägg med forskningsrelevans på Inslag.se/
remissinstansen. Gissur Erlingsson.

Regelbundet bloggade i juli 2009 på almedals-
bloggen/maktahavare.se under almedalsveckan. 
Andreas Bergh och Peter Santesson-Wilson.

UTMÄRKELSER M M.

Sven-Olov Daunfeldt utsedd till Docent av  
Fakultetsnämnden vid Umeå Universitet 
2009-03-11. 

Andreas Bergh utsedd till medlem av regering-
ens forskningsberedning. Även med på Affärs-
världens lista över de 100 mäktigaste i Sverige 
under 40. 

Johan Eklund deltog i en entreprenörsskaps-
studie i Irak med Samee Desai och Zoltan Acs. 
Några offentliga föredrag om finanskrisen och 
dess effekter på sysselsättning m m.

Niclas Berggren administrerade forskarsemina-
rieserier på Ratio. 

Gissur Erlingsson fackgranskade, och skrev om, 
två poster till omarbetningen av Nationalen-
cyklopedin (om Miljöpartiet och Sverigedemo-
kraterna). 

Henrik Lindberg var kursansvarig för ”Svensk  
arbetsmarknad i jämförande perspektiv”, 7,5 hp 
vid AKPA SU, VT och HT. 
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Egna konferenser, 
seminarier och föreläsningar

INTERNATIONELLA

2009-05-11 Corporate Governance, Product 
Market Competition and Allocation of Capital. 
Johan Eklund.

2009-08-13-16 ”Liberty in the Works of MPS Nobel 
Laureates”. Niclas Berggren och Nils Karlson.

2009-08-16-19 ”The Market Economy in the 
Welfare State”, Mont Pelerin Society 2009. 

2009-08-20-22 “Labour Markets at a Crossro-
ads”, Ratio Colloquium for Young Social Scien-
tists. Henrik Lindberg och Nils Karlson.

SVENSKA

2009-01-29 ”Snabbväxande företag i den 
svenska modellen”. Ratio. Småföretagarda-
garna. Örebro. Nils Karlson.

2009-04-22 Ratios årsmöte ”Vägar ur Kri-
sen?”. Nils Karlson, Sven-Olov Daunfeldt, Peter 
Santesson.-Wilson. 

2009-05-11 Workshop på Ratio: “Governance, 
Product Market Competition and Allocation of 
Capital” med bl.a. Ajit Singh. Johan Eklund.

2009-05-25 Worskhop ”Four Cases of Decen-
tralized Bargaining”. Henrik Lindberg och Nils 
Karlson.

2009-06-15 Work-shop Ratio “Industrial action 
in Sweden – A new pattern”. Henrik Lindberg.

2009-06-23 Bokpresentation “Eight Prizes that 
Changed the World”. Nils Karlson.

2009-06-30 ”Överlever den svenska modellen?” 
Ratio-seminarium under Almedalsveckan. Hen-
rik Lindberg och Nils Karlson moderator.

2009-07-01 ”Hindrar stöd och bidrag en nya 
jobben?” Ratio-seminarium under Almedals-
veckan. Sven-Olov Daunfeldt och Nils Karlson 
moderator.

2009-07-01 ”Sverige efter krisen”. Ratio-pub 
under Almedalsveckan. Andreas Bergh och Nils 
Karlson moderator.

2009-07-02 ”Krishanteringens statskonst”. 
Ratio-seminarium under Almedalsveckan. Peter 
Santesson Wilson och Nils Karlson moderator.

2009-10-05 Internseminarium: Presentation av 
uppsatsen ”Family business, employment and 
GDP”. Dan Johansson.

2009-10-07 Vingarnas trygghet. Ett reformför-
slag i tre delar för att modernisera den svenska 
arbetsmarknadsmodellen. Henrik Lindberg och 
Nils Karlson.

FORSKARSEMINARIER

2009-01-14 ”A Dynamic View of the Entrepre-
neurial Process”, Karl Wennberg, Handelshög-
skolan i Stockholm (medförfattare: Timothy 
Folta och Frédéric Delmar). Opponent: Dan 
Johansson

2009-01-28 ”Why the ’Several’ in ’Several Pro-
perty’ Matters: Decentralization and the Dis-
semination of Knowledge”, David Andersson, 
National Sun Yat-Sen University. Opponent: 
Johan Eklund

2009-02-11 “Beteendeekonomi och konsu-
mentpolitik”, Robert Östling, Institutet för in-
ternationell ekonomi, Stockholms universitet. 
Opponent: Niclas Berggren

2009-03-11 ”Globalization and the Autonomy 
of States: Bridging the Gap between Democra-
tic Theory and International Political Economy”, 
Hans Agné, Stockholms universitet. Opponent: 
Peter Santesson-Wilson

2009-03-25 ”Machiavelli’s Possibility Theorem”, 
Manfred Holler, University of Hamburg. Oppo-
nent: Nils Karlson

2009-04-22 ”Is the Dictator Generous in the 
Field? The Role of Scrutiny and Context in Lab 
and Field Experiments”, Fredrik Carlsson, Han-
delshögskolan vid Göteborgs universitet. Oppo-
nent: Sven-Olov Daunfeldt

2009-05-06 ”American Exceptionalism - and its 
Roots: Power Division and Populist Democracy”, 
Axel Hadenius, Lunds universitet. Opponent: 
 Peter Santesson-Wilson

2009-05-20 ”A Theory of Knowledge-based 
Imperialism Using the Economic Theory of In-
stitutions to re-interpret Imperial History”, Mark 
Casson, University of Reading. Opponent: Sven-
Olov Daunfeldt

2009-06-03 ”Should surfers be ostracised? Basic 
income, liberal neutrality and the work ethos”, 
Simon Birnbaum, Stockholms universitet. Oppo-
nent: Andreas Bergh

2009-06-10 ”Income Inequality and Transforma-
tion of the Welfare State: A Comparative Study 
of the Reforms in New Zealand and Sweden”,  
Srikanta Chaterjee, Massey University. Oppo-
nent: Nils Karlson

2009-09-02 ”Pay for Politicians and Candidate 
Selection: An Empirical Analysis”, Panu Poutvaa-
ra, Helsingfors universitet (med Kaisa Kotakorpi). 
Opponent: Sven-Olov Daunfeldt

2009-09-16 ”Demokrati och värderelativism”, 
Mats Lundström, Uppsala universitet. Oppo-
nent: Niclas Berggren

2009-09-30 ”Constructing Gender in the Eco-
nomics Lab”, Mats Persson, IIES (med Anne 
Boschini och Astri Muren). Opponent: Andreas 
Bergh

2009-10-14 ”The Policy Consequences of Direct 
versus Representative Democracy: A Regression 
Discontinuity Approach”, Per Pettersson Lidbom, 
Stockholms universitet (med Björn Tyresfors). 
Opponent: Johan Eklund

2009-10-28 “Fiscal Institutions and Outcomes 
in Sweden 1720–1809: The Role of Constitutio-
nal Checks, Transparency and Delegation”, Klas 
Fregert, Lunds universitet. Opponent: Daniel 
Halvarsson

2009-11-11 ”Bureaucracy, Politics and Corrup-
tion”, Carl Dahlström, Göteborgs universitet 
(med Victor Lapuente och Jan Teorell). Oppo-
nent: Peter Santesson-Wilson

2009-11-25 “To Be or Not to Be? Union Mem-
bership Among Tobacco Workers in Late Nine-
teenth Century Sweden”, Maria Stanfors, Lunds 
universitet. Opponent: Henrik Lindberg

2009-12-09 ”Determinants of Competitive ness”, 
Anna Dreber Almenberg, Handelshögskolan i 
Stockholm. Opponent: Dan Johansson
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Externa konferenser, 
seminarier och föreläsningar

INTERNATIONELLA

2009-01- The liberal archipelago, Liberty Fund, 
England. Andreas Bergh. 

2009-03-5-8 American Public Choice Society, 
Las Vegas. Andreas Bergh, Niclas Berggren och 
Peter Santesson-Wilson.

2009-03-13-14 Political Economy Workshop vid 
Helsingfors universitet. Niclas Berggren.

2009-04-1-5 68th Annual Conference of the 
Midwest Political Science Association, Chicago. 
Sven-Olov Daunfeldt.

2009-04-2-5 European Public Choice Society. 
Andreas Bergh.

2009-04-6-9 Presenterade uppsatsen ”Supply 
Equals Success?” på Political Studies Association 
i Manchester. Gissur Erlingsson.

2009-0423-26 ”The Limits of Rationality”, 
 Liberty Fund, Cuckfield. Niclas Berggren. 

2009-06-11-13 “Fashions: Business Practices in 
Historical Perspective” anordnad av Joint Annual 
Meeting of the Business History Conference and 
of the European Business History Association, 
Milan. Dan Johansson.

2009-06-11-13 Uddevalla symposium Bari. Kris-
tina Nyström.

2009-06-11-14 “Liberty and Democracy in the 
Political Philosophy of Anthony de Jasay”, liberty 
Fund, Franfurt. Niclas Berggren.

2009-08-16-19 Mont Pelerin Society 2009 
i Stockholm. Andreas Bergh och Sven-Olov 
Daunfeldt.

2009-09-3-4 European Group for Public Admi-
nistration, Malta. Gissur Erlingsson och Peter 
Santesson-Wilson.

2009-09-10-13 Invited speaker: Sweden – The 
Capitalist Welfare State, International Conference 
on Social Sciences, Izmir, Turkiet Andreas Bergh.

2009-09-17-19 ”The Social Dimensions of Reli-
gion in Civil Society”, Ersta Sköndals högskola. 
Niclas Berggren.

2009-01- The liberal archipelago, Liberty Fund, 
England. Andreas Bergh. 

2009-03-5-8 American Public Choice Society, 
Las Vegas. Andreas Bergh, Niclas Berggren och 
Peter Santesson-Wilson.

2009-03-13-14 Political Economy Workshop vid 
Helsingfors universitet. Niclas Berggren.

2009-04-1-5 68th Annual Conference of the 
Midwest Political Science Association, Chicago. 
Sven-Olov Daunfeldt.

2009-04-2-5 European Public Choice Society. 
Andreas Bergh.

2009-04-6-9 Presenterade uppsatsen ”Supply 
Equals Success?” på Political Studies Association 
i Manchester. Gissur Erlingsson.

2009-0423-26 ”The Limits of Rationality”, 
 Liberty Fund, Cuckfield. Niclas Berggren. 

2009-06-11-13 “Fashions: Business Practices in 
Historical Perspective” anordnad av Joint Annual 
Meeting of the Business History Conference and 
of the European Business History Association, 
Milan. Dan Johansson.

2009-06-11-13 Uddevalla symposium Bari. Kris-
tina Nyström.

2009-06-11-14 “Liberty and Democracy in the 
Political Philosophy of Anthony de Jasay”, Liberty 
Fund, Franfurt. Niclas Berggren.

2009-08-16-19 Mont Pelerin Society 2009 
i Stockholm. Andreas Bergh och Sven-Olov 
Daunfeldt.

2009-09-3-4 European Group for Public Admi-
nistration, Malta. Gissur Erlingsson och Peter 
Santesson-Wilson.

2009-09-10-13 Invited speaker: Sweden – The 
Capitalist Welfare State, International Confe-
rence on Social Sciences, Izmir, Turkiet Andreas 
Bergh.

2009-09-17-19 ”The Social Dimensions of Reli-
gion in Civil Society”, Ersta Sköndals högskola. 
Niclas Berggren.

SVENSKA

2009-01-15 ”Vad utmärker byggbranschen. Be-
traktelse utifrån ett samhällsperspektiv.” Sveri-
ges Byggindustrier. Nils Karlson.

2009-01-27 ”En ny svensk modell”. Svenskt 
 Näringsliv, Göteborg och Skövde. Nils Karlson.

2009-01-28 ”Reglerna och företagandet”. 
 Näringslivets regelnämnd. 
Småföretagardagarna i Örebro. Nils Karlson.

2009-01-30 ”Den svenska modellens utveck-
ling och framtid”. Almega Vårdföretagen. Nils 
Karlson.

2009-01-30 ”Den svenska modellens utveck-
ling och framtid”. Almega Vårdföretagen. Nils 
Karlson.

2009-02-05 ”Vad är rätt lön och ska den sättas 
centralt eller lokalt?” Debatt. Lönedilemmat. 
Ledarna och Almega. Nils Karlson.

2009-02-06 Seminarium om DeSoto och 
äganderätter för magisterstudenter på statsve-
tenskapliga institutionen, Uppsala universitet. 
Andreas Bergh. 

2009-02-10 ”En ny svensk modell”. Svenskt 
 Näringsliv, Trollhättan och Karlstad. Nils Karl-
son.

2009-02-17 ”Principer för en ny skattereform”. 
Svenskt Näringslivs Skattekommission. Nils Karl-
son.

2009-02-17 ”Lavaldomen, svenska modellen”, 
Metodicum, Stockholm. Nils Karlson.

2009-02-19 Föreläsning om Sveriges tillväxt 
för Trade policy studenter i Tanzania. Andreas 
Bergh.
 
2009-02-27 Gästföreläsning om metod och 
 institutioner, A-nivå i Lund. Andreas Bergh. 

2009-02-28 Liberalism och jämlikhet, social-
liberalism, Stureakademien, Timbro. Andreas 
Bergh.

2009-03-01 Moderator, debatt om konjunktur-
politik, Bertil Ohlin Institutet. Andreas Bergh.
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2009-03-06 Presenterade rapporten Partier 
i kommunpolitiken för Östergötlands kom-
munstyrelseordförande samt kommunchefer i 
 Åtvidaberg. Gissur Erlingsson.

2009-03-12 ”Den svenska modellen vid vägs 
ände”, Grafiska företagens förbund. Nils Karl-
son.

2009-04-21 ”Den svenska modellen” Svenskt 
Näringslivs introduktionskonferens. Nils Karl-
son.

2009-04-29 Presenterade uppsatsen “Förvalt-
ningsreformer och riskzoner för maktmissbruk” 
på konferensen Tillit och korruption i svenska 
kommuner, Växjö universitet. Gissur Erlingsson.

2009-04-29 Docentföreläsning, Högskolan i 
Gävle. Sven-Olov Daunfeldt.

2009-05-04 Debatterade kapitalism och Ekologi 
för studenter i humanekologi. Andreas Bergh.

2009-05-06 Presentation, forskarseminarium, 
Högskolan i Dalarna. Sven-Olov Daunfeldt.

2009-05-08 Presenterade papper för makro-
ekonomer i Lund. Andreas Bergh.

2009-05-13 Talade om globalisering och väl-
färdsstat, utrikespolitiska föreningen, Linköping. 
Andreas Bergh.

2009-05-15 ”Kollektivavtalens framtid – svensk 
modell i förändring”, debatt, Akademikerför-
bundet SSR. Nils Karlson.

2009-05-25 SNS, presentation av artikel om 
familjeföretagande. Dan Johansson.

2009-05-26 ”Den svenska modellen vi vägs 
ände?”. Vårdföretagens årsmöte. Nils Karlson.

2009-05-26 Talade för doktorander i Lund om 
tredje uppgiften och universitetens roll. Andreas 
Bergh.

2009-05-26 ”En Skattelagkommission mot 
skatteundvikande förfaranden och andra bris-
ter i skattelagstiftningen”, debatt, juridiska 
fakulteten Stockholms Universitet i samarbete 
med Stockholm Centre for Commercial Law. 
Nils Karlson.

2009-05-28-29 Om korruption i Svenska kom-
muner, Växjö. Andreas Bergh.

2009-05-29 ”Reglerna och företagandet”, 
NNR:s årsmöte. Nils Karlson.

2009-06-04 “Institutions, Regulations and 
 Business Dynamics”, DBR Better Regulation. 
Nils Karlson.

2009-06-17 Gästföreläsning för kinesisk delega-
tion vid SU ”The Swedish Labour Market model”. 
Henrik Lindberg.

2009-06-25 Höll föredraget ”Tre typer av 
centrum-periferidilemman” för kommunstyrel-
seordförande i Östergötland, i Söderköping (till-
sammans med Leif Jonsson). Gissur Erlingsson.

2009-06-30 Arbetsrättsseminarium hos Teknik-
företagen. Nils Karlson.

2009-06-30 ”Tre hörnstenar för fler och väx-
ande företag” Entreprenörskapsforum. Kristina 
Nyström.

2009-06-30 “No size fits all – möjligheterna 
heter lokal anpassning”, Teknikföretagen, 
 Almedalen. Nils Karlson.

2009-07-01 Diskussion om ungdomsarbetslös-
het med minialliansen. Henrik Lindberg.

2009-07-01 ”Vägar till arbete” TransportNäring 
i samverkan. Andreas Bergh.

2009-07-01 ”Finanskrisen nu och då”, Balti-
kumkrisen”. Ekonomiklubben, Fores. Andreas 
Bergh.

2009-07-02 Höll föredraget ”SDs framryckning 
i valet 2006: uttryck för ökad främlingsfient-
lighet?”, Sensus seminarium under Almedals-
veckan. Gissur Erlingsson.

2009-07-03 ”Vem värnas av värnskatten?” Sem-
inarium hos Almega. Andreas Bergh.

2009-07-03 ”Framgångsrik bostadspolitik i 
Stockholm”. Seminarium hos Moderaterna. 
 Andreas Bergh.

2009-08-26 Uppstart av forskargrupp om for-
mation of property rights, Ekonomihögskolan 
Lund. Andreas Bergh.

2009-08-29 Presentation av forskning, Kebneka-
isegruppen, Engelberg. Sven-Olov Daunfeldt.

2009-09-07 Presentation av uppsatsen ”Family 
business, employment and GDP” på CeFEO 
(Centre for Family Enterprise and Ownership), 
Research seminar, Internationella Handelshög-
skolan i Jönköping. Dan Johansson.

2009-09-08 Medverkade i panel om ungdoms-
arbetslöshet, seminarium med Svenskt Närings-
liv i Skåne. Andreas Bergh.

2009-09-10 Föredrag: ”Pragmatism och folk-
hemskonservatism”. Före-ningen Heimdal. Peter 
Santesson-Wilson.

2009-09-17 ”Den svenska modellens framtid”. 
Trä- och möbelindustriförbundet (TMF). Nils 
Karlson.

2009-09-22 Höll föredraget ”Vad förklarar SDs 
framgångar” på SCBs demokratidag, Stockholm. 
Gissur Erlingsson.

2009-09-22 Hearing med Wim Kok om ung-
domsarbetslösheten arrangerad av modera-
terna. Dan Johansson.

2009-09-23 Höll i ett seminarium om Ken Bin-
more och institutioner med Property Rights 
gruppen på Ekonomihögskolan i Lund. Andreas 
Bergh.

2009-09-24 Presentation, forskarseminarium, 
Umeå Universitet. Sven-Olov Daunfeldt.

2009-09-29 ”Korruptionsbekämpning i Sverige 
– är det lönt?” Filosoficirkeln i Lund. Andreas 
Bergh.

2009-09-29 ”Politikens tröghetsfaktorer” Före-
drag, Statskontoret. Peter santesson-Wilson.

2009-10-02 Presentation av uppsatsen ”Firm 
Ownership and High-growth Firms” på Natio-
nalekonomiska institutionen, Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping. Dan Johansson.

2009-10-08 Föredrag på temat ”Nyföretagande: 
kvantitet vs. kvalite” på konferensen ”Tillväxt, 
företagare och entreprenörer”, arrangerad av 
Statistiska centralbyrån och entreprenörskaps-
forum. Dan Johansson.

Externa konferenser, seminarier och föreläsningar
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Externa konferenser, seminarier och föreläsningar

2009-10-08 Presenterade uppsatsen ”Förvalt-
ningsreformer och riskzoner för maktmissbruk” 
på Statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Öre-
bro, 7-8 oktober. Gissur Erlingsson.

2009-10-08—09 ”The Termination of Public 
Organizations in Sweden”. Presentation på 
statsvetenskapliga förbundets årsmöte. Peter 
Santesson-Wilson.

2009-10-09 ”The Financial Crises: A Changed 
Role for the Government?” Fria Moderata Stu-
dentförbundet/European Democratic Students. 
Nils Karlson.

2009-10-14 Produktivitetskonferens hos SCB. 
Kristina Nyström.

2009-10-16 Diskussion om korruption med 
landstingspolitiker (fp) i Stockholm. Andreas 
Bergh.

2009-10-26 ”Will the Financial Crises Change 
Role for the Government?” Stiftelsen Fritt 
 Näringsliv. Nils Karlson.

2009-11-04 Presentation, forskarseminarium, 
IFN. Sven-Olov Daunfeldt.

2009-10-05 ”Avtal 10: Den svenska modellen 
vid vägs ände?” Almegas personalchefer. Nils 
Karlson.

2009-11-05 Utbildning – Vad är poängen? 
 Inspirationsföreläsning för Executive Foundation 
Lund. Andreas Bergh.

2009-11-10 Presenterade rapporten ”Partide-
mokrati på landstingsnivå” för Östergötlands 
Landstingsfullmäktiges beredning. Gissur 
 Erlingsson.

2009-11-20 Presenterar utgångspunkter och 
preliminära resultat från projektet ”Politikens 
villkor” för 14 kommunstyrelseordförande i 
Mjölby. Gissur Erlingsson.

2009-12-02 Talade om Den kapitalistiska väl-
färdsstaten för 200 skånska kommunala tjäns-
temän i Helsingborg. Andreas Bergh.

2009-12-08 Deltog i möte med regeringens 
forskningsberedning. Andreas Bergh.

2009-12-09 Peter Santesson-Wilson presente-
rade Reform. Andreas Bergh var moderator. 
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Mont Pelerin Society

Ratio arrangerade 2009 års regionala möte med 
Mont Pelerin Society. Temat ”Marknadsekonomin 
i välfärdsstaten” är centralt i Ratios forskningspro
fil och engagerade ett stort antal deltagare. Över 
330 deltagare från 33 länder deltog. Ratios samtliga 
profilområden gavs stort utrymme i programmet. 

internationella konferenser  
i ratios regi

Föreläsningarna baserades på ny forskning och ännu inte pub-
licerade uppsatser, samtliga tillgängliga på www.mps2009.
org. Efter varje huvudsession följde djupare diskussioner i så 
kallade break-out sessions, där yngre forskare fungerade som 
opponenter på varsin uppsats och där övriga konferensdel-
tagare fick möjlighet att aktivt delta. 

Bland talarna återfanns bland andra professorerna James 
Buchanan, mottagare av ekonomipriset 1986, George Mason 
University; Richard Epstein, University of Chicago Law School; 
Bruno Frey, University of Zürich; Geoffrey Brennan, Austra-
lian National University och Deirdre McCloskey, University of 
 Illinois at Chicago. Andreas Bergh och Sven-Olov Daunfeldt, 
båda från Ratio, gav också presentationer i plenum.

Mont Pelerin Society
Mont Pelerin Society grundades i april 1947 av ett antal 
 ekonomer, statsvetare och filosofer från tio länder, samlade 
till konferens på berget Mont Pelerin nära Vevey i Schweiz. 
Syftet var att skapa en ”community of scholars” med intres-
se för idéer om det fria samhället och marknadsekonomi. 
 Sedan dess har åtta av medlemmarna, däribland grundaren 
 Friedrich von Hayek, tilldelats Riksbankens pris i ekonomisk 
vet enskap till minne av Alfred Nobel. Idag består sällskapet 
av cirka 500 medlemmar från 50 länder.

James Buchanan hedersgäst
James Buchanan, snart 90 år gammal, inledde konferensen 
med ett tal kring det högaktuella ämnet ”The Constitution-
alization of Money”. James Buchanan fullföljde sedan sina 
tankegångar i en stor intervju i Dagens Industri där han sa 
att finanskrisen, som spridit sig över hela världen, hade kun-
nat undvikas om USA:s centralbank haft en tydligare styrning. 
”Federal Reserve borde inte ha tillåtit uppkomsten av alla 
 dessa obskyra derivatkontrakt och andra finansiella instru-
ment. De var bara luft, uppblåsta med konstlade värden.”

Intervjuer med flera av övriga talare publicerades i de stora 
tidningarna, bland annat medverkade Deirdre McCloskey i 
Dagens Nyheter.

Idéer som förbättrar världen
Ett bärande tema under konferensen var idéers potential att 
förändra världen till det bättre. Detta var den grundläggande 
insikten bakom instiftandet av Nobelpriset, liksom bakom 
grundandet av Mont Pelerin Society. Det är också Ratios mål 
att bidra till att utveckla och sprida nya idéer och forsknings-
resultat med sådan potential.

Programmet lyfte därför fram bidragen hos de åtta Mont 
Pelerin Society-medlemmar som hittills tilldelats Sveriges Riks-
banks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Inför 
konferensen gav Ratio ut en bok med nobelföreläsningarna 
från de åtta, med titeln Eight Prices that Changed the World. 

Denna konferens är det största evenemang som Ratio hit-
tills arrangerat. Den avslutades med galamiddag i Stockholms 
stadshus, där Stockholms finansborgarråd Sten Nordin höll 
välkomsttal. Tre rätters middag med traditionell glassparad 
som avslutning och sedan dans i Gyllene salen.
Konferensen sponsrades av Hans Rausing, Torsten och Ragnar 
Söderbergs stiftelser, Sven Hagströmers och Mats Qvibergs 
stiftelse, Spendrups AB, Svenskt Näringsliv, Dan Sten Olsson, 
Stockholms Handelskammare, Stiftelsen Fritt Näringsliv, Stock-
holm stad och Earhart Foundation. Stort tack för alla bidrag 
till en väl genomförd och mycket uppskattad konferens.

Ett bärande tema under kon-
ferensen var idéers potential att 
f örändra världen till det bättre. 

330 
deltagare

33 länder

Konferensen samlade 330 deltagare från 33 länder.
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Marknadsekonomin i välfärds
staten var det övergripande 
temat för den stora interna
tionella konferens som Ratio 
arrangerade den 16–19 augusti 
tillsammans med Mont Pelerin 
Society.

Ratios vice VD Niclas Berggren i samtal med Bryan Caplan samt 
Ratios forskare Johan Eklund och Andreas Bergh, båda med  
ryggen mot kameran.

SvenOlov Daunfeldt, docent och 
forskare på Ratio, presenterade nya 
rön om inlåsningseffekterna vid kapi
talbeskattning.

En båtutflykt till Drottningholm var ett uppskattat inslag i konferensen. 

Jens Spendrup, ordförande i Ratio och VD för 
Spendrups AB, tillsammans med James Buchanan 
vid galamiddagen.

Assar Lindbeck, professor emeritus 
vid Stockholms universitet, presen
terade Three Swedish Models.

Deirdre McCloskey talade om Bourgeois Dignity.

James Buchanan, Nobelpristagare i ekonomi 1986 inledde 
konferensen.

Till vänster:
Ratios VD Nils 
Karlson (t h)
och Sten Nordin, 
finansborgar råd i 
Stockholm, som var 
värd för middagen.

Till höger: 
Konferensen avslu
tades med galamid
dag i Stockholms 
stadshus. 
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Liberty in the Works of 
MPS Nobel Laureates
I samarbete med Liberty Fund arrang-
erade Ratio den 13–16 augusti kol-
lokviet ”Liberty in the Works of MPS 
Nobel  Laureates”. Under kollokviet 
diskuterades texter och centrala forsk-
ningsbidrag från flertalet av de ekono-
mipristagare som har varit medlem-
mar i Mont Pelerin Society: F. A. Hayek, 
Milton Friedman, George Stigler, James 
Buchanan, Ronald Coase, Gary Becker 
och Vernon Smith. 
 

Entrepreneurship: 
Theory, Institutions 
and History
2009 års före-
läsning till min-
ne av Eli F. Heck-
scher ägde rum 
den 18 maj på 
Handelshögsko-
lan i Stockholm. 
Mark Casson vid 
University of Reading föreläste 
om “Entrepreneurship: Theory, 
Institutions and History”. Casson 
är världsledande forskare inom 
områden som multinationellt 
företagande, entreprenörskap 
och företagskultur. Föreläsningen 
arrangerades i samarbete med 
ekonomhistorikerna vid Stiftelsen 
för Ekonomisk-historisk och Före-
tagshistorisk Forskning (EHFF) vid 
Handelshögskolan i Stockholm.
 

Labour Markets at a Crossroads
Den 21–22 augusti arrangerade Ratio för fjärde gången The Ratio Colloquium for 
Young Social Scientists i Stockholm. Årets tema var “Labour Markets at a Cross-
roads”. 

Under dessa två dagar diskuterade sammanlagt 16 yngre forskare och dokto-
rander från åtta länder aktuell forskning på området. Deltagarna var verksamma 
inom olika discipliner, såsom nationalekonomi, statsvetenskap, ekonomisk historia 
och sociologi. Samtliga deltagare presenterade varsin uppsats. 

Under dagarna fick de unga forskarna också tillfälle att stifta bekantskap med 
och diskutera sin forskning med två internationella berömdheter inom arbets-
marknadsforskningen: Franz Traxler, professor vid Institut für Wirtschaftssoziologie 
vid University of Vienna, och Lars Magnusson, professor vid Ekonomisk-historiska 
institutionen vid Uppsala Universitet. Kollokviet arrangerades av Nils Karlson och 
Henrik Lindberg som också deltog med varsin uppsats.

Corporate Governance, 
Product Market Compe
tition and Allocation of 
Capital  
Den 11 maj arrangerade Ratio ett 
seminarium med syftet att sam-
manföra forskare intresserade av 
system för ägar- och bolagsstyrning 
(eng. corporate governance). Under 
dagen presenterades bland annat 
forskning rörande det rättsliga skyd-
det av investerare och aktieägare 
samt vilka ekonomiska utfall olika 
system har.

Professor emeritus Ajit Singh från University of 
Cambridge (Queens’ College).

Lars Magnusson och Franz Traxler i samspråk under 
en paus.

Mark Casson, 
University of Reading. 

Nobel var också temat för Liberty Fundkonferensen i Stockholm. Deltagarna gjorde en djupdykning i forsk
ningen från liberala nobelpristagare. Deltagare  var dr Martin Krause, dr Karen Horn, dr Michael Wohlgemuth, 
professor Lars Feld, docent Niclas Berggren, dr David LaRocca, professor Tyler Cowen, dr Mark Pennington, 
professor Jan Schnellenbach, dr Stephen Davis, professor Stefan Voigt, professor Bruno Frey, dr Nicolás Malo
berti, professor Fabio Padovano, Nils Karlson och professor Bryan Caplan.

internationella konferenser i ratios regi
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Styrelsen

 1. Jens Spendrup, vd Spendrups, 
ordförande

 2. Henry Jarlsson, vd Kinnarps, 
  vice ordförande

 3.  Charlotte BohmanAlmryd, 
 Bohman Invest

 4.  Ann Askenberger, Managing Part-
ner Radical Change Sweden AB

 5. Annika Lundius, vice vd Svenskt 
Näringsliv

 6.  Jonas Milton, vd Almega 

 7. Nils Karlson, vd Ratio

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

1 2 3

54 6 7

8 9 10

11 12 13

14 15

Vetenskapliga rådet

 8. James M Buchanan, mottagare av Sveriges Riksbanks pris i eko-
nomi 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 University, 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 östeuro-
peisk rätt, institutionen för östeuropastudier, Uppsala unviersitet

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

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

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

 15. Ingemar Ståhl, professor emeritus i nationalekonomi,  Institutet 
för ekonomisk forskning, Lunds universitet

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

 18. PerOlof Bjuggren, professor i nationalekonomi, 
  Internationella Handelshögskolan i Jönköping

 19. AnnCharlotte Dorange, fil dr, ekonom vid 
  Konkurrensverket

 20. Gunnar Du Rietz, ekon dr.

 21. Gunnar Eliasson, professor emeritus

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

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

 24. Erik Moberg, fil lic, fristående statsvetare

 25. Joakim Nergelius, professor vid Institutionen för 
  beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet

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

Medarbetare

 1. Nils Karlson, docent och vd
 2. Niclas Berggren, docent och vice vd
 3. Dan Johansson, docent och vice vd
 4. Andreas Bergh, fil.dr.
 5. SvenOlov Daunfeldt, docent
 6. AnnKari Edenius, kommunikationschef
 7. Johan Eklund, fil.dr.
 8. Niklas Elert, forskningsassistent
 9. Gissur Erlingsson, fil.dr.
 10. Henrik Lindberg, fil.dr.
 11. Kristina Nyström, fil.dr.
 12. Camilla Sandberg, forskningsassistent 
  och kontorschef
 13. Peter SantessonWilson, fil.dr.

Doktorander

 14. Carl Magnus Bjuggren
 15. James Dzansi 
 16. Daniel Halvarsson 
 17. Johanna Palmberg 

Medarbetare
1 2 3 4 5

18 19 20

21 22 23

24 25 26

6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17
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Medlemskap
Ratio arbetar för att långsiktigt förbättra företagandets villkor i 
 Sverige. Bättre kunskaper på området skapar förutsättningar för 
bättre beslut.

Som medlem i Ratio stöder du forskning med avgörande betydelse för svenskt 
näringsliv och Sveriges utveckling. 

Som medlem ingår du i ett vetenskapligt sammanhang och har möjlighet att 
 bygga nätverk och skapa kontakter inom akademi och näringsliv. Ratio ger 
 regelbundet ut elektroniska nyhetsbrev. Via vår hemsida kan alla följa vår verk-
samhet.

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

Ratio har såväl företag, organisationer och enskilda som medlemmar.

Årsavgiften har följande nivåer:
– enskilda personer 500 kr
– företag med upp till 20 anställda 1 000 kr (ex. moms)
– företag med 20 till 100 anställda 2 500 kr (ex. moms)
– företag med 100 till 200 anställda 10 000 kr (ex.moms)
– företag med fler än 200 anställda 20 000 kr (ex. moms)
– organisationer 30 000 kr (ex. moms)

För företag utgör halva avgiften serviceavgift (momspliktig).
Sätt in pengar direkt på Ratios bankgiro 512-6578 eller postgiro 382621-1. 
Ange namn, företag, adress och e-post. Eller kontakta oss på info@ratio.se

Läs mer på www.ratio.se
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Ratio är ett fristående forskningsinstitut med uppgift att utveckla och 
sprida ny kunskap om:

• Företagandets villkor – lagar, regler och värderingar 

• Entreprenörskap, marknadsekonomi och tillväxt 

• Hur politisk förändring kommer till stånd

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

Ratio 
Box 3203, 103 64 Stockholm 
Sveavägen 59, 4tr 
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Fax 08-441 59 29 
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