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Medlemskap

Ratios forskning om företagandets villkor, marknadsekonomi och 
politisk förändring skapar förutsättningar för bättre beslut.

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

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

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

Ratio har såväl företag, organisationer och enskilda 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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i Almedalen överträffade återigen våra förväntningar, med 
brett och kvalificerat deltagande. 

Våra projekt, forskare och konferenser har finansiellt 
stöd från Ratios medlemmar bland företag, organisationer 
och enskilda individer. Vi har också fått stöd från Stiftel
sen  Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Torsten 
och Ragnar Söderbergs stiftelser, Jan Wallanders och Tom 
Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs Stiftelse, Svenskt 
 Näringsliv, Vetenskapsrådet, Tillväxtanalys, Earhart Founda
tion, 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. 
Ratio har en unik profil som fristående, privat forskningsins
titut. Vi kan politik, marknader och företagande, med ett sär
skilt fokus på företagandets villkor. Med kvalitet, relevans och 
kunskapsspridning skapar vi förutsättningar för bättre beslut. 
Vi bidrar till ökad rationalitet inom politik och ekonomi.

Nu fortsätter vi arbetet med att utveckla Ratio som Sve
riges ledande forskningsinstitut kring företagandets villkor!

Nils Karlson
Vd Ratio, docent

I de forskningsprojekt om politisk förändring 
och ekonomisk-politiskt lärande som bedrivs vid 
Ratio är en av de mest intressanta slutsatserna 
att Sverige varit ett av världens främsta reform-
länder i mer än två decennier. Steg för steg har 
område efter område reformerats av såväl soci-
aldemokratiska som borgerliga regeringar.

På många sätt har Sveriges utveckling under denna period 
varit imponerande. Även den framgångsrika hanteringen 
av finanskrisen kan sannolikt i betydande utsträckning för
klaras av att Sverige, till skillnad från många andra länder, 
faktiskt redan hade genomfört ett antal betydande struk
turreformer.

Samtidigt är det uppenbart att den nya svenska model
len inte är färdigutvecklad. Ansvarsfördelningen mellan stat 
och individ, mellan offentligt och privat, behöver tydlig
göras. Mycket talar för att det är på arbetsmarknads och 
näringspolitikens områden de stora återstående reform
behoven finns. 

Det är därför vi forskar om företagandets villkor, mark
nadsekonomi och politisk förändring. Här behövs ny kun
skap och stärkt kunskapsspridning. Det är en förutsättning 
för bättre beslut.

2010 har varit ett mycket bra år för Ratio. Mer forskning 
har producerats, med större relevans och genomslag än 
under något tidigare år. Vi har producerat ett stort antal 
internationella publikationer, startat nya forskningsprojekt, 
anställt nya medarbetare, organiserat fyra internationella 
konferenser och erbjudit ett stort antal seminarier och före
läsningar inom olika områden till såväl forskare som företa
gare, journalister, politiker och partsföreträdare. Vi har dess
utom haft medialt genomslag där Ratio deltagit i någon 
form av media oftare än varannan dag. Ratios arrangemang 

Reformlandet Sverige

vd har ordet

2010 har varit ett mycket bra år för 
Ratio. Mer forskning har produce

rats, med större relevans och genomslag 
än under något tidigare år.
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Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning om svensk eko
nomi och politik, med en tydlig internationell koppling. De 
vetenskapliga kvalitetskraven är entydiga. Ratio har bred ve
tenskaplig publicering och starka internationella nätverk och 
samarbeten. Stor vikt läggs vid att föra ut forskningens resul
tat i samhällsdebatten. Ratio har idag 14 disputerade forskare, 
varav en professor och sex docenter, samt fyra doktorander 

Ratio är ett fristående forsknings institut med uppgift att 
utveckla och sprida ny kunskap om: > Företagandets villkor – lagar, 

regler och värderingar 
Företagandets villkor är avgörande för till
växt och välfärd i samhället. Att studera 
företagandets villkor och identifiera de 
lagar, regler och värderingar som är mest 
ändamålsenliga för att starta, driva och ut
veckla företag är den första delen i Ratios 
forskningsprofil.

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

> Hur politisk förändring  
kommer till stånd 
Det är ofta svårt och konfliktfyllt att föränd
ra politiskekonomiska regelsystem. Ändå 
sker reformer. Den tredje delen i  Ratios 
forskningsprofil handlar om att beskriva de 
processer som möjliggör förändring och 
välståndshöjande reformer.

Ratio är ett privat, fristående forskningsinstitut som forskar om företagandets villkor, 
marknadsekonomi och politisk förändring. Det är områden som är viktiga för sam-
hällsutvecklingen och där aktuell forskning saknas eller är otillräcklig.

Ratio i korthet

och 15 associerade forskare. Vår vetenskapliga kompetens – 
som förenar forskning om politik, marknader och företagan
de – ger en särskild förmåga att analysera, tolka och förklara 
samtidens problem och framtidens utmaningar. Det skapar 
förutsättningar för bättre politiska beslut. 

Ratios vision är att vara ledande på forskning kring företa
gandets villkor.

> 
Fö
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ndets villkor            

> Politisk förändring
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Ny docent
Kungliga Tekniska Högskolan 
antog 2010 Kristina Nyström 
som docent i nationaleko
nomi. Kristina forskar om 
näringslivsdynamik i form av 
nyetablering och nedlägg
ning av företag. I docent
föreläsningen sammanfat
tade Kristina sin forskning 
under rubriken ”The role of 
entrepreneurship, industrial 
dynamics and institutions 
for economic growth” och presenterade bland annat de 
svårigheter som entreprenörer i Sverige har att övervinna.

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 Minnes
fond, Tillväxtanalys, Torsten och Ragnar Söderbergs 
stiftelser, Vetenskapsrådet, Svenskt Näringslivs med
lemsförbund, Jan Wallander och Tom Hedelius Stif
telse 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. Ratios forskare deltar 
även i projekt med andra universitet och 
högskolor som huvudmän samt handleder 
doktorander och studenter.

Vi har under 2010 bedrivit följande projekt  
(finansiär inom parentes):

l Ekonomiskpolitiskt lärande: avregleringarna  
och den svenska socialdemokratin 1982–1991  
(Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse samt  
Tore Browalds Stiftelse)

l Ekonomiskpolitiska reformer i välfärdsstater  
(Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelse)

l Institutioner, sociala attityder och ekonomisk  
tillväxt (Vetenskapsrådet)

l Lönebildning för utvecklingskraft (Svensk Näringslivs 
medlemsförbund)

l Regelbördans ekonomiska effekter (Tillväxtanalys)

l Skatter, entreprenörskap och företagsdynamik  
(Ratios medlemmar)

l Tillit och korruption i svenska kommuner  
(Vetenskapsrådet)

l Äganderätt, företagandets villkor och ekonomisk till
växt (Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond)

Mer information om dessa projekt finns på Ratios 
hemsida.

Vår vetenskapliga kompetens ger 
en särskild förmåga att analysera, 

tolka och förklara samtidens problem och 
framtidens utmaningar.

ratio i korthet

900

20 000+

200+
medieinslag

besökare på www.ratio.se

konferens- och 
seminariedeltagare

Ratio 2010: 
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Under 2010 fortsatte vi att utveckla kunskaperna kring 
 arbetsmarknadens funktionssätt och spelregler med ett 
projekt om lönebildning och ekonomisk utvecklingskraft. 
Forskningen om äganderätt, företagandets villkor och eko
nomisk tillväxt har fördjupats. Dessutom genomfördes ett 
projekt om reglers effekter för företag. 

Att studera företagandets villkor är den första delen i Ratios forskningsprofil. Forskningen 
handlar om att identifiera de lagar, regler och värderingar som är mest ändamålsenliga för 
att starta, driva och utveckla företag – och därmed den sysselsättning och det välstånd 
som företag genererar.

Fler jobb i växande företag

Regelbördans ekonomiska effekter
Runt om i världen finns en gryende insikt om att regleringar 
i olika former ger upphov till stora samhällsekonomiska kost
nader. Till skillnad från offentliga utgifter – som är direkt 
synliga via till exempel statsbudgeten – är kostnader som 
följer av offentliga regleringar vanligen dolda och indirekta 
och utsätts därför inte för samma granskning och utvärd
ering som övriga samhällsekonomiska kostnader. 

Även den svenska regeringen har en uttalad ambition 
att minska företagens regelbörda och därför mäts de admi
nistrativa kostnaderna som uppstår till följd av företagens 
regelefterlevnad. Man mäter dock bara de direkta kostna
derna, som visat sig utgöra endast en mindre del av regel
bördans totala kostnader.

På uppdrag av myndigheten Tillväxtanalys har emellertid 
Ratio under året genomfört projektet ”Reglers effekter för 
företag” med syftet är att undersöka de indirekta ekono
miska effekterna av företagens regelbörda. 

Den stora delen av kostnaderna för regelefterlevnad 
är just indirekta. Det finns starka teoretiska belägg för att 
konkurrenstrycket och entreprenörskap i form av inträde 
av nya företag påverkas negativt. Vidare uppstår sannolikt 
betydelsefulla effekter på produktionsdynamik då regler kan 
skapa friktioner som minskar företagens möjligheter att an
passa sig till omvärldsförändringar. Detta leder in sin tur till 
väsentliga allokeringsförluster. Likaså finns det anledning att 
förvänta sig att avkastningskravet stiger med regelbördan 
och att detta har negativa återverkningar på investeringar. 

Regelbörda

Investeringsaktiviteter
Investeringar, såväl materiella  

som immateriella

Entreprenörskap
Entry och exit av företag

Näringslivs- 
och företags-

dynamik

Tillväxt och 
produktivitet

företagandets villkor – lagar, regler och värderingar
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aktuella projekt
l Lönebildning för utvecklingskraft 
 Syftet är att empiriskt undersöka hur olika former för lönebildning 

och förhandlingssystem påverkar näringslivets utvecklingskraft. 
 Fokus ligger på den lokala lönebildningens konsekvenser och kopp
lingen till förhandlingssystem i stort. Projektet kombinerar fall och 
branschstudier och kommer även att belysa konsekvenser för lön
samhet, sysselsättning och företagens utvecklingskraft. Nils Karlson 
och Henrik Lindberg leder projektet som löper på tre år och finan
sieras gemensamt av Svenskt Näringsliv, dess förbund och Ratio.

l Regelbördans ekonomiska effekter
 Syftet är att undersöka de indirekta ekonomiska effekterna av 

företagens regelbörda. Vid sidan om de direkta kostnader som 
regelefterlevnad och administration medför kan det antas fin
nas ansenliga indirekta effekter av regler för företagen. Regelför
enkling har också varit ett högprioriterat område för regeringen 
under de senaste åren. Johan Eklund var ansvarig för projektet 
som genomförts  på uppdrag av  myndigheten Tillväxtanalys. 
Slutrapporten offentliggjordes i början av 2011.

l Äganderätt, företagandets villkor och ekonomisk tillväxt
 Syftet är att analysera sambandet mellan äganderätt, företagandets 

villkor och ekonomisk tillväxt. Det treåriga forskningsprojektet drivs 
med stöd av medel från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs 
Minnesfond. Ansvariga för projektet är Nils Karlson och Niclas Berg
gren. Övriga medverkande forskare är PerOlof Bjuggren, Johan 
 Eklund, Jakob Heidbrink, Jan Jörnmark och  Joakim Nergelius.

l Institutioner, sociala attityder och ekonomisk tillväxt
 Syftet är att bidra till förståelsen om hur vissa institutioner och 

sociala attityder påverkar ekonomisk tillväxt, liksom att under söka 
hur institutioner påverkar sociala attityder. Genom att studera 
hur institutioner och sociala attityder påverkar tillväxt, och hur 
sociala attityder formas, tas ny kunskap fram om hur ekonomisk 
tillväxt kan ökas. Andreas Bergh och Niclas Berggren forskar inom 
projektet som finansieras av Vetenskapsrådet.

publikationer i urval
l SvenOlov Daunfeldt, Ulrika PraskiStåhlgren och Niklas 

Rudholm (2010). ”Do High Taxes Lockin Capital Gains? 
Evidence from a Dual Income Tax System.” Public Choice, 
145(1): 25.   

l PerOlof Bjuggren och Johanna Palmberg (2010). ”The 
Impact of Vote Differentiation on Investment Perfor
mance in Listed Family Firms”. Family Business Review 
23(4): 327340.

l Mattias Ankarheim, SvenOlov Daunfeldt, Shahid Quo
reshi och Niklas Rudholm (2010). ”Do Regional Invest
ment Grants Improve Firm Performance? Evidence from 
Sweden”. Technology and Investments, 1(3):221227. 

Sommaren 2010 revs Saabfabriken i Malmö som tillkom med statliga subven
tioner. I bakgrunden symbolen för det nya Malmö – Turning Torso. Skapande 
förstörelse är en del av forskningen kring äganderätt.

Sammantaget kan dessa negativa indirekta effekter resultera 
i en lägre ekonomisk tillväxt. 

I den empiriska analysen finner vi stöd för många av dessa 
effekter. Den övergripande slutsatsen är att det finns en ne
gativ effekt av en omfattande regelbörda på såväl entre
prenörskap som investeringsaktiviteter. Dessutom finns en 
negativ påverkan på ekonomisk tillväxt.

Johan Eklund var huvudansvarig för projektet. Forsknings
rapporten finns att ladda ner på Ratios hemsida.

Företagandets villkor och ekonomisk tillväxt
Äganderätten utgör grunden för företag och marknadspro
cesser. Den påverkar individers och företags ekonomiska in
citament. Ju osäkrare det privata ägandet är, desto svagare 
är incitament och möjligheter för ekonomins centrala aktö
rer att satsa på produktiv verksamhet. Företagandets villkor 
är således en direkt funktion av hur äganderätten definieras 
och skyddas i ett samhälle.

Numera är det få som helt ifrågasätter privat ägande. Men 
trots det finns gott om förslag att försvaga äganderätten. I 
Sverige är forskningen kring äganderätt liten och det är bety
delsefullt att öka kunskapen om sambandet mellan ägande
rätt, företagandets villkor och ekonomisk tillväxt, liksom att 
förstå konsekvenserna av inskränkningar i äganderätten. 

Fokus inom det projekt som Ratio bedriver med stöd av 
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond ligger 
både på äganderättens bestämningsfaktorer och dess kon
sekvenser. Inom projektet undersöks bland annat kopplingen 
mellan äganderätt, nyföretagande och tillväxt; det svenska 
och EGrättsliga äganderättsskyddet; äganderättens ställ
ning i Sverige från mitten av 1800talet; äganderättens eko
nomiskpolitiska och sociala bestämningsfaktorer samt hur 
ny teknik förändrat äganderätten och skapat förutsättningar 
för nya företag och institutionella lösningar. Flera delprojekt 
inbegriper internationella studier och jämförelser.
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entreprenörskap, marknadsekonomi och tillväxt

I en väl fungerande ekonomi sker en ständig förnyelse ge
nom så kallad kreativ förstörelse – gamla företag och affärs
idéer ersätts av nya, växande företag. 

Ratio har ett par pågående projekt om näringslivsdynamik 
i form av nyetableringar och nedläggning av företag, som 
analyserar i vilka företag och branscher som nya jobb och 
snabb tillväxt skapas. Forskarna studerar vilka drivkrafter som 
ligger bakom etablering och expansion av företag, samt vilka 
spelregler som stimulerar ekonomins utvecklingskraft.  

Vem vill bli entreprenör?
Kristina Nyström har ägnat stor del av sin forskning åt att 
studera företagsdynamik och näringslivsomvandling ur ett 
industriellt och regionalt perspektiv. Vid sin docentföreläs
ning med  rubriken ”The role of entrepreneurship, industrial 
dynamics and institutions for economic growth” inledde 
Kristina med några korta fakta om vilka svårigheter svenska 
entreprenörer ställs inför. 

Vet du till exempel att

l De krävs tre ansökningsprocesser bara för att starta ett 
 företag, vilka tar i genomsnitt 15 dagar. 
l Företagare måste förhålla sig till motsvarande 20 000  
 sidor text om lagar och regler.
l Endast cirka 40 procent de nya företagen överlever sina  
 första fem år.
l Endast cirka 20 procent av de nya företagen överlever sina  
 första tio år.

Ändå finns det många människor som vill bli entreprenörer. 
År 2009 startades knappt 60 000 nya företag i Sverige som 
sysselsätter nästan 100 000 personer. Jämfört med slutet på 
1990talet är det en väsentlig ökning,

En annan vikig insikt är att även om politiker visar ett allt 
större intresse för att hitta framtidens framgångsrika entre
prenörer, har de små utsikter att lyckas. Deras roll är en an
nan. Bäst blir resultatet om politikerna i sitt beslutsfattande 

Ekonomisk utveckling och tillväxt är i grunden ett resultat av företagsverksamhet, entre-
prenörskap och affärsexperiment på marknader. Att analysera hur denna tillväxtskapande 
process utvecklas är den andra delen i Ratios forskningsprofil.

Marknadsekonomins 
processer
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aktuella projekt
l Snabbväxande företag och den ekonomiska utvecklingen 
 Projektets syfte är att fördjupa kunskapen om vad som förklarar 

förekomsten av snabbväxande företag samt deras betydelse för 
ekonomisk tillväxt, produktivitet och sysselsättning. Projektet är 
såväl teoretiskt som empiriskt. Ansvariga för projektet, som finan
sieras av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, är SvenOlov 
Daunfeldt och Dan Johansson. Även Karl Wennberg medverkar 
inom projektet.

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 
eftersom aktuell forskning visar att det är där de nya jobben 
skapas. Ansvarig för projektet är docent Dan Johansson. Projektet 
finansieras av Ratios medlemmar.

publikationer i urval
l Magnus Henrekson och Dan Johansson (2010). ”Gazel

les as Job Creators – A Survey and Interpretation of the 
Evidence.” Small Business Economics, 35(2): 227244.

l Mattias Ankarheim, SvenOlov Daunfeldt, Shahid 
Quoreshi och Niklas Rudholm (2010). ”Do Regional 
Investment Grants Improve Firm Performance? Evi
dence from Sweden”. Technology and Investments, 
1(3):221227.

l Dan Johansson, Almas Heshmati, och Carl Magnus 
Bjuggren (2010). ”Effective Corporate Tax Rates and 
the Size Distribution of Firms”. Journal of Industry, 
Competition and Trade, 10(34): 297317.

Kunskapsintensivt  
entreprenörskap 
Karl Wennberg vid Ratio har tillsam
mans med Frédéric Delmar skrivit 
boken Knowledge Intensive Entrepre
neurship – The Birth, Growth and De
mise of Entrepreneurial Firms (Edward 
Elgar), som behandlar entreprenör
skap och kunskapsintensiva företag. 

I boken analyseras, baserat på 
unika data med över 200 000 fö
retag och tre miljoner individer, hur nya kunskapsintensiva 
företag skapas, växer och avvecklas.

Gasellerna, de snabbväxande företagen, står för en stor del av de nya jobben.

skapar förutsättningar som ger företagarna gynnsamma 
villkor. Sedan gör entreprenörerna och marknadsprocessen 
resten. Forskningen visar tydligt att det krävs goda institutio
ner – det vill säga lagar, regler och värderingar – för att ett 
land ska få ett bra företagsklimat och därmed många fram
gångsrika företagare som skapar nya jobb och välstånd.

De små företagens betydelse 
Entreprenörskap är viktigt i en ekonomi. Inte bara för de en
skilda entreprenörerna, utan även för alla de som anställs i 
de nya företagen och för samhällsekonomin. Under lång tid 
togs det för givet att storföretagen stod för huvuddelen av 
sysselsättningsökningen och den ekonomiska tillväxten. Un
der 80talet växte dock ett nytt forskningsfält fram, Small 
Business Economics, i vilket detta synsätt ifrågasattes. 

Att småföretagen står för en stor del av nyanställning
arna är nu en tämligen etablerad sanning. Men är de lika 
viktiga för ekonomisk tillväxt och produktivitet? Trots att 
omfattande forskning finns på detta område är det fortfa
rande oklart vad som kännetecknar de snabbväxande före
tagen, mer än att de ofta är små och unga. Ny forskning vi
sar även att de flesta företag inte växer. Tillväxten är istället 
koncentrerad till ett fåtal företag. Dock vet vi fortfarande 
lite om vilka företag som blir ”snabbväxare”, och varför.

Inom det nya projektet ”Snabbväxande företag och 
den ekonomiska utvecklingen”, finansierat av Torsten och 
Ragnar Söderbergs stiftelser, studeras dessa viktiga frågor. 
Med hjälp av den unika företagsstatistik som finns i Sverige 
studeras företags utveckling ur fler aspekter än vad som 
tidigare varit möjligt. Med bättre kunskap om vad som 
 karaktäriserar dessa företag kommer vi också få en bättre 
förståelse för vad som skapar sysselsättning och tillväxt. 
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Frågan om hur politisk förändring 
genomförs är central för varje 

reformator, oavsett politisk färg. 

hur politisk förändring kommer till stånd

Frågan om hur politisk förändring genomförs är central för 
varje reformator, oavsett politisk färg. Det är en grannlaga 
uppgift att skapa förståelse för och få mandat för politisk 
förändring, särskilt för reformer av mer varaktigt och bety
delsefullt slag. 

Hur ser de processer ut som möjliggör tillväxthöjande 
reformer? Ratio bedriver flera projekt med bäring på dessa 
frågeställningar.

Reformer kräver mer än god vilja  
och ansvarskänsla
Det är idag relativt väl känt vilka skatter, lagar och regler som 
ger upphov till tillväxt och välstånd. Liksom vilka som leder till 
motsatsen. Däremot saknas i hög grad kunskap om hur re

Det är ofta svårt och konfliktfyllt att förändra politisk-ekonomiska regelsystem. Status quo 
har starka 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. 

Att genomföra 
tillväxthöjande reformer

Reformindex för OECDländer

former av existerande institutioner uppstår, i synnerhet i mer 
utvecklade ekonomier. Det går att ställa upp en önskelista 
över lämpliga regelverk, men det är desto svårare att förklara 
när och hur länder tar steg i riktning mot att nå dit.

Dessa frågor har studerats inom ramen för projektet 
”Ekonomiskpolitiska reformer i välfärdsstater”, finansierat av 
Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser. Projektet har stu
derat hur genomförandet av ekonomiskpolitiska  reformer 
har gått till – dels centrala svenska förändringar, inte minst 
under 1990talet, dels internationella länder jämförelser. 

Intressegrupperna bestämmer
En slutsats är att det normalt krävs mer än bara ansvars
kännande och en vilja till statsmannaskap för att de ska bli 
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Sverige har minskat sitt reformbehov avsevärt, enligt OECD.

Källa: Bergh & Dackehag (2010)



RATIO • Verksamhetsberättelse 2010  9

Korruption även i Sverige 
Länge hävdades att vårt land var i stort sett fritt från korruption. 
En rad skandaler i svenska kommuner, landsting och statliga 
bolag under de senaste femton åren har dock visat att inte 
ens mogna demokratier är förskonade från maktmissbruk och 
korruption.

I projektet ”Tillit och korruption i svenska kommuner” har 
 Ratios Andreas Bergh i samarbete med Växjö universitet bedrivit 
forskning kring dessa frågor. Forskningen omfattar bland annat 
en enkät till högt uppsatta politiker och tjänstemän i Sveriges 
kommuner. Där ställdes frågor om allt från bjudresor till blöjupp

5% uppger att de någon gång varit 
utsatta för korruptionsförsök

aktuella projekt
l Ekonomisk-politiskt lärande: avregleringarna och den  

svenska socialdemokratin 1982–1991 
 Syftet är att kartlägga en period då svensk politik – och svenskt 

näringsliv – var i stark omvandling. Det socialdemokratiska partiet 
var statsbärande och genomgick stora förändringar. Hur var det 
möjligt att genomföra den stora reformagendan med så långt
gående avregleringar? Projektet genomförs av Henrik Lindberg 
och Peter Santesson. Projektet finansieras av Jan Wallander och 
Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse.

l Ekonomisk-politiska reformer i välfärdsstater
 Syftet är att bättre förstå vilka processer som leder till att inef

fektiva lagar och regler ersätts med effektiva. Även erfarenheter 
av misslyckade reformprocesser studeras i projektet. Projektet 
finansieras av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser.

publikationer i urval
l Bergh, Andreas och Nilsson, Therese (2010). ”Good for 

living? On the relation between globalization and life 
expectancy.” World Development, september 2010. 

l SantessonWilson, Peter (2010). ”Socialdemokraterna 
– från minoritetsregering till koalitionspartner.” Stats
vetenskaplig tidskrift, 2/2010. 

l Bergh, Andreas och Jakobsson, Niklas (2010). Modern 
mikroekonomi. Norstedts. 

av – reformer är ofta politiskt riskabla. En grundförutsättning 
för framgångsrikt reformarbete är att det går att förutsäga 
en tillräckligt stor och säker vinst av reformen och att en an
senlig del av denna vinst tillfaller nyckelspelare som därmed 
får ett särskilt starkt incitament att driva reformprocessen.

Ett av de tydligaste resultaten är att intressegruppers 
möjlighet att påverka offentligt beslutsfattande spelar stor 
roll för reformprocessen. Ju mer resurser institutioner lämnar 
till särintressen att exploatera, desto mer samhällelig skada 
riskerar dessa att göra. När intressegrupper gynnas av den 
existerande institutionella ordningen, verkar de konserve
rande på det politiska systemet.

En del av projektet har även bestått i att kartlägga och 
kvantifiera reformer och reformbehov under 1980 och 
1990talen inom OECD. Det visar sig då att Sverige faktiskt 
är ett av de länder som genomfört flest reformer i relation till 
de rekommendationer OECD gjort. Tabellen på motsatt sida 
visar att Sverige näst Nya Zeeland och Portugal är det land 
som minskat sitt reformbehov mest mellan 1985 och 2005 
enligt OECD.

handling och tjänstetillsättningar. Re
sultaten tyder på att det förekommer 
korruption även i Sverige, ett land som 
hittills betraktats som förskonat. 

Fem procent av de tillfrågade upp
ger att de någon gång varit utsatta 
för korruptionsförsök. Samtidigt in
stämmer cirka 20 procent helt eller 
delvis i påståendet att det är vanligt 
med korruption bland kommunala 
politiker och tjänstemän. 

– Generellt är kvinnor mindre be
nägna att acceptera ett korrupt bete
ende än män. Men när det gäller att 
gynna det lokala är de mer benägna att 
frångå lagen, säger Andreas Bergh.

Projektet har finansierats av Vetenskapsrådet och avslutades 
under 2010.

Projektets resultat presen
teras i  boken  Korruption, 
maktmissbruk och 
legitimitet.

Särintresse eller allmänintresse?
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ratio i almedalen

Ratio utforskade förutsättningarna för ett Sverige med 
stärkt utvecklingskraft och fler jobb i växande företag. Klarar 
 Sverige av att bejaka önskvärda förändringar? Ny forskning 
presenterades och ledande företrädare för politiker, företa
gare och för arbetsmarknadens parter debatterade. 

Sverige bäst på reformer
Sverige är på många sätt ett föregångsland när det gäl
ler genomförandet av effektivitetshöjande reformer i 
 ekonomin. Men på ett område är Sveriges reformtakt be

Ratios främsta uppgift i Almedalen är att sprida kunskap om våra 
forskningsresultat, för att därigenom skapa förutsättningar för bättre 
 politiska beslut.

Kreativ förstörelse –  
eller förstörd kreativitet?

tydligt långsammare: 
 arbetsmarknaden. 
– Den breda politiska 
förankringen kring 
Sveriges reformer har 
varit en styrka, och är 
sannolikt en viktig för
klaring till att det nu går 
relativt bra för Sverige, menade 
Ratioforskaren Andreas Bergh. 
Det mesta tyder dock på att det skulle gå ännu bättre för 
Sverige om även arbetsmarknaden reformerades grundligt.

Vid den efterföljande diskussionen deltog Stig Henriksson 
(V), kommunstyrelsens ordförande i Fagersta tillsammans 
med Magnus Larsson, VD för Expander Wireless och vice 
ordförande i Svenskt Näringsliv, Bo Lundgren, Riksgäldsdirek
tör och Niklas Nordström, f d ordförande för SSU.

Kollektivavtalens roll i framtiden
I samarbete med Almega, Civilekonomerna, Jusek, Sveriges 
Civilingenjörer och Unionen bjöd Ratio in till en diskussion 
om kollektivavtalens roll på framtidens arbetsmarknad. 

Den svenska arbetsmarknadsmodellen ställs inför stora 
utmaningar inom de nya, snabbväxande branscherna. Ratios 
VD Nils Karlson och arbetsmarknadsforskaren Henrik Lindberg 
visar med ny forskning att fack och arbetsgivare i väsentlig 
utsträckning lyckats anpassa och integrera de nya villkoren. 
Modellen har visat sig förvånansvärt flexibel.

Anpassningen har skett genom nya typer av avtalslösningar 
med mer av individuell lönesättning, sifferlösa avtal och bo
nus eller vinstdelningssystem för att belöna medarbetare. 

– Jag tycker att kollektivavtalen har visat sin styrka, konstate
rade Benny Johansson, förbundsdirektör för Civilekonomerna.
Förutom Benny Johansson deltog även Jonas Milton, VD 
Almega, Niklas Hjert, förhandlingschef Unionen och Maria 
Elinder, Sveriges Ingenjörer, i diskussionen.

Niklas Hjert, Jonas Milton, Maria Elinder och Benny Johansson

Bo Lundgren och Stig Henriksson
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rande trenden kommer frågan om styrelsernas könssam
mansättning bli en ickefråga på några års sikt, konstate
rade Johan Eklund, forskare inom corporate governance 
vid Ratio.  

Genomgången visade också på ett stort behov av mer 
kunskap om orsakerna till och effekterna av kvinnors under
representation. 

Det blev en mycket engagerad diskussion där vitt skilda 
åsikter fanns representerade såväl i publiken som hos pane
len. Panelen bestod av Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister 
(FP), Jens Spendrup, VD Spendrups AB, Lotten Sunna, riks
dagskandidat (Fi), Meg Tiveus, styrelseproffs och Michaëla 
Blomquist, rekryteringsexpert.

ratio i almedalen

Effekterna av en så genomgrip
ande förändring av företagandets 

villkor är i praktiken helt outforskade. 

518 
deltagare vid fem 
seminarier

424
tittare via Bambuser

Vem tar vem?
Demoskop genomförde en opinionsundersökning där 1005 
personer tillfrågades om deras inställning till att det parti 
de tänkte rösta på i riksdagsvalet 2010 samarbetade över 
blockgränsen, om motståndarblocket vann valet.

– I synnerhet Miljöpartiets väljare var positiva till block
överskridande samarbete, konstaterar Peter Santesson, stats
vetare på Ratio.

En majoritet av MPväljarna i undersökningen (58 %) var 
ganska positiva eller mycket positiva till att partiet samarbe
tar med Alliansen om de rödgröna förlorade valet. Samma 
undersökning visade också att de andra två mittenpartierna, 
Folkpartiet och Centern, till övervägande del var negativa till 
ett blocköverskridande samarbete med de rödgröna. Mest 
negativa var centerväljarna.

Förre centerledaren Olof Johansson, Folkpartiets då
varande partisekreterare Erik Ullenhag och Per Bolund, då 
riksdagsledamot för Miljöpartiet, diskuterade hur man skulle 
förhålla sig till Sverigedemokraterna och eventuella block
överskridande samarbeten. 

Kvotering till styrelser en ickefråga
Ingen har undgått debatten kring könskvotering av bolags
styrelser. 

I rapporten ”Varför så få kvinnor i svenska bolagssty
relser?” visas att andelen kvinnor som sitter i styrelsen för 
svenska börsbolag har ökat snabbt under de senaste åren. 
Mellan åren 2001 och 2010 har andelen kvinnor stigit från 
5,3 procent till 22 procent. Det är mer än en fyrdubbling på 
tio år. Andelen kvinnor bland nyinvalda styrelseledamöter är 
numera hela 35,6 procent. 

– Det finns anledning att förvänta sig en ännu jämnare 
könsfördelning de kommande åren. Fortsätter den nuva

Nyamko SabuniErik Ullenhag Meg Tiveus och Lotten Sunna
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ratio i almedalen

Ratiopub i Almedalen
Ratio bjöd på kreativt mingel med intellektuell speed-dating under politiker veckan. Vid tre statio-
ner debatterades företagandets villkor, fram tidens arbetsmarknad och politisk förändring. Den 
traditionella puben, i samarbete med Spendrups AB och Gotlands Bryggerier, har utvecklats till  
en populär träffpunkt. I år var fler än 120 personer från hela det politiska spektrat, organi-
sations- och medievärlden på plats i St Lars ruin.

Per Bolund, riksdags
ledamot (MP), deltog 
även i seminariet om 
regeringsbildning.

Widar Andersson, ledarskribent 
på Folkbladet, var på plats för 
att prata om politisk förändring.

Ratios pub, numera i 
St Lars ruin, har blivit 
en populär träffpunkt 
i Almedalen.

Kristina Nyström, 
Ratio, diskuterar 
företagandets 
villkor med Tomas 
Tobé, riksdags
ledamot (M).

Riksdagens talman Per Wester
berg (till vänster) i samspråk 
med Patrik Strömer, Andreas 
Bergh, StigBjörn Ljunggren och 
Widar Andersson.

Per Bardh,  
avtalssekrete
rare på LO.

IVA:s VD Björn  
O. Nilsson.

Desirée Pethrus Engström, 
riksdagsledamot (KD), 
diskuterade framtidens 
arbetsmarknad i St Lars ruin.
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skapande förstörelse

Samhällsomvandling och 
skapande förstörelse

Jag har alltid hållit Joseph Schumpe
ter som det förra seklets störste sam
hällsvetare. Hans hundra år gamla 
teori om den skapande förstörelsen 
är den som bäst förklarar hur dagens 
samhällsomvandling går till.

Precis som idag var det tidiga 
1900talet en period av dynamisk kapitalism, stark interna
tionalisering, hård konkurrens och obarmhärtiga utslagnings
processer. 

Schumpeter fascinerades av den snabba omvandlingen 
och teorin om den skapande förstörelsen är helt enkelt en 
bild av hur den kapitalistiska dynamiken ser ut. Kapitalismen 
utvecklas genom att oavbrutet introducera ny teknik, skapa 
nya produkter och öppna nya marknader.

Regleringarna
Så som Sverige utvecklades fram till 1980talet fanns visser
ligen äganderätt till produktionsresurser, men möjligheterna 
att använda dem var starkt kringskurna. Företag gjorde fort
farande vinster, men av skattemässiga skäl hamnade dessa i 
investeringsfonder och sedan försköts bestämmandet över 
pengarna till den politiska processen. 

Allmänt sett höll regleringarna (inskränkandet i förfo
ganderätten) på marknaderna för kapital, arbetskraft och 
naturresurser ned variationsbredden i ekonomin. Nyföreta
gandet drabbades, och för äldre företag blev också det nära 
sambandet mellan politiker och etablerade grupper en sorts 
hävdrätt att dominera sina gamla marknader. Till sist ledde 
det låga nyföretagandet och de växande kristendenserna till 
mer eller mindre desperata åtgärder, som löntagarfonder 
och omfattande förstatliganden.

Tekniken
Ett andra tema är att beskriva hur ny teknik möjliggjorde 
att entreprenörer byggde företagsstrukturer utanför de eta
blerade ramarna efter 1980talet. Den digitala tekniken har 
helt enkelt så unika kvaliteter att man kan bygga företag, till 
och med branscher, bredvid de existerande. När sedan fö
retag som OM och Tele 2 väl är på plats gynnas de av att de 
tekniska möjligheterna fortsätter att fördubblas var artonde 
månad. Den höga tekniska utvecklingstakten skapar också 
mycket starka nätverkseffekter, vilket leder till att markna
derna under en period växer nästan exponentiellt.

Marknads orienteringen
Tillväxten gör det sedan omöj
ligt att återreglera markna
derna, inte minst på grund av 
att nya dynamiska nätverk 
och kluster skapas. Följden 
blev istället att ett myck
et starkt tryck byggdes 
upp för att genomföra 
marknadsorienterade re
former under 1980 och 
1990talet. Som en följd 
av detta liberaliserades 
sedan till exempel för
foganderätten av kapi
tal, vilket möjliggjorde 
mycket stora föränd
ringar i det svenska 
näringslivet under de 
senaste decennierna.

 En negativ sida som aldrig 
kan förnekas är att den nya frihe
ten lett till en ökad instabilitet, 
inte minst för att nyskapande 
verksamheter i hög grad sam
existerar med äldre institutio
ner. Men det gör åtminstone 
världen mer spännande.”

Jan Jörnmark

bakgrund
Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia vid Chalmers, 
samarbetar med Ratio i projektet äganderätt, företagan
dets villkor och ekonomisk tillväxt. Inom projektet har Jan 
skapat hemsidan www.skapandeforstorelse.se. Den ska 
ge en sammanhängande bild av hur det svenska samhället 
förändrades under 1980 och 1990talet.



14  RATIO • Verksamhetsberättelse 2010

Publikationer 2010

ARTIKLAR MED PEERREVIEW  
– PUBLICERADE

Ankarheim, Mattias, Daunfeldt, SvenOlov, 
Quoreshi Shahid och Rudholm, Niklas (2010). 
”Do Regional Investment Grants Improve Firm 
Performance? Evidence from Sweden”. Techno
logy and Investments, 1(3):221227. 
l Denna artikel visar att regionala investe
ringsstöd till företag inte leder till de positiva 
 effekter som avses. Stöd har ingen effekt 
på företagens avkastning på kapital, det vill 
säga att företag som erhållit regionala inves
teringsstöd inte har förbättrat lönsamheten 
mer än motsvarande företag som inte erhål
lit stöd. I de flesta fall har stöden inte heller 
bidragit till att fler fått arbete. 

Berggren, Niclas, Jordahl, Henrik och Poutvaara, 
Panu (2010). ”The Looks of a Winner: Beauty and 
Electoral Success.” Journal of Public Economics, 
94(12): 815. 

Bergh, Andreas och Karlsson, Martin (2010). 
”Government size and growth: Accounting for 
economic freedom and globalization.” Public 
Choice, 142(12): 195213. 

Bergh, Andreas och Nilsson, Therese (2010). 
”Good for living? On the relation between glo
balization and life expectancy.” World Develop
ment, september 2010.

Bjuggren, PerOlof och Palmberg, Johanna 
(2010). ”The Impact of Vote Differentiation on 
Investment Performance in Listed Family Firms”. 
Family Business Review, 23(4): 327340. 

Daunfeldt, SvenOlov, Orth, Matilda och Rud
holm, Niklas (2010). ”Opening Local Retail Food 
Stores: A RealOptions Approach.” Journal of In
dustry, Competition and Trade, 10(3):373387. 

Daunfeldt, SvenOlov, PraskiStåhlgren, Ulrika 
och Rudholm, Niklas (2010). ”Do High Taxes 
Lockin Capital Gains? Evidence from a Dual In
come Tax System.” Public Choice, 145(1): 25.

Henrekson, Magnus och Johansson, Dan (2010). 
”Gazelles as Job Creators – A Survey and Inter
pretation of the Evidence.” Small Business Eco
nomics, 35(2): 227244. 

Henrekson, Magnus, Johansson, Dan och Sten
kula, Mikael (2010). ”Taxation, Labor Market Po
licy and HighImpact Entrepreneurship”. Journal 
of Industry, Competition and Trade, 10(34): 
275–296. 
l Analysen i denna artikel visar att höga 
och snedvridande skatter samt omfattande 
arbetsmarknadsregleringar har en negativ 
effekt på skapandet av väl fungerande kom
petensblock och därmed på ”highimpact 
entrepreneurship”.

Johansson, Dan (2010). ”The theory of the 
experimentally organized economy and com
petence blocs: an introduction.” Journal of Evo
lutionary Economics, 20(2): 185201.

Johansson, Dan, Heshmati, Almas och Bjug
gren, Carl Magnus (2010). ”Effective Corporate 
Tax Rates and the Size Distribution of Firms”. 
Journal of Industry, Competition and Trade, 
10(34): 297317.

Klein, Daniel B. (2010). ”Knowledge Flattalk: A 
Conceit of Supposed Experts and a Seduction to 
All.” The Independent Review, 15(1): 109121.

SantessonWilson, Peter (2010). ”Socialdemo
kraterna – från minoritetsregering till koalitions
partner.” Statsvetenskaplig tidskrift, 2/2010.

ARTIKLAR MED PEERREVIEW  
– ACCEPTERADE

Berggren, Niclas och Elinder, Mikael (2010). ”Is To
lerance Good or Bad for Growth?”, Public Choice.
l I denna studie undersöks om tolerans 
främjar ekonomisk tillväxt. Resultaten, som 
beräknats med hjälp av data från World Va
lue Survey, visar att om en stor andel av be
folkningen visar tolerans mot utlandsfödda så 
ökar visserligen tillväxten, men att tolerans 
mot homosexuella däremot minskar den 
ekonomiska tillväxten. Detta motsäger den 
hypotes om den kreativa klassen som bland 
andra Richard Florida framfört.  

Bergh, Andreas och Bjørnskov, Christian (2010). 
”Historical Trust Levels Predict the Current Size of 
the Welfare State”. Kyklos.
l Det finns ett tydligt samband mellan hög 
tillit och stora välfärdsstater och vissa forskare 
har hävdat att det är välfärdsstaten som för
klarar den höga tilliten i exempelvis Sverige. I 
denna artikel argumenteras för det omvända 
orsakssambandet: Länder med hög tillit ten
derar att skapa och förmå upprätthålla stora 
välfärdsstater. Hög tillit korrelerar dessutom 
med lägre grad av regleringar i ekonomin 
och är en trolig orsak till den kombination 
av välfungerande kapitalism och generös 
välfärdsstat som kännetecknar de nordiska 
länderna.

Bergh, Andreas och Nilsson, Therese (2010). ”Do 
liberalization and globalization increase income in
equality?” European Journal of Political Economy.

Bjuggren, PerOlof och Sund, LG (2010). ”Pro
tection of ownership in family firms: Postsale 
purchase clauses and management perspec
tive”. European Journal of Law and Economics.

Bjuggren, PerOlof och Sund, LG (2010). ”Ow
nership restrictions, and team consideration in 
familyowned businesses”. European Business 
Law Review, 22(1) 2011.

Klein, Daniel (2010). ”Unfolding the Allegory 
behind Market Communication and Social Error 
and Correction.” The Adam Smith Review.
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ratio i media 2010

Ratios forskning om politisk förändring 
uppmärksammades både i  media och av 
politiker.

Ett vinnande utseende
Niclas Berggren har bedrivit forskning om 
utseendets betydelse för politisk framgång 
tillsammans med Henrik Jordahl, Institutet 
För Näringslivsforskning och Panu Poutvaa
ra, Helsingfors universitet. 

En slutsats är att attraktiva politiker ten
derar att få fler röster, något som framför 
allt kan påverka utgången i val med stort 
personvalsinslag. Resultatet har fått stor 
uppmärksamhet, även internationellt:

20100830 ”Skönheten spelar roll i politiken”. 
Sundsvalls Tidning.

20100127 ”Voters ’prefer attractive politici
ans’”. Telegraph.

20100127 ”Attractive Politicians More Likely 
to Woo Voters”. Stylelist.

20100727 ”Foton på politiker 
kan avslöja valutgång”. SR 
Vetenskapsradion.

20100727 ”Alliansen ser ut att ta hem valet”. 
Aftonbladet.

20100728 ”Har attraktiva politiker lättare att 
vinna val?” Nyhetsmorgon TV4.

20100805 ”Vacker och vänlig vinner valet”. 
Nya Åland.

Ratios forskningsresultat 
i samhällsdebatten

Stor vikt läggs vid att föra ut Ratios forskningsresultat i samhällsde-
batten. Under 2010 noterades över 200 medieinslag i tidningar, eter-
media och på internet. Därtill kommer ett stort antal blogg inlägg 
av Ratios medarbetare. Denna kunskapsspridning skapar förutsätt-
ningar för bättre politiska beslut. Här presenteras några exempel på 
Ratios genomslag i media. För mer information se www.ratio.se.

Ett axplock av tillfällen då forsknings resultatet lyfts fram:

Om politikens villkor 
och utmaningar

20100503 ”Arbetsgivare rasar mot höjda skatter”. GöteborgsPosten.
20100506 ”De svenska politikerna saknar strategi för jobben”. Dagens Nyheter.
20100506 ”Sverige behöver en ny strategi för jobb och tillväxt” Svenskt Näringsliv.
20100519 ”Inga nya jobb har skapats på 60 år”. Sveriges Radio.
20100520 ”Sverige behöver ny agenda”. Svenskt Näringsliv.
20100608 ”Bäckström efterlyser jobbpolitik”. Gefle Dagblad.
20100616 ”Det måste bli enklare att anställa”. politikerbloggen.se.
20100707 ”Näringslivet kommer inte att anställa alla”. Corren.se.
20100901 ”Jobben: Valets viktigaste fråga  men var finns dom?” Allehanda.
20100906 ”Ödesfrågor har ingen politisk färg”. IDG.se.
20100928 ”Reinfeldt måste jobba hårdare för företagen”. Svenska Dagbladet.
20101105 ”Moderniserad modell”. Ystads Allehanda.

Inga nya privata jobb netto på 60 år

Antalet anställda i privat sektor i Sverige är oförändrat sedan 1950.  
Netto har inga jobb tillkommit.

Detta forskningsresultat presenterades för första gången av Carl
Magnus Bjuggren och Dan Johansson i en artikel i Ekonomisk De
batt under 2009. Under tillväxtdagarna i Åre i mars 2010 rönte 
resultaten stor uppmärksamhet. 

Efter en debattartikel i Dagens Industri den 29 april av Nils 
Karlson har därefter Dagens Nyheter, Sveriges Radio och en rad 
ledarsidor och debattörer lyft fram det anmärkningsvärda resul
tatet. Det var en vanlig referens även i Almedalen, där utanför
skap och jobbskapande diskuterades flitigt.

– Vi går miste om möjligheter. En miljon människor står utan
för arbetsmarknaden, ett par hundra tusen av dem är ungdomar. 
Vi måste diskutera på allvar hur det svenska näringslivet kan växa 
sysselsättningsmässigt vilket inte har skett på 5060 år i Sverige, säger Urban Bäckström. 
(Sveriges Radio 19 maj)

Frågan om jobben var också en av de viktigaste i årets valrörelse. Handelkammarens 
nytillträdda VD Maria Rankka betonade vid flera tillfällen, bland annat 
i Dagens Industri, att årets viktigaste siffra var noll. Noll nya jobb i det 
privata näringslivet de senaste 60 åren.

Maria Rankka,  
vd Handelskammaren.



RATIO • Verksamhetsberättelse 2010  17

ratio i media 2010

Den nya svenska modellen

20100820 ”Utseendet kan avgöra valet”. 
VästerbottensKuriren.

20100914 ”Ta på er slipsen”. Fokus.

20100916 ”Forskare: Högerpolitiker är snyg
gare än vänsterpolitiker – och högerväljare är 
mer utseendefixerade”. Rodeo.

20101112 ”Vinner snyggast verkligen i politi
ken?” Kommunalarbetaren.

De rödgrönas skuggbudget
Andreas Bergh samarbetade med Henrik Jor
dahl när han på uppdrag av tankesmedjan 
Fores gjorde en uttömmande granskning av 
de rödgrönas skuggbudget som kom i början 
av maj. De båda forskarna pekade bland an
nat på den något vilseledande beräkningen 
av hur många som skulle tjäna ekonomiskt på 
om de rödgröna fick förtroendet att diktera 
den ekonomiska politiken efter valet. 

En sammanställning av deras gransk
ning finns på www.andreasbergh.se/blogg. 
De mediala reaktionerna på granskningen 
kom snabbt:

20100616 ”Knasig politisk retorik” och ”Reto
rikens klyftor”. Kristianstadsbladet, Trelleborgs 
Allehanda m fl.

20100616 ”De mörkar i budgeten”. Svenska 
Dagbladet.

20100616 ”Nio röd
gröna miljarder tappas 
bort i budgeten”. Metro.

Nils Karlsons debattartikel i Dagens Nyheter den 4 november om en ny svensk modell 
och den tysta revolution som Sverige genomgått de senaste decennierna skapade en 
omfattande diskussion. Artikeln uppmärksammades av  Dagens Industri och diskuterades 
på flera ledarsidor efteråt. 

Ett exempel är Lena Sommestad, tidigare miljöminister (S) och professor i 
ekonomisk historia vid Uppsala universitet, som ger Karlson delvis rätt i sin 
analys. Hon menar att Socialdemokraterna tappat den initiativkraft som de 
tidigare haft. Numera är det den borgerliga sidan som innehar problem
formuleringsprivilegiet.

”Socialdemokraterna har inte bara svårt att hitta nya former av mobili
sering som kan ersätta den klassiska folkrörelsen. Man har också försummat 

den långt enklare uppgiften att utveckla goda kontakter med progressiva forskare 
och experter, som kan bistå partiet med de analyser som behövs i kampen för jämlikhet 
och solidaritet.”

Eftersom man numera utgår från samma verklighetsbeskrivning som ”högern” är det 
inte konstigt att man utan närmare eftertanke varit med och reformerat Sverige i en mer 
marknadsanpassad riktning.

”Det viktigaste är att partiet nu bygger en egen kunskapsbas. Det gäller inte minst den 
ekonomiska politiken. Här har högerns verklighetsbild fått starkast fäste, och här finns därför 
roten till socialdemokratins intellektuella nederlag”, skriver Sommestad.

20100618 ”Rödgröna symbolpengar”. Väster
bottensKuriren, Gotlands Tidningar m fl.

20100621 ”Glädjekalkylernas skuggbudget”. 
Södermanlands Nyheter.

20100621 ”Rödgrön sifferröra”. Borås Tidning.

20100827 ”Rödgrön budget under lupp”. 

Svensk Tidskrift.

Uppmärksammad ”omlek”
Peter Santesson 
stod för den mest 
uppmärksamma
de forskningen 
kring den poli
tiska dramatiken 
inför valet. Under 
ett seminarium i 
Almedalen med 
rubriken ”Vem 
ska regera med 
vem?” presenterade han sin forskning om 
det politiska spelet kring alliansbildandet och 
hur mittenpartierna skulle kunna tänkas age
ra vid den oklara parlamentariska majoritets
situation som såg ut att kunna bli verklighet 
efter valet. En rad medier följde upp:

20100707 ”Vad händer om SD får en vågmäs
tarroll?” Svenska Dagbladet.

20100708 ”Omleken kan bli på riktigt”. Ljusnan.

20100803 ”Stödet för SD ökar – kaos hotar”. 
Aftonbladet.

20100804 ”Ta debatten med SD”. Norrbot
tensKuriren.

20100804 ”MPväljarna mest 
positiva”. GöteborgsPosten.

20100806 ”Partiet ingen vill 
veta av!” Norrländska Socialde
mokraten.

20100908 ”En självbild som 
behöver uppdateras” Svenska 
Dagbladet.

20100916 ”Så ska SD stängas ute”. Metro.

49 27
inslag med 
med verkan 
i etermedia

krönikor

Flera andra tidningar hade
 motsvarande analyser:

20101210 ”Är systemskiftet en del av 
förklaringen”. PiteåTidningen.

20101112 ”Socialdemokratin svek sina 
värderingar”. ETC.se, Tvärdrag.

20101109 ”En markant förändring av 
den svenska modellen”. Hallandsposten.

20101105 ”Kostsam svensk modell”. 
NorrbottensKuriren.

20101105 ”Moderniserad modell”. 
Örnsköldsviks Allehanda.

20101105 ”Dagens citat”. Syd östran.

20101104 ”Fortsatt reform behov”. 
Dagens Industri.

Man kan inte trolla 
bort partiets existens 

genom att säga att man aldrig 
ska rösta med dem. 

Peter Santesson, Ratio

Lena Sommestad.

Peter Santesson i Aftonbladet
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Den moderna världen är ett 
resultat av att vi började tala om 

företagare på ett annat sätt. Entreprenö
rer fick för första gången i världshistorien 
respekt och värdighet. 

Professor Deirdre McCloskley höll årets Eli F Heckscher Lec
ture 2010: ”Bourgeois Dignity: Why Economics Can’t Explain 
the Modern World”. McCloskley är verksam vid University of 
Illinois i Chicago. Hon är en färgstark personlighet, känd för 
sin kritik av många forskarkollegors ingenjörsmässiga syn på 
ekonomi som något som kan förutsägas och kontrolleras. 
Inför ett hundratal åhörare utvecklade McCloskey sin kritik 
av den moderna nationalekonomin. 

McCloskley menar att förklaringen till världens tillväxt 
måste sökas bortom ekonomin – i retorik, sociologi, psyko
logi och politik. Den nationalekonomi som bara betonar in
citament, investeringar eller fördelning av resurser kan på sin 
höjd förklara en bråkdel av den explosionsartade ekonomiska 
tillväxt som startade för några hundra år sedan.

Som många andra ekonomer menar hon att innovatio
ner – allt från ångmaskinen till bättre organisation – var en 
del av den industriella revolutionen. Men lika viktigt var för
bättrade institutioner som stärkt äganderätt och utvidgad 
avtalsfrihet.

– Men, säger hon, samtal, etik och idéer orsakade såväl 
innovationerna som de nya lagarna! I alltfler länder började 
folk tala mer uppskattande om marknader och innovationer. 
Tusenåriga fördomar mot borgerskapet omvärderades.

– Den moderna världen är ett resultat av att vi började 
tala om företagare på ett annat sätt. Entreprenörer fick för 
första gången i världshistorien respekt och värdighet.

– Folk slutade fnysa åt marknadens uppfinningsrikedom 
och andra borgerliga dygder som utövades långt ifrån äran 
i palatsen och på slagfälten. När ideologin förändrades tog 
tillväxten fart.

Respekt för entreprenörskap

– Vad som spelar roll i det långa loppet är idéer och värde
ringar, inte minst den frihet att prova nya innovationer som 
samhället och politiken tillåter.

Diskussionen om nationalekonomin som vetenskap fort
satte även under seminariet dagen därpå, som hölls hos 
Ratio. McCloskeys tes var att ”Economics” borde ta intryck 
av andra discipliner och bli ”Humanomics”, eftersom det är 
människors gemensamma kunskaper och drivkrafter som 
skapar den värld vi lever i.

En förhandsversion av föreläsningen finns att ladda ner 
på Ratios hemsida.

Att förstå företagstillväxt 
Den 11–13 augusti arrangerade Ratio för femte gången ”The 
Ratio Colloquium for Young Social Scientists” i Stockholm. 
Årets tema var “Understanding Firm Growth”. 

Två dagar ägnades åt intensiva diskussioner då 16 yngre fors
kare och doktorander presenterade egna arbeten och oppone
rade på varandras. Årets deltagare kom från nio olika länder. 

Under konferensen fick de unga forskarna även tillfälle att 

Professor Deirdre McCloskey

internationella konferenser i egen regi

Julie Elston Alex Coad

Under 2010 arrangerade Ratio fyra internatio-
nella konferenser som berörde entreprenörska-
pets betydelse.
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Deltagare i Liberty Fundseminariet var Martin Leroch (University of Hamburg), 
Christine Dunn Henderson (Liberty Fund), Daniel Halvarsson (Ratio), Paul Lewis 
(Kings College London), Andrea Simoncini (Università degli Studi di Firenze), 
Alan Hamlin (University of Manchester), Jacob Heidbrink (Internationella han
delshögskolan i Jönköping), Christian Bjørnskov (Aarhus School of Business),  

Ralf Bader (University of St Andrews), Niclas Berggren (Ratio), Elisabeth Krecké  
(Université Paul Cézanne), Prof. Gilles SaintPaul (Toulouse School of Econo
mics), John Meadowcroft (King’s College London), Corinna DelkeskampHayes, 
Nils Karlson (Ratio), Peter KurrildKlitgaard (University of Copenhagen).

utveckla idéer på området med två internationellt erkända 
forskare: Professor Julie Elston, Oregon State University, och 
Dr Alex Coad, Max Planck Institute of Economics. Kollokviet 
arrangerades av Dan Johansson och SvenOlov Daunfeldt 
som också presenterade varsin uppsats. 

Frihet och statlig neutralitet
I samarbete med Liberty Fund arrangerade Ratio den 13–16 
augusti kollokviet ”Liberty and the Challenges of Neutrality”. 
Under kollokviet diskuterades texter av bland andra James M 
Buchanan, Friedrich A. Hayek och John Rawls.

Nordic Corporate Governance Network
Torsdagen den 29 september samlades ett trettiotal forskare 
i Stockholm för att diskutera bolagsstyrning och ägarstruk
turer (corporate governance) från olika perspektiv. Detta var 
det andra mötet i det nystartade nätverket ”Nordic Corpo
rate Governance Network” som arrangerades av ek dr. Jo
han Eklund och Ratio, med professor PerOlof Bjuggren som 
ordförande. Syftet med detta nordiska nätverk är att skapa 
en plattform för forskare inom corporate governance med 
fokus på de nordiska länderna och dess speciella karaktär. 
Professor Steen Thomsen, Copenhagen Business School, in

ledde mötet med en presentation av corporate governance 
i de nordiska länderna. Varje land gavs tillfälle att presentera 
två aktuella forskningsprojekt. Presentationerna täckte ett 
brett spektra med uppsatser om bland annat familjeföretag, 
bolagsstyrelser, globalisering och microfinansiering. Dagen 
avslutades med en diskussion om likheter och skillnader mel
lan länderna. 

Nästa möte anordnas av Professor Tom Berglund, Svenska 
Handelshögskolan (HANKEN), i Helsingfors i maj 2011.

Dan Johansson och SvenOlov Daunfeldt
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egna konferenser, seminarier och föreläsningar

Tillväxtdagarna i Åre
Ratio deltog med ett seminarium om tillväxthöjande refor
mer vid Tillväxtdagarna i Åre i mars 2010. Nils Karlson och 
Dan Johansson presenterade ny forskning om vilka politiska 
reformer som kan bidra till ökad utvecklingskraft för Sverige. 
Den stora utmaningen för Sverige de närmaste åren tycks 
vara att bejaka de förändringar som kan ge fler jobb i väx
ande företag. Detta diskuterades tillsammans med en panel 
bestående av bland andra Pär Nuder, f d finansminister (S), 
Annie Johansson, riksdagsledamot (C), och Michael Wolf, VD 
Swedbank.

Reformseminarium i Riksdagen
Peter Santesson ledde den 17 mars en diskussion om poli
tiska reformer i Riksdagen, som Ratio arrangerade tillsam
mans riksdagsledamöterna Annie Johansson (C) och Mikael 
Damberg (S).

Diskussionen hölls med anledning av boken Reform 
(Norstedts) där omständigheterna kring politisk förändring 
kartläggs och förklaringsmodeller kring framgång och miss
lyckande presenteras. Flera av seminariedeltagarna gav sina 

exempel kring att driva politisk förändring, bland andra förre 
talmannen Björn von Sydow (S) och nuvarande talman Per 
Westerberg (M). Reformboken ger en ram för förståelsen av 
samtida politiska skeenden. 

Ett nytt Sverige
Ratios årsmöte ägde rum hos Teknikföretagen. Aktuella 
forskningsprojekt presenterades inom temat ”Ett nytt Sve
rige – fler jobb i växande företag”. 

Anders Narvinger, VD på Teknikföretagen och värd för 
årsmötet, inledde med sina reflektioner: 

– Det är tydligt för mig att arbetsmarknaden måste bli 
flexiblare, för att fler människor ska finna arbete och företag 
lättare hitta medarbetare. Det är också mycket viktigt med 
utbildning och forskning. Kompetensförsörjning kommer att 
vara en kritisk fråga.

Signhild Arnegård Hansen, ordförande i Svenskt Näringsliv:
– Som företagare måste jag tyvärr säga att incitamenten 

att skapa jobb saknas helt. Därför är Ratios forskning om 
politisk förändring så viktig. Att se att ideologi och handlings
kraft leder till politisk förändring är hoppingivande.

Jens Spendrup, VD för Spendrups AB och ordförande i 
Ratio: 

– Receptet är enkelt – fler företag måste skapas. Och det 
är samtidigt så svårt. Det skulle kräva bättre villkor för såväl 
företag som företagare. Och att ge bättre villkor till några 
som redan idag klarar sig bra själva – det är nästan omöjligt. 
Ändå måste det bli enklare att starta och driva företag!

Ratio har under året arrangerat en rad konfe-
renser och seminarier riktade till en vidare pu-
blik. Ett genomgående tema var reformer och 
utvecklingskraft.

Reformer för utvecklingskraft

Pär Nuder, Annie Johansson och Michael Wolf Signhild Arnegård HansenBjörn von Sydow och Per Westerberg
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egna konferenser, seminarier och föreläsningar

SEMINARIER

20100317 Reformseminarium med riksdags
ledamöter.

20100413 ”Ett nytt Sverige – fler jobb i väx
ande företag” Ratios årsmöte.

20100519 Extra seminarium maa Eli F. Heck
scherföreläsningen. ”The Bourgeois Revalua
tion: How Innovation Became Ethical, 1600
1848”, Deirdre McCloskey, University of Illinois 
at Chicago.

20100705 ”Ett nytt Sverige – hur genomförs 
tillväxthöjande reformer?” Almedalen.

20100706 ”Kollektivavtalens roll på framtidens 
arbetsmarknad?” Almedalen.

20100707 ”Vem ska regera med vem?” Alme
dalen.

20100708 ”Varför så få kvinnor?” Almedalen. 

20100708 ”Kreativ förstörelse – eller förstörd 
kreativitet?” Almedalen.

20100812—20100813 ”Understanding Firm 
Growth, The 2010 Ratio Colloquium for Young 
Social Scientists”, Stockholm.  

20100819—20100822 Liberty Fundkonfe
rensen ”Liberty and the Challenges of Neutra
lity”, Stockholm.

20100930 Nordic Corporate Governance Net
work, Stockholm.

20101021 ”Pragmatism eller Ideologi”, semi
narium Ratio.

FORSKARSEMINARIER

20100120 ”Development blocks, malinvest
ment and structural tensions – the Åkerman
Dahmén theory of the business cycle”, Lennart 
Erixon, Stockholms universitet. Opponent: Dan 
Johansson

20100217 ”The effect of surveillance cameras 
on crime: Evidence from the Stockholm sub
way”, Mikael Priks, Stockholms universitet.
Opponent: Niclas Berggren

20100301 ”Rethinking the relationship between 
diversity and trust”. Torsten Svensson, Uppsala 
universitet. Opponent: Henrik Lindberg

20100414 ”Funding a New Bridge in Rural 
Vietnam: A Field Experiment on Conditional 
Cooperation and Default Contributions”, Olof 
JohanssonStenman, Handelshögskolan vid Gö
teborgs universitet. Opponent: Peter Santesson
Wilson

20100428 ”Selection bias and event studies: 
The case of takeover likelihood and takeover 
premium”, Martin Holmén, Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet. Opponent: Johan 
Eklund

20100512 ”Ethnic Diversity and Preferences for 
Redistribution”, Heléne Lundqvist Nilsson, Upp
sala universitet. Opponent: SvenOlov Daunfeldt

20100519 ”Government interventions and fi
nancial soundness”, Jeroen Klomp, University of 
Groningen. Opponent: SvenOlov Daunfeldt

20100526 ”Privatization of Credence Goods: 
Evidence from Residential Youth Care”, Erik 
Lindqvist, IFN. Opponent: Andreas Bergh

20100609 ”Who Was the Poors’ Best Friend: 
Bismarck or Beveridge? – Studying the Redist
ributiveness of Unemployment Benefits”, Karl
Oskar Lindgren, Uppsala universitet. Opponent: 
Nils Karlson

20100901 ”The Effects of Minimum Wage 
Costs on Employment and Hours: Evidence 
from Sweden’s Retail Sector”, Per Skedinger, 
IFN. Opponent: Daniel Halvarsson

20100915 ”The Role of Mothers and Fathers in 
Providing Skills: Evidence from Parental Deaths”, 
Anders Björklund, Stockholms universitet. Oppo
nent: Andreas Bergh

20100929 ”Swedish GDP 16652010”, Rodney 
Edvinsson, Stockholms universitet. Opponent: 
Dan Johansson

20101013 ”Hayek’s Critique of Constructivist 
Rationalism and Its Implications for the Ratio
nality of Legislation”, Cyril Holm, Uppsala uni
versitet. Opponent: Henrik Lindberg

20101027 ”Carnegie meets Nobel: Do inheri
tances affect labor and capital income?” (med
författare: Oscar Erixson och Henry Ohlsson), 
Mikael Elinder, Uppsala universitet. Opponent: 
SvenOlov Daunfeldt

20101124 ”Is There a Stable CrisisReform Nex
us?”, Hans Pitlik, Austrian Institute of Economic 
Research (WIFO). Opponent: Nils Karlson

20101208 ”Battle of the Agendas – Issues Fra
ming and Language Use”, Stefan Dahlberg, Gö
teborgs universitet. Opponent: Peter Santesson

20101215 ”Board Diversity in Scandinavia”, 
Aleksandra Gregoric, Copenhagen Business 
School. Opponent: Johan Eklund

900 
deltagare

29
seminarier/konferenser  
i egen regi
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20100112 Nils Karlson. ”Avtal 10: Den svenska 
modellen vid vägs ände?” Arbetsrättjuristnätver
ket Nova, Advokatfirman Setterwalls, Stockholm.

20100114 Dan Johansson opponerade på upp
satsen ”Firm growth in retailing – evidence from 
Sweden” av SvenOlov Daunfeldt och Åsa Lang 
på HUI:s workshop, 1415 januari, Mälargården.

20100114 Henrik Lindberg. Konferens om eu
ropeisk arbetsrätt i Uppsala ”European Labour 
Law Association”.

20100115 Presentation av Dan Johansson. 
”Highgrowth firms, productivity and economic 
growth” på HUI:s workshop, Mälargården. 

20100118 Presentation av Dan Johansson. 
Ratios forskning om snabbväxande företag på 
Näringsdepartementet.

20100118–20100210 Henrik Lindberg 
”Svensk arbetsmarknad i jämförande perspek
tiv” Kursansvar halvtid 7,5 Hp vid AKPA Stock
holms universitet.

20100119 Andreas Bergh. Talade om korrup
tion och institutioner på Konkurrensverket.

20100120 Henrik Lindberg. Presentation för 
delar av Arbetsmarknadsutskottet om den 
svenska modellen.

20100121 Andreas Bergh. Deltog i panelde
batt om arbetslinjen (Arr: Försäkringskassan).

20100122 PerOlof Bjuggren. Inauguration of 
the first meeting of Nordic Corporate Gover
nance Network, Copenhagen, Denmark.

20100203 Nils Karlson. ”Girighet”. Panelde
batt. Storkyrkoförsamlingen, Stockholm.

20100203 Kristina Nyström. Utfrågning Tho
mas Eneroth samt  Maud Olofsson , Småföre
tagsdagarna, Örebro.

20100203–20100204 SvenOlov Daunfeldt 
presenterade ”Kapitalskatter försvårar för väx
ande företag under Småföretagsdagarna i 
Örebro.

20100203–20100204 Dan Johansson pre
senterade ”Kapitalskatter försvårar för växande 
företag” under Småföretagsdagarna i Örebro.

20100204 Kristina Nyström. Unga forskare i 
samhällsdebatten, Småföretagsdagarna, Entre
prenörskapsforum, Örebro.

20100220 Niclas Berggren. Föreläsning om 
public choice och institutionell ekonomi, Stu
reakademin.

20100220 Andreas Bergh. Talade om libera
lism och institutioner på Stureakademien. 

20100224 SvenOlov Daunfeldt deltog i semi
narium hos Skattebetalarnas förening.

20100225 Nils Karlson. ”Lokal lönebildning”, 
Svenskt Näringsliv.

20100311–20100314 Public Choice Society, 
Monterey, CA, Niclas Berggren presenterade 
uppsatsen ”Does Religiosity Promote or Dis
courage Social Trust?”.

20100311–20100314 Public Choice So
ciety, Monterey, CA, Nils Karlson presenterade 
”Pragmatism versus Ideology in Institutional 
Change”.

20100311–20100314 Public Choice Society, 
Monterey, CA. 2 presentationer och 2 opposi
tioner av SvenOlov Daunfeldt.

20100311–20100314 Public Choice Society, 
Monterey, CA. Andreas Bergh presenterade två 
uppsatser.

20100319–20100320 Nils Karlson. Tillväxtda
garna i Åre: ”Ett nytt Sverige – så kan tillväxthö
jande reformer genomföras”.

20100319–20100320 Dan Johansson. Till
växtdagarna i Åre: ”Ett nytt Sverige – så kan 
tillväxthöjande reformer genomföras”.

20100321–20100325 Presentation av Sven
Olov Daunfeldt på the 69th Annual Conference 
of the Midwest Political Science Association in 
Chicago.

20100325–20100326 Dan Johansson deltog 
i konferensen ”Transfer of Ownership in Private 
Businesses – European Experiences”, Näringsli
vets hus. 

20100325–20100326 PerOlof Bjuggren 
deltog i konferensen ”Transfer of Ownership 
in Private Businesses – European Experiences”, 
International Conference, Stockholm.

20100326 Henrik Lindberg. Panelsamtal/
debatt på SKTF om fackets ställning på arbets
marknaden.

20100408–20100411 Andreas Bergh. Euro
pean Public Choice Society (med The Capitalist 
Welfare State), presenterade uppsats tillsam
mans med Therese Nilsson. 

20100409 Dan Johansson deltog i Johanna 
Palmbergs slutseminarium, Wien. 

20100414 Presentation av Dan Johansson. 
Presentation av uppsatsen ”The economic con
tribution of highgrowth firms: Do definitions 
matter?”, Högskolan i Borlänge. 

20100414 Andreas Bergh. Talade för Ateneum 
i Lund.   

20100414 Andreas Bergh. Föreläste för Hel
singborg stad om Den Kapitalistiska Välfärds
staten.

20100420 Andreas Bergh. Lunchdebatt med 
Daniel Lindh om jämlikhet på Timbro. 

20100420 Nils Karlson. ”Den svenska model
len”, Svenskt Näringsliv.

20100423 Dan Johansson. Talare på Trä och 
möbelindustrins finansmarknadsdag med titeln 
”Riskkapital och företagande”, Näringslivets hus. 

20100429 Andreas Bergh. Seminarium om 
Den Kapitalistiska Välfärdsstaten, Karolinska 
Institutet.

20100504 Forskarseminarium, Nationaleko
nomiska institutionen, Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet, Niclas Berggren presen
terade ”Does Religiosity Promote or Discourage 
Social Trust?”. 

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

20100504 Forskarseminarium, Handelshög
skolan vid Göteborgs universitet, Andreas Bergh 
presenterade uppsats. 

20100505 Andreas Bergh. Föreläste Om Fair
trade för utrikespolitiska föreningen, Linköping.

20100510 Andreas Bergh. Presenterade boken 
Growth & Government Size  i Washington DC 
(Arr: AEI). 

20100510–20100511 Konferensen ”Philosophy, 
Politics and Economics of Public Choice: Reflec
tions on Geoffrey Brennan’s Contributions”, Åbo 
universitet. Nils Karlson presenterade ”Pragma
tism versus Ideology in Institutional Change”.

20100510–20100511 Konferensen ”Philo
sophy, Politics and Economics of Public Choice: 
Reflections on Geoffrey Brennan’s Contribu
tions”, Åbo universitet. Niclas Berggren presen
terade uppsatsen ”Time for Behavioral Political 
Economy? An Analysis of Articles in Behavioral 
Economics”.

20100513–20100517 Niclas Berggren deltog 
i Liberty Fundkonferensen ”The State, Moder
nity, and Political Order”, Ravello, Italien.

20100515 Nils Karlson presenterade ”The New 
Swedish Modell ”, Catholic University, Porto, Por
tugal.

20100518–20100521 PerOlof Bjuggren del
tog i ”Europeisk integration i svensk ekonomisk 
forskning”, Grand Hotel, Mölle. 

20100519 SvenOlov Daunfeldt deltog i fru
kostseminarium ”Kommer efterfrågan med 
svanen?”, HUI.

20100527 SvenOlov Daunfeldt var moderator 
på konferensen Framtidens Handel, Borlänge.

20100607–20100608 Presentation av Dan 
Johansson. ”Ownership and Highgrowth firms” 
på konferensen ”Gazelles and Regional Deve
lopment: Growth Trajectories Determinants and 
Spatial Implications” anordnad av Regional Stu
dies Association (RSA), Stirling, Skottland.  

20100614 Andreas Bergh. Talade på semina
rium om socialbidragsreformer, Finansdeparte
mentet. 

20100615 Andreas Bergh. Presenterade gransk
ning av rödgrön budget på Fores. 

20100616 Henrik Lindberg. Gästföreläsning 
för kinesiska gäster vid SU. ”The Swedish Labour 
market model in historical perspective”. 

20100617 Dan Johansson. Möte på näringsde
partementet om snabbväxande företag. 
 
20100617–20100619 PerOlof Bjuggren. The 
14th Annual conference of the International So
ciety for New Institutional Economics, Sterling, 
Scotland, UK.

20100419–20100420 Andreas Bergh. Nordic 
development economics conferens, Helsingfors, 
presenterade uppsats tillsammans med Therese 
Nilsson. 

20100623 Nils Karlson. ”Lokal lönebildning 
och utvecklingskraft”. IF Metall, Stockholm.

20100624–20100627 Niclas Berggren deltog 
i Liberty Fundkonferensen ”Liberty, Federalism, 
and Community: Diversity and the Common 
Polity”, Frankfurt, Tyskland.

20100628–100630 IIRA European Congress 
2010, Köpenhamn, Henrik Lindberg presente
rade ”Union shaping of insiders and exclusion 
of outsiders”.

20100628–100701 IIRA European Congress 
2010, Köpenhamn, Nils Karlson presenterade 
”The decentralization of Wage Bargaining – A 
comparative Study”.

20100702–20100705 Presentation av Sven
Olov Daunfeldt på the 17th International Con
ference on Recent Advances in Retailing and 
Services Science in Istanbul.

20100703 Nils Karlson. ”Så får vi fart på bygg
investeringarna”. Sveriges Byggindustrier, Al
medalen.

20100704 Andreas Bergh deltog i AxessTV:s 
utvärdering av partiledartalet av Fredrik Rein
feldt. Almedalen. 

20100705 Andreas Bergh deltog i AxessTV:s 
utvärdering av partiledartalet av Lars Ohly. Al
medalen. 

20100706 Andreas Bergh deltog i samtal om 
Sveriges liberala rötter hos Fores. Almedalen. 

20100706 Peter Santesson deltog i Brunchrap
porten, SR. Almedalen. 

20100706 Andreas Bergh deltog i samtal om ett 
liberalt reformprogram hos Fores. Almedalen. 

20100706 Nils Karlson. ”Verktyg för krishante
ring”, Teknikföretagen, Almdealen.

20100706 Nils Karlson. ”Kollektivavtalen och 
framtidens arbetsmarknad”, Ratio. Almedalen.

20100706 Andreas Bergh deltog i panelsamtal 
hos Folkhälsoinstitutet. Almedalen. 

20100706 Andreas Bergh deltog i AxessTV:s 
utvärdering av partiledartalet av Jan Björklund. 
Almedalen. 

20100707 Nils Karlson. ”Småföretagens kapi
talbehov”, paneldebatt, Företagarna och Sveri
ges Riskkapitalförening, Almedalen.

20100707 Andreas Bergh deltog i Ekonomiska 
klubben, AxessTV. Almedalen. 

20100707 Andreas Bergh deltog i AxessTV:s 
utvärdering av partiledartalet av Maud Olofs
son. Almedalen.

20100708 Peter Santesson. Analys av social
demokraterna, Statsvetenskapliga institutionen. 
Almedalen.  

20100708 Andreas Bergh deltog i AxessTV:s 
utvärdering av partiledartalet av Mona Sahlin. 
Almedalen.

20100709 Andreas Bergh deltog i AxessTV:s 
utvärdering av partiledartalet av Göran Hägg
lund. Almedalen.  

20100715–20100719 Niclas Berggren deltog 
i Liberty Fundkonferensen ”The Constitutiton of 
Liberty at 50”, London, England.

20100818 Andreas Bergh. Kommenterade 
böckerna Jämlikhetsbluffen  och Jämlikhetsan
den (Arr: Timbro).

20100819–20100823 Presentation av Dan 
Johansson. ”Are Highgrowth firms Evenly Distri
buted Among Industries?” på konferensen ”Sus
tainable regional growth and development in 
the creative knowledge economy” anordnad av 
European Regional Science Association (ERSA), 
Jönköping. 

20100819–20100823 Kristina Nyström 
deltog på konferensen ”Sustainable regional 
growth and development in the creative know
ledge economy” anordnad av European Regio
nal Science Association (ERSA), Jönköping. 

20100825 Forskarseminarium, Nationaleko
nomiska institutionen, Högskolan i Dalarna, 
presenterade ”Does Religiosity Promote or Dis
courage Social Trust?”.
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20100826 Andreas Bergh. Diskuterade ekono
misk politik för FPstockholm.

20100826–20100829 SvenOlov Daunfeldt 
deltog i Kebnekaisegruppen, Storulvån/Sylarna.

20100826–20100829 Dan Johansson deltog 
i Kebnekaisegruppen, presentation av forskning 
om snabbväxande företag. 

20100830 Nils Karlson. ”Ett nytt Sverige – så 
genomförs tillväxthöjande reformer!”. Utveck
lingsprogrammet, Svenskt Näringsliv. Nacka.

20100831–20100930 Henrik Lindberg 
”Svensk arbetsmarknad i jämförande perspek
tiv” Kursansvar halvtid 7,5 Hp vid AKPA Stock
holms universitet.

20100909 Andreas Bergh. Presenterade forsk
ningsöversikt på seminarium med UD och Han
delshögskolan. 

20100917–20100920 Presentation av Dan 
Johansson. ”Are Highgrowth firms Evenly Dist
ributed Among Industries?” på konferensen ”In
ternational Entrepreneurship Researching New 
Frontiers”, Thirteenth Annual McGill Conference, 
McGill University, Montreal, Kanada.

20100923–20100925 PerOlof Bjuggren del
tog i The 25th Annual Conference of the Euro
pean Association of Law and Economics (EALE), 
Paris.

20100930 Karl Wennberg deltog i seminarium 
på Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

20101001 Nationella forskarkonferensen i na
tionalekonomi, Lund. Niclas Berggren presen
terade uppsatsen ”Does Religiosity Promote or 
Discourage Social Trust?”.

20101005 Dan Johansson. Utvecklingspro
grammet, Svenskt Näringsliv.

20101005 Nils Karlson. ”Hayek och äganderät
ten”, Utvecklingsprogrammet, Svenskt Näringsliv.

20101008–20101009 Nils Karlson deltog i 
Earhart Foundation, ”21stCentury Classical Li
beralism”. Sydney, Australien.

20101010–20101015 Niclas Berggren deltog 
i konferens med Mont Pelerin Society (inkl. op
position på uppsats), Sidney, Australien.

20101010–20101016 Nils Karlson deltog i 
konferens med Mont Pelerin Society, Sidney, 
Australien.

20101013 Karl Wennberg deltog i Tillväxtver
kets symposium om finansieringshinder bland 
minoritetsföretagare.

20101015 Andreas Bergh. Talade om Den  
Kapitalistiska Välfärdsstaten för historiestuden
ter i Lund.

20101026 Presentation av Henrik Lindberg 
”Protection of insiders and exclusion of outsiders 
– Union action and strategies in the Swedish 
construction labour market”, UCLSkonferens.  

20101026 Nils Karlson presenterade ”Varför 
decentraliseras inte svensk lönebildning?”. 
Konferens i arbetsmarknadsrelationer. UCLS. 
Krusenbergs herrgård.

20101027 PerOlof Bjuggren opponerade på 
Nouman Afgans dissertation ”Essays on Cor
porate Governance in Pakistani Corporations” 
i Wien (nationalekonomiska institutionen vid 
Wiens universitet).

20101028 Andreas Bergh. Moderator, debatt 
om Fairtrade (Arr: Ohlininstitutet).

20101030 Karl Wennberg deltog i seminarium 
på Gothenburg Institute for Innovation and En
trepreneurship (IIE).

20101104 Andreas Bergh. Talade om Den 
Kapitalistiska Välfärdsstaten för kommuntjäns
temän i Helsingborg.

20101109 Andreas Bergh. Presenterade forsk
ning om globalisering på seminarium på Han
dels i Göteborg.

20101110 Kristina Nyström. Reglers effekter 
för företag, Svenskt Näringsliv. 

20101110–20101111 Presentation av Sven
Olov Daunfeldt på the 2nd Nordic Retail and 
Wholesale Conference in Gothenburg.

20101111 Nils Karlson. ”Den svenska model
len”, Arbetsmarknad och lönebildning, Utveck
lingsprogrammet, Svenskt Näringsliv.

20101112–20101113 Karl Wennberg deltog 
i ”Copenhagen Conference on Strategic Entre
preneurship”.

20101117 Andreas Bergh.  Paneldebatt om eko
nomi och hållbar utveckling (Arr: Volvo Aero)

20101118 Nils Karlson. ”Den nya svenska mo
dellen – och återstående reformområden”. 
Fastighetsägarnas Fullmäktigemöte. Nalen. 
Stockholm.

20101118–20101119 Kristina Nyström presen
terade ” Labor mobility and entrepreneurship: 
Who do new firms employ?” på Ungt Forskar
forum workshop. 

20101119–20101122 Presentation av Sven
Olov Daunfeldt på 80th Annual Meeting of the 
Southern Economic Association.

20101120 Nils Karlson. ”The New Swedish 
Modell ”, Conference GENEPSD, Fundação das 
Telecomunicações, Lissabon, Portugal.

20101123 Nils Karlson. ”Den svenska model
len”, Svenskt Näringsliv.

20101127 Nils Karlson. ”Lönebildning för ut
vecklingskraft”. Kompetensutmaningen. Foto
grafiska museet.

20101129 Karl Wennberg deltog i Swedish 
Economic Forum 2010.

20101207 Jönköping International Business 
School. Seminariepresentation av SvenOlov 
Daunfeldt.

externa konferenser, seminarier och föreläsningar

119 
externa seminarier, kon-
ferenser och föreläsningar 
som Ratio har medverkat i
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 Att gå från den svenska universitetsvärlden 
till ett av de mest dynamiska amerikanska 

universiteten gav otaliga intryck. 

gmu-stipendium

Berättelse från Daniel
2010 gick stipendiet till Daniel Halvarsson. Daniel är doktorand vid KTH 
och Ratio inom entreprenörskap och näringslivsdynamik. Detta är hans 
egen berättelse om sin vistelse i USA.

– Under vårterminen 2010 fick jag möjligheten att studera på George Mason 
University (GMU), ett universitet med över 30 000 studenter. Från januari 
till juni bodde jag i den lugna universitetsstaden Fairfax, Virginia, utanför 
Washington DC. 

– Jag hade en kontorsplats vid The Public Choice Center, ett av univer
sitetets campus. 

– Bland ett unikt utbud av forskarkurser läste jag bland annat public 
choice, ekonomisk filosofi och österrikisk nationalekonomi. GMU är välkänt 
för sin forskning inom dessa områden och kurserna oerhört givande. Vid 
sidan av studierna skrev jag på min avhandling om företagstillväxt.

– Att gå från den svenska universitetsvärlden till ett av de mest dynamiska 
amerikanska universiteten gav ota
liga intryck. Utöver studierna så var 
närheten till Washington DC, med 
sitt rika kulturutbud, ett oerhört plus. 
Där pågår en stor del av den intellek
tuella debatten. Praktiskt taget varje 
dag erbjöds det seminarier och de
batter av olika slag på någon av sta
dens alla tankesmedjor och institut. 

– Oavsett inom vilka områden 
jag kommer att forska i framtiden 
kommer erfarenheterna från GMU
vistelsen sätta stor prägel på min 
framtida karriär.

Ratio utlyser varje år ett stipendium till en i Sverige verksam doktorand. Stipendiet ger 
möjlighet att under en termin bedriva forskarstudier vid George Mason University utanför 
Washington, DC, inom ämnena public choice, political economy, österrikisk nationalekonomi 
eller rättsekonomi. Stipendiet finansieras av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser.

Stipendium för studier i USA

Årets stipendiat är Alexander Funcke, 
doktorand i tillämpad matematik vid 
Centrum för evolutionär kulturforsk
ning vid Stockholms universitet. 

mer om gmu-
stipendiet
För att söka 2011 års stipen
dium: Skicka CV, en uppsats, en 
referens samt ett brev om max 
2 A4sidor som förklarar hur sti
pendiet bidrar till din framtida 
forskning. Mer information finns 
på  Ratios hemsida och i aktuella 
nyhetsbrev.

Alexander Funcke
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Styrelsen

 1. Jens Spendrup, vd Spendrups, 
ordförande

 2. Henry Jarlsson, vd Kinnarps,   
vice ordförande

 3.  Charlotte BohmanAlmryd,  vd 
Bohman Invest, vice ordförande

 4.  Ann Askenberger, Managing 
 Partner 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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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. PerOlof Bjuggren, professor

 6. SvenOlov Daunfeldt, docent

 7. AnnKari Edenius, 
  kommunikationschef

 8. Johan Eklund, ekon. dr.

 9. Jonas Grafström, forskningsassistent

 10. Jan Jörnmark, docent

 11. Henrik Lindberg, fil.dr.

 12. Mattias Lundbäck, ekon. dr.

 13. Kristina Nyström, docent

 14. Johanna Palmberg, ekon. dr.

 15. Camilla Sandberg, forskningsassistent 
  och kontorschef

 16. Peter Santesson, fil.dr.

 17. Tharshini Thangavelu, 
  forskningsassistent

 18. Karl Wennberg, ekon. dr.

 19. Hans Westerberg, forskningsassistent

Doktorander
 20. Carl Magnus Bjuggren

 21. James Dzansi

 22. Niklas Elert

 23. Daniel Halvarsson
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Johanna Palmberg ny 
doktor vid Ratio
Johanna Palmberg dispute
rade 2010 med en avhandling 
som studerar hur familjeägda 
börsbolag skiljer sig från andra 
börsbolag. Avhandlingen visar 
bland annat att familjeföretag 
tenderar att ha lägre andel 
prestationsbaserade ersätt
ningar och att ersättningarna 
över lag tenderar att vara lägre 
än i andra företag. Familjeföretag utvecklas dessutom under 
vissa förhållanden bättre än andra företag. Även investeringar 
och företagsstruktur särskiljer familjeföretagen. 

Johannas handledare var PerOlof Bjuggren och Dan Johans
son, båda Ratio. Från årsskiftet är Johanna anställd vid Ratio.

Forskarassistenter under kortare perioder
Anders Bornhäll – Arbetade under sommarlovet i projektet  
”Lönebildning för utvecklingskraft”. Återgick sedan till sina  
studier i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Anders Gustafsson – Arbetade under sommarlovet i projektet” Skat
ter, entreprenörskap och företagsdynamik”. Han studerar  
nu vidare vid Lunds universitet.

Hannes Josephson  – Arbetade under våren i projektet ”Löne bildning 
för utvecklingskraft”. Hannes genomgår nu tingstjänstgöring i Helsing
borg.

Patrick Krassén – Arbetade under sommaren i projektet ”Ekonomisk
politiskt lärande”. Nu arbetar Patrick som egenföretagande konsult 
och är bland annat rektor för Stureakademin på Timbro.

Lotta Moberg – Arbetade under sommarlovet i projektet ”Ekonomisk
politiska reformer i välfärdsstater”. Lotta genomgår nu doktorandstu
dier vid George Mason University utanför Washington D.C.

Martin Möller – Arbetade under våren i projektet ”Institutioner, 
sociala attityder och tillväxt”. Martin genomgår nu masterstudier i 
International Management vid ESADE, Barcelona.

Associerade forskare
Christian Bjørnskov, Associate Professor,  
Aarhus School of Business

Samee Desai , Ph.D., The Institute for Development  
Strategies, Indiana University

Gissur Erlingsson, Fil.dr., Centrum för kommunstrategiska  
studier, Linköpings universitet

Lars P. Feld, Professor, WalterEuckenInstitut and the Chair of  
Economics, especially Economic Policy at the University of Freiburg

Jakob Heidbrink, Jur. dr., Internationella Handelshögskolan  
i Jönköping

Martin Karlsson, Ph.D., Technische Universität Darmstadt 

Daniel Klein, Professor, George Mason University

Peter KurrildKlitgaard, Professor, Københavns Universitet

Anders Lindbom, Docent, Statsvetenskapliga institutionen,  
Uppsala universitet

Therese Nilsson, Fil.dr., School of Economics and Management,  
Lund University

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

Niklas Rudholm, Professor, Högskolan Dalarna

Hans Sjögren, Professor, Institutionen för ekonomisk och  
industriell utveckling, Linköpings universitet

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

Michael Wohlgemuth, PD Dr., Walter Eucken Institut

medarbetare

Johan Eklund program ansvarig 
i Jönköping
Johan Eklund, ekon dr i natio
nalekonomi och forskare vid 
Ratio med inriktning på Corpo
rate Governance, är sedan hös
ten 2010 programansvarig för 
 civilekonomprogrammet vid 
Internationella Handelshögsko
lan i Jönköping. Johan är även 
assistant professor i Financial 
Economics i Jönköping.
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Medlemskap

Ratios forskning om företagandets villkor, marknadsekonomi och 
politisk förändring skapar förutsättningar för bättre beslut.

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

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

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

Ratio har såväl företag, organisationer och enskilda 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



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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