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Bli medlem

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

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

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

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

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

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

Årsavgift

Privatperson 500kr

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

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

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

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

Organisationer 30 000 kr (ex moms)

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

och Sveriges  
utveckling.
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Ny kunskap med relevans för näringsliv och samhälle handlar inte enbart om att få fram 
nya fakta och nya resultat – det gäller också att kunna formulera nya och bättre fråge-
ställningar. Häri ligger en viktig del i Ratios uppdrag och forskningsprofil.

Perspektivskifte

Vår forskning handlar om hur företa-
gandets villkor  kan utvecklas och 
förbättras, med särskilt fokus på 
arbetsmarknad, lönebildning och 
kompetensförsörjning utifrån ett 
företagsperspektiv. Detta är områden 
där annan forskning saknas eller är 
underförsörjd. Därmed saknas ofta ny 
kunskap som kan bidra till offentlig 
debatt, politiska beslut och ett bättre 
och mer företagsamt samhälle.

Ratios forskning handlar om dessa 
kritiska villkor. Forskningen är 
problemorienterad och empirisk, 
baserad på metoder och teorier från 

såväl nationalekonomi, ekonomisk 
historia, industriell ekonomi och 
företagsekonomi, som juridik, statsve-
tenskap och sociologi. Den kvalitets-
säkras i en vetenskaplig process med 
granskning på interna och externa 
seminarier och presentationer på 
internationella konferenser samt 
genom vetenskaplig publicering. 
Relevans, kunskapsspridning och 
genomslag åstadkoms genom öppna 
konferenser, dialogseminarier och 
möten med beslutsfattare inom 
näringsliv samt politik och förvalt-
ning. Det sker även genom utbyte med 

andra akademiska institutioner och 
forskare, även internationellt.

Vår förhoppning är att kunna bidra 
till ett perspektivskifte kring hur 
villkoren för svenskt företagande, 
arbetsmarknadens flexibilitet, fler 
jobb i växande företag, ökat välstånd, 
ett bättre samhälle och mänsklig 
blomstring kan förbättras. 

I denna verksamhetsberättelse kan 
du läsa mer om Ratios forskning och 
aktiviteter under 2018.

Nils Karlson 
vd Ratio

VD HAR ORDET

Ratio sprider forskningsresultat 
genom konferenser, seminarier 

och möten med akademi och 
beslutsfattare inom näringsliv, 

politik och förvaltning.

Nils Karlson 
vd Ratio
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FORSKNINGSPROJEKT 2018 
Arbetsmarknadsprogrammet 
Finansiärer: Svenskt Näringsliv, Almega, Energiföretagen, 
Glasbranschföreningen, Grafiska Företagen, Industriar-
betsgivarna, Innovations- och kemiarbetsgivarna, 
Installatörsföretagen, Livsmedelsföretagen, Maskinentre-
prenörerna, Måleriföretagen, Plåt & Ventföretagen, Gröna 
arbetsgivare (f.d. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet), 
Svensk Handel, Sveriges Byggindustrier, Teknikföretagen, 
Transportföretagen, Trä- och möbelföretagen samt Visita. 

• Framtidens arbetsliv

• Svenska modellens utmaningar

• Arbetsmarknadsregleringar

• Kompetensförsörjning och matchning 

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

En longitudinell studie av entreprenöriella grupper  
Finansiär: Ragnar Söderbergs stiftelse 

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

Icke-sanktionerade managementinnovationer 
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Minoritetsskydd i ägarledda företag 
Finansiär: Ragnar Söderbergs stiftelse

Modern statskonst 
Finansiärer: Ratios medlemmar

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

Sociala normers påverkan på hushållsavfallet 
Finansiär:  Formas

Staten som kapitalet 
Finansiär: Konkurrensverket

Teknikskiften och politisk förändring 
Finansiärer: Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Urban sustainability, sustainably urban? 
Finansiärer: Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

ÅRET I KORTHET

Ratio i siffror 2018 

36000+

4290

28 12123
13

Besökare på  
ratio.se

Working- 
papersSeminarier och 

föreläsningar

Publicerade 
vetenskapliga 

artiklar
Följare på  

sociala medier

Accepterade 
vetenskapliga 

artiklar

ratio.se
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Ratio bedriver forskning inom områden som är strategiskt viktiga för näringslivets och samhällets 
utveckling. Vi genererar ny kunskap – idéer, perspektiv och resultat – på områden där aktuell forskning 
saknas eller är otillräcklig. Detta gör vi för att skapa bättre förutsättningar för beslutsfattare att fatta 
grundade och rationella beslut.

Kunskap, resultat och idéutveckling  
för en bättre framtid

Forskningen är långsiktig och 
kvalitetssäkras i en vetenskaplig 
process med granskning på interna 
och externa seminarier, presentationer 
på nationella och internationella 
konferenser samt genom publicering i 
vetenskapliga tidskrifter med peer 
review liksom hos välrenommerade, 
akademiska förlag.

Relevans, kunskapsspridning och 
genomslag åstadkoms genom öppna 
konferenser, dialogseminarier och 
möten med beslutsfattare inom 
näringsliv, politik och förvaltning. Det 
åstadkoms även genom att Ratios 
medarbetare fungerar som experter i 
offentlig debatt och genom utbyte med 
andra akademiska institutioner och 
forskare i Sverige och internationellt. 

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

stånd i en snabbt föränderlig, globaliserad värld. 
Detta är också områden där aktuell forskning sak- 
nas eller är otillräcklig. Forskning om arbetsmark-
nad och lönebildning ur ett företagarperspektiv är 

RATIO ÄR…

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

Kvalitet 
De vetenskapliga kvalitetskraven är 
entydiga. Forskarnas resultat publiceras 
i internationella vetenskapliga tidskrif-
ter med hög kvalitet och gott renommé. 
Forskningen är problemorienterad och 

OM RATIO



empirisk, baserad på metoder och 
teorier från såväl nationalekonomi, 
ekonomisk historia, industriell 
ekonomi som företagsekonomi, 
juridik, statsvetenskap och sociologi. 
Ratio har bred tvärvetenskaplig 
publicering och starka internationella 
nätverk och samarbeten. 

Relevans 
Ratio forskar inom områden av stor 
betydelse för Sveriges framtid. Ratio 
har utvecklat ett arbetssätt där olika 
intressenter involveras i en process där 
kunskapsinhämtning och erfaren-
hetsutbyte integreras vid utformning-
en av hypoteser och slutsatser. Genom 
att arbeta aktörsnära kan vi fånga upp 
angelägna och relevanta problem- 

områden som behöver utforskas föra 
att driva på utvecklingen av ändamåls- 
enliga villkor för företag och företagare 
i Sverige. 

Kunskapsspridning 
Ratio lägger stor vikt vid att föra ut de 
vetenskapliga resultaten och forsk-
ningsinstitutet har byggt upp en stark 
kommunikativ kapacitet. Uthålligt och 
systematiskt sprids Ratios forsknings-
resultat via många kanaler: möten, 
seminarier och konferenser, digitala 
kanaler som webb och sociala medier, 
nätverk samt media. Resultaten 
diskuteras och debatteras i olika forum 
där vi söker upp och engagerar 
intressenter för ökad kunskap. Detta 
ger många djupa kunskaper och 

insikter och bäddar för bättre beslut. 
för ökad kunskap. 

Finansiering 
Ratio har stöd från ett stort antal 
finansiärer, stiftelser, myndigheter, 
näringsliv och individer. Under året 
har vi finansierats av bland andra 
Riksbankens Jubileumsfond, Vinnova, 
Ragnar Söderbergs stiftelse, Formas, 
Marianne och Marcus Wallenbergs 
stiftelse, Peter Wallenbergs stiftelse, 
Fores, Konkurrensverket, Svenskt 
Näringsliv och 29 bransch- och 
arbetsgivarorganisationer samt 
Unionen. All forskning är externt 
finansierad.
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Kvalitet Relevans Kunskapsspridning Finansiering

prioriterad. Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning 
om svensk ekonomi och politik med en tydlig interna-
tionell koppling. Vetenskapliga kvalitetskrav styr 
verksamheten. Ratio har bred vetenskaplig publice-

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

OM RATIO



•  6  • 

Det omfattande forskningsprogrammet om dagens och morgondagens arbetsmarknad 
har nu varit igång i drygt ett år. 2018 har bjudit på en rivstart med sju rapporter, sex 
vetenskapliga artiklar och 12 öppna evenemang som har handlat om alltifrån integration 
och anställningsskydd till tysk lönebildning och EU:s sociala pelare.

Arbetsmarknadprogrammet  i siffror 2018

En viktig utgångspunkt för forsknings-
programmet är att flera omvärldsför-
ändringar är på väg att förändra 
arbetsmarknaden och därmed förut-
sättningarna för den svenska modellen. 
Vilka är den svenska modellens 
utmaningar? Vad kan näringslivet göra 
för att få fler nyanlända i arbete? Hur 
påverkar EU den svenska partsmodel-
len? Finns det något att lära av tysk 
lönebildning? Hur fungerar LAS i 
praktiken? Detta är några av de 
frågeställningar som Ratios forskare 
har arbetat med under Arbetsmark-
nadsprogrammets första år.

Programmets mål är att bidra med ny 
kunskap om hur ökad flexibilitet, stärkt 
kompetensförsörjning och stärkt 

utvecklingskraft kan åstadkommas på 
svensk arbetsmarknad. 
Forskningen sker inom ramen för 
följande områden:

• Framtidens arbetsliv 

• Svenska modellens utmaningar 

• Arbetsmarknadsregleringar

• Kompetensförsörjning och matchning

• Skatters, bostäders och infra- 
strukturens påverkan på arbets- 
marknadens flexibilitet

Inom samtliga dessa delprojekt finns, 
görs eller arrangeras en rad olika 
studier, seminarier, rapporter och 
artiklar.

Seminarieserien, bestående av öppna 
lunchseminarier, är en viktig del av 
Arbetsmarknadsprogrammet. Under 
seminarierna presenteras ny forskning 
för en bredare publik, ofta bestående 
av företrädare från parter, politik, 
förvaltning och media. Forskningsre-
sultaten kommenteras och diskuteras 
alltid under seminarierna av olika 
intressenter och experter, såsom 
partsföreträdare och akademiker.

För att garantera och stärka forsk-
ningens relevans bedrivs programmet 
som ett samverkansprojekt ihop med 
näringslivet. Därför har två referens-
grupper knutits till programmet, varav 
en består av företrädare från parterna 
och en av företagsrepresentanter.

ARBETSMARKNAD

Arbetsmarknadsprogrammet

45
externa  

föreläsningar

7

5 212
6

artiklar accep- 
terade, avvaktar 

publicering

öppna seminarier 
och evenemang  
har arrangerats

forsknings- 
rapporter 

working paper

vetenskapliga  
artiklar med  
peer review



Under 2018 har arbetsmarknadspro-
grammet på Ratio rivstartat. Rivstar-
ten syns i denna verksamhetsberät-
telse, där relevant forskning för både 
en akademisk publik och en bildad 
allmänhet presenteras. Verksamheten 
inom arbetsmarknadsprogrammet 
beskrivs väl av begreppet ”dynamisk”. 
Ordet har många synonymer: kraft-
full, energisk, företagsam, flitig och 
självverkande. Särskilt ”självverkan-
de” fångar forskares verksamhet väl, 
man är självgående och spontan. Inte 
spontan som i impulsiv, utan spontan 
som av egen maskin. Du vet, som i den 
osynliga handens spontana ordning. 
På så vis är ett forskningsinstitut lite 
som en marknad. Decentraliserad.  
Dynamisk. Folk jobbar på och det 
händer grejer.

Studier initieras, diskuteras, rele-
vans- och kvalitetssäkras, publicer-
as, sprids och presenteras. Idéer och 
forskning diskuteras såväl inomveten-
skapligt som med våra referensgrup-
per och andra intressenter. Resultaten 
tillgängliggörs för många. Totalt 20 
olika arbetsmarknadspublikationer 
blev klara 2018. Mer än dubbelt så 
många är pågående eller planera-
de. Alltifrån informella kontrakt, 
matchning och medarbetaravtal till 
gig-ekonomi, skatter och bostadsstock 
studeras här just nu.

Liksom en dynamisk marknad 
kräver kvalitativ infrastruktur och in-
stitutioner, behöver forskare stöd och 
spelregler. Här spelar jag en roll, men 
främst faller äran på TEKK:arna  

(de som fixar teknik, ekonomi, kontor 
och kommunikation). De är mångsyss-
lare på Ratio och ser till att rapporter 
blir tryckta, att hemsidan uppdateras, 
att vi får mjölk till kaffet, lön på kontot 
och öppna seminarier som blomstrar. 
Också TEKK-stödet på Ratio är dyna-
miskt, och dessutom vänligt och på 
gott humör. Så när jag sammanfattar 
år 2018 som ett synnerligen dynamiskt 
år har jag valt adjektiv omsorgsfullt. 
Och jag har självfallet en formel som 
beskriver detta: människor + rätt 
stöd + X => dynamik => mänsklig 
blomstring. X är en okänd faktor som 
alltid existerar i samhällsvetenskaplig 
forskning. 

Låt mig ge ett empiriskt exempel 
på hur formeln kan förstås: Ratios 
öppna seminarier. Nästan varje månad 
öppnar vi dörrarna för att bjuda på ny 
forskning som diskuteras och kom-
menteras av forskare och praktiker. 
Människor i dialog om viktiga saker. 
Dynamik. Flera av årets seminarier 
har varit fullsatta. Det höga trycket 
indikerar att Ratios arbetsmarknads-
forskning är angelägen. Det är roligt 
att vi gör viktiga bidrag och det gör det 
meningsfullt att arbeta på Ratio.

Formeln människor + rätt stöd + X 
=> dynamik => mänsklig blomstring 
gäller troligen på många av livets alla 
områden och inte minst är dynamik 
viktigt för ett forskningsinstitut. Och X 
är nog till viss del bestående av viktiga 
och meningsfulla uppgifter. För både 
företagare, anställda och forskare…
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ARBETSMARKNAD

Charlotta Stern:  
Ett dynamiskt arbetsmarknadsår, minst sagt

Charlotta Stern, vice VD Ratio

Charlotta Stern är professor  i 
sociologi på sociologiska 
institutionen, Stockholms 
universitet, och vice vd på Ratio 
med ansvar för Arbetsmark-
nadsprogrammet. Hon forskar 
bland annat om lönebildning, 
anställningsskydd, kompetens-
försörjning via rekrytering och 
karriärvägar.

FAKTA
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Vad innebär anställningsskyddet för 
produktivitet och välstånd?
Sverige är ett av de OECD-länder som 
har ett strikt anställningsskydd. Vilka 
effekter anställningsskyddet har på 
produktivitetsutvecklingen skriver 
ekonomie doktor Eva Uddén Sonne-
gård om i en rapport och internationell 
litteraturöversikt kallad ”Vad innebär 
anställningsskyddet för produktivitet 
och välstånd?”.

Skattningar på amerikanska data visar 
att ett strikt anställningsskydd har en 
negativ effekt på totalfaktorprodukti-
viteten. Även skattningar på OECD-data 
indikerar att tillväxten i totalfaktor-
produktivitet påverkas negativt av ett 
anställningsskydd som binder.

Studier visar också att det är viktigt 
att reformer av anställningsskyddet 
ingår i ett större reformpaket med 
lättnader av regleringarna på produkt-
marknaderna. Dessutom är det viktigt 
med en arbetsmarknadspolitik som 
underlättar omställning till nya jobb för 
den som förlorar arbetet.

När Uddén Sonnegård blir intervju-
ad av DN med anledning av rapporten 
betonar hon att det behövs en översyn 
av det svenska regelverket:

– Arbetsmarknaden står inför stora 
utmaningar som ställer krav på att det 
krävs större flexibilitet. Det gäller både 
införande av ny teknik och nyanländas 
möjlighet att hitta jobb, säger hon.

Bilderna av det svenska anställningsskyddet liksom lagen om anställningsskydd (LAS) är 
mångfacetterade och väldebatterade. Under 2018 har Ratios forskare i tre stycken olika 
rapporter studerat olika aspekter av frågan.

ARBETSMARKNAD

Tre nya studier om anställningsskyddet

Oscar Nordström Skans, professor Uppsala Universitet, Anders Borg, tidigare finansminister (M), Peter Jeppsson, vice vd Svenskt 
Näringsliv och Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen, diskuterar en av Ratios rapporter om LAS under ett lunchseminarium.

Ratios Eva Uddén Sonnegård, ekon dr, har 
författat två rapporter om LAS under året.
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LAS skapar ett omoraliskt beteende
Uppsägning av personliga skäl fung-
erar inte. Det är en av slutsatserna 
som sociologerna Charlotta Stern och 
Linda Weidenstedt tillsammans med 
forskningsassistenten Georgios Sideras 
drar i studien ”Anställningsskyddets 
avsedda och oavsedda konsekvenser: 
företagarnas perspektiv”. I syfte att ta 
reda på hur lagstiftningen tillämpas 
och upplevs fungera lokalt och i prak-
tiken har forskarna djupintervjuat 12 
stycken företagsledare på medel- 
stora företag inom tillverknings-
branschen med erfarenheter av att 
avsluta anställningar.

De intervjuade företagarna men-
ar att anställningsskyddet behövs, 
men att lagstiftningen inte fungerar i 
praktiken. Man pekar bland annat på 
att det är svårt, närmast omöjligt, att 
säga upp anställda, åtminstone när det 
gäller personliga skäl. För att hantera 
situationer gällande personliga skäl 
verkar företagsledare ha tre handlings-
alternativ:

• Konstruerad arbetsbrist. Arbetsbrist- 
uppsägningar upplevs dyra, men 
enklare och mindre tidskrävande än 
uppsägningar till följd av personliga skäl

• Köpa ut anställda som av olika skäl 
bedöms skada företaget

• Omplacera problematiska anställda till 
positioner där de gör mindre skada

Forskarna drar därför bland annat slut-
satsen att LAS skapar, snarare än för-
hindrar, omoraliskt beteende. Intervju-
er visar att företagsledarna strategiskt 
skapar eller utnyttjar arbetsbristsitua-
tioner – för att de menar att personliga 
skäl är helt omöjliga att belägga.

Bland slutsatserna går att läsa att 
anställningsskyddslagstiftningen – 
sett ur ett företagsledningsperspektiv 
– har viktiga oavsedda konsekvenser: 
Man kan frångå turordningsregler-
na, men det är dyrt. Man kan avsluta 
anställningar som inte fungerar, men 

bara genom konstruerad omorganise-
ring och skapad arbetsbrist. Samman-
fattningsvis framkommer många, av 
lagstiftaren oavsedda, oförutsedda, och 
oönskade, konsekvenser ur intervju-
erna som framkallar frågan i vilken 
utsträckning lagstiftningen i praktiken 
uppfyller sitt egentliga syfte.

Mer undantag än regel – så ofta 
avviker kollektivavtalen från LAS
Sist in, först ut vid arbetsbrist. Så säger 
lagen om anställningsskydd – men 
vad säger kollektivavtalen? Det har Eva 
Uddén Sonnegård, ekon dr, studerat 
i rapporten ”Hur flexibelt är anställ-
ningsskyddet i kollektivavtalen?”.

LAS är till stora delar en semidisposi-
tiv lag, vilket innebär att innehållet bit-
vis går att omförhandla i kollektivavtal. 
Genom att studera och systematisera 
ett 70-tal av de kollektivavtal som finns 
i det privata näringslivet, omfattandes 
nästan 1,1 miljoner arbetstagare, har 
Uddén Sonnegård bland annat funnit 

ARBETSMARKNAD

att de allra flesta avtalen innehåller 
ventiler som möjliggör avvikelser från 
LAS turordningsregler. I själva verket 
är det endast ett avtal, bemannings-
avtalet för arbetare, som helt följer 
lagstiftningens sist in, först ut. Övriga 
avtal gör uppsägningsreglerna till en 
förhandlingsfråga, i de flesta avtal ang-
es avtalsturlistor som kan förhandlas 
fram vid nedskärningar medan några 
avtal särskilt påpekar att hänsyn ska 
tas till yrkeskvalifikationer.

Av studien framkommer vidare att 
det är vanligt förekommande med 
avsteg även vad gäller tidsbegränsade 
anställningar. Exempelvis följer endast 
sex av rapportens genomgångna kol-
lektivavtal reglerna om allmän visstid, 
vilka infördes i LAS 2007. Snarare 
innehåller avtalen konstruktioner som 
mer detaljerat styr användningen av 
tidsbegränsade anställningar.

Mia Rönnmar, professor i civilrätt, Lunds universitet, och 
president för den internationella organisationen ILERA.
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Hur mycket tjänar en entreprenör? 
Lockade av möjliga tillväxteffekter och 
jobbskapande har politiker försökt öka 
andelen egenföretagare och antalet små- 
företag. Detta företagande har bidragit 
till förbättrad inkomstutveckling för 
vissa individer – för andra har det varit 
förknippat med relativ fattigdom.

Daniel Halvarsson, Karl Wennberg 
och Martin Korpi har studerat hur 
entreprenörskap påverkar inkom-
stojämlikhet. Studien, som finns 
publicerad i både Journal of Economic 
Behavior & Organization och Ekono-
misk Debatt, presenterades under ett 
av Ratios öppna lunchseminarier.

Egenföretagare ökar inkomstsprid-
ningen genom att flertalet har låga 
inkomster relativt löntagare, medan 
det omvända gäller för aktiebolagsfö-
retagare. Påverkan sker således främst 
i svansarna av fördelningen, och den 
tycks vara som störst för egenföreta-
gare. Varför har det blivit så här? För 
att diskutera studiens resultat och möj- 
liga policyeffekter ytterligare hade 

Jesper Roine, professor, Handelshög-
skolan, Anna-Karin Hatt, vd Almega, 
Martin Linder, förbundsordförande 
Unionen, Amanda Sokolnicki, bitr. 
politisk redaktör DN, och Lina Sten-
berg, ledarskribent Arbetet, bjudits in.

Bland annat effekter på framtida 
pensioner diskuterades, vilket också 
uppmärksammats och citerats i 
tidningen Entreprenör:

– Egenföretagare har i snitt 22 
procent lägre inkomster och det är så 
klart en jätteutmaning, inte minst med 
tanke på hur pensionssystemet är 
byggt, att företagare får en bra pension 
och rätt till socialförsäkringarna, sa 
Martin Linder.

– Det stämmer att vi har en pen-
sionsutmaning, men det riktiga stora 
bekymret är att dagens ungdomar 
kommer ut för sent i arbetslivet. Vi 
måste tidigare understryka effekten av 
vilka konsekvenser olika personliga 
val, som att börja arbeta sent, får 
senare i livet, sa Anna-Karin Hatt.

Sådana är företagen som tecknar hängavtal
I Sverige har 70 000 företag tecknat hängavtal, många  
av dem har gjort det istället för att bli medlemmar i en  
arbetsgivarorganisation. I vilka branscher är detta vanli-
gast? Var i landet finns de? Detta har Ratios tidigare 
forskningsassistent Erik Scheller undersökt i rapporten 
”Hängavtal – deras utbredning på svensk arbetsmarknad”.

Bland resultaten märks att hängavtal relativt sett är 
vanligare i mindre, men inte de allra minsta, företagen. 
Utbredningen skiljer sig åt mellan branscher, men andelen 
företag med hängavtal är särskilt hög inom byggindustri, 
tillverkning samt hotell- och restaurang. 

Upplevelsen bland de företag som har hängavtal är att 
deras avtal i stort orsakar dem lika mycket problem eller ger 
dem lika mycket stöd som företag med reguljära kollektivav-
tal. Kostnaden för hängavtal är högre än kostnaden för 
reguljära kollektivavtal – men enbart om hänsyn inte tas till 

de medlemsavgifter i arbetsgivaror-
ganisationer som följer med reguljära 
kollektivavtal. När hänsyn tas till 
dessa avgifter är hängavtal istället 
billigare. Förmodligen bidrar dessa 
relativa kostnader till hängavtalens 
utbredning.

En av Schellers slutsatser är att 
hängavtalen är relativt vanligare i 
branscher där fackförbund oftare 
använder konfliktvapen för att tvinga 
fram kollektivavtalsanslutning.

Rapporten och frågan om varför företag tecknar hängavtal 
diskuterades under ett välbesökt seminarium hos Ratio med 
kommentarer från Lise-Lotte Argulander, Företagarna, Antje 
Dedering, Visita, och Sofie Rehnström, LO.

Daniel Halvarsson, fil. dr

Martin Korpi, ekon. dr

Karl Wennberg, professor
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EGNA SEMINARIER  
OCH 
KONFERENSER

• Lunchseminarium: ”Varför tecknar 
företag hängavtal?” Erik Scheller. 16 
januari. 

• Eva Uddén Sonnegård presenterade 
rapporten ”Är anställningsskyddet 
ett hinder för hög produktivitet?” 1 
februari. 

• Pub Hayek: Korruption i en lågkorrupt 
stat – vem bryr sig? Gissur Erlings-
son. 15 februari. 

• Patrick Joyce presenterade rappor-
ten ”Inspiration för integration”. 22 
februari. 

• Ratios forskare presenterade sina 
slutsatser och nya rön inom 
företagandes villkor under eventet 
”Konfliktreglerna och den svenska 
modellens utmaningar”. 10 april. 

• Nils Karlson och Felinda Wennerberg 
presenterade rapporten ”Avvecklar 
EU den svenska modellen?”. 7 maj. 

• Nils Karlson och Jonathan Herlitz 
presenterade rapporten ”Konkur-
renskraft utan lönenormering och 
centralisering”. 22 maj. 

• Lotta Stern och Nils Karlson Ratio i 
Almdalen ”Hotar politiken den 
svenska modellen”. 2 juli. 

• Jonas Grafström Ratio i Almedalen 
”Vad händer med jobben?”. 3 juli. 

• Bryan Caplan presenterade sin bok 
”The Case Against Education – Why 
the Education System Is a Waste of 
Time and Money”. 24 augusti. 

• Eva Uddén Sonnegård, Linda 
Weidenstedt och Georgios Sideras 
presenterade två rapporter på temat 
”LAS - avsedda och oavsedda 
konsekvenser”. 16 oktober. 

• Lunchseminarium: Entreprenörskap 
- förbättrad inkomstutveckling eller 
relativ fattigdom? Daniel Halvarsson 
och Karl Wennberg. 13 november. 

EXTERNA FÖRELÄSNINGAR I URVAL

• Nils Karlson föreläste om 
”Framtidens arbetsmarknad och 
den svenska modellens utma-
ningar” hos Svenskt Näringsliv 
den 22 januari. 

• Nils Karlson föreläste om 
”Framtidens arbetsmarknad och 
den svenska modellens utma-
ningar” hos SLA den 12 februari. 

• Patrick Joyce presenterade 
ESO-rapporten ”Inspiration för 
integration” hos Svenskt Närings-
liv den 23 februari.

• Patrick Joyce föreläst om ”What 
Sweden and Germany can learn 
about integration?” hos Fores den 
9 mars. 

• Eva Uddén Sonnegård föreläste 
om ”Drivkrafter för arbete” hos 
Reformakademin (Timbro) den 11 
mars. 

• Johanna Grönbäck presenterade 
”Kompetenspusslet” hos SKL 
(Sveriges kommuner och lands-
ting) den 15 mars. 

• Nils Karlson höll ett föredrag om 
”Framtidens arbetsmarknad och 
den svenska modellens utma-
ningar” hos Grafiska företagen 
den 15 mars. 

• Patrick Joyce föreläste om 
”Integration och tillväxt” hos 
Tillväxtverket den 22 mars. 

• Patrick Joyce föreläste om 
”Kommunala insatser för 
integration” hos SKL den 28 mars.

• Christian Sandström föreläste om 
”Kompetenspusslet och Digitali-
seringen” hos Vuxenutbildningen i 
Lidköping den 13 april

• Patrick Joyce föreläste om ”Rätt 
jobb till utrikes födda akademi-
ker” hos Jusek den 25 april. 

• Jonas Grafström höll ett föredrag 
om ”Tar maskinerna jobben?” hos 
MUF Uppsala den 11 maj. 

• Johanna Grönbäck höll ett 
föredrag om ”Kompetenspusslet” 
hos Integrationsforum den 16 
maj. 

• Nils Karlson föreläste om ”Den 
svenska modellens utmaningar” 
hos TCO Futurion den 21 maj. 

• Patrick Joyce föreläste om 
”Integrationspolitik i Sverige och 
fyra grannländer” hos Axelsson 
Jonsson stiftelsen den 21 maj. 

• Patrick Joyce föreläste om 
”Integration” hos Fores i Umeå 
den 22 maj. 

• Johanna Grönbäck förelästa om 
”Kompetenspusslet” hos 
Etableringslyftet den 14 juni. 

• Patrick Joyce föreläste om ”Enkla 
vägar till svåra jobb” hos Jusek i 
Almedalen den 6 juli. 

• Patrick Joyce föreläste om 
”Flyktingar med högskoleutbild-
ning” hos Unionen i Almedalen 
den 6 juli. 

• Patrick Joyce föreläste om 
”Integration” hos Nordiska 
Ministerrådet i Almedalen den 6 
juli. 

• Jonas Grafström föreläst om 
”Försvinner jobben?” hos 
Moderata ungdomsförbundet i 
Luleå den 28 augusti. 

• Patrick Joyce föreläste om 
”Integration och flyktingmottag-
ande i Norden” hos Föreningen 
Norden den 28 september. 

• Daniel Halvarsson föreläste om 
”City Size, Wage Inequality and 
Firm Productivity: The Role of the 
Firm in Economy-wide Income 
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Dispersion” hos Nationalekono-
miska Föreningen den 5 oktober. 

• Jonas Grafström föreläst om 
”Försvinner jobben?” hos FMSF i 
Uppsala den 8 oktober. 

• Nils Karlson föreläste om 
”Kompetens för tillväxt” hos 
HR-dagarna den 10 oktober. 

• Nils Karlson föreläst om ”The 
European Social Pillar: A Threat to 
Proseperity and Welfare?” hos 
Europaparlamentet den 17 
oktober. 

• Patrick Joyce föreläste om ”Ny i 
Norden. Vägen till arbete” hos 
Nordiska Ministerrådet den 17 
oktober.  

• Jonas Grafström föreläste om 
”Tar maskinerna jobben?” hos 
Moderata studenter den 3 
november.  

• Nils Karlson föreläst om ”The 
European Social Pillar: A Threat to 
Proseperity and Welfare?” hos 
The Swedish Network for 
European Studies in Economic 
and Business den 13 november. 

• Eva Uddén Sonnegård föreläste 
om ”Hur flexibelt är anställnings-
skyddet i kollektivavtalen?” hos 
Medlingsinstitutet den 27e 
november. 

• Nils Karlson föreläst om ”EU och 
federalism” hos Timbro den 4 
december. 

Rapportförfattaren Erik Scheller, med bakgrund från bland annat London School of 
Economics, presenterar en ny unik sammanställning om hängavtal i Sverige.

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige, Marie Granlund (S), 
ledamot i finansutskottet och EU-nämnden och Christofer Fjellner, europaparlamentariker 
(M) gästar Ratio för ett samtal om den sociala pelaren och den svenska modellen.
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Under tre decennier har Ratios vd och grundare Nils Karlson studerat arbetsmarknadsmodeller,  
företagandets villkor, grundlagsfrågor och politisk förändring. Under året har han blivit utsedd professor  
i statsvetenskap med inriktning mot välfärdsstatens politik, marknader och civilsamhälle vid institu- 
tionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet. Arbetet på Ratio fortsätter,  
men nu också med en fördjupad relation till ett nytt lärosäte.

PROFESSOR NILS KARLSON

Nils Karlson blir professor i statsvetenskap

Den 14 februari blev Ratios vd och 
grundare Nils Karlson utsedd till 
professor i statsvetenskap med 
inriktning mot välfärdsstatens 
politik, marknader och civilsam-
hälle vid institutionen för ekono-
misk och industriell utveckling, 
Linköpings universitet. Han verkar 
nu på deltid vid Linköpings univer-
sitet samtidigt som han fortsätter 
sitt arbete på Ratio. Kriterierna för 
utnämningen var desamma som för 
en utlyst befattning som professor 
knuten till en lärostol.

Nils Karlson har en inriktning 
mot institutionell ekonomi, public 
choice och politisk teori och har 
under många år forskat om sam-
spelet mellan politik, marknader 
och civilsamhälle i den moderna 
välfärdsstaten. Hans forskning kan 
grovt sett räknas in i fyra teman: 

a) förklaringar till välfärdsstaternas 
tillväxt, 

b) utformningen av grundlagar i 
liberala demokratier, 

c) kompetensförsörjning, dygder, 
arbetsmarknad och tillväxt,

d) statskonst och välfärdshöjande 
reformer.
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PROFESSOR NILS KARLSON

Nils Karlson blir professor i statsvetenskap

”Karlsons 
 vetenskapliga  

skicklighet kan tveklöst 
bedömas som mycket  

god ifråga om den utlysta 
anställningen, med  

beaktande av samtliga 
särskilda krav för dess 

inriktning.”

Det sista området tar sig bland 
annat uttryck i boken Statecraft 
and Liberal Reform in Advanced 
Democracies (Palgrave Macmillan 
2018). Boken behandlar den svens-
ka reformperioden 1985-2010 och 
jämför även denna med Australiens 
liknande erfarenheter. Boken har 
omskrivits av media och akade-
miska tankesmedjor i bland annat 
Sverige, USA, Norge, Belgien och 
Schweiz.

Nils Karlson har lett ett stort 
antal forskningsprojekt och pu-
blicerat ett drygt 30-tal böcker på 
svenska och utländska akademiska 
förlag, skrivit ett stort antal artiklar 
och bokkapitel och återkommande 
medverkat i svenska och utländ-
ska medier. Karlson är ledamot av 
Kungliga Ingenjörsvetenskapsaka-
demien och Mont Pelerin Society.

De sakkunniga har genomfört en 
systematisk genomgång av peda-
gogiska erfarenheter, samverkan 
och vetenskapliga publikationer 
om både arbetsmarknadsmodel-
ler och företagandets villkor såväl 
som grundlagsfrågor och politisk 
förändring.  De konstaterar  bland 
annat att ”Karlsons vetenskapliga 
skicklighet kan tveklöst bedö-
mas som mycket god ifråga om 
den utlysta anställningen, med 
beaktande av samtliga särskilda 
krav för dess inriktning.” Även 
när det gäller pedagogisk skick-

lighet görs bedömningen ”att Nils 
Karlson med god marginal svarar 
mot samtliga [dessa] krav”. Vidare 
”uppvisar Nils Karlson en ovanligt 
gedigen och mångsidig samverkan 
med det omgivande samhället”.

De fullständiga sakkunnighets-
utlåtandena kan läsas på ratio.
se. På nilskarlson.com har även 
recensioner, videomaterial och an-

nan information om Nils Karlsons 
forskning sammanställts med ett 
särskilt fokus på Statecraft and 
Liberal Reform in Advanced Demo-
cracies. Här finns även omdömen 
från internationellt uppmärksam-
made forskare som professor Tyler 
Cowen (George Mason University) 
och professor Deirdre McCloskey 
(University of Illinois at Chicago).
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FÖRETAGANDETS VILLKOR

Genom Ratios forskning om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras 
söker vi ny kunskap och nya idéer utifrån ett företagsperspektiv. Inom området 
företagsdynamik bedrivs forskning om bland annat entreprenörskap, digitalise-
ring, tjänstefiering och strukturell omvandling. Korsbefruktningen mellan denna 
forskning och Ratios arbetsmarknadsforskning är särskilt viktig.

Företagandets villkor 

40
Publikationer, 

papper och 
rapporter

8
Externa  

föreläsningar

Företagandets villkor i siffror 2018

Vilka småföretag tjänar på att rekrytera spetskompetens?
För små och medelstora företag kan 
rekrytering av lednings- och specialist- 
kompetens från mer produktiva före- 
tag vara ett sätt att växa snabbare. 
Särskilt som små företag ofta ligger 
efter inom sin bransch. Men hur 
förmår den mottagande miljön i det 
rekryterande företaget ta emot och 
tillgodogöra sig den kunskap som den 
nyrekryterade bär med sig?

I artikeln The impact of hiring top 
workers on productivity: what is the 

role of absorptive capacity? undersöker 
Magnus Lodefalk (Ratio och Örebro 
universitet) och Aili Tang (Örebro 
universitet) detta med hjälp av 
mikrodata från SCB för alla svenska 
små- och medelstora företag och 
deras anställda. Mer specifikt under-
söker forskarna hur företagens pro- 
duktivitetsvinst av att anställa påverkas 
av det mottagande företagets befintli-
ga kunskap i form av välutbildad 
arbetskraft, forskning och utveckling 

och kunskapsintensitet i branschen.
Forskarna finner att företag som har 
högre kunskapsnivå i ingångsläget 
verkar tjäna mest på att rekrytera 
extern kompetens. Även bland de som 
ligger efter i sin bransch verkar de 
företag som har en mer välutbildad 
arbetskraft tjäna mer på att rekrytera 
extern kompetens.
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Kan sociala normer  
skapa grönare  
ekonomier?
Under året har ett nytt större projekt 
om miljöekonomi tagit form. Med 
hjälp av data från Partille kommun 
studerar professor Magnus Söderberg, 
doktor Petyo Bonev och doktor 
Caterina Alacevich om sociala normer 
kan reducera mängden hushållsavfall. 
Forskningen finansieras av Formas 
med anslag från utlysningen Hållbara 
förutsättningar för en cirkulär och 
biobaserad ekonomi.

Fil dr. Jonas Grafström utsedd  
till hållbarhetstalang
I brytpunkten mellan miljöekonomi 
och miljöteknik forskar Jonas Graf-
ström om några av världens viktigaste 
utmaningar. Det har tidningen Aktuell 
Hållbarhet tagit fasta på. Grafström 
listats av tidningen som en av 2019 års 
främsta hållbarhetstalanger. Listan 
syftar till att lyfta fram och presentera 
33 personer under 33 år som på ett 
inspirerande sätt driver på och sätter 
agendan för hållbar utveckling.

På Ratio studerar han bland annat 
studerat förutsättningarna för 
storskaligt infångande av koldioxid 
(CCS-teknik) och utvecklingen av 
vindkraft i Kina. I sin avhandling 
studerade han teknikspridning inom 
den europeiska miljöenergi sektorn.

Med åtta publicerade och fyra accep-
terade vetenskapliga artiklar med peer 
review är professor Christina Öberg 
den Ratioforskare med flest publika-
tioner under året. Samtidigt som hon 
satt ett personligt rekord i en sedan 
länge imponerande publikationshis-
torik har hon varit gästforskare på 
Harvard University. Universitet är ett 
av de mest prestigefyllda i världen, 

runt 150 Nobelpristagare har varit 
anslutna på något sätt till Harvard. 
Christina Öberg är professor inom 
marknadsföring och hennes artiklar 
handlar i stor utsträckning om 
industriell marknadsföring. Hennes 
främsta fokus är kunskapsutbyte och 
frågor som berör hur affärer och 
utbyten sker inom marknadsföring.

Uppifrån vänster:
professor Magnus 
Söderberg,  
doktor Petyo Bonev 
och doktor Caterina 
Alacevich

Gästforskare hos Harvard med flest  
publikationer under året

Jonas Grafström

Professor 
Christina Öberg 
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Hur lyckas svenska affärsänglar  
med sina investeringar?
Den traditionella åtskillnaden mellan 
import- och exportintressen, liksom 
mellan tjänster och tillverkning, är allt 
mindre relevant vid utformandet av 
handelspolitiken. Det skriver docent 
Magnus Lodefalk i artikeln “Servi-
cification of Firms and Trade Policy 
Implications” i tidskriften World Trade 
Review. 

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

Vad ligger till grund för att aktiebolag 
hamnar i rättstvister? Hur ser dessa 
tvister ut?

Juris doktor Hanna Almlöf har gjort 
en rättsfallskartläggning av bolags-
rättsliga domar under 2013-2017 i den 
nyligen publicerade artikeln Aktiebo-
lagsrätt i domstol: En rättsfallsstudie.

Studien visar bland annat att oaktat 
var du bor i Sverige är det lika stor 
sannolikhet för en aktiebolagsrättslig 
tvist, att talan i drygt hälften av målen 
riktas mot styrelseledamöter och att 
så mycket som en tredjedel av rätts-
fallen handlar om bolagsledningens 
personliga betalningsansvar. Studien 
ger också anledning att diskutera 
förekomsten och nyttan av empiriskt 
material inom rättsvetenskapen kan 
möjliggöra bättre förutsättningar för 
miljöinnovationer.

• Almlöf, H. (2018). Aktiebolags-
rätt i domstol: En rättsfallsstu-
die. (2017/18). Juridisk Tidskrift, 
(4), s 785–801. DOI: n.a.

• Bergh, A., Erlingsson, G. 
Gustafsson, A. & Wittberg, E. (in 
press). Municipally Owned 
Enterprises as Danger Zones for 
Corruption? How Politicians 
Having Feet in Two Camps May 
Undermine Conditions for 
Accountability. Public Integrity. 
DOI: 
10.1080/10999922.2018.1522182

• Bihagen, E., Nermo, M., Stern, C. 
(2018). Vem rekryteras till 
eliten? Betydelsen av familje-
band och kompetens i privat och 
offentlig sektor. In Eriksson, B. 
E., Holmqvist M. & Sohl L. (eds) 
Eliter i Sverige: Tvärvetenskapli-
ga perspektiv på makt, status 
och klass (pp 215-242). Lund: 
Studentlitteratur.

• Bjuggren, P-O., Nordström, L., & 
Palmberg, J. (2018). Are female 
leaders more efficient in family 
firms than in non-family firms? 
Corporate Governance: The 
International Journal of 
Business in Society, 18(2), 
185-205. DOI: 10.1108/CG-01-
2017-0017

• Bjugggren, P.-O. (2018). Företag, 
äganderätt och kontrakt. I 
Jonung, C. & Jonung, L. (Red.), 
Ingemar Ståhl – en ekonom för 
blandekonomin (kapitel 11). 
Stockholm: Dialogos

• Coad, A., Daunfeldt, S-O., & 
Halvarsson, D. (2018). Bursting 
into life: firm growth and growth 
persistence by age. Small 
Business Economics, 50(1), 
55-75. DOI: 10.1007/s11187-017-
9872-8

PUBLIKATIONER, 
PAPPER &  
RAPPORTER

Hanna Almlöf, Juris doktor

Magnus Lodefalk, Docent

Forskningen har finansierats av 
Swedish Research Council Formas 
och The Ragnar Söderberg Research 
Foundation.
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• Domeij, B. & Long, V. (in press). 
Trademarks and Appropriability in 
the Digital Era: Evidences from 
Swedish Video Games Industry. 
Journal: Industry and innovation. 

• Ernkvist, M. & Ström, P. (2018). 
Differentiation in digital creative 
industry cluster dynamics: the 
growth and decline of the Japanese 
video game software industry. 
Geografiska Annales: Series H, 
Human Geography, 100(3), s 263 
– 286. DOI: 
10.1080/04353684.2017.1423506

• Febi, W., Schäfer, D., Stephan, A.,  
& Sun, C. (2018). The impact of liqui-
dity risk on the yield spread of 
green bonds. Finance Research 
Letters. DOI: 10.1016/j.
frl.2018.02.025

• Friesenbichler, K. (in press). Does 
EU-accession affect domestic 
market structures and firm level 
productivity? Empirica. DOI: 
10.1007/s10663-018-9423-9

• Geissinger, A., & Laurell, C. (2018). 
Tracing brand constellations in 
social media: the case of fashion 
week Stockholm. Journal of 
Fashion Marketing and Manage-
ment, 22(1), 35-48. DOI: 10.1108/
JFMM-12-2016-0115

• Geissinger, A., Laurell, C., Sand-
ström, C., Eriksson, K., & Nykvist, 
R. (in press). Digital entrepre-
neurship and field conditions for 
institutional change – Investigating 
the enabling role of cities. Techno-
logical Forecasting and Social 
Change. DOI: 10.1016/j.techfo-
re.2018.06.019

• Geissinger, A., Laurell, C., Öberg, C., 
& Sandström, C. (in press). How 
sustainable is the sharing eco-
nomy? On the sustainability 
connotations of sharing economy 
platforms. Journal of Cleaner 
Production. DOI: 10.1016/j.
jclepro.2018.09.196

• Geissinger, A., Nykivst, R. & Laurell, 
C. (2018) Institutional orders in the 
sharing economy: Community as an 
answer to the state-market-inter-
lock. Academy of Management 
Proceedings, 2018(1). DOI: 10.5465/
AMBPP.2018.17365abstract

• Grafström, J. (2018). Förutsättningar 
för storskaligt infångande av koldiox-
id. (Ratio Working Paper No. 309)

• Grafström, J. (2018). Crowding out 
or Knowledge Spillovers: The Wind 
Power Industry´s Effect on Related 
Energy Machinery. (Ratio Working 
Paper No. 310)

• Grafström, J. (2018). Divergence of 
renewable energy invention efforts 
in Europe: an econometric analysis 
based on patent counts. Environ-
mental Economics and Policy 
Studies, 20(4), 829–859. DOI: 
10.1007/s10018-018-0216-y

• Grafström, J. (2018). International 
knowledge spillovers in the wind 
power industry: evidence from the 
European Union. Economics of 
Innovation and New Technology, 
27(3), 205-224. DOI: 
10.1080/10438599.2017.1328778

• Hallberg, P., Hasche, N., Kask, J. & 
Öberg, C. (in press). Quality 
management systems as indica-
tors for stability and change in 
customer-supplier relationships. 
IMP Journal. DOI: 10.1108/IMP-01-
2018-0006

• Karlsson, J., Andersson, F., 
Johansson, D., Lodefalk, M., & 
Poldahl, A. (2018).  Female Top 
Management in Family Firms and 
Non-Family Firms: Evidence from 
Total Population Data. Internatio-
nal Journal of Entrepreneurship 
and Small Business.

• Kask, J. & Öberg, C. (2018). Why 
”majors” surge in the post-disrup-
tive recording industry. European 
Journal of Marketing.

• Laurell, C., & Sandström, C. (2018). 
Comparing coverage of disruptive 
change in social and traditional 
media: Evidence from the sharing 
economy. Technological Forecas-
ting and Social Change, 129, 
339-344. DOI: 10.1016/j.techfo-
re.2017.09.038

• Laurell, C., Sandström, C., & 
Suseno, Y. (in press). Assessing the 
interplay between crowdfunding 
and sustainability in social media. 
Technological Forecasting and 
Social Change. DOI: 10.1016/j.
techfore.2018.07.015

• Liu, Y., Öberg, C., Tarba, S., & Xing, 
Y. (2018). Brand management in 
mergers and acquisitions: Emer-
ging market multinationals 
venturing into advanced econo-
mies. International Marketing 
Review, 35(5), 710-732. DOI: 
10.1108/IMR-01-2017-0011

• Mutarindwa, S., Schäfer, D. & 
Stephan, A. (2018). The Impact of 
Institutions on Bank Governance 
and Stability: Evidence from 
African Countries. Berlin: German 
Institute for Economic Research. 

• Mähring, M., Wennberg, K., & 
Demir, R. (2018). Reaping Value 
from Digitalization in Swedish 
Manufacturing Firms: Untapped 
Opportunities? In P. Andersson, S. 
Movin, M. Mähring, R. Teigland, & K. 
Wennberg (Eds.), Managing Digital 
Transformation (pp. 39-63). 
Stockholm: SIR.

• Möhlmann, M. & Geissinger, A. 
(2018). Trust in the Sharing 
Economy: Platform- Mediated Peer 
Trust. Forthcoming In: Davidson, 
N., Infranca, J., Finck, M. (eds.) 
Cambridge Handbook on the Law of 
the Sharing Economy (2018). 
Cambridge: Cambridge University 
Press.

PUBLIKATIONER, PAPPER & RAPPORTER FORTS.
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PUBLIKATIONER, PAPPER & RAPPORTER FORTS.
• Nyström, K. (2018) When students are 

allowed to choose: grading scale choices 
for degree projects. Studies in 
Higher Education, 43(11), 1993-2002, 
DOI: 10.1080/03075079.2017.1290062 

• Pesämaa, O., Dahlin, P. & Öberg, C. 
(2018). Reduction of tension effects 
on partner evaluation. Marketing 
Intelligence & Planning, 36(4), 425-- 
439. DOI: 10.1108/MIP-11-2017-0271

• Sahamkhadam, M., Stephan, A. & 
Östermark, R. (2018). Portfolio 
optimization based on GAR-
CH-EVT-Copula forecasting models. 
International Journal of Forecasting, 
Elsevier, 34(3), s 497-506. DOI: 
10.1016/j.ijforecast.2018.02.004

• Shepherd, D., Wennberg, K., 
Suddaby, R. och Wiklund, J. (in 
press). What Are We Explaining? A 
Review and Agenda on Initiating, 
Engaging, Performing, and Contex-
tualizing Entrepreneurship. Journal 
of Management. 

• Ström, P. & Ernkvist, M. (2018). The 
Korean online game wave – develop-
ment within the experience economy.     
In Scupola, A. & Fuglsang (Eds.), Serv- 

ices, Experineces and Innovation 
series (pp 316 – 334). Cheltenham: 
Edward Elgar Publishing Limited.

• Öberg, C. (in press). Additive 
manufacturing – Digitally changing 
the global business landscape. 
European Journal of Management 
and Business Economics.

• Wulandari, F., Schäfer, D., Stephan, 
A., & Sun, C. (2018). Liquidity risk and 
yield spreads of green bonds. (Ratio 
Working Paper No. 305).

• Öberg, C. (2018). Additive manu-
facturing – Digitally changing the 
global business landscape. Europe-
an Journal of Management and 
Business Economics.

• Öberg, C. (2018). A typology of 
post-M&A marketing integration. 
International Journal of Comparati-
ve Management, 1(1), 91-105. DOI: 
10.1504/IJCM.2018.10012498

• Öberg, C. (2018). Customer roles in 
M&A integration. International 
Studies of Management & Organiza-
tion, 48(1), 43-70. DOI: 
10.1080/00208825.2018.1407084

• Öberg, C. (2018). How do top-mana-
gement principles affect internatio-
nal acquisition processes? – The 
case of Toyota. International Journal 
of Comparative Management, 1(4), s 
355-375.

• Öberg, C. (2018). Social and econo-
mic ties in the freelance and sharing 
economies. Journal of Small 
Business & Entrepreneurship, 30(1), 
77-96. DOI: 
10.1080/08276331.2017.1388954

• Öberg, C. (2018). The dynamics of 
proximity in multiple-party innova-
tion processes. IMP Journal, 12(2), 
296-312. DOI: 10.1108/IMP-05-2017-
0020

• Öberg, C., Shams, T. & Asnafi, N. 
(2018). Additive Manufacturing and 
Business Models: Current Knowled-
ge and Missing Perspectives. 
Technology Innovation Management 
Review, 8(6): 15-33. DOI: http://doi.
org/10.22215/timreview/1162

• Födelsedagsmingel ”Nils Karlson 60 
år”. 26 april. 

• Pub Hayek: Frihet och berättelsen om 
folkhemmet. Lena Andersson. 9 maj. 

• Ratioakademin Ratio i Almedalen ”Pub 
och Panel: Ett nytt samhällskontrakt”. 
2 juli. 

• Pub Hayek: Frihet och myten om den 
rationelle väljaren. Bryan Caplan. 23 
augusti. 

• Pub Hayek - Frihet och demokratins 
död. Hans Ingvar Roth. 6 november. 

• Pub Hayek: Frihet och mannen i 
skogen. Jens Liljestrand. 4 december. 

• Lansering och julmingel: ”Innovations-
politik och tillväxt”. 6 december. 

• Nils Karlson föreläste om ”Ägande-
rättens tre dimensioner” hos 
Kungliga Skogs- och Lantbruksaka-
demin den 7 februari. 

• Christian Sandström föreläste om 
”Innovation, regleringar och 
konkurrenskraft” hos Stockholms 
Handelskammare den 12 mars. 

• Nils Karlson föreläste om ”Liberalism 
och nationalekonomi” hos Stureaka-
demin (Timbro) den 23 mars. 

• Nils Karlson föreläste om ”Ett brutet 
samhällskontrakt – vilket Sverige vill vi 
ha?” hos Rotary sällskapet den 11 april. 

• Nils Karlson föreläste om ” Ägande-
rätt – vad är det och vad betyder den 
för företagandet i de gröna näringar-
na?” hos KSLA den 31 maj. 

• Nils Karlson gjorde en valanalys hos 
Rotary Humlegården den 13 
september. 

• Nils Karlson föreläst om ”Så 
reformerar man ett land” hos Timbro 
den 7 november. 

• Nils Karlson föreläste om ”Endoge-
nous Casauses to the Decline of 
Liberalism” hos The Colloque Walter 
Lippman den 8 november. 

• Jonas Grafström presenterade ”An 
Anatomy of Failure – China´s Wind 
Power Program” hos LTU den 16 
november. 

EGNA SEMINARIER 
OCH KONFERENSER

EXTERNA FÖRELÄSNINGAR I URVAL
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DEN AKADEMISKA PROCESSEN

2016

2007–2009 2010–2012 

2017 2018

2015

Efter tre revideringar accepteras  
artikeln för publicering i  

Regional Studies. 

Kristina Nyström gräver djupare  
i frågan om vilka faktorer som 

påverkar de regionala skillnaderna  
i att ta tillvara kompetens från 

nedläggningar. De första  
versionerna av artikeln presenteras 

vid interna seminarier på Ratio  
och KTH. I slutet av året skickas  

en artikel till tidskriften  
Regional Studies.

Nedläggning av företag är ett huvudtema i 
docent Kristina Nyströms doktorsavhand-
ling. Efter avhandlingen fortsätter Kristina 
Nyström sin forskning hos Ratio kring ny- 
företagande och nedläggning. Någonstans 
här uppstår idén att följa vad som händer  
de personer som drabbats av en företags-
nedläggning i deras fortsatta arbetsliv

Ansökningar om forskningsmedel på temat  
arbetskraftsrörlighet efter nedläggning skickas till  

flera potentiella finansiärer. En av forskningsfrågorna är  
det regionala perspektivet på nedläggningar. 

 Forskningsansökningarna avslås.

Artikeln publiceras. 
Nyström, K. (2018). Regional 
resilience to displacements. 

Regional Studies, 52(1), 4-22. DOI: 
10.1080/00343404.2016.1262944

Artikeln expertgranskas. 

2013 2014
Tillsammans med en av masterstu-

denterna, Ingrid Viklund Ros, 
författar Kristina Nyström en 

deskriptiv artikel kring de regionala 
skillnaderna när det gäller hur 

många som får jobb efter nedlägg-
ning.  Denna uppsats publiceras 

senare som ett bokkapitel.

Kristina Nyström handleder två 
Mastersstudenter från KTH som i 

samarbete med Ratio skriver 
sina masteruppsatser på temat 

nedläggningar. 

En vetenskaplig artikels väg



•  22  • 

Finansieringen av innovationer och tillväxt är central för framtidens företag och  
Sverige i stort. I Ratios femåriga forskningsprogram Financing of Innovations  
utforskas hur finansieringen av nya och snabbväxande företag i Sverige kan stärkas 
– liksom vilka idéer som ligger till grund för en innovativ och växande ekonomi.  
Resultaten slutredovisades under året i boken Innovationspolitik för tillväxt.

Innovation

Innovation i siffror 2018 

Sverige behöver mer entreprenörskap 
och innovationer. I korthet handlar 
innovation om kommersialisering av 
ny kunskap genom entreprenörskap. 
Utan innovation blir det svårt för fö-
retag att vara konkurrenskraftiga, att 
höja produktiviteten hos de anställda 
och i förlängningen att höja lönerna. 
Etablerade svenska företag behöver 
dessutom förnya sig för att kunna häv-
da sig på den globala marknaden.

Ratios stora forskningsprogram Fi-
nancing of Innovations har undersökt 
hur samspelet mellan finansiering och 
entreprenörskap kan förbättras för 

att underlätta innovationer, konkur-
renskraftig produktion och uthållig 
tillväxt.

I boken Innovationspolitik för till-
växt sammanställer docent Christian 
Sandström, professor Nils Karlson och 
professor Karl Wennberg resultaten 
från forskningsprogrammet. Förfat-
tarnas viktigaste slutsats är ett behov 
av ett ökat systemtänkande med fokus 
på kompetensförsörjning och mark-
nadsekonomins institutioner snarare 
än genom riktade ekonomiska stöd. 
Bristen på kapital tycks inte vara det 
stora problemet. Effekterna av direkt 

stöd till företag är inte de förväntade – 
snarare tvärtom. Politikers försök att 
lösa påstådda marknadsmisslyckan-
den skapar ofta politikmisslyckanden.

Resultaten visar att det finns störst 
förbättringspotential avseende bland 
annat kompetensförsörjning, arbets-
marknadens flexibilitet, regelbörda, 
skatter, bostäder och infrastruktur. 
Det behövs också en tydligare rollför-
delning inom innovationssystemet. 
Fokus behöver flyttas från ”input” till 
”output”.

INNOVATION

5
Publikationer, 

papper och 
rapporter

2
Externa  

föreläsningar
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INNOVATION

Anders Gustafsson, dokorand

Ny doktorsavhandling om näringspolitik

Vilken betydelse har 
städer för digitalt 
entreprenörskap?

I artikeln Digital entrepreneurship 
and field conditions for institutio-
nal change – investigating the 
enabling role of cities (Technologi-
cal Forecasting and Social Change) 
undersöker docenterna Christian 
Sandström och Christofer Laurell 
samt doktoranderna Andrea 
Geissinger, Rasmus Nykvist och 
Klas Eriksson stadens roll för 
disruptiva innovationer. 

Artikeln är ett resultat av ett 
tvärvetenskapligt samarbete i syfte 
att förstå städers betydelse för digi-
talt entreprenörskap. Forskarna 
diskuterar med Stockholm som 
utgångspunkt hur städers teknolo-
giska och ekonomiska mångfald 
kan utgöra en god grogrund för 
institutionell förändring.

Ratioforskare tilldelas stipendium för  
forskning om delningsekonomi
Doktoranden Andrea Geissinger har 
tilldelats Carl August och Bertil Carléns 
stiftelses stipendium för bästa uppsats. 
Stipendiet ges till studenter som under 
föregående år har examinerats för en 
uppsats av hög kvalitet inom innova-
tion eller entreprenörskap.

I sin forskning undersöker hon  
hur entreprenörer med nya affärs- 
modeller har anammat idén om del-
ningsekonomi. Geissinger visar hur 
entreprenörer och deras innovationer 
skapar möjligheter och utmaningar i 
den digitala delningsekonomin både  
för samhället som helhet och för före-
tagen. Andrea Geissinger doktorerar i 
företagsekonomi på Ratio – Närings- 
livets forskningsinstitut och vid  
Örebro universitet.

Andrea Geissinger, Doktorand

Den 21 september disputerade Ratio- 
medarbetaren Anders Gustafsson i 
nationalekonomi med en avhandling 
om företagsstöd och näringspolitik vid 
Jönköping International Business 
School. Avhandlingen Industrial Policy: 
Political Considerations, Payoffs, and 
Peculiar Incentives består av fyra 
artiklar som på olika sätt granskar 
den förda näringspolitiken. Anders 
Gustafsson har bland annat utvärderat 
statliga stöd till företag och varför 
politiker genomför åtgärder och pro- 
gram de på förhand vet är ineffektiva.

– Det har gett mycket att sitta i den 
välfungerande tvärvetenskapliga 
miljön på Ratio, sådana är ovanliga. 
Financing of Innovations har också 
varit ett väldigt produktivt forsk-
ningsprogram. Det känns bra att min 
forskning har ingått i ett sådant 
sammanhang. Det säkrar relevansen 
hos den nya kunskap en ny avhandling 
innebär, säger Anders Gustafsson.

I programmet Financing of Innova-
tions ingår också licentiatavhandling-
en Essays on Finance for Start-ups 
som lades fram av Michel Elmoznino 
Laufer på Handelshögskolan i Stock-
holm den 27 april 2017. I avhandlingen 
studerades tillitsbyggande inom 
crowd-funding.
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Financing of innovations i siffror 2013-2018

126
externa  

föreläsningar

18

1725
49

egna konferenser 
och seminarier

rapporter, böcker 
eller bokkapitel

working paper

vetenskapliga  
artiklar med  
peer review

Debatten i Sverige gällande villkor för företagstillväxt och innovation har ofta fokuserat 
på bristen på kapital och på att kapitalmarknaderna inte fungerar tillräckligt väl. 

Fem år med Financing of innovations

Resultaten i Ratios forskningsprogram 
Financing of innovations visar en an-
nan problematik: Det finns förvisso en 
del indikationer om att kapitalmark-
naderna inte fungerar så väl som kun-
de vara önskvärt. Efter fem års studier 
har forskarna i programmet dock inte 
funnit att någon forskare eller besluts-
fattare faktiskt har belägg för att det 
förekommer marknadsmisslyckanden 
gällande finansieringen av innovation 
och entreprenörskap.

Det är svårt att med dagens sam-
hällsvetenskapliga metoder uppskatta 
och mäta förekomsten av ett finansie-
ringsgap. Som en följd av detta saknar 
beslutsfattare lätt information om 
huruvida ett sådant gap finns, dess  

potentiella storlek och i vilka faser 
eller i vilka sektorer det kan tänkas 
existera.

En konsekvens av denna kunskaps-
brist och är att offentliga stöd riskerar 
att bli missriktade. Utan information 
om finansieringsgapets storlek och 
utseende blir stödstrukturer potenti-
ellt för stora, för små, eller geografiskt 
missriktade. 

Utöver att resultaten har påvisat 
utmaningar med offentliga stöd-
system har ett flertal andra kritiska 
utmaningar identifierats. Snabbväx-
ande företag upplever kompetensbrist 
och etablerade företag som står inför 
teknikskiften uttrycker också problem 
med att hitta rätt kompetens. Univer-

siteten har en viktig roll att fylla och de 
bör fokusera på kompetensförsörjning, 
inte minst med tanke på att så kallat 
akademiskt entreprenörskap verkar ge 
begränsade resultat i jämförelse med 
den innovationspotential som redan 
finns i näringslivet. Legala aspekter 
av innovation såsom immaterialrät-
ten och aktiebolagslagen kan också 
förändras för att bättre passa växande 
företag.

Sammanfattningsvis visar resulta-
ten att andra aspekter än tillgången till 
kapital verkar vara minst lika viktiga. 
Framförallt gäller det att får mark-
nader att fungera bättre genom att för-
bättra skatter, kompetensförsörjning 
och andra villkor för företagandet.
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INNOVATION

PUBLIKATIONER, PAPPER & RAPPORTER EXTERNA  
FÖRELÄSNINGAR  
I URVAL 

• Bergh, A., Erlingsson, G., Gustafs-
son, A., & Wittberg, E. (2018). 
Municipally owned enterprises: 
Nested principal-agent relations 
and conditions for accountability. 
(Ratio Working Paper No. 306).

• Bjugggren, P.-O. & Elmonizo 
Laufer, M. (2018). Startups, 
financing and geography – fin-
dings from a survey. In U. Gråsjö, C. 
Karlsson, & I. Bernhard (Eds.), 
Geography, Open Innovation and 
Entrepreneurship (pp. 257-284). 
Cheltenham: Edward Elgar 
Publishing Limited. DOI: 
10.4337/9781786439901.00014

• Gustavsson Tingvall, P. & Viden-
ord, J. (in press). Regional 
differences in effects of publicly 
sponsored R&D grants on SME 
performance. Small Business 
Economics. DOI: 10.1007/
s11187-018-0085-6

• Sandström, C., Wennberg, K., 
Wallin, M.W. & Zherlygina, Y. 
(2018). Public policy for academic 
entrepreneurship initiatives: a 
review and critical discussion. The 
Journal of Technology Transfer 
October 2018, 43(5), 1232–1256. 
DOI: 10.1007/s10961-016-9536-x

1. Christian Sandström föreläste  
om ”Innovation, regleringar och 
konkurrenskraft” hos Svenskt 
Näringsliv den 21 februari. 

2. Anders Gustafsson talade på 
temat ”Näringspolitiken vid 
 vägs ände?”. 28 september. 
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UNGA FORSKARE

Varje år tar Ratio in talangfulla stu-
denter som blir stöd till forskare inom 
pågående projekt. Det är en arbetsform 
som givit goda resultat både för de 
unga akademikerna och för Ratio. 

Ratio tar emot assistenter, prakti-
kanter och uppsatsstudenter under 
kortare eller längre tid. Att fler blir med- 
författare till publikationer visar att 
arbetet både är konkret och effektivt. 

Sommarassistenter 
Under sommaren 2018 arbetade 13 
assistenter tillsammans med seniora 
forskare. Att arbeta som assistent hos 
Ratio är en bra bas för vidare karriär, 
inte bara inom akademin. 

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

Ratios program för unga forskare vänder sig till studenter på avancerad nivå, doktorander och Post Docs 
som är intresserade av idé- och kunskapsutveckling inom Ratios profilområden. Vi arrangerar konferenser 
och seminarier med syfte att sprida forskning och utveckla unga talangers intresse för forskning.

För framtida forskare 

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

Ratio erbjuder  
bland annat:
• Sommarjobb 

• Doktorand- och  
assistenttjänster 

• Uppsatshandledning 

• Praktikplatser 

• Seminarier och nätverk 
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Från sommarjobb till färdig rapport

Vad hände sen?

Jag heter Niclas Hvalgren, och praktisera-
de under vårterminen 2018 vid forsk-
ningsinstitutet Ratio. Tillsammans med 
andra praktikanter, assistenter och 
forskare kastades jag direkt in i frågorna 
som är avgörande för samhället: jag 
forskade bland annat om miljöåtgärder 
och lönesättning. Det var stundtals 
utmanande, men hjälp fanns alltid till 
hands och jag fick chans att applicera 
mycket av det jag lärt mig under min pol. 
kand-utbildning. Speciellt roligt var också 
de återkommande seminarierna som Ratio 
arrangerade, som förde ihop ledande 
forskare med beslutsfattare, företagare 
och journalister för att diskutera de 
viktigaste politiska frågorna.

Under sommaren 2017 skrev forsk-
ningsassistenten Jonathan Herlitz 
tillsammans med professor Nils 
Karlson en studie om lönebildning 
i Tyskland. Arbetet fortsatte under 
2018 och utmynnade i rapporten En ny 
lönebildningsregim i Tyskland – Kon-

kurrenskraft utan lönenormering och 
centralisering. Rapporten presentera-
des under våren 2018 på Ratio inom ra-
men för arbetsmarknadsprogrammet.  
Jonathan har nu börjat arbeta som 
utredare hos Facken inom industrin. 

Niclas Hvalgren   
berättar om sin tid som praktikant:

Emilie Videnord 
... jobbade som forskningsassistent 
i flera olika projekt och har nu fått 
jobb som forskningsassistent på 
IFAU. 

Felinda Wennerberg 
... jobbade som forskningsassistent 
och arbetar nu som utredare på 
Kommerskollegium. 

Jonathan Herlitz berättar om tysk lönebildning.



Mary O’Sullivan är professor i 
ekonomisk historia vid universi-
tetet i Genève. Hon är en ledande 
forskare inom komparativ 
historisk metod med särskilt 
intresse för ekonomisk utveck-
ling, företagshistoria och 
finansiella institutioners 
historia. 

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

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

Internationella samarbeten
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INTERNATIONELLA KONTAKTER

Årets föreläsning till minne av Eli F. 
Heckscher hölls av Andrei Shleifer, 
professor på Harvard University. Pro-
fessor Shleifer är en av världens mest 
välrenommerade och citerade natio-
nalekonomer. Han har bland annat 
gjort stora bidrag till forskningen inom 
utvecklingsekonomi, finansiell teori 
och beteendeekonomi. Heckscherföre-
läsningen hölls på Handelshögskolan 
med titeln A Crisis of Beliefs: Investor 
Psychology and Financial Fragility.

Professor Shleifer tog sin utgångs-
punkt ur sin då kommande bok med 
samma namn, samskriven med pro-
fessor Nicola Gennaioli och utgiven vid 
Princeton University Press. Under lång 
tid präglades ekonomisk forskning 
av antaganden om mycket rationellt 

agerande aktörer. Dessa antaganden 
har enligt Andrei Shleifer ofta varit för 
enkla och missat viktiga aspekter av 
hur marknader fungerar. I fokus för 
föreläsningen stod de många posi-
tiva ekonomiska prognoserna innan 
Lehman brothers-kraschen 2008. 
Investerare överskattade marknadens 
utveckling och tog felbeslut utifrån en 
förväntan om goda resultat baserade 
på utvecklingen under tidigare år.

Eli F. Heckscher-föreläsningen 
arrangeras av Ratio tillsammans med 
EHFF vid Handelshögskolan i Stock-
holm. Under sitt Sverigebesök presen-
terade Andrei Shleifer även Securing 
Property Rights under ett forskar-
seminarium på Ratio: doktor Jonas 
Grafström agerade opponent.

Heckscher- 
föreläsare 2019: 
Mary O’Sullivan

FAKTA

Den välkände Harvardekonomen Andrei Shleifer höll årets Heckscherföreläsning.



Professor Bryan Caplan om utbildningssystem som slöseri och om 
att nå framgång som forskare
Utbildningssystemet är ineffektivt och 
har liten effekt på studenternas 
humankapital. Snarare än att utveckla 
kompetens med relevans for arbets- 
livet, handlar det om att signalera 
intelligens och arbetsmoral. Det hävdar 
Bryan Caplan, professor vid George 
Mason University.

I augusti besökte han Ratio och höll en 
öppen och välbesökt föreläsning om sin 
forskning om över- och felutbildning. 
Han förläste också för ett tjugotal unga 
akademiker, inom ramen för Ratios 
program för unga forskare, om hur man 
når framgång som forskare.

I en Ratio Dialogue, tillsammans med 
professor Nils Karlson, diskuterade 
Bryan Caplan sin uppmärksammade 
nya bok The Case Against Education: 
Why the Education System Is a Waste 
of Time and Money. 

Ek dr Martin Korpi är ekonom-historiker 
och forskar om drivkrafterna bakom och 
utfallen av inhemsk och internationell 
migration. I projektet Reinventing the 
suburb studerar han och tre forskarkol-
legor i USA, Sverige och Storbritannien 
segregation i förorter. 

Forskarna studerar bland annat 
bostadsutbudets betydelse för segrega-
tionen. Resultaten kopplas även till 
brottsdata, en uppgift som ofta saknas 
vid denna typ av forskning. I projektet 
ingår även ekonomie doktor Özge Öner 
från University of Cambridge, filosofie 
doktor Cecilia Enström Öst från  
Uppsala universitet och professor 
William A V Clark från UCLA.

The Limits of 
Tolerance
Den 15 till 19 augusti arrangera-
de Ratio och den amerikanska 
stiftelsen Liberty Fund en 
vetenskaplig konferens med 
deltagare från Europa och USA 
på temat The Limits of Tolerance. 
Samarbetet med Liberty Fund 
sträcker sig tillbaka till 2003 och 
varje år genomförs ett årligt 
samarrangemang om aktuella 
debatter inom akademin.
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Segregation studeras i samarbete  
mellan tre länder

Martin Korpi, Ek dr

Bryan Caplan talar på Ratios lunchseminarium talar  bland annat med Nils Karlson om sin  
nya bok ”The Case Against Education: Why the Education System Is a Waste of Time and Money” 
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Jacob Lundberg, ekonomie doktor, och 
och John Norell, nationalekonomistu-
dent, har tillsammans skrivit working 
paper ”Taxes, benefits and labour force 
participation: A survey of the quasi- 
experimental literature”. Här beskriver 
de hur skatte- och bidragsnivåerna 
påverkar viljan att arbeta.

I artikeln ”Brand management in 
mergers and acquisitions: Emerging 
market multinationals venturing into 
advanced economies.” har professor 
Christina Öberg m.fl. studerat hur 
varumärkeshanteringen påverkas när 
företag från tillväxtmarknader förvärvar 
företag i avancerade ekonomier.
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Kristina Nyström har studerat vilka 
faktorer som påverkar de regionala 
skillnaderna i att ta tillvara på kompe-
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har resulterat i artikeln ”Regional 
resilience to displacements”.

Per-Olof Bjuggren, ekonomie professor
har bidragit med ett kapitel i boken 
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områden.  

Kristina Nyström, docent

Per-Olof Bjuggren



•  34  • 

RATIO SOM MÖTESPLATS

Ratio som mötesplats  

Ratios forskning kvalitetssäkras i en aktörsnära process där arbetet löpande får feedback från akademi, 
näringsliv och andra samhällsaktörer. En viktig del i detta är vår evenemangsverksamhet.

ÖPPNA FORSKNINGS- 
SEMINARIER
Under våra öppna forsk-
ningsseminarier presenteras 
forskning som kommenteras 
av externa forskare, arbets-
marknadens parter, företagare, 
tjänstemän eller politiker. På 
så sätt fullföljer vi akademins 
tredje uppgift, kunskaps-
spridning, samtidigt som våra 
forskare får viktig återkoppling 
i sitt arbete. Ofta ges forsk-
ningsseminarierna över lunch 
där vi även bjuder på en lättare 
måltid. 

BROWN BAG
Ett brown bag-seminarium är 
en intern kvalitetssäkring som 
genomförs på veckobasis. En 
utvald Ratioforskare presen-
terar nya resultat som får 
feedback från Ratios medarbe-
tarkollektiv. På så sätt kommer 
tvärvetenskapliga perspektiv 
tidigt in i forskningsprocessen 
samtidigt som stöd erbjuds om 
allt från vetenskaplig metodik 
till tankar om behandling av 
internationella konferenser. 
Namnet brown bag kommer 
från traditionen att bedriva 
denna typ av seminarier över 
lunch, där deltagarna vid uni-
versitet i anglosaxiska länder 
traditionellt förvarade sina 
måltider i bruna påsar.

KONFERENSER
Ratio ordnar med jämna mel-
lanrum tematiska konferenser 
kring forskningsresultat. Ofta 
sker dessa i samarbete med or-
ganisationer och myndigheter. 
På konferenserna presenteras 
rapporter och forskningspap-
per av och med forskare. Under 
2019 arrangeras exempelvis 
en ny upplaga av RCYSS – The 
Ratio Colloquium for Young 
Social Scientists Ratios årliga 
konferens för unga forskare. 
Denna gång på temat Institu-
tional change and renewal in 
mature economies.

FORSKARSEMINARIER
Varje termin bjuder Ratio in 
forskare från andra institut 
eller universitet för att presen-
tera nya forskningsresultat. 
Dessa diskuteras och oppo-
neras även på av en sakkunnig 
Ratioforskare. På så sätt sker 
en löpande inomvetenskaplig 
kvalitetssäkring samtidigt som 
kontakter knyts för framtiden. 
Tidigare deltagare på våra 
forskarseminarier har såväl 
blivit nya medarbetare som 
högt värderade samförfattare 
och externa granskare av forsk-
ningsrapporter.

                                   Ratio är en mötesplats för forskare, företagare och beslutsfattare med intresse för  
                                   företagandets villkor. Många av Ratios seminarier och konferenser är öppna. Här möts och 
diskuterar akademiker, tjänstemän, entreprenörer och politiker forskningsresultaten från arbetet på Ratio.

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

Ratio har sedan starten 2002 producerat mer än 800 
publikationer. Alla vetenskapliga artiklar, working 
papers, rapporter och kapitel hittar du på ratio.se. 

Där finns även notiser om vår kunskapsspridning, 
konferenser och kalendarium. Allt på ratio.se är 
sorterat och sökbart efter ämnen.

PUBLIKATIONER PÅ RATIO.SE



RATIO I ALMEDALEN

Ratio som mötesplats  Ratio i Almedalen 2018  
Ratio arrangerar varje år egna semina-
rier under politikerveckan i Almedalen 
på Gotland. 2018 var Ratio i Almedalen 
för att sprida kunskap om hur företa-
gandets villkor kan utvecklas och för-
bättras. Några av de teman som disku-
terades var vilken roll  politiken bör ha i 
den svenska modellen och om det rent 
av behövs ett nytt samhällskontrakt. 
Ratios forskare medverkade dessutom 
i paneler om allt från integration av 
flyktingar till kompetensförsörjning.
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Vilken roll bör politiken ha på svensk arbetsmarknad? Inför 
val ställer politikerna – både till höger och vänster – krav på 
höjda löner för olika grupper. Politiska förslag finns på 
jämställda pensioner, lagstadgad rätt till heltid och lagregle-
rade ingångslöner samt förbud mot viss typ av arbetskrafts-
invandring. Vid offentlig upphandling och utstationering 
tolkar olika myndigheter kollektivavtalsvillkoren. Och i 
kölvattnet av EU:s sociala pelare läggs lagförslag på EU-nivå 
som strider mot den svenska partsmodellen.

Vilka konsekvenser får allt detta för den svenska model-
len? Är vi på väg mot en ny era av ökad politisk inblandning i 
den svenska modellen? Vad säger den senaste forskningen? 
Vilka ingrepp är förenliga med fortsatt partsansvar? 

Hur bedömer forskningen att arbetsmarknaden och jobben 
kommer att utvecklas? Hur kommer detta att påverka 
företagens kompetensförsörjning och de anställdas behov av 
kompetensutveckling? Vad händer med jobben?

Digitaliseringen innebär en snabb förändring av både 
samhället och industrin. Om svensk industri ska fortsätta att 
vara konkurrenskraftig och överleva i den globala konkurren-
sen måste både företag och anställda anta digitaliseringens 
utmaningar och möjligheter. Företagen måste kunna hitta 
den kompetens de behöver i en digitaliserad framtid och 
anställda måste ha möjlighet att förvärva och upprätthålla en 
kompetens som är relevant på arbetsmarknaden.

I seminariet medverkade riksdagsledamoten Emil Källström (C), 
statssekreterare Irene Wennemo (S), Peter Jeppsson vice vd Svenskt 
Näringsliv, Susanna Gideonsson ordförande Handelsanställdas förbund, 
Marie Nilsson ordförande IF Metall, Catharina Elmsäter Svärd vd Sveriges 
Byggindustrier, Lotta Stern docent och vice vd Ratio och Nils Karlson 
professor och vd Ratio.

I seminariet medverkade 
bland andra Jonas 
Grafström, forskare Ratio, 
 Jan Secher, vd Perstorp, 
Per Lyrvall Sverigechef 
Stora Enso,  
Betty Malmberg (M) 
riksdagsledamot och 
Camilla Frankelius,  
förhandlingschef Sveriges 
Ingenjörer.

Hotar politiken den svenska modellen? Vad händer med jobben?  
Digitaliseringens konsekvenser för  företagens  
kompetensförsörjning

Pub & panel: 
Ett nytt samhällskontrakt 
(Ratioakademien)
Behöver det svenska samhällskontraktet 
reformeras? Hur kan Sverige bli möjlighe-
ternas land? Vilka reformer behövs? Hur 
kan Sverige få ny framtidstro, med en 
dynamisk företagssektor, ett vitalt 
civilsamhälle och en fokuserad stat som 
bejakar företagandets kraft och förmåga?

I panelen medverkade Peje Emilsson, 
Rune Andersson, Nils Karlson och Biörn 
Riese från Ratioakademien, Maria 
Ludvigsson ledarskribent Svenska 
Dagbladet, statsvetaren och S-debattö-
ren Stig-Björn Ljunggren samt Torbjörn 
Sjöström, vd för Novus.

Våra seminarier 

Patrick Joyce diskuterade 
integration hos Fores och Jusek
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RATIO I MEDIA

Stor vikt läggs vid att föra ut Ratios forskningsresultat. Året har präglats av forskning  
om svensk arbetsmarknad och avslutningen på det stora forskningsprogrammet  
Financing of innovations. 2018 utmärks också av att institutets forskning om integration 
uppmärksammats i internationell media. De kända ekonomerna Andrei Shleifer och  
Bryan Caplan intervjuades även i varsin Ratio dialogue.

Ratio i media

Bidragsentreprenörer, bolags- 
ledningar och  sockerchocker
Under året disputerade Anders Gustafs-
son vid Ratio och Handelshögskolan i 
Jönköping. Hans forskning handlar om 
hur vi kan förstå statens engagemang i 
företag genom att analysera de politiska 
incitamenten. Resultaten har bland annat 
uppmärksammats av Göteborgs-pos-
ten, Örnsköldsviks Allehanda, Esbri och 
Ystads allehanda.
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I snart ett halvsekel har den ekonomiska 
forskningen kring hur investerare   
agerar på marknaden fokuserat på det 
som kallas rationella förväntningar,  
det vill säga att marknadsaktörer gör  
sitt bästa för att fatta beslut i en värld  
av bristfällig information och fatta så  
rationella beslut de kan utifrån förut
sättningarna.

Men Andrei Shleifer, forskare på  
Harvard, anser att den klassiska synen 
på investerare som rationella individer 
missar målet.

”Rent krasst överreagerar människor 
på information. Låt oss säga att jag 
 berättar att en person är från Irland.  
Hur stor sannolikhet tror du att det är  
att personen är rödhårig?”
20 procent?

”Det är 10 procent. Det är fortfarande 
mycket högre än i andra populationer 
men folk är mer uppmärksamma efter
som det är annorlunda. Det sättet att 
tänka får konsekvenser”, säger Andrei 
Shleifer.

Han säger att marknadsförväntningar 
fungerar på samma sätt. Goda nyheter 

gör att investerare i högre utsträckning 
förväntar sig goda resultat. 

Problemet är att de därmed är mer 
benägna att ta in information som  
styrker deras förväntningar och igno
rerar den information som inte  
passar in i mönstret.

Det syntes tydligt i den amerikanska 
bostadskraschen under finanskrisen. 
Både investerare och privatpersoner 
 räknade kallt med att bostadspriserna 
bara kunde fortsätta uppåt. 

Det fortsatte även det sista året innan 
Lehmankraschen, trots att indikatio
nerna på sämre tider började sippra ut  
i nyhetsflödet.

”Marknadsaktörer och myndigheter 
förstod att läget inte var så bra som de 
tidigare hade trott men de trodde fort
farande att det var under kontroll. Fed 
och alla andra försäkrade det mer  
eller mindre. När Lehman Brothers 
kraschade insåg alla att världen inte var 
i närheten av så säker som de hade trott. 
Då såg vi överreaktionen.”

Samma mönster syns i enskilda aktier 
där förväntansbilden har pressats upp.

”De aktier som analytikerna är mest 
optimistiska kring när det gäller lång
siktig tillväxtpotential är också de som 
presterar sämst. Det är precis samma 
logik som när man tänker på den röd
hårige irländaren. Vissa av de här 
aktierna kommer vara nästa Google, 
 precis som vissa irländare är rödhåriga, 
men inte i närheten av lika många som 
folk tror”, säger Andrei Shleifer.

Han ger inte mycket för löften om  
att algoritmer och datadrivna, auto
matiserade investerings strategier ska 
frälsa marknaderna genom att ta bort 
den mänskliga faktorn.

”Just nu blir den mänskliga faktorn 
viktigare snarare än mindre viktig. De 

här teknologiska framstegen är en  
källa till instabilitet lika mycket som  
de stabiliserar.”
Varför blir den mänskliga faktorn 
 viktigare?

”Myndigheter bemannas av männ
iskor som har fler källor till risk att 
 förhålla sig till. Förutom alla andra   
risker finns det nu risker för cyber
attacker eller att människor använder 
modeller som de inte förstår och som  
alla agerar tillsammans. Det såg vi till 
exempel vid taper tantrum (plötsligt fall 
i obligationsmarknaden 2013, Di:s 
anm.).”

Andrei Shleifer jämför börsalgoritmer 
med den sorts portföljförsäkringar som 
ledde till börskraschen i New York 1987.

”Nu är vi tillbaka i en värld där tusen
tals miljarder dollar ligger i strategier 
som kanske inte kallas portföljförsäk
ringar men som på många sätt liknar 
dem. Om du får dåliga nyheter eller 
annan information som aktiverar dessa 
strategier får du enormt hög volatilitet. 
Det kan du inte möta med en algoritm, 
det måste mötas med bedömningar och 
regleringar.”

Det har snart gått tio år sedan  
Lehmankraschen. Andrei Shleifer tror 
inte att investerarna skulle agera annor
lunda vid en ny kris i dag.

”Jag tror inte att marknadsaktörer lär 
sig särskilt mycket alls som kommer att 
hjälpa dem nästa gång.”

Huruvida myndigheterna som  
reglerar finansmarknaden har lärt sig 
något är en svårare fråga. Banksektorer 
i såväl USA som Europa är hårdare  
reglerade och bättre kapitaliserade i dag 
än innan krisen. 

Andrei Shleifer säger att den stora  
diskussionen i dag handlar om hur 
snabbt myndigheter ska ingripa och 

huruvida även centralbankerna ska för
söka  förebygga kriser.

”I USA säger man att det handlar om 
att vara brandman eller polis. Det finns 
många centralbankirer som inte vill vara 
polismän, de ser sig som brandmän.”

Själv anser han att centralbanker 
 världen över måste agera mer proaktivt 
vid de första tecknen på en kris.

Bara sex veckor innan Lehman
kraschen publicerade Fed prognoser  
över den amerikanska ekonomins 
utveckling som skulle visa sig vara  
alldeles för optimistiska. Till och med 
det mardrömsscenario som målades  
upp i rapporten skulle visa sig vara för 
milt i jämförelse med konsekvenserna 
av  Lehmankraschen.

”Visst spelade juridiska och politiska 
begränsningar roll, men deras uppfatt
ningar var också fel, de förstod inte hur 
känsligt det finansiella systemet var.  
Så de fastnade i samma fälla som alla 
andra, de kanske till och med marknads
förde fällan”, säger Andrei Shleifer.

Han säger att det är möjligt att iden
tifiera farozonen precis innan en kris 
 bryter ut genom att hålla ögonen på 
skuldsättning, volatilitet och förväntans
bild. Andrei Shleifer flaggar samtidigt 
för att stor optimism på de finansiella 
marknaderna kan vara ett tecken på 
 kommande problem även om han  
anser att börsfall inte behöver påverka 
den reala ekonomin i någon högre 
utsträckning.

”Tittar du på företagsbelåning mer 
generellt är vi i farozonen. Det råder  
ingen tvekan om att skuldsättningen  
i systemet har ökat men systemet är också 
bättre kapitaliserat. Undantaget är stats
obligationer. Gud vet vad som händer  
om Italien ställer in betalningar eller  
om EU måste omstruktureras.”

”Många  
överreagerar  
på information”

Investerare har inte lärt sig 
läxan från finanskrisen. Frågan 
är om centralbankerna har 
gjort det. 

Di har träffat Harvard  - 
eko nomen Andrei Shleifer  
som  forskar kring investerar-
psykologi.

 nDi Fakta

Andrei 
 Shleifer
■■ Ålder: 57 år.
■■ Titel: Profes-

sor i ekonomi  
vid Harvard- 
universitetet  
i Boston.
■■ Bakgrund: 

Har tidigare 
arbetat vid  
universitetet  
i Chicago och  
vid Princeton  
i New Jersey.  
Har tidigare varit 
rådgivare åt  
Anatolij Tjubajs 
som drev refor-
merna av den 
ryska ekonomin 
på 1990-talet.
■■ Utbildad  

vid Harvard,  
doktorerade  
vid MIT i Boston.

ANDREI SHLEIFER, PROFESSOR I EKONOMI VID HARVARD

Heckscherföreläsare i Dagens industri
”Investerare har inte lärt sig läxan från finans- 
krisen. Frågan är om centralbankerna har gjort 
det. Di har träffat Harvardekonomen Andrei  
Shleifer som forskar kring investerarpsykologi.”

”Anställningsskyd-
det i las debatteras 
ständigt. Men det är 
kollektivavtalen och 
inte lagen som anger 
viktiga regler, enligt 
en ny rapport från 
Ratio.” 

(Arbetet)

”Lagen om anställningsskydd, Las, 
skapar ett omoraliskt beteende med 
konstruerade uppsägningar. Det är 
en av slutsatserna i en ny rapport från 
Ratio där man tolv företagsledare 
djupintervjuats om Las. I en annan rap-
port visar en genomgång av ett 70-tal 
kollektivavtal att fack och arbetsgivare 
är flitiga med avsteg från Las.” 

(Lag & avtal)

Så påverkar anställningsskyddet  
svenska företag

“I asked Patrick Joyce, an economist 
with Ratio, a Swedish think tank, about 
this seeming discrepancy. “Sweden’s 
economic upturn is benefiting from the 
migrants who came a while ago—those 
who came as children, or have been 
educated in Sweden,” he said. “They are 
doing much better in the labor market 
than the newly arrived. In a way, they are 
helping the economy to grow.” 

(the Atlantic)

Integrationsforskning i the Economist och the Atlantic

”A recent study by Patrick Joyce, a 
Swedish economist, compared refugee 
labour-force integration in Denmark, 
Germany, the Netherlands, Norway and 
Sweden. Germany was the clear leader 
with 70% of refugees working after 
15 years, nearly as high as the native 
employment rate of 74%.”

 (the Economist)
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Kommunikation i siffror 2018

Videor

3662 41706

3635000

300
Följare i sociala 

medier Visningar av videor 
nya följare  
på Twitter

besökare  
på ratio.se

Fortsatt intresse för svenska reformer

Professor Nils 
Karlsons bok Sta-
tecraft and Liberal 
Reform in Advan-
ced Democracies 
har fortsatt att 
väcka interna-
tionell uppmärk-
samhet. Under 
årethar resultaten 
kommenterats 
av amerikanska 
the Cato Institute och schweiziska Neue 
Zürcher Zeitung. Nils Karlsonhar även in-
tervjuats om de svenska arbetsmarknads-
reformerna av tevejournalister från Hong 
Kong i samband med det svenska valet.

Ratio webbsänder många seminarier och presentationer som sedan finns tillgängliga på hemsidan. I formatet 
Ratio dialogue intervjuas ledande experter om forskningsresultat av betydelse för företagandets villkor.

Ratio-TV och Ratio dialogue

• Vad innebär anställnings-
skyddet för produktivitet 
och välstånd?

• Sverige är ett av de 
OECD-länder som har ett 
strikt anställningsskydd. 
Vad innebär det för landets 
produktivitet och väl-
stånd? Presentation av 
dr  Eva Uddén Sonnegård, 
med kommentar av bland 
andra Anders Borg, tidigare 
finansminister.

• Statecraft and Liberal 
Reform, presentation at 
the Institute for Humane 
Studies

• Föreläsning på the Institute 
for Humane Studies vid the 
Arlington Campus, George 
Mason University.

• Avvecklar EU den svenska 
modellen?

• Rapportpresentation 
under Europaveckan med 

kommentarer av Katarina 
Areskoug Mascarenhas, 
chef för EU-kommissionen 
i Sverige, Marie Granlund 
(S), Christofer Fjellner (M) 
Stefan Koskinen, för-
bundsdirektör för Almega 
Tjänsteföretagen och Per 
Hilmersson, internationell 
chef på TCO.

• En ny lönebildningsregim i 
Tyskland – Konkurrenskraft 
utan lönenormering och 
centralisering.

• Andrei Shleifer at the Ratio 
Institute

• Ratio dialogue med årets 
Heckscherföreläsare pro-
fessor Andrei Shleifer.

• Bryan Caplan at tThe Case 
Against Education

• Ratio dialogue och semina-
rieinspelning med pro-
fessor Bryan Caplan från 
George Mason University.

• Näringspolitiken vid vägs 
ände?

• LAS avsedda och oavsedda 
konsekvenser

• Eva Uddén Sonnegård, ekon 
dr nationalekonomi, Linda 
Weidenstedt, fil dr i sociologi, 

och Georgios Sideras, 
forskningsassistent, 
presenterar två nya 
rapporter om anställnings-
skyddet. Med kommentarer 
av bland andra Mia Rönnmar, 
professor i civilrätt vid 
Lunds Universitet.

Bryan Caplan diskuterade sin uppmärksammade nya bok The Case 
Against Education: Why the Education System Is a Waste of Time and 
Money med professor Nils Karlson i en Ratio Dialogue.



Anders Gustafsson talade på temat 
”Näringspolitiken vid vägs ände?”.  
28 september. 

Eva Uddén Sonnegård, Linda  
Weidenstedt och Georgios Sideras 
presenterade två rapporter på temat  
”LAS - avsedda och oavsedda  
konsekvenser”.  
16 oktober. 

Pub Hayek: 
 Frihet och demokratins död. Hans 
Ingvar Roth.  
6 november. 

Lunchseminarium:  
Entreprenörskap - förbättrad 
inkomstutveckling eller relativ 
fattigdom? Daniel Halvarsson och  
Karl Wennberg.  
13 november. 

Pub Hayek:  
Frihet och mannen i skogen. Jens 
Liljestrand.  
4 december. 

Lansering och julmingel:  
”Innovationspolitik och tillväxt”.  
6 december. 

Lunchseminarium:  
”Varför tecknar företag hängavtal?” 
Erik Scheller.  
16 januari. 

Eva Uddén Sonnegård presenterade 
rapporten  
”Är anställningsskyddet ett hinder för 
hög produktivitet?”  
1 februari. 

Pub Hayek:  
Korruption i en lågkorrupt stat – vem 
bryr sig? Gissur Erlingsson. 15 
februari. 

Patrick Joyce presenterade  
rapporten  
”Inspiration för integration”.  
22 februari. 

Ratios forskare presenterade  
sina slutsatser och nya rön inom  
företagandes villkor under eventet 
”Konfliktreglerna och den svenska 
modellens utmaningar”.  
10 april. 

Födelsedagsmingel  
”Nils Karlson 60 år”.  
26 april. 

Nils Karlson presenterade rapporten 
”Avvecklar EU den svenska  
modellen?”.  
7 maj. 

•  38  • 

RATIOS KONFERENSER, SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR

Nils Karlson och Jonathan Herlitz 
presenterade rapporten 
”Konkurrenskraft utan lönenormering 
och centralisering”.  
22 maj. 

Pub Hayek:  
Frihet och berättelsen om  
folkhemmet. Lena Andersson.  
9 maj. 

Lotta Stern och Nils Karlson Ratio i 
Almdalen  
”Hotar politiken den svenska model-
len”.  
2 juli. 

Ratioakademin Ratio i Almedalen 
”Pub och Panel:  
Ett nytt samhällskontrakt”. 2 juli. 

Jonas Grafström Ratio i Almedalen 
”Vad händer med jobben?”.  
3 juli. 

Bryan Caplan presenterade sin bok 
”The Case Against Education – Why 
the Education System Is a Waste of 
Time and Money”.  
24 augusti. 

Pub Hayek:  
Frihet och myten om den rationelle 
väljaren. Bryan Caplan.  
23 augusti. 

EGNA KONFERENSER, SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR
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Erik Angner, professor i praktisk filosofi  
vid SU, gästar Ratios forskarseminarium.

Foto: Anna-Karin Landin/Stockholms 
universitet

 ”Entrepreneurship and  
Occupational Prestige”.  
Karl Wennberg,  
Linköpings universitet.  
10 januari. 

”Employment Protection Legislation 
and the Labor Market Position of 
Immigrants - A Natural Experiment”. 
Anders Bornhäll, HUI Research.  
2 februari. 

”Mass Migration, Cheap Labor and 
Innovation”.  
David Andersson, Uppsala universitet. 
21 februari. 

”Den inkluderande staden”.  
Stefan Fölster, Reforminstitutet.  
7 mars. 

”Dynamic Refugee Matching”.  
Tommy Andersson, Lunds universitet.  
21 mars. 

”Replication and other Practices for 
Improving Scientific Quality in 
Experimental Economics”. 
 Anna Dreber-Almberg,  
Handelshögskolan.  
4 april. 

”On the Preconditions for  
Large-Scale Collective Action”. 
Sverker Jagers, Göteborgs universitet. 
16 maj. 

”Projectification - The Trojan horse of 
Local Government”.  
Mats Fred, Malmö universitet. 30 maj. 

”Securing Property Rights”.  
Andrei Schleifer, Harvard University.  
29 maj. 

”Populismens verkliga orsaker – om 
automatisering och andra föränd-
ringar i arbetslivet”.  
Carl Melin, Futurion.  
13 juni. 

AKADEMISKA SEMINARIER
”Changing Place - How Place 
Attachment Affects Identity in Times 
of Change”.  
Roine Viklund,  
Lunds tekniska högskola.  
12 september. 

”Communicating Cooperation? A 
Multilevel Analysis of the Effect of 
Party Source Cues on Public Environ-
mental Attitudes”.  
Stefan Linde,  
Lunds tekniska högskola.  
29 september. 

”How Do Dominant Ideas Emerge?  
An Agent Bases Modeling Approoach”. 
Steve Bradley, Baylor University.  
3 oktober. 

”Sveriges Riksbank and the History of 
Central Banking”.  
Rodney Edvinsson, Institutet för 
Framtidsstudier.  
10 oktober. 

Moa Bursell, Institutet för  
Framtidsstudier.  
24 oktober. 

”Nudging as Design”.  
Erik Angner, Stockholms universitet.  
7 november. 

”Vägen fram till beslutet om offent-
lig-privat samverkan för Nya Karolin-
ska Solna” Svenne Junker och Carl 
Yngfalk, SCORE och Stockholms 
universitet. 21 november. 

”Private Debt and Asset Markets in 
Sweden in the Long-Run: 1866–2016” 
Lars Ahnland, Stockholms Universitet. 
5 december. 



•  40  •

MEDARBETARE

FORSKARE

Nils Karlson,  
professor och vd

Andreas Hatzigeorgiou, 
fil. dr

Magnus Lodefalk,  
ekon. dr

Hanna Almlöf,  
jur. dr

Mirko Ernkvist,  
fil. dr

Alan Johnson,  
docent

Vicky Long,
tek. dr

Per-Olof Bjuggren, 
professor

Jonas Grafström  
fil. dr

Patrick Joyce,  
fil. lic.

Petyo Bonev,  
fil. dr

Robert Demir,  
docent

Daniel Halvarsson,  
fil. dr

Martin Korpi,  
ekon. dr

Jacob Lundberg, 
 fil dr

Caterina Alacevich,  
fil.dr
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MEDARBETARE

FORSKARE

Henrik Malm Lindberg, 
docent

Christian Sandström, 
docent, forskningschef

Lotta Stern,  
professor och vice vd

Eva Uddén Sonnegård,  
ekon. dr

Magnus Söderberg,  
professor

Kristina Nyström, 
docent

Karolina Stadin,  
fil. dr

Karl Wennberg, 
professor

Linda Weidenstedt,  
fil. dr

Christina Öberg,  
professor

DOKTORANDER

Andrea GeissingerLinda Dastory Rasmus Nykvist



STYRELSE

Marie Rudberg,  
administrativ direktör  
Svenskt Näringsliv, ordförande

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

Nils Karlson, 
 vd Ratio

Charlotte Bohman-Almryd
vd Bohman Invest,  
vice ordförande

Magnus Larsson, vd  
Expander Business  Consulting AB

Johan Britz, chef  
för strategisk opinionsbildning, 
Svenskt Näringsliv

Carin Stoeckmann,  
vd, Byggmästar´n i Skåne

Anton Wemander Grahm,  
arbetsrättsjurist, Almega
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MEDARBETARE

Erik Liss Emma Paulsson

FORSKNINGSASSISTENTER
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STYRELSE

Kansli
Marina Lähteenmaa, kommunikationschef
Anne-Sophie Larsson, verksamhetscontroller

Forskare
Lars Niklasson, Professor
Anders Gustafsson, fil dr
Andreas Stephan, Professor

Forskningsassistenter, praktikanter och 
uppsatsskrivare
Eva Forslund, forskningsassistent
Georgios Sideras, forskningsassistent
Emilie Videnord, forskningsassistent
Felinda Wennerberg, forskningsassistent
Nickas Hvalgren, praktikant 
Marcus Lindkvist, praktikant 
Kristoffer Sundström, praktikant

Sommarassistenter 
Joakim Book
Linnea Claésson
Erika Kankkunen
Sofia Knutsson
Marcus Lindkvist
John Norell
Niklas Odelberg
Agnes Ortman
Emma Paulsson
Maximilian Richter
Georgios Sideras
August Thorngren Wartin
Gustav Tillman

Tack
Tack till fotografen Erik Cronberg som har tagit merparten av porträtt- och genrebilderna i denna verksamhetsberättelse.

Stort tack till de som lämnat Ratio under 2018 efter att ha arbetat hos oss kortare eller längre tid  
och bidragit till kunskapsutvecklingen!

KANSLI

Johanna Grönbäck,  
kommunikationschef

Karl Hatt, kontorschef och 
eventansvarig

Joakim Rönnbäck,  
press & medieansvarig

Lars Wiik,  
ekonomi

Ida Arnstedt,  
verksamhetscontroller 
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RATIOAKADEMIEN

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

Under 2018 har diskussionen varit 
fokuserad på vägval för Sverige 
varför skriften ”Frihet, trygghet, 
välstånd. Ett nytt samhällskon-
trakt” har tagits fram. Slutsatserna 

har sedan presenterats och 
diskuterats dels under ett frukost-
seminarium direktsänt av SVT, dels 
under ett Almedalsevenemang 
med tillhörande mingel. 

Preses för Ratioakademien är  
Björn Wahlroos, professor samt 
ordförande för Sampo och Nordea. 
Vice preses är Biörn Riese, Jurie.

Övriga medlemmar är: 
• Rune Andersson, Mellby Gård
• Charlotte Bohman, Bohman Invest
• Mariana Burenstam Linder, entreprenör
• Peje Emilsson, Magnora
• Anastasia Georgiadou, Alminia
• Fredrika Gullfot, Simris Alg
• Nils Karlson, Ratio

• Thomas von Koch, EQT
• Dan Olofsson, Danir
• Carl Fredrik Sammeli, Prime
• Susanne Sidén, Frösunda
• Fredrik Spendrup, Spendrups
• Leif Östling, tidigare Scania





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

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

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




