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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 
verksamhet.

Våra forskningsprojekt har bland annat finansierats 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  
villkor. 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, organisa-
tioner som enskilda 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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Sveriges framtida konkurrenskraft bestäms av företagandets villkor. 
I en föränderlig värld behöver dessa villkor kontinuerligt utvecklas 
och förbättras för att det ska vara attraktivt att etablera, driva och 
expandera företag i Sverige. Detta i sin tur är en förutsättning för 
välståndsutveckling, sysselsättning och välfärd.

Framtidens konkurrenskraft

Arbetsmarknadens flexibilitet och 
förmåga att allokera kompetens har en 
nyckelroll i dagens globalt konkur-
rensutsatta kunskapsekonomi. Skatter 
och arbetsmarknadsregleringar, men 
också lönebildningens kollektivavtal, 
behöver underlätta företagens 
möjligheter att attrahera, utveckla och 
behålla skickliga medarbetare. Detta 
ligger även i löntagarnas intresse. 
Detsamma gäller utbildning och 
kompetensutveckling mer allmänt.

Men lika viktigt är att villkoren för 
innovationer, teknikutveckling, 
transporter, handel, byggande och 
hållbarhet förbättras. Även här är det 
nödvändigt att välgrundade reformer 
kan genomföras. 

Ratios uppdrag och forskningsprofil 
handlar om hur dessa kritiska villkor 
kan utvecklas och förbättras, med 
särskilt fokus på arbetsmarknad, 
lönebildning och kompetensförsörj-
ning utifrån ett företagsperspektiv. 
Detta är områden där annan forskning 
saknas eller är underförsörjd.

Vår forskning är framåtsyftande, 
problemorienterad och empirisk, 
baserad på metoder och teorier från 
såväl nationalekonomi, ekonomisk 
historia, industriell ekonomi och 

företagsekonomi, som juridik, statsve-
tenskap och sociologi. Tvärvetenskap 
behövs för att förstå företagandets 
villkor.

Forskningen kvalitetssäkras i en 
vetenskaplig process med granskning 
på interna och externa seminarier och 
presentationer på internationella 
konferenser samt genom vetenskaplig 
publicering. 

Kunskapsspridning och genomslag 
åstadkoms genom öppna konferenser, 
dialogseminarier och möten med 
beslutsfattare inom näringsliv samt 
politik och förvaltning. Det sker även 
genom utbyte med andra akademiska 
institutioner och forskare, även 
internationellt. En särskild satsning 
görs på unga talanger.

Vår förhoppning är att på detta sätt 
kunna bidra till bättre politiska beslut, 
ett mer företagsamt samhälle och 
näringslivets framtidas konkurrens-
kraft.

I denna verksamhetsberättelse kan 
du läsa mer om Ratios forskning och 
aktiviteter under 2019. 

Nils Karlson 
VD och professor Ratio

VD HAR ORDET

Ratio sprider  
forskningsresultat 

genom konferenser, 
seminarier och möten 

med akademi och 
beslutsfattare inom 
näringsliv, politik och 

förvaltning.

Nils Karlson, VD och professor Ratio



•  2  • 

Innehåll

VD HAR ORDET .................................................................SID 1

ÅRET I KORTHET ..............................................................SID 3

OM RATIO ..........................................................................SID 4

ARBETSMARKNAD ..........................................................SID 6

FÖRETAGANDETS VILLKOR ......................................... SID 14

KONKURRENSKRAFT .................................................. SID 20

UNGA FORSKARE ......................................................... SID 22

DEN  AKADEMISKA PROCESSEN ............................... SID 24

INTERNATIONELLA KONTAKTER ................................ SID 25

PUBLIKATIONER ........................................................... SID 26

KUNSKAPSSPRIDNING ............................................... SID 30

MEDARBETARE  ............................................................ SID 36

STYRELSE  ..................................................................... SID 38

RATIOAKADEMIEN ....................................................... SID 39

KRÖNIKA LOTTA STERN ................................................ SID40



•  3  • 

FORSKNINGSPROJEKT 2019 
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

• Skatters, bostäders och infrastrukturens påverkan på 
arbetsmarknadens flexibilitet

En longitudinell studie av entreprenöriella grupper  
Finansiär: Ragnar Söderbergs stiftelse 

Icke-sanktionerade managementinnovationer 
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Sociala normers påverkan på hushållsavfallet 
Finansiär: Formas

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

Toppinkomsttagarna i Sverige 
Finansiär: Handelsbankens forskningsstiftelser 

City Size and Wage Inequality: The Role of Firm  
Productivity in Changing Income Dispersion 
Finansiär: IFAU 

ÅRET I KORTHET

Ratio i siffror 2019

23000 

4763
22 1277

7
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 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. Det är frågor som är av stor betydel-
se för att åstadkomma flera jobb, växande företag 

och ökat välstånd i en globaliserad och snabbt 
föränderlig värld. På institutet är forskning om 
arbetsmarknad och lönebildning särskilt priorite-
rad. Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning om 

RATIO ÄR…

Målet är att 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 dessutom 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. 

OM RATIO



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

Relevans 
Ratios forskning fokuserar på ämnen 
som har stor betydelse för Sveriges 
framtid. Ratio har utvecklat ett arbets-
sätt där olika intressenter involveras 
i en process där kunskapsinhämtning 
och erfarenhetsutbyte integreras vid 
utformningen av hypoteser och slut-
satser. Genom att arbeta aktörsnära 

kan vi fånga upp angelägna och rele-
vanta problemområden som behöver 
utforskas för att driva på utvecklingen 
av ändamålsenliga villkor för företag 
och näringsliv 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 medi-
er, nätverk samt traditionell media. 
Resultaten diskuteras och debatteras i 
olika fora där vi söker upp och enga-
gerar intressenter för ökad kunskap. 

Detta ger många djupa kunskaper och 
insikter och bäddar för bättre beslut. 

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

svensk ekonomi och politik med en tydlig internationell 
koppling. 

Verksamheten styrs av vetenskapliga kvalitetskrav. 
Ratio har bred vetenskaplig publicering och starka 

akademiska nätverk och samarbeten. Institutet lägger 
stor vikt vid att göra forskningsresultaten synliga och 
möjliga att använda som beslutsunderlag eller vid 
diskussioner om utveckling och framtid.

OM RATIO
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Globalisering, digitalisering, artificiell intelligens, nya sätt att organisera arbete, demo-
grafiska förändringar, värderingsförskjutningar och en rad andra omvärldsförändringar 
påverkar arbetsmarknaden och förutsättningarna för den svenska arbetsmarknadsmo-
dellen. Sedan år 2017 har Ratio därför genom ett omfattande forskningsprogram gjort en 
kraftsamling på arbetsmarknadsforskning ur ett företagsperspektiv.

Arbetsmarknadprogrammet  i siffror 2019

En viktig utgångspunkt för Arbets-
marknadsprogrammet är att flera 
omvärldsförändringar är på väg att 
förändra arbetsmarknaden och där-
med förutsättningarna för den svenska 
arbetsmarknadsmodellen. Omvärlds-
förändringar likaväl som fallande 
fackliga medlemstal och politiska 
ingrepp kan innebära att den speciella 
form för lönebildning, partsrelationer 
och delvis kollektivavtalsbestämda 
arbetsmarknadsregleringar som har 
vuxit fram under drygt 100 år kan 
vara på väg att förändras, egentligen 
oavsett om parterna eller lagstiftaren 
så önskar.

Den forskning som bedrivs inom ra-
men för Arbetsmarknadsprogrammet 
sker inom ramen för följande områden:

• Framtidens arbetsliv

• Svenska modellens utmaningar

• Arbetsmarknadsregleringar

• Kompetensförsörjning och matchning

• Skatters, bostäders och infrastruktu-
rens påverkan på arbetsmarknadens 
flexibilitet

Under år 2019 har studier om bland 
annat arbetskraftsinvandring, del-
ningsekonomi, medarbetaravtal, 
konflikträtt, integration, handel, 
arbetsrörlighet och utstationering 
blivit klara. Dessutom har 15 forskare 
bidragit med kapitel till antologin  
En dynamisk arbetsmarknad  
(Dialogos förlag) som markerar att 
forskningsprogrammet har kommit 
halvvägs i tid.

Forskningen presenteras som regel på 
öppna lunchseminarier inför en bredare 
publik, ofta bestående av företrädare från 
parter, politik, förvaltning och media. 
Forskningsresultaten kommenteras och 
diskuteras alltid under seminarierna av 
olika intressenter och experter, såsom 
partsföreträdare och akademiker. För 
att garantera och stärka forskningens 
relevans bedrivs programmet som ett 
samverkansprojekt ihop med närings-
livet. Därför har två referensgrupper 
knutits till programmet, varav en består 
av företrädare från parterna och en av 
företagsrepresentanter. Programmets 
mål är att bidra med ny kunskap om hur 
ökad flexibilitet, stärkt kompetensför-
sörjning och stärkt utvecklingskraft kan 
åstadkommas på svensk arbetsmarknad.

ARBETSMARKNAD

Arbetsmarknadsprogrammet

26
Externa  

föreläsningar

5

3

2
8 13

Artiklar accep- 
terade, avvaktar 

publicering

Öppna seminarier 
och evenemang  
har arrangerats

Forsknings- 
rapporter 

Working paper Bokkapitel
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ARBETSMARKNAD

En väl fungerande arbetsmarknad 
förutsätter ändamålsenliga villkor för 
medarbetare och arbetsgivare i syfte 
att uppmuntra utveckling, jobbska-
pande och tillväxt. I en föränderlig 
värld behöver dessa villkor utvecklas 
och förbättras.

15 forskare i ekonomisk historia, 
företagsekonomi, nationalekonomi, 
sociologi och statsvetenskap analyse-
rar de viktigaste omvärldsförändring-
arna och de lagar, regler och skatter 
som påverkar förutsättningarna på 
arbetsmarknaden. Studierna bygger 
på empiriska undersökningar och 
forskningssammanställningar, och 
syftet är att bidra till en välgrundad 
diskussion om framtiden för svensk 
arbetsmarknad.

Ratios vice vd Lotta Stern, professor 
i sociologi, är redaktör för boken som 
går att köpa via Dialogos hemsida.

Antologin samlar en del av den 
kunskap som Ratios forskare har 
bidragit med i forskningsprojektet 
Arbetsmarknadsprogrammet, vilket 

startades i november 2017 med syftet 
att med forskning bidra till en kon-
struktiv diskussion om företagandets 
villkor, svensk arbetsmarknad och den 
svenska modellens förutsättningar. 
Antologin bygger i hög utsträckning på 
forskning som har publicerats i aka-
demiska så kallade peer review-tids-
skrifter som främst läses av andra 
forskare. 

Målen med boken är att presentera 
forskning av hög kvalitet på begriplig 
svenska och att ge en översikt av det 
aktuella forskningsläget. Detta för att 
skapa en forskningsbas att utgå ifrån 
vid diskussioner om behovet av för-
ändrade synsätt för konkurrenskraft i 
en global och digitaliserad värld.

Hur påverkas svensk arbetsmarknad av teknikutveckling, tjänstefiering, entreprenörskap och 
immigration? Hur väl förmår de institutionella villkoren i form av lagar, regler och skatter att 
hänga med? Detta är temat för forskningsantologin En dynamisk arbetsmarknad som i slutet 
av året gavs ut på Dialogos Förlag.

En dynamisk arbetsmarknad 
– 15 Ratioforskares resultat i antologi på Dialogos förlag

Antologin innehåller följande kapitel

Karl Wennberg har skrivit ett kapitel om flyktingars arbetsmarknadsintegration.

1. Teknikutveckling och arbetsmarknad – Jonas Grafström
2. Utrikeshandel, löner och rörlighet – Hildegunn Kyvik 

Nordås, Magnus Lodefalk & Aili Tang
3. Vem vill jobba för en entreprenör? – Kristina Nyström
4. Entreprenörskap som karriärval – Monia Lougui
5. Bristande matchning av nyanlända med högre utbildning 

– Patrick Joyce
6. Flyktingars arbetsmarknadsintegration i Sverige – Karl 

Wennberg & Emilie Videnord
7. Skatterna och viljan att arbeta – Jacob Lundberg

8. Hotar EU den svenska modellen? – Nils Karlson
9. Svenska konfliktregler i internationell belysning 

– Johanna Grönbäck
10. Avtal eller lag? – vägvalet som gav Sverige lagen om 

anställningsskydd – Henrik Malm Lindberg
11. Anställningsskyddet i ett internationellt perspektiv – 

Eva Uddén Sonnegård
12. Hur flexibelt är anställningsskyddet? – Eva Uddén 

Sonnegård & Linda Weidenstedt
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ARBETSMARKNAD

Det breda intresset märks inte minst i 
antologin En dynamisk arbetsmarknad 
(Dialogos, 2019), för vilken Stern är 
redaktör.

– Det är väldigt roligt att tänka nytt 
kring den svenska modellen, att ställa 
svåra frågor kring vad som är bra och 
dåligt med befintliga regelverk och att 
söka nya lösningar på problem. Jag ser 
det som en rolig utmaning att bidra 
med forskning som kan öka kunska-
pen om vad som befrämjar företags 
och anställdas välfärd, sade Lotta 
Stern i samband med att hon blev 
programansvarig på Ratio.

Bland Sterns vetenskapliga publice-
ringar märks även studien ”Political 
diversity will improve social psycholo-
gical science” publicerad i den 
topprankade tidskriften The Behavior 
and Brain Sciences (2014).

Stern är dessutom engagerad i 
Academic Rights Watch, en oberoende 
insamlingsstiftelse som bevakar den 
akademiska friheten i Sverige genom 
att uppmärksamma försök att 
inskränka lärares och forskares 
grundläggande rättigheter, såsom 
yttrande- och åsiktsfrihet. Stern fung-
erar som dess representant vid 
Stockholms universitet och bevakar 
således hur den akademiska friheten 
vid lärosätet efterlevs i praktiken.

Academic Rights Watch arbetar även 
med att framhålla goda exempel och 
aktörer som gjort en insats för den 
akademiska friheten liksom med att 
informera om vad denna frihet 
betyder.

Ett brett och gediget forskningsintresse har präglat Lotta Sterns 
karriär. I april utnämndes Ratios vice vd till professor i sociologi med 
inriktning organisation och arbete vid Stockholms universitet.

Lotta Stern blir professor i sociologi

En stor del av Lotta Sterns forskning 
handlar om arbetsmarknadsfrågor, 
men under sin forskarkarriär har Stern 
även studerat sådant som grupptän-
kande och politisk mångfald i akade-
min. Hennes avhandling handlade om 
dynamik i sociala rörelser, däribland 
om hur konkurrens och diffusion 
påverkar organisationers möjlighet att 
attrahera medlemmar. Till Ratio har 
Stern varit knuten sedan år 2011.

I april, 2019, utnämndes Lotta Stern 
till professor i sociologi med inriktning 
organisation och arbete vid Stock-
holms universitet. I de utvärderingar 
som gjordes inför utnämningen står 
bland annat att läsa att Sterns veten-
skapliga produktion och ledarskap 
liksom hennes undervisnings- och 
ledningsarbete skulle leda till en 
professur på de flesta ledande univer-
sitet i Europa.

På Stockholms universitet (SU) är 
Stern bland annat programansvarig för 
kandidatprogrammet personal, arbete 
och organisation (PAO) och hon har 
tidigare varit ställföreträdande prefekt 
vid sociologiska institutionen. Sedan 
2017 är Stern vice vd på forskningsin-
stitutet Ratio och ansvarig för det 
femåriga forskningsprojektet Arbets-
marknadsprogrammet. Stern delar sin 
tid mellan SU (30 procent) och Ratio 
(70 procent).

Sterns breda forskningsintresse 
märks även i arbetsmarknadsfrågorna 
där hon bland annat har studerat 
aspekter såsom anställningsskyddet, 
eliter i Sverige, kompetensförsörjning, 
hälsa, lönebildning och kollektivavtal. 

ARBETSMARKNAD

”Det är väldigt roligt att 
tänka nytt kring den 

svenska modellen, att ställa 
svåra frågor kring vad som 

är bra och dåligt med 
befintliga regelverk och  
att söka nya lösningar  

på problem.”



•  9  • 

Hur denna danska proportionalitets-
princip fungerar och används i praktiken 
har studerats av Johanna Grönbäck, 
Nils Karlson och Henrik Malm Lindberg 
i rapporten ”Den danska konflikträttens 
proportionalitetsprincip”.

Den danska konflikträttens propor-
tionalitetsprincip uttolkas av den 
partssammansatta arbetsdomstolen 
Arbejdsretten, vars domar ligger till 
grund för den praxis som utvecklats. 
Vid tvist om en varslad konfliktåtgärds 
proportionalitet kan Arbejdsretten ta 
upp frågan inom en vecka, och således 
bedöma konfliktens lovlighet innan 
den har brutit ut.

På flera sätt liknar Danmark 
och Sverige varandra vad gäller 
arbetsmarknadens utformning. 
Självreglering genom partsöver-
enskommelser, starka part-
sorganisationer och täckande 
kollektivavtal präglar de båda 
arbetsmarknaderna. Men en 
betydelsefull skillnad länderna 
emellan är att Danmark till skill-
nad från Sverige har  
en överordnad pro- 
portionalitetsprincip  
som används för att  
avgöra om en strids- 
åtgärd är lovlig  
eller inte.

Den danska konflikträttens  
proportionalitetsprincip

Henrik Malm Lindberg 

Proportionalitetsprincipen handlar 
om att göra en intresseavvägning 
och består av flera olika delar eller 
dimensioner. Inom dansk konflikträtt 
tillämpas proportionalitetsprincipen 
i huvudsak med hjälp av två typer av 
bedömningar, som då avgör strids-
medels lovlighet:
1. Är syftet, dvs. målet, med konflik-

ten rimligt (har den ett ”rimeligt 
fagligt formal”)? Häri ryms frågor 
om konflikten syftar till att teckna 
kollektivavtal, om kravet är riktat 
mot relevant motpart, om kravet 
berör faktiskt arbete, om parten 
som tar till stridsmedlet har ett 

rimligt fackligt intresse i frågan och 
om överenskommelsen man söker 
angår arbetsvillkoren.

2. Är medlet, dvs. konfliktåtgärden, 
rimligt i förhållande till syftet och 
den skada som åtgärden kan 
orsaka? Häri ryms frågor om 
huruvida konfliktåtgärdens 
omfattning och karaktär i sin 
helhet är rimlig i relation till målet 
med konflikten och dess effekter på 
motpart och tredje man, såsom 
exempelvis de drabbades närings-
frihet, föreningsfrihet och fria 
rörlighet.

ARBETSMARKNAD
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Vad betyder konflikträtten i en tid av globalisering, internationella värdekedjor  
och omvärldsförändringar? Detta diskuterades under Ratio-konferensen  
”Proportionality in Labour Law” där bland annat möjligheterna att införa en 
proportionalitetsprincip liknande de i Danmark och Tyskland diskuterades.

Konferensens huvudtalare var Bernd Waas, professor i arbetsrätt och civilrätt  
vid Goethe-universitetet, som talade på temat ”The Proportionality Principle  
in German, and European Rules of Industrial Conflict”.

Proportionality in Labour Law 

Övriga deltagare var:
• Jonas Malmberg, professor i arbetsrätt och ordförande Arbetsdomstolen
• Laura Carlson, professor i arbetsrätt vid Stockholms universitet
• Irene Wennemo, generaldirektör, Medlingsinstitutet
• Camilla Frankelius, förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer
• Claes-Mikael Ståhl, jurist, LO
• Anders Weihe, förhandlingschef, Teknikföretagen
• Patrik Björck, riksdagsledamot (S) och ledamot arbetsmarknadsutskottet
• Mats Green, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M) och riksdagsledamot
• Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C) och riksdagsledamot
• Torben Vistisen, chefkonsulent, Dansk industri
• Henrik Malm Lindberg, docent och forskare Ratio
• Nils Karlson, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och vd Ratio

Bernd Waas är professor i arbetsrätt 
och civilrätt vid Goethe-universitetet, 
Frankfurt. Rapporten var ursprungli-
gen ett anförande som Waas höll 
under Ratio-konferensen Proportio-
nality in Labour Law.

Irene Wennemo

Patrik Björck, Camilla Frankelius, Anders Weihe, Mats Green, 
Claes-Mikael Ståhl, Martin Ådahl och Irene Wennemo.

Såväl Tyskland som EU tillämpar 
en proportionalitetsprincip för att 
bedöma konfliktåtgärders 
lovlighet. Men hur bedömningarna 
ser ut skiljer sig åt. Det skriver 
Bernd Waas om i rapporten ”The 
Proportionality Principle in 
German and European Rules of 
Industrial Conflict” som ges ut 
inom ramen för Ratios arbetsmark-
nadsprogram.

När proportionalitetsprincipen 
används i praktiken uppstår ett 
dilemma. Å ena sidan måste det 
vara förutsägbart om en konfliktåt-
gärd är lovlig eller inte. Å andra 
sidan är de möjliga konfliktsitua-
tionerna så varierande och svåra 
att förutse att det är svårt att 
hantera med endast ett juridiskt 
begrepp.

Lärdomar från  
Tyskland och EU

Jonas Malmberg
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 Dessa studier baseras dock ofta på 
studier av små företag och/eller har 
haft begränsade möjligheter att 
kontrollera för det faktum att nya 
företag i högre utsträckning anställer 
personer med en svagare position på 
arbetsmarknaden (s.k. selektionsme-
kanismer).  

Hur ser arbetsvillkoren ut för 
anställda i nya företag och hur fungerar 
ett jobb i ett nytt företag ur ett karriär-
sperspektiv? I artikeln “Working for an 
entrepreneur: heaven or hell?”, 
publicerad i Small Business Economics, 
går Kristina Nyström, docent vid KTH 
och forskare Ratio, igenom litteraturen 
på området. Några slutsatser från 
denna litteraturgenomgång är att de 
studier som tar hänsyn till selektions-

mekanismer förknippade med anställ-
ning i nya företag visar på mindre 
löneskillnader mellan nya och etablera-
de företag än tidigare studier. Några 
studier finner till och med högre löner i 
nya företag. De få studier som hittills 
finns tillgängliga när det gäller den 
långsiktiga löneutvecklingen över 
karriärlivscykeln visar dock på en 
negativ löneutveckling som följd av en 
anställning i ett nytt företag. Ur ett 
karriärperspektiv visar forskningen 
däremot att anställda i nya företag är 
mer benägna att själva bli entreprenö-
rer. Forskningen indikerar också att ett 
jobb i ett nytt företag kan fungera som 
språngbräda till andra mer stabila jobb 
för de som har en svagare position på 
arbetsmarknaden.

Working for an entrepreneur: 
heaven or hell?

Får barn det bättre än sina föräldrar? 
Trots en betydande litteratur om relativ 
inkomstmobilitet mellan generationer 
finns det en brist på studier av absolut 
rörlighet mellan generationer, det vill 
säga om nuvarande generationer tjänar 
mer eller mindre än deras föräldrar 
gjorde i samma ålder. 

I studien ”The American Dream Lives 
in Sweden: Trends in intergenerational 
absolute income mobility” kommer 
Ratioforskarna Erik Liss, Martin Korpi 

och Karl Wennberg fram till att den 
absoluta inkomströrligheten i Sverige 
är betydande, mer omfattande än i USA 
och i stort sett i nivå med Kanada. I 
Sverige tjänar ca 80 procent av de som 
är födda 1980 mer än vad föräldrarna 
gjorde i samma ålder.

Fler kvinnor än män tjänar mer än 
sina föräldrar, men trenden har varit 
starkare för män. 

Den amerikanska drömmen  
finns i Sverige

Kristina Nyström

Att rekrytera anställda till ett nystartat företag är en utmaning för många entreprenörer.  
För den anställda innebär ett jobb i ett nystartat företag potentiellt stor osäkerhet eftersom 
sannolikheten att företaget läggs ner är hög. Det hävdas dessutom ofta att nya företag  
erbjuder lägre kvalitet på jobben när det gäller till exempel lön och arbetstider. 

Erik Liss är ny doktorand på Ratio. 
Han delar sin tid mellan Ratio och 
Linköpings universitet. 
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EGNA SEMINARIER  
I URVAL
• Lunchseminarium: ”Socialt 

skydd eller förtäckt protek- 
tionism – vad händer med EU:s 
rörlighet?”. Nils Karlson,  
31 januari. 

• Öppen årsmöteskonferens och 
mingel: ”EU:s framtid och den 
svenska arbetsmarknadsmo-
dellen”, 9 april. 

• Seminarium: ”Arbetskraftsin-
vandring – vägar framåt” i 
samarbete med Fores. Patrick 
Joyce, 12 juni. 

• Ratio i Almedalen: En flexibel 
arbetsmarknad – hur kan 
svenska modellen ge vingarnas 
trygghet för individ och 
företag? 1 juli. 

• Lunchseminarium: ”Perspektiv 
på delningsekonomi”. Andrea 
Geissinger, 25 september. 

• Lunchseminarium: ”Framti-
dens kollektivavtal? Medarbe-
taravtal ur parternas perspek-
tiv”. Lotta Stern och Emma 
Paulsson, 26 november.

• Boklansering och julmingel: 
”En dynamisk arbetsmarknad”. 
Lotta Stern, 28 november. 

EXTERNA FÖRELÄSNINGAR I URVAL
• Eva Uddén Sonnegård föreläste om 

”Hur flexibelt är kollektivavtalen?” 
hos Svenskt Näringsliv den 8 
februari. 

• Patrick Joyce föreläste om 
”Migration och integration” hos The 
Transatlantic Council on Migration 
den 11 februari. 

• Lotta Stern pratade om kunskaps-
läget kring fackföreningar hos 
tankesmedjan Futurion den 15 
februari. 

• Eva Uddén Sonnegård pratade om 
kollektivavtalens betydelse hos 
Alecta den 8 mars. 

• Nils Karlson föreläste om ”Svenska 
modellen vid vägs ände” hos 
Reformakademin, Timbro, den  
9 mars. 

• Eva Uddén Sonnegård föreläste om 
reformer i arbetsmarknadspolitik 
hos Reformakademin, Timbro, den 
9 mars. 

• Lotta Stern föreläste om medarbe-
taravtal hos Uppsala Center for Labor 
Studies den 12 mars. 

• Nils Karlson föreläste om ”EU:s 
Social Pelare och förslaget om QMV 
på skatteområdet” hos Forum för 
EU-debatt den 14 mars. 

• Lotta Stern föreläste om framti-
dens kompetensförsörjning hos 
TCO den 28 mars. 

• Nils Karlson föreläste om ”Den 
sociala pelaren” hos Sällskapet 
den 27 mars. 

• Jonas Grafström pratade om 
arbetsmarknad och populism inför 
EU-valet hos LUF Storstockholm 
den 27 april. 

• Eva Uddén Sonnegård föreläste om 
”Kan den svenska modellen 
hantera gigekonomin och utveck-
lingen inom AI?” hos Unionen den 
16 maj. 

• Jonas Grafström föreläste om ”Kan 
lokala sparbanker minska urbani-
seringen?” hos Sparbankerna i 
Almedalen den 4 juli. 

• Nils Karlson föreläste ”Arbets-
marknadsprogrammet” hos 
Svenskt Näringsliv den 13 september. 

• Lotta Stern föreläste om ”Framti-
dens arbetsmarknad” hos Sveriges 
företagshälsor den 18 september. 

• Linda Weidenstedt föreläste om 
”LAS ur företagsledares perspek-
tiv: Lagstiftningens avsedda och 
oavsedda konsekvenser” hos 
Fondia nätverksträff den 16 
oktober. 

• Lotta Stern föreläste om ”Vems 
ansvar är kompetensutveckling och 
omställning och vad betyder 
begreppen… på riktigt?” hos 
Företagarna den 21 oktober. 

• Lotta Stern föreläste om ”Löne-
bildningen i en brytningstid” hos 
SKL den 23 oktober. 

• Martin Korpi föreläste om ”The 
Micro-Geography of Ethnic 
Segregation and Native Residential 
Mobility” den 31 oktober. 

• Eva Uddén Sonnegård föreläste om 
” Socialförsäkringarna och 
pensioner i framtiden” hos Alecta 
den 7 november. 

• Karl Wennberg föreläste om ”Vilka 
kommuner i Sverige lyckas med 
arbetsmarknadsintegration?” hos 
Ekerö kommun den 18 november.

• Karl Wennberg föreläste om ”Vilka 
kommuner i Sverige lyckas med 
arbetsmarknadsintegration?” hos 
Norrköping kommun den 18 
november.

• Lotta Stern föreläste om ”Arbets-
marknad och Entreprenörskap för 
framtida ledare” hos Svenskt 
Näringsliv i Eskilstuna den 25 
november. 

• Lotta Stern föreläste om arbets-
marknadsforskning för IKEM den 4 
december. 

Susanna Gideonsson, förbunds-
ordförande Handels, under ett av 
Ratios seminarier i Almedalen.

ARBETSMARKNAD
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Genom Ratios forskning om hur företagandets vill-
kor kan utvecklas och förbättras söker vi ny kunskap 
och nya idéer utifrån ett företagsperspektiv. Inom 
området företagandes vilkor bedrivs forskning om 
bland annat entreprenörskap, digitalisering, tjäns-
tefiering oh strukturell omvandling. Korsbefruktning 
mellan denna forskning och Ratios arbetsmark-
nadsforskning är särskilt viktig.

Med statliga kreditgarantier ökar sannolikheten för affärer med en 
utländsk marknad med 18 procentenheter. Dessutom leder garanti-
erna till att exportvärdet ökar ännu mer. Effekten är större för mindre 
företag. Det visar forskning av Ratios Magnus Lodefalk och Aili Tang 
och deras forskarkollega Sofia Tano vid Tillväxtanalys.

Företagandets villkor 

Större chans till export  
med kreditgarantier

– Resultatet tyder på att de statliga 
garantierna underlättar företags 
inträde på nya marknader och 
möjliggör mer export på befintliga 
marknader, säger Magnus Lodefalk, 
docent i nationalekonomi.

Alla länder inom OECD har myn-
digheter motsvarande Exportkredit-
nämnden (EKN) i syfte att hjälpa den 
egna exportindustrin. Exportföretaget 
får möjlighet att erbjuda sina kunder 
kredit, vilket ökar affärsmöjligheter-
na. Mot en premie utfäster sig staten 
att betala exportföretaget eller den 
finansierande banken om den utländ-
ska kunden inte betalar.

Effekten är extra stor för de mindre 
företagen. Deras export underlättas 
betydligt mer av garantierna än den 
gör för de stora företagen. Ratiofors-
karna ser därmed potentialen i ökad 
export för många fler små och medel-
stora företag i hela Sverige.

Studien, som bland annat är publ-
icerad som en artikel i Ekonomisk de-
batt, visar även bland annat att företag 
som använder exportkreditgarantier 
har större omsättning och högre andel 
högutbildad personal än företag som 
inte använder garantierna.

Magnus Lodefalk
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Jonas Grafström, miljöforskare vid 
forskningsinstitutet Ratio och LTU, har 
blivit gästforskare vid Oxfords univer-
sitet, Storbritannien.

Det är för sitt forskningsprojekt ”In-
vention, Innovation and Diffusion in 
the European Solar Power Sector” som 
Grafström blivit erbjuden platsen som 
gästforskare vid Oxfords institution 
för energistudier.

– Jag studerar utvecklingen inom 
solenergi och ska göra en ekonomisk 
analys av de tre klassiska stegen inom 
teknikutveckling: uppfinning, inn-
ovation och teknikspridning. Forsk-
ningen kommer att göras tillsammans 
med andra Oxfordforskare, berättar 
Grafström. 

Grafström delar sin tid mellan Oxford, 
Ratio och Luleå tekniska universitet.

För att nå klimatmålen 
behövs tekniksatsningar
Det finns en ökande medvetenhet om 
att olika former av koldioxidinfång-
ning kommer att krävas för att ha en 
rimlig chans att uppnå det tvågra-
dersmål som sattes upp i Parisavtalet 
2015. Det handlar alltså om teknik 
som möjliggör att koldioxid fångas in 
både vid utsläppskällan och direkt ur 
atmosfären och därefter lagras i fast 
eller flytande form. 

Om tekniken inte kommer på plats 
och byggs ut i stor skala finns det föga 
hopp att klara varken 1,5- eller tvågra-
dersmålet.
Trots att målet – att stora mänger 
koldioxid måste fångas upp och lagras 
– är fastslaget i Parisavtalet, är 
kostnadsbilden i nuläget till stor del 
okänd. För att komma åt detta har 
Jonas Grafström, Martin Korpi och 
Marcus Lindeberg Goñi skrivit en 
bilaga till det tidigare ”Working Paper 
No. 309: Förutsättningar för storska-
ligt infångande av koldioxid”. I denna 
bilaga ger forskarna en bild av hur 
kostnadsläget ser ut i dag liksom 
beräknar framtida kostnader, baserat 
på olika utvecklingsscenarier.
Studien har fått stort medialt genom-
slag och uppmärksammats av bland 
annat Expressen, Svenska dagbladet 
och uppemot 30 stycken lokaltidningar.

Kan så kallad nudging vara en metod 
för att minska avfallen i villaområden? 
Nudging kan översättas som ”en knuff 
i rätt riktning” och är inom ekonomisk 
teori ett policyverktyg där man under-
lättar för individer att ta gynnsamma 
beslut utan att deras valfrihet begrän-
sas. I en pågående studie av Ratios 
Magnus Söderberg, Caterina Alacevich 
och Petyo Bonev studerar de nudging 
och hushållsavfall. De undersöker när-
mare bestämt hur avfallsmängderna 
påverkas hos hushåll som regelbundet 
får information om hur mycket avfall 
som de själva slänger jämfört andra.

Från mars till oktober under 2019 
har ett större urval villahushåll i  
Partille och Varberg regelbundet fått 
brev med information om hur mycket 
avfall som de själva och andra villa-
hushåll i närområdet slänger. Tidiga 
resultat visar på att de hushåll som 
deltog slängde upp till 10 procent  
mindre avfall. 

Forskningsprojektet genomförs i 
samarbete mellan Ratio, Göteborgs 
Universitet, Partille kommun och  
Varbergs kommun. Projektet har 
finansierats med medel från forsk-
ningsrådet Formas. En forsknings-
rapport om projektet väntas vara klar 
under andra halvåret av 2020.

Nudging kan få oss att minska avfallet

Caterina Alacevich 

Jonas Grafström

Magnus Söderberg

Jonas Grafström gästforskar vid  Oxfords universitet
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• Lunchseminarium: ”Att ge stöd 
eller undanröja hinder?”. Christian 
Sandström, 18 februari.

• Pub Hayek: ”Frihet och beskatt-
ningens makt”. Jacob Lundberg, 20 
februari. 

• Pub Hayek: ”Frihet och nudging”. 
Erik Angner, 13 mars. 

• Seminarium: ”Vilket EU vill vi ha?” i 
samarbete med EU-kommissionen 
och Utrikespolitiska institutet. Nils 
Karlson, 26 mars. 

• Lunchseminarium: ”Teknik och 
politik”. Christian Sandström och 
Mirko Ernkvist, 14 maj. 

• Pub Hayek: ”Adam Smith in the 
Workplace”. Dan Klein, 16 maj. 

• Boklansering: ”Vad är bra respekti-
ve dåligt med FN:s hållbarhets-
mål?”. Lars Niklasson, 25 juni. 

• Ratio i Almedalen: Unga forskare 
om framtiden. 1 juli. 

• Pub Hayek: “Frihet och paterna-
lism”. Mario Rizzo, 15 augusti. 

• RCYSS: “Institutional change and 
renewal in mature economies”. 
18-20 augusti. 

• Heckscherföreläsning i samarbete 
med EHFF. Mary O’Sullivan,  
26 september. 

• Lansering av svenska resultat från 
World Economic Forum. 9 oktober. 

• Pub Hayek: “Frihet och kurdernas 
statslöshet”. Idris Ahmedi,  
14 november.

• Nils Karlson föreläste om ”Equality 
of What?” hos Avenir Sussie, 
Zürich, den 21 januari. 

• Nils Karlson föreläste om “The 
New Swedish Political Landscape” 
hos The Swedish Military Attaché 
Association den 4 februari. 

• Nils Karlson föreläste om ”How to 
Reform: Comparing successful 
reform strategies in Australia and 
Sweden over the last 25 years” hos 
OECD, Paris, den 15 februari. 

• Kristina Nyström föreläste om “En-
treprenörskap, regional utveckling 
och tillväxt” hos Svenskt Närings-
liv, den 13 mars.

• Nils Karlson föreläste om ”Gene-
riska kompetenser” hos Försvars-
makten, den 19 mars. 

• Nils Karlson föreläste om ”Labour 
Mobility in the Baltic region” på 
Åbo, den 25 mars. 

• Nils Karlson föreläst om ”Libera-
lism and Economics” hos Sture- 
akademin, den 30 mars.  

• Christian Sandström föreläste om 
”Innovationspolitik för tillväxt” hos 
Rymdstyrelsen, den 1 april. 

• Christian Sandström föreläste om 
”Innovationspolitik för tillväxt” på 
Riksdagen, den 9 april.

• Nils Karlson föreläste om ”EU i en 
handelspolitisk brytningstid” hos 
Frivärld, den 25 april. 

• Christian Sandström föreläste om 
”Innovationspolitik för tillväxt” hos 
Västra Götalandsregionen, den  
13 maj. 

• Nils Karlson föreläste om ”Vad är 
kompetens?” hos Svenska 
Biblioteksföreningen, den 15 maj.

• Nils Karlson föreläste om ”Hur 
automationen påverkar besöksnä-
ringens kompetensbehov” hos 
Visita i Almedalen, den 1 juli.  

• Nils Karlson föreläste om ”Kompe-
tens” hos Lernia i Almedalen, den  
2 juli. 

• Nils Karlson föreläste om ”Företa-
gens kompetensinvesteringar” hos 
Almega i Almedalen, den 3 juli. 

• Christian Sandström föreläste om 
”Innovationspolitik för tillväxt” hos 
Tillväxtverket, den 30 augusti. 

• Jonas Grafström föreläste om 
”Miljö och marknad” hos MUF 
Uppsala, den 26 september.

• Jonas Grafström föreläste om 
”Miljö och teknik” hos Stockholms 
Handelskammare, den 22 oktober. 

• Nils Karlson föreläste om ”Vilket 
EU vill vi ha?” hos Svenskt Närings-
liv, den 24 oktober. 

• Christian Sandström föreläste om 
”Politik – stöd och hinder” på 
Reformakademin, Timbro, den  
3 november.

• Christian Sandström föreläste  
om ”Managing Disruption” hos 
Ecarexpo, den 29 november.

• Jonas Grafström föreläste om 
”Miljö och teknik” hos Företagarna, 
den 5 december. 

• Christian Sandström föreläste om 
”Innovationspolitik – att ge stöd 
eller ta bort hinder?” hos Timbro, 
den 6 december. 

• Karl Wennberg föreläste om ”Vilka 
kommuner i Sverige lyckas med 
arbetsmarknadsintegration” hos 
Norrköping kommun, den  
6 december. 

 • Karl Wennberg föreläste om 
”Bureaucrats or markets in 
innovation policy” hos Kiruna 
Kommun, den 11 december. 

EGNA SEMINARIER 
OCH KONFERENSER

EXTERNA FÖRELÄSNINGAR I URVAL



Är politiken i takt med företagens tekniska 
utveckling? Är svenska företag i takt med 
digitaliseringen? Det diskuterades under ett 
lunchseminarium med Ratios Christian 
Sandström och Mirko Ernkvist samt Maja 
Fjaestad, statssekreterare socialde-
partementet och docent i teknikhistoria vid 
KTH, Anne-Marie Fransson, då tf förbunds- 
ordförande IT- & telekomföretagen, Joakim 
Järrebring, riksdagsledamot (S), och Bodil 
Sidén, f.d. talesperson Uber i Norden.

•  19  • 

FÖRETAGANDETS VILLKOR

•  19  • 

Hur påverkar teknologisk innovation regleringarna av en bransch? Det var huvudfrågan i det fleråriga 
forskningsprojektet ”The Co-evolution of Technology and Regulation” som finansierades av Marianne 
och Marcus Wallenbergs stiftelse och rundades av under år 2019. Ett viktigt utfall av projektet är 
kartläggningen av två centrala tekniska och politiska omvälvningar som Sverige har genomgått under 
de senaste 30 åren.

Kan politik slå teknik?

Jan Stenbeck sade att ”[t]eknik slår po-
litik” och visade med egen gärning att 
nya företag ibland inte bara introduce-
rar helt ny teknik, utan också proaktivt 
förändrar de formella och informella 
institutioner som styr en bransch. 
Detta har också varit ämnet och en del 
av föremålet för forskningsprojektet 
”The Co-evolution of Technology and 
Regulation”.

I detta projekt har Ratios Mirko 
Ernkvist, fil dr, och Christian Sand-
ström, docent, tillsammans med Erik 
Lakomaa, ek dr vid Handelshögskolan i 
Stockholm, genom att utforska avreg-
leringarna av telekom- och finans-
marknaderna som ägde rum i Sverige 
under 1980- och 1990-talet, studerat 
samspelet mellan teknisk och politisk 
förändring.

Forskarna visar att introduktionen 
av digital teknik i både telekom- och 
finansmarknadsfallet ledde till att 
såväl företag som myndigheter och 
regelverk behövde genomgå omfat-
tande förändringar. Tidigare forskning 
på området har visat att monopolister 
försöker undvika konkurrens och att 
de kan påverka lagstiftarna till att bi-
behålla monopol. Såväl Televerket som 

Stockholmsbörsen agerade dock för att 
konkurrensutsätta sig själva.

I en artikel utreder forskarna hur och 
varför nya företag kan utmanövrera 
etablerade företag när ny teknik skapar 
institutionell turbulens. Genom att ta 
sin utgångpunkt i Uber, Axis Com-

munications och Optionsmäklarna 
(OM), kan de visa att etablerade aktörer 
sällan har incitament att influera en 
given institutionell ordning eftersom 
de redan har anpassat sin verksam-
het till den. Nya aktörer kan däremot 
ibland medvetet försöka influera 
spelreglerna. 

I de fall då de nya företagen inte ini-
tialt växer på bekostnad av de etable-
rade bolagen finns det få incitament att 
försöka blockera förändringar. I kom-
bination med tekniska kompetenser 
som anpassats för den gamla tekniken, 
leder detta till att ett fönster kan ska-
pas, i vilket nya bolag kan få fotfäste. 
Genom att agera snabbt skaffar de sig 
ett övertag och börjar växa. 

De nya aktörerna får ett sådant mo-
mentum beträffande såväl teknisk som 
institutionell förändring att etablerade 
företag hamnar på efterkälken.

Projektet har baserats på ett unikt 
primärt arkivmaterial kring företa-
gen Optionsmäklarna/OM-gruppen, 
Stockholmsbörsen och Televerket samt 
reglerande organ och intresseorga-
nisationer. Materialet har dessutom 
kombinerats med intervjuer med 
nyckelpersoner i organisationerna.

Christian Sandström



från 1 till 100. Sverige fick betyget 88,2 
vilket är en minskning med 0,4 från 
föregående år. Även andra länder har 
fått försämrad konkurrenskraft vilket 
gör att Sverige har kunnat öka i place-
ringar trots sämre betyg. 

– Sverige klättrar visserligen i pla-
cering från 2018, men har sedan 2010 
fallit från plats 2. Detta ihop med det 
totalt sett försämrade betyget visar 
tydligt att svenska politiker och parter 
inte kan luta sig tillbaka, utan att det 
fortfarande finns ett stort reform-
behov på en rad viktiga områden, 
fortsätter Nils Karlson.
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Det framkommer i World Economic Forums Global Competitiveness 
Report som Ratio från 2019 bidrar till att ta fram. Särskilt arbets-
marknadens bristande flexibilitet och de höga skatterna på arbete 
utgör problemområden.

Sveriges relativa konkurrenskraft ökar,  
men stora utmaningar kvarstår

Ratio genomförde våren 2019 den 
enkät som utgör 30 procent av under-
laget till Sveriges placering i årets The 
Global Competitiveness Report. World 
Economic Forum (WEF) i Geneve tar 
fram offentlig statisk och utformar 
enkäten och Ratio har tillfrågat vd:ar i 
stora och små företag i olika branscher 
och regioner i det svenska näringslivet 
om deras syn på företagandets villkor 
och konkurrensförmåga.

Rapporten mäter länders konkur-
renskraft i en rad dimensioner sam-
manslaget till ett index som gör länder 
jämförbara och ger en överblick av 

olika länders relativa konkurrenskraft. 
År 2019 hamnade Sverige på plats 8 av 
141 länder, vilket är en förbättring med 
en placering från föregående år. 

– Det vi ser är att Sverige klarar 
sig mycket bra inom vissa områden, 
såsom makroekonomisk stabilitet och 
innovationer. Däremot finns fort-
farande problemområden, ett är de 
arbetsmarknadsregleringar som är 
betydligt striktare än många andra 
länder, säger Nils Karlson, professor 
och vd för Ratio.

Rapporten som ges ut varje år och 
betygsätter de 141 länderna på en skala 

KONKURRENSKRAFT

Rapporten och dess implikationer för svensk konkur-
renskraft diskuterades av Nils Karl son, Ratio, Patrick 
Joyce, chefekonom Almega, Mats Kinnwall, chefs- 
ekonom Teknikföretagen och Katarina Lun dahl, 
chefekonom Unionen, under ett seminarium i oktober.



Marknader snarare än byråkrater är 
således avgörande för en innovations-
politik för tillväxt.

En innovationspolitik för tillväxt 
måste fokusera mer på att tillhan-
dahålla rätt kompetens och på att 
förbättra institutionerna i marknads-
ekonomin, snarare än på olika riktade 
insatser som ekonomiskt stöd eller 
subventioner till forskning och ut-
veckling för särskilda typer av företag. 

Forskningsprogrammet Financing 
of Innovation pågick mellan 2013–2018 
och var ett större tvärvetenskapligt 
program hos Ratio.
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Frågor om innovation och entreprenörskap blir bara viktigare. Hur kan politiken stödja  
innovativa företag? Det är en fråga som politiker i alla länder försöker besvara för att kunna  
öka landets konkurrenskraft, produktivitet och sysselsättning.

Bureaucrats or Markets in Innovation Policy? 

I den nya boken Bureaucrats or 
Markets in Innovation Policy? tar 
Christian Sandström, Nils Karlson och 
Karl Wennberg ett större grepp kring 
innovationspolitiken och går igenom 
forskningen gällande hur innovation 
bäst kan åstadkommas. Boken sam-
manfattar bland annat resultaten från 
Ratios stora forskningsprogram Fi-
nancing of Innovations och är en över-
satt och uppdaterad version av skriften 
”Innovationspolitik för tillväxt”.

Innovation handlar om kommersia-
lisering av ny kunskap genom entre-
prenörskap. Därför är gynnsamma 
förutsättningar för nya företag och 
väl fungerande marknader centrala 
för innovationspolitiken. Forskarna 
visar dock på att bristen på finansiellt 
kapital inte är det största problemet för 
(nya) innovativa företag. De viktigaste 
källorna till ”kompetent” kapital, det 
vill säga kapital som stimulerar ska-
pandet och tillväxten av nya innova-
tiva företag, kommer från grundaren/
grundarnas egna besparingar, affär-
sänglar eller riskkapital. Därför ger 
lägre beskattning av företagande och 

personliga inkomster mer ”kompetent 
kapital” än olika typer av subventio-
ner. Effekterna av direkt offentligt stöd 
för företag matchar sällan förvaltarnas 
förväntningar. 

En viktig slutsats är därför att poli-
tiska försök att lösa påstådda mark-
nadsmisslyckanden istället ofta skapar 
olika typer av politiska misslyckanden, 
såsom snedda incitament och illojal 
konkurrens.

KONKURRENSKRAFT

”Politiken behöver göra mindre,  
men göra det bättre.”  
                     -Karl Wennberg i IMIT:s tidning. 
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UNGA FORSKARE

Programmet Unga forskare innefattar 
sommarassistenter, forskningsassis-
tenter, doktorander, praktikanter och 
uppsatshandledning samt olika alum-
niaktiviteter. Dessutom arrangeras 
konferenser och seminarier med syfte 
att sprida forskning och utveckla unga 
talangers intresse för forskning.

Det är en arbetsform som givit goda 
resultat både för de unga akademi-
kerna och för Ratio. Att flera forsk-
ningsassistenter blir medförfattare till 
publikationer visar att arbetet både är 

konkret och effektivt. För doktorander 
och nyligen disputerade ger program-
met stöd att utveckla sin fortsatta 
akademiska karriär. 

Programmet är en investering och 
framtidssäkring för fortsatt goda 
kontakter i såväl akademi som politik 
och näringsliv, där den kompetens som 
talangerna har förvärvat som unga 
forskare nyttiggörs. 

I programmet ingår ett nätverk som 
består av drygt 100 alumner, varav 11 
har disputerat och 19 doktorerar.

En viktig del i Ratios verksamhet handlar om att investera i framtida 
talanger. 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. Program-
mets syfte är att stimulera fler att börja forska inom områden av stor 
betydelse för Sveriges utveckling.

För framtida forskare 

PROGRAM FÖR 
UNGA FORSKARE
Sommarassistenter 
Under sommaren 2019 arbetade 
åtta assistenter tillsammans med 
seniora forskare. Att arbeta som 
assistent hos Ratio är en bra bas 
för vidare karriär, inte bara inom 
akademin. 

Praktikanter
Under 2019 hade vi fyra prakti-
kanter som kom från olika 
lärosäten och discipliner. 
Praktiken har skett inom ramen 
för de sökandes utbildningar och 
praktikanterna har fått delta och 
bidra i flera olika projekt för att 
kunna tillgodogöra sig en bredd av 
metoder och arbetssätt.   

Anna Horn, f.d. forskningsassistent Ratio och  
nu doktorand vid Stockholms universitet, 
berättar om sin forskning under ett av Ratios 
Almedalsevenemang.

I programmet ingår ett  
nätverk som består av drygt  

100 alumner varav 11 har  
disputerat och 19 doktorerar.
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UNGA FORSKARE

Erik Liss 
berättar om sina doktorandstudier:

De lärdomar jag fått under min tid 
på Ratio har varit enormt värdefulla, 
och jag tycker inte det går att jämföra 
med en termin i skolbänken. Förut-
om de praktiska kunskaperna jag fått 
möjlighet att utveckla som att skriva 
akademiskt, hålla presentationer och 
använda nya metoder, så har jag också 
fått erfarenhet av, och en inblick i, hur 
en akademisk karriär skulle kunna 
se ut.  Jag har fått jobba tätt ihop med 
forskare från en rad olika fält där det 
har funnits ett ömsesidigt utbyte. Jag 
upplever Ratio som en arbetsplats 
med ett öppet klimat, nyfikenhet och 
en ödmjukhet vilket har gjort att jag 
som praktikant har känt mig som en 
del av arbetsplatsen. Under terminens 
gång har jag fått vara med i projekt 
om allt från cirkulär ekonomi och AI 

till entreprenörskap och gig-ekonomi. 
Det har funnits möjlighet att både få 
forska på ämnen som jag har ett extra 
intresse för och på ämnen som från 
början var helt nya för mig. Utöver de 
uppgifter jag jobbat med har det också 
funnits möjlighet att nästan varje 
vecka vara med på så kallade ”Brown 
Bags” där en Ratioforskare presenterar 
sin pågående forskning för att sedan få 
feedback och kommentarer från res-
terande medarbetare. Detta har varit 
väldigt lärorikt och gjort att jag fått 
tillfälle att sätta mig in i många nya 
ämnen. En termin på Ratio har givit 
mig mer kött på benen för min plane-
rade masterutbildning samt ett nytt 
spännande kontaktnät av forskare, 
doktorander, andra praktikanter och 
medarbetare!

Siri Aasma var praktikant under höstterminen 
2019. Hon läser bland annat nationalekonomi 
vid Handelshögskolan i Göteborg.

Erik Liss är doktorand vid Ratio och Linköpings universitet. Hans forskningsfokus ligger på  
inkomstojämlikhet. Han har en master i nationalekonomi och är f.d. forskningsassistent.

Jag är en ny doktorand inom Ratios 
program för unga forskare samt vid 
Linköping universitet. Min forskning 
fokuserar på inkomstojämlikhet och 
inkomströrlighet mellan generationer. 
Det senare söker att undersöka i vilken 
omfattning inkomster och inkomst-
skillnader ärvs ned mellan generatio-
ner. Eller annorlunda uttryckt, i vilken 
mån individer gör klassresor samt de 

mekanismer som påverkar detta.
I min första forskningsartikel visar 
jag att nästan 80 procent av svenskar 
födda 1980 har högre arbetsinkomst 
än vad föräldragenerationen hade vid 
samma ålder, vilket är en ökning jäm-
fört med de födda 1970. Den främsta 
anledningen till ökningen har varit 
den starka reallöneutvecklingen sedan 
industriavtalet skrevs år 1997.

Siri Aasma 
berättar om sin tid som praktikant:

”Jag studerar i vilken mån  
individer gör klassresor”
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DEN AKADEMISKA PROCESSEN

2008–2013

2019
I ett nästa steg arbetas artikeln om. Den kortas ner och Daniel försöker  

tydliggöra det vetenskapliga bidraget, i enlighet med kritiken. Artikeln skickas  
in och efter tre stycken refuseringar skriver Daniel ett nytt introduktionskapitel  

och jobbar på att förbättra den matematiska framställningen av modellen.

Efter en genomgång av tänkbara tidskrifter som skulle kunna vara  
intresserade bestämmer Daniel sig för att skicka manuskriptet till den  

renodlade statistiktidskriften Journal of Statistical Theory and Practice (Springer)  
där artikeln också expertgranskas. Efter en revidering accepteras artikeln  

slutligen för publicering veckan innan julafton.
 

I Daniels avhandlingsarbete, som kretsar kring 
företagstillväxt, intresserade han sig för 
statistiska modeller som kan användas för att 
beskriva fenomen som snabbväxande företag. 
Till skillnad från det typiska företaget uppvisar 
ett litet antal snabbväxande företag en 
betydande tillväxttakt från en period till en 
annan. I ett avhandlingskapitel föreslår han ett 
alternativ till gängse statistiska modeller som 
då används för att beskriva förekomsten av 
snabbväxande företag i ekonomin.

2017 – 2018 

2018
Under hösten presenteras artikeln  

för första gången på internseminarium  
i statistik vid Örebro Universitet. 

Daniel jobbar vidare med artikeln  
som skickas till tidskriften  
Computational Statistics &  

Data Analysis där den efter en  
expertgranskning refuseras  

då det vetenskapliga bidraget  
anses för litet.

Daniel börjar intressera sig för en ny typ av 
statistiska modeller, med samma egenskaper, 
men som till skillnad från tidigare studerade 
modeller är förhållande vis enkla att jobba med. 
Resultatet blir 2018 en ny flexibel modell som 
presenteras i en artikel med titeln Asymmetric 
Double Pareto Distribution. Jämfört med andra 
modeller finner Daniel att denna modell ge en 
bättre beskrivning av just företagstillväxt.

Ett pappers väg

2013
En begränsning med den typen  

av modeller som tar höjd för 
extrema avvikelser (som studerade i 
avhandlingen) - tänk snabbväxande 

företag - är att de är svåra att 
praktiskt jobba med. Det vidare 

arbetet läggs därför på is.

Daniel Halvarsson, filosofie doktor



David Autor är 
professor i natio-
nalekonomi vid MIT, 
USA. Han är 
internationellt 
ledande inom 
forskningen om  
hur globaliseringen 
och den tekniska 
utvecklingen, 

däribland artificiell intelligens, påverkar 
arbetsmarknad, produktivitet och 
kompetensbehov.

Eli F. Heckscher-föreläsningen hålls 
varje år till minne av professor Eli F. 
Heckscher och hans verk. Heck-
scher var en ledande nationaleko-
nom och ekonomisk historiker 
under ett halvt sekel, kanske mest 
känd för att ha utvecklat Heck-
scher-Ohlin-teoremet. Föreläs-
ningen arrangeras av Ratio 
tillsammans med EHFF vid 
Handelshögskolan i Stockholm. 

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

Den intelligenta kvinnans 
guide till kapitalism
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INTERNATIONELLA KONTAKTER

Årets föreläsning till minne av Eli F. 
Heckscher hölls av Mary O’Sullivan, 
professor vid universitetet i Geneve på 
temat ”The Intelligent Woman’s Guide 
to Capitalism”. Professor O’Sullivan är 
ekonomhistoriker och har i sin forsk-
ning bland annat studerat nyckelbe-
grepp som vinst, kapital och kapitalis-
mens historia, ekonomiska fenomen 
som hon menar är präglade av alltför 
enkla förklaringar.

O’Sullivan menar att kapital har 
lyfts bort från ekonomins historia och 
att detta har haft stora konsekvenser. 
Istället lyfte O’Sullivan fram ett eget 
förslag kring vad kapital betyder för 
kapitalism, det vill säga ger en intelli-
gent kvinnas guide till kapitalism.

Under sitt Sverigebesök presenterade 
Mary O’Sullivan även studien ”History 
as Heresy: Unlearning the ’Lessons” of 
Monetary & Financial History’ under 
ett forskarseminarium på Ratio. Detta 
kommenterades av Ratios Per-Olof 
Bjuggren, professor.

FAKTA

Entreprenörskap i afrikanska länder
Kristina Nyström, docent vid KTH och 
forskare på Ratio, forskar om entre-
prenörskap och har därför varit en del 
av det EU-finansierade projektet ”En-
hancing Entrepreneurship, Innovation 
and Sustainability in Higher Education 
in Africa”. Härigenom har Nyström 
bland annat deltagit i en workshop vid 
Sokoine University of Agriculture, i 
Morogoro, Tanzania, och träffat entre-
prenörer i landet där entreprenörska-
pet ofta är nödvändighetsbaserat. 

Det övergripande målet med pro-

Institutional change and renewal in mature economies
För tionde året i rad arrangerade Ratio 
den tvärvetenskapliga konferensen 
Ratio Colloquium for Young Social Sci-
entists (RCYSS). Årets konferens som 
hade temat ”Institutional change and 
renewal in mature economies” sam-
lade 17 unga forskare från bland annat 
USA, Spanien, Tjeckien och Finland. 
En rad olika samhällsvetenskapliga 
discipliner såsom nationalekono-

mi, företagsekonomi och ekonomisk 
historia var representerade under 
konferensens två dagar.

Utöver sedvanliga sessioner där de 
unga forskarna diskuterade sina ve-
tenskapliga papper, bjöd årets upplaga 
även på två stycken keynote-före-
läsningar av Robin Gustafsson, Aalto 
University, samt Sameeksha Desai, 
Kauffmann Foundation.

jektet är att bidra till att förbättra 
utbildningen för fem afrikanska uni-
versitet och utveckla best practice-ex-
empel. Som en del i detta har lärare i 
entreprenörskap och innovation från 
de afrikanska universiteten deltagit 
i workshops i Stockholm och Köpen-
hamn. I den tredje workshopen på sina 
hemuniversitet sprider sedan lärarna 
kunskapen vidare till sina kollegor 
som förhoppningsvis kan bidra till 
att fler studenter blir inspirerade till 
entreprenörskap.

Heckscherföreläsare 2020: David Autor



Hanna Almlöf, juris doktor, och Per-Olof 
Bjuggren, professor, har fått artikeln 
”Regulation and Transaction Cost 
Perspective on the Design of Corporate 
Law.” publicerad i European Journal of 
Law and Economics. Här beskriver de 
hur bolagsrätt kan utformas för att 
främja avtal med låga transaktionskost-
nader och applicerar detta på ett 
svenskt fall. 

Martin Korpi, ekonomie doktor, har 
tillsammans med professor William A.V. 
Clark studerat de lönepremier som finns 
i svenska storstäder i artikeln ”Migration 
and Occupational Careers: The Static 
and Dynamic Urban Wage Premium by 
Education and City Size”. 
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PUBLICERADE  ARTIKLAR
Almlöf, H. & Kristiansson, K. (2019). 
Dispens från de aktiebolagsrättsliga 
låneförbuden. Svensk Juristtidning. 

Anderson, B. S., Wennberg, K., & 
McMullen, J. S. (2019). Editorial: 
Enhancing quantitative theory-tes-
ting entrepreneurship research. 
Journal of Business Venturing, 34(5), 
105928. DOI: 10.1016/j.jbu-
svent.2019.02.001

Asnafi, N., Shams, T., Aspenberg, D. & 
Öberg, C. (2019). 3D Metal Printing 
from an Industrial Perspective—Pro-
duct Design, Production, and 
Business Models. BHM Berg- und 
Hüttenmännische Monatsheft, 
164(3), 91-100. DOI: 10.1007/
s00501-019-0827-z

Balachandran, C., Wennberg, K. & 
Uman, T. (2019). National culture 
diversity in new venture boards: The 
role of founders’ relational demo-
graphy. Strategic Entrepreneurship 
Journal, 13(3), 410-434. DOI:10.1002/
sej.1327

Baraldi, E., Havenvid, M., Linné, Å., & 
Öberg, C. (2019). Start-ups and 
networks: interactive perspectives 
and a research agenda. Industrial 
Marketing Management, 80, 58-67. 
DOI: 10.1016/j.indmar-
man.2018.02.002

Bergh, A., Erlingsson, G. Gustafsson, 
A. & Wittberg, E. (2019). Municipally 
Owned Enterprises as Danger Zones 
for Corruption? How Politicians 
Having Feet in Two Camps May 
Undermine Conditions for Accounta-
bility. Public Integrity, 21(3). DOI: 
10.1080/10999922.2018.1522182

Bjuggren, P-O. & Almlöf, H. (2019). A 
Regulation and Transaction Cost 
Perspective on the Design of 
Corporate Law. European Journal of 
Law and Economics, 47(3), 407-433. 
DOI: 10.1007/s10657-019-09620-x

Eriksson, K., Ernkvist, M., Laurell, C., 
Moodysson, J., Nykvist, R. & 
Sandström, C. (2019). A revised 
perspective on innovation policy for 
renewal of mature economies – His-
torical evidence from finance and 
telecommunications in Sweden 
1980–1990. Technological Forecas-

ting and Social Change, 147, 152-162. 
DOI: 10.1016/j.techfore.2019.07.001.

Geissinger, A., Laurell, C., Öberg, C., & 
Sandström, C. (2019). How sustaina-
ble is the sharing economy? On the 
sustainability connotations of 
sharing economy platforms. Journal 
of Cleaner Production, 206, 419-429. 
DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.09.196

Geissinger, A., Laurell, C., Sand-
ström, C., Eriksson, K. & Nykvist, R. 
(2019). Digital entrepreneurship and 
field conditions for institutional 
change – Investigating the enabling 
role of cities. Technological Forecas-
ting and Social Change, 146, 
877-886. DOI: 10.1016/j.techfo-
re.2018.06.019

Gustafsson, A. (2019). Busy Doing 
Nothing – Why Politicians Implement 
Inefficient Policies. Constitutional 
Political Economy, 30(3), 282-299.  
DOI: 10.1007/s10602-019-09280-8

Kask, J. & Öberg, C. (2019). Why 
”majors” surge in the post-disruptive 
recording industry. European Journal 
of Marketing, 53(3), 442-462. https://
doi.org/10.1108/EJM-11-2017-0841

Korpi, M., & Clark, W.A.V. (2019). 
Migration and Occupational Careers: 
The Static and Dynamic Urban Wage 
Premium by Education and City Size. 
Papers in Regional Science, 98(1), 
555-574. DOI: 10.1111/pirs.12328

Minniti, M., Andersson, M., Brauner-
hjelm, P., Delmar, F., Rickne, A., 
Thorburn, K., Wennberg, K. & 
Stenkula, M. 2019. Boyan Jovanovic: 
recipient of the 2019 Global Award for 
Entrepreneurship Research. Small 
Business Economics, 53(3), 547-533. 
DOI:10.1007/s11187-019-00233-x

Laurell, C., Sandström, C., Berthold, 
A. & Larsson, D. (2019). Exploring 
barriers to adoption of Virtual Reality 
through Social Media Analytics and 
Machine Learning – an assessment 
of technology, network, price and 
trialability. Journal of Business 
Research, 100, 469-474. DOI: 
10.1016/j.jbusres.2019.01.017

Laurell, C., Sandström, C., & Suseno, 
Y. (2019). Assessing the interplay 
between crowdfunding and sustai-
nability in social media. Technologi-

Hanna Almlöf, juris doktor

Martin Korpi, ekonomie doktor
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Docent Magnus Lodefalk och fil dr 
Andreas Hatzigeorgiou undersöker i 
artikeln ”Migration and Servicification: 
Do Immigrant Employees Spur Firm 
Exports of Services?” hur invandrare 
påverkar tjänsteexporten hos företaget 
de arbetar för. Deras resultat indikerar 
att anställda invandrare stimulerar 
företagens export av tjänster, med en 
starkare effekt för kvalificerade och 
nyanlända invandrare.

Professor Christina Öberg studerar i sin 
artikel “The role of business networks 
for innovation” affärsnätverkens roll för 
olika typer av innovationer. Genom 
fallstudier kategoriserar Öberg 
egenskaperna hos affärsnätverk utifrån 
deras roll i att skapa olika typer av 
innovationer och utifrån dess konse-
kvenser för affärsnätverket.
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cal Forecasting and Social Change, 
141, 117-127 DOI: 10.1016/j.techfo-
re.2018.07.015

Lodefalk, M. & Hatzigeorgiou, A. 
(2019). Migration and Servicification: 
Do Immigrant Employees Spur Firm 
Exports of Services? The World 
Economy, 42(11), 3368 - 3401 DOI: 
10.1111/twec.12838

ePDFPDF

Shepherd, D., Wennberg, K., 
Suddaby, R. & Wiklund, J. (2019). 
What Are We Explaining? A Review 
and Agenda on Initiating, Engaging, 
Performing, and Contextualizing 
Entrepreneurship. Journal of 
Management, 45(1), 159-196 DOI: 
10.1177/0149206318799443

Öberg, C. (2019). Additive manu-
facturing – Digitally changing the 
global business landscape. Europe-
an Journal of Management and 
Business Economics, 28(2), 174-188. 
DOI: 10.1108/EJMBE-11-2018-0116

Öberg, C. (2019). The role of business 
networks for innovation. Journal of 
Innovation & Knowledge, 4(2), 
124-128. DOI: 10.1016/j.
jik.2017.10.001

Öberg, C. & Alexander, A. T. (2019). 
The openness of open innovation in 
ecosystems – Integrating innovation 
and management literature on 
knowledge linkages. Journal of 
Innovation & Knowledge, 4(4), 
211-218. DOI: 10.1016/j.
jik.2017.10.005

Öberg, C. & Shams, T. (2019). On the 
verge of disruption: Rethinking 
position and role – The case of additi-
ve manufacturing. Journal of 
Business and Industrial Marketing, 
34(5), 1093-1105. DOI: 10.1108/
JBIM-10-2018-0293

ACCEPTERADE 2018
Bergh, A., Erlingsson, G. & Wittberg, E. 
Engberg, E., Gustavsson Tingvall, P. & 
Halvarsson, D. (in press). Direct and 
indirect effects of private- and 
government-sponsored venture 
capital. Empirical Economics. DOI: 
10.1007/s00181-019-01770-w

Grafström, J. & Sundström, K. (in 
press). Wind Power and Job Creation. 
Sustainability.

Halvarsson, D. (in press). Maximum 
Likelihood Estimation of Asymmetric 
Double Type II Pareto Distributions. 
Journal of Statistical Theory and 
Practice.

Halvarsson, D, Gustafsson, A. & 
Gustavsson Tingvall, P. (in press). 
Subsidy Entrepreneurs: An Inquiry 
into firms seeking public grants. 
Journal of Industry, Competition and 
Trade. DOI: 10.1007/s10842-019-
00317-0

Laurell, C., Sandström, C., Eriksson, K., 
& Nykvist, R. (in press). Digitalization 
and the future of Management 
Learning: New technology as an 
enabler of historical, practice-orien-
ted, and critical perspectives in 
management research and learning. 
Management Learning. DOI: 
10.1177/1350507619872912

Nyström, K. (in press). Working for an 
Entrepreneur: Heaven or hell?. Small 
Business Economics. DOI: 10.1007/
s11187-019-00276-0

Stadin, K. (in press). Firms’ Employ-
ment Dynamics and the State of the 
Labor Market. Macroeconomic 
Dynamics. 

Öberg, C. (in press). The role of 
innovation metrics in innovation 
systems. International Journal of 
Innovation Management.

Magnus Lodefalk, docent

Christina Öberg, professor
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Sandström, C. (2019). Tracking the 
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Malm Lindberg, H. (2019). Avtal eller 
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Nyström, K. (2019). Vem vill jobba för 
en entreprenör? Stern, C. (Red.), En 
dynamisk arbetsmarknad. Stockholm: 
Dialogos Förlag.

Sonnegård, E. (2019). Anställnings-
skyddet i ett internationellt perspek-
tiv. Stern, C. (Red.), En dynamisk 
arbetsmarknad. Stockholm: Dialogos 
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ARTIKLAR UTAN PEER REVIEW
Agarwal, N., Lodefalk, M., Stenberg, 
M., Tang, A., Tano, S. & Wang, Z. (2019, 
11 december). The effects of export 
credit guarantees on firm performan-
ce. Vox. Hämtad från http://www.
voxeu.org

Andersson, M., Braunerhjelm, P., 
Delmar, F., Rickne, A., Stenkula, M., 
Thorburn, K. & Wennberg, K. (2019). 
Konkurrens, selektion och entrepre-
nöriellt lärande – Global Award for 
Entrepreneurship Research 2019 till 
Boyan Jovanovic. Ekonomisk debatt, 
2019(5). 6-16. 

Grafström, J. (2019). Technological 
Change in Service of the Environment. 
IAEE Energy Forum, 2019(1), 51-54

Joyce, P. (2019). Sverige kan lära om 
integration från sina grannar. 
Ekonomisk debatt, 2019(2), 46-56

Andrea Geissinger har tillsammans med 
Christoffer Laurell, Christina Öberg och 
Christian Sandström publicerat 
bokkapitlet ”Tracking the Institutional 
Logics of the Sharing Economy”. Boken 
ges ut hos Edward Elgar Publishing. 

Fil dr Daniel Halvarsson har intresserat 
sig för hur vanligt det är med företag 
som växer ”snabbt” från en period till en 
annan, jämfört med företag som knappt 
växer över huvud taget. I artikeln 
”Maximum Likelihood Estimation of 
Asymmetric Double Type II Pareto 
Distributions” undersöker Halvarsson 
därför en ny matematisk funktion vars 
egenskaper tycks stämma väl överens 
med vad som faktiskt observeras, när 
man tittar i data, över hur vanligt det är 
med företag som växer ”snabbt”.

Andrea Geissinger, doktorand 

Daniel Halvarsson, filosofie doktor



•  29  • 

PUBLIKATIONER 2019

Lodefalk, M., Tang, A. & Tano, S. (2019). 
Statliga garantier i utrikeshandeln 
– mönster, effekter och reflektioner. 
Ekonomisk debatt, 47(8), 38-51.  

Malm Lindberg, H. (2019). Mats 
Larsson: Krig, kriser och tillväxt 1914 
– 1945. Ekonomisk debatt, 2019(7), 
71-74. 

Sandström, C., Jörnmark, J., Björk-
lund, M. & Hvarfner, K. (2019). 
Innovationspolitik – ett överutbud av 
stöd och hinder?. Ekonomisk debatt, 
2019(7), 67-70.   

RAPPORTER
Grönbäck, J., Karlson, N. & Malm 
Lindberg, H. (2019). Den danska 
konflikträttens proportionalitetsprin-
cip. Stockholm: Ratio. 

Joyce, P. (2019). Arbetskraftsinvand-
ring – vägar framåt. Stockholm: Ratio. 

Karlson, N. (2019). Utstationeringsdi-
rektivet – socialt skydd eller förtäckt 
protektionism. Stockholm: Ratio. 

Stern, C. & Paulsson, E. (2019). 
Framtidens kollektivavtal? Medarbe-
taravtal ur parternas perspektiv. 
Stockholm: Ratio.

Waas, B. (2019). The Proportionality 
Principle in German and European 
Rules of Industrial Conflict. Stock-
holm: Ratio. 

WORKING PAPERS
Grafström, J. (2019). China’s Wind 
Power Development – An Anatomy of 
Mishaps. Ratio Working Paper no. 317. 
Stockholm: Ratio. 

Long, V. & Domeij, B. (2019). Trade-
marks and Appropriability in the 
Digital Era - Evidences from Swedish 
Video Games Industry. Ratio Working 
Paper no. 318. Stockholm: Ratio. 

Joyce, P. (2019). Labor market 
Integration of Refugees in Scandina-
via after 2015. Ratio Working Paper no. 
319. Stockholm: Ratio. 

Grafström, J. (2019). China’s Public 
policy failures related to China’s Wind 
Power Development. Ratio Working 

Paper no. 320. Stockholm: Ratio. 

Gustafsson, A. (2019). Busy Doing 
Nothing – Why Politicians Implement 
Inefficient Policies. Ratio Working 
Paper no. 321. Stockholm: Ratio. 

Wennberg, K. & Anderson, B. (2019). 
Editorial: Enhancing Quantitative 
Exploratory Entrepreneurship 
Research. Working Paper no. 322. 
Stockholm: Ratio.

Wennberg, K. & Anderson, B. (2019). 
Editorial: Enhancing Quantitative 
Theory-Testing Entrepreneurship 
Research. Working Paper no. 323. 
Stockholm: Ratio.

Nyström, K. (2019). Working for an 
entrepreneur: Heaven or Hell? 
Working Paper no. 324. Stockholm: 
Ratio.

Liss, E., Korpi, M. & Wennberg, K. 
(2019). The American Dream Lives in 
Sweden: Trends in Intergenerational 
Absolute Income Mobility. Working 
Paper no. 325. Stockholm: Ratio.

Klofsten, M., Lundmark, E., Wennberg, 
K. & Bank, M. (2019). Incubator 
specialization and size: divergent 
paths towards operational scale. 
Working Paper no. 326. Stockholm: 
Ratio.

Halvarsson, D. (2019). Asymmetric 
Double Pareto Distributions: Maxi-
mum Likelihood Estimation with 
Application to the Growth Rate 
Distribution of Firms. Working Paper 
no. 327. Stockholm: Ratio. 

Daunfeldt, S-O., Engberg, E., Halvars-
son, D., Kokko, A. & Tingvall, P. (2019). 
Wholesale firms: A catalyst for 
Swedish exports?. Working Paper no. 
328. Stockholm: Ratio.

Long, V. (2019). IPRs and Appropriabili-
ty in the Digital Era: Evidence from the 
Swedish Video (Computer) Games 
Industry. Wokring Paper no. 329. 
Stockholm: Ratio.

Professor Karl Wennberg är redaktör för 
antologin ”Entreprenörskap för en 
levande landsbygd” som ges ut av Famil-
jen Ingvar Kamprads Stiftelse. Antologin 
innehåller 15 texter om landsbygdsut-
veckling och entreprenörskap i 
Norrland. 

Professor Nils Karlson analyserar 
utstationeringsdirektivets utveckling 
och 2018 års förändring i rapporten 
”Utstationeringsdirektivet – socialt 
skydd eller förtäckt protektionism”. 

Karl Wennberg, professor 

Nils Karlson, professor 
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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 
2020 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-
tions and markets as a driver 
for sustainable development.

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.
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Ratio som mötesplats  Ratio i Almedalen 2019  
Ratio arrangerar varje år egna seminarier under 
politikerveckan i Almedalen på Gotland. 2019 var 
arbetsmarknadsfrågor, utmaningarna mot den 
svenska modellen och unga forskare i fokus på 
Ratios seminarier. 

Några av de teman som diskuterades var hur 
den svenska modellen kan värna trygghet i  
förändring och hur migrationen påverkar arbets-
marknaden. Ratios forskare medverkade dess- 
utom i paneler om allt från global uppvärmning 
till generationsskiften i småföretag.
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Hur ser unga forskare på framtiden? Vilka utmaningar finns? 
Har politiska ungdoms- och studentförbund lösningarna? 
Under detta seminarium diskuterade deltagare från Ratios 
program Unga forskare och ungdomspolitiker några av 
Sveriges viktigaste framtidsfrågor.

Hur kan den svenska modellen värna trygghet i förändring? 
Tillsammans med goda villkor och flexibilitet var detta länge 
utmärkande drag för modellen. Hur ser det ut i dag då 
arbetsmarknaden utmanas av digitalisering och migration? 
Klarar parter och politik av att säkra vingarnas trygghet? 

I seminariet medverkade utbildningsminister Anna 
Ekström, Sveriges ingenjörers förhandlingschef Camilla 
Frankelius, Handelsanställdas förbundsordförande Susanna 
Gideonsson, Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten, Visitas 
vd Jonas Siljhammar, Moderaternas utbildningspolitiska 
talesperson Kristina Axén Olin, professor Karl Wennberg, 
professor och vice vd Ratio Lotta Stern och professor och 
Ratios VD Nils Karlson.

Naod Habtemichael,  
ordförande för Centerstudenter, 
diskuterade politikens roll.Utbildningsminister Anna Ekström i samtal med Kristina Axén Olin (m)

Unga forskare om framtidenEn flexibel arbetsmarknad  
– hur kan den svenska modellen ge vingarnas  
trygghet för individ och företag?

Våra seminarier 

Ratios seminarier besöks av företrädare från bland annat akademi,  
förvaltning, företag, parter och politik.

Medverkande:
Anna Horn, doktorand, jurist, 
Stockholms universitet

Erik Liss, doktorand, national-
ekonom, Ratio & LiU

Elina Fergin Wennberg, 
doktorand, nationalekonom, 
Handelns forskningsinstitut, 
SOFI & Örebro universitet

Filippa Ronquist,  
filosofistuderande, UCL

Isak Kupersmidt, doktorand i 
nationalekonomi, Handelshög-
skolan Stockholm

Jonas Grafström, fil dr, 
miljöekonom, Ratio & LTU

Aleese Rydlund, språkrör 
Gröna studenter

Catarina Kärkkäinen, ordförande, 
Fria Moderata Studentförbundet

Naod Habtemichael, förbunds-
ordförande Centerstudenter
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Stor vikt läggs vid att föra ut forskningsresultat från Ratio, och Ratios forskare medverkar 
inte sällan i media som experter. Året har präglats av forskning om svensk arbetsmarknad, 
men likaså har Ratios forskning om miljöteknik och innovationspolitik fått betydande  
medialt genomslag. I september besöktes Ratio dessutom av Mary O’Sullivan, professor  
vid universitet i Geneve, som intervjuades av såväl media som i en Ratio dialogue.

Ratio i media

Medarbetaravtal blir allt mer 
sällsynta
”Forskarna konstaterar att Sverige har 
världens mest socialt segregerade fack-
liga rörelse. Olika kollektivavtal tecknas 
för olika grupper av anställda. Samma 
arbetsplats kan därför ha flera olika 
kollektivavtal, ett för arbetare, ett för 
tjänstemän och ett för akademiker.”

(Lag & avtal)

– När man frågar vad 
kapitalism är säger 
de flesta vinst. Men 
var uppstår vinster? 
Vem får ta del av 
dem? Och hur snabbt 
urholkas vinsterna? 
Vad gör man med 
vinsten? Om detta vet 
vi väldigt lite, säger 
Mary O’Sullivan, i en 
intervju med magasinet Fokus.

”Det finns inget regelverk inom svensk 
arbetsrätt som fastställer ifall en aktör 
vidtagit för hårda insatser i förhållande 
till vad som kan uppnås. Med anledning 
av detta arrangerades under onsdagen 
ett seminarium av näringslivets forsk-
ningsinstitut Ratio, där regelverken i 
Danmark och Tyskland lyftes fram som 
exempel på fungerande begränsningar 
kring proportioner på fackliga strids-
åtgärder.” 

(Dagens arena)

Arbetsmarknad:
Proportionalitetsprinciper  
i konflikträtten

Likaså har det gått att medialt läsa om 
Grafströms studier om Kinas vindkrafts-
utbyggnad: ”Den kinesiska omställnings-
modellen inom förnybar energi är inte en 
förebild – snarare en röd varningsflagga. 
Misslyckanden i utbyggnaden av vindkraf-
ten visar att något är ruttet i den kinesiska 
ekonomin.” 

(SvD)

Miljöforskning brett uppmärksammad

The Economist uppmärksammar 
skatteforskning

Fortsatt intresse för innovationspolitik Heckscherföreläsare i Fokus

Jonas Grafström och Martin Korpi 
forskning om kostnadsläget kring koldi-
oxidinfångning har uppmärksammats i 
bland annat Expressen, SvD, UNT, Norran 
Södermanlands Nyheter, Kristianstads-
bladet liksom genom en egenförfattad 
debattartikel i Göteborgs-Posten.

Den brittiska tidskriften The Economist 
uppmärksammar Jacob Lundbergs studie 
av Lafferkurvan för höginkomsttagare. 
Lafferkurvan är ett välkänt diagram som 
används för att illustrera att sänkt skatt 
ibland kan ge ökade skatteintäkter. Lund-
berg har pekat på att Sverige är ett av fem 
länder som ligger på fel sida av kurvan.

”Bättre spelregler är viktigare än riktade 
statliga stöd till företag och entreprenö-
rer. Det säger Jason Potts, världsledande 
innovationsforskare, som också har tips 
om hur politikerna ska handskas med 
digitala uppstickare som Uber.” Ratios 
stora forskningsprogram Financing of 
Innovations har fortsatt att väcka upp-
märksamhet, bland annat då den austra-
liensiska professorn Potts besökte Ratio i 
samband med ett lunchseminarium. 

(Dagens Industri)
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Kommunikation i siffror 2019

Videor
Nedladdadde 

rapporter  
på ratio.se 

4763 3733

5 2571 23000

300
Följare i sociala 

medier Visningar av videor 
Nya följare  
på Twitter

Besökare  
på ratio.se

Heckscherföreläsare i Fokus

Ratio webbsänder många seminarier och presentationer som sedan tillgängliggörs via Ratios hemsida. I formatet 
Ratio dialogue intervjuas ledande experter om forskningsresultat av betydelse för företagandets villkor.

Ratio-TV och Ratio dialogue

• Socialt skydd eller förtäckt protektionism – vad händer 
med EU:s rörlighet? Nils Karlson presenterade ny rapport 
om utstationeringsdirektivet.

• Jason Potts at the Ratio Institute. Ratio dialogue med 
professor Jason Potts om god innovationspolitik.

• Vilket EU vill vi ha? Seminarium arrangerat tillsammans med 
Utrikespolitiska institutet och EU-kommissionen i Sverige, 
vilket gästades av bland andra Pär Holmgren (MP), Tomas 
Tobé (M), Li Bennich-Björkman, Uppsala universitet och 
Hans Dahlgren, EU-minister.

• Så suger vi upp klimatutsläppen – Jonas Grafström gästar 
Expressens ledarsnack.

• Arbetskraftsinvandring – vägar framåt? Arbetsmarknads-
forskaren Patrick Joyce presenterar sin rapport om hur 
vi kan underlätta för människor att komma till Sverige för 
att arbeta. Seminarium i samarbete med tankesmedjan 
Fores.

• Unga forskare om framtiden. Almedalsseminarium där 
deltagare från Ratios program Unga forskare samt ung-
domspolitiker diskuterade några av Sveriges viktigaste 
framtidsfrågor.

• En flexibel arbetsmarknad – hur kan svenska modellen 
ge vingarnas trygghet för individ och företag? Almedals-
seminarium med forskningspresentationer av Ratios Nils 
Karlson, Lotta Stern och Karl Wennberg samt diskussion 

med bland andra Anna Ekström, utbildningsminister och 
Jonas Siljhammar, Visita.

• Ratio dialogue med professor Mary O’Sullivan. 

• Perspektiv på delningsekonomin. Andrea Geissinger  
presenterade forskningsresultat.

• Proportionality in Labour Law. Konferens med akademi-
ker, parter, politiker och myndighetsföreträdare.

Jason Potts at the Ratio Institute. Ratio dialogue med professor  
Jason Potts om god innovationspolitik.
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Lunchseminarium: ”Perspektiv på 
delningsekonomi”. Andrea Geissinger, 
25 september. 

Heckscherföreläsning i samarbete 
med EHFF. Mary O’Sullivan, 26 
september. 

Konferens: Proportionality in Labour 
Law. 9 oktober. 

Lansering av svenska resultat från 
World Economic Forum. 9 oktober. 

Pub Hayek: “Frihet och kurdernas 
statslöshet”. Idris Ahmedi, 14 
november. 

Lunchseminarium: ”Framtidens 
kollektivavtal? Medarbetaravtal ur 
parternas perspektiv”. Lotta Stern och 
Emma Paulsson, 26 november.

Boklansering och julmingel:  
”En dynamisk arbetsmarknad”. Lotta 
Stern, 28 november.

EGNA KONFERENSER,  
SEMINARIER OCH  
FÖRELÄSNINGAR

Lunchseminarium: ”Socialt skydd 
eller förtäckt protektionism – vad 
händer med EU:s rörlighet?”. Nils 
Karlson, 31 januari. 

Lunchseminarium: ”Att ge stöd eller 
undanröja hinder?”. Christian 
Sandström, 18 februari.

Pub Hayek: ”Frihet och beskattningens 
makt”. Jacob Lundberg, 20 februari. 

Pub Hayek: ”Frihet och nudging”. Erik 
Angner, 13 mars. 

Seminarium: ”Vilket EU vill vi ha?” i 
samarbete med EU-kommissionen 
och Utrikespolitiska institutet. Nils 
Karlson, 26 mars. 

Öppen årsmöteskonferens och 
mingel: ”EU:s framtid och den svenska 
arbetsmarknadsmodellen”. 9 april. 

Lunchseminarium: ”Teknik och politik”. 
Christian Sandström och Mirko 
Ernkvist, 14 maj. 

Pub Hayek: ”Adam Smith in the 
Workplace”. Dan Klein, 16 maj. 

Seminarium: ”Arbetskraftsinvandring 
– vägar framåt” i samarbete med 
Fores. Patrick Joyce, 12 juni. 

Boklansering: ”Vad är bra respektive 
dåligt med FN:s hållbarhetsmål?”. Lars 
Niklasson, 25 juni. 

Ratio i Almedalen: En flexibel arbets-
marknad – hur kan svenska modellen 
ge vingarnas trygghet för individ och 
företag? 1 juli. 

Ratio i Almedalen: Unga forskare om 
framtiden. 1 juli. 

Pub Hayek: “Frihet och paternalism”. 
Mario Rizzo, 15 augusti. 

RCYSS: “Institutional change and 
renewal in mature economies”. 18-20 
augusti. 

Vilket EU vill vi ha? 
Vad ska skötas på nationell nivå och vad ska hanteras på europeisk nivå? Vilken sorts politik vill 
vi att EU ska föra? Hur kan EU:s bidrag till Sveriges och Europas utveckling värnas och utvecklas? 
Det var några av de frågor som diskuterades på förmiddagsseminariet ”Vilket EU vill vi ha?” vilket 
gästades av bland andra EU-minister Hans Dahlgren (S). 

Seminariet markerade dessutom att det då var 60 dagar kvar 
till vårens Europaparlamentsval. Evenemanget var ett sam-
arrangemang mellan Europeiska kommissionen i Sverige, 
Utrikespolitiska institutet och forskningsinstitutet Ratio 
och en uppföljning på forskarantologin Vilket EU vill vi ha? 
som publicerades inför valet till Europaparlamentet 2014.

Bland talarna fanns Abir Al-Sahlani (C), Pär Holmgren 
(MP), Sara Skyttedal (KD) och Tomas Tobé (M), alla se-
dermera parlamentariker, och Katarina Areskoug, chef 
för EU-kommissionens representation i Sverige, Björn 
Fägersten, doktor och chef UI:s Europaprogram, Joakim 
Nergelius, professor i statsrätt, Örebro universitet, och Nils 
Karlson, professor och vd Ratio.

Seminariet som ägde rum på Europahuset lockade över 
150 deltagare.
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”Payroll taxes, wages and working hours 
in the Retail industry – Are tax cuts 
shifted back onto labor?”. Hans Seerar 
Westerberg, HUI Research. 9 januari. 

”The Labor Market Value of Experien-
ce from Temporary Self-employment”. 
Monia Lougi, Kungliga tekniska 
högskolan. 23 januari. 

”A man’s world? – The impact of a male 
dominated environment on female 
leadership”. Eva Ranehill, Handels-
högskolan vid Göteborgs universitet. 6 
februari.  

“Choice and Competition in the 
Welfare State: Home Care as the Ideal 
Quasi-market”. Mats Bergman, 
Södertörns högskola, Sofia Lundberg, 
Umeå universitet samt Henrik 
Jordahl, IFN. 20 februari. 

”The Long-Term Effects of Long 
Terms”. Therese Nilsson, Lunds 
Universitet och IFN. 6 mars. 

”Information Frictions, Internet and 
the Relationship between Distance 

AKADEMISKA SEMINARIER and Trade”. Anders Åkerman, Stock-
holms universitet. 20 mars. 

”Not So Secret: Understanding Russian 
Defence Spending”. Martin Kragh, 
Utrikespolitiska Institutet. 3 april. 

”Private Information and Design of 
Unemployment Insurance”. Maksym 
Khomenko, Göteborgs universitet. 17 
april.

”The Economics of Planetary Boundries”. 
Gustav Engström, KVA & Beijer Institute 
of Ecological Economics. 8 maj. 

“Revisiting NAFTA: Estimating the U.S. 
Local Employment Effects”. Anca 
Cristea, University of Oregon. 20 maj. 

“Contact at Work and Support for 
Radical Right Parties”. Henrik Anders-
son, Uppsala universitet. 22 maj. 

“When Soft Budget Constraints 
Promote Innovation: Kornai meets 
Schumpeter in Japan”. Max Jerneck, 
Handelshögskolan Stockholm. 5 juni.    

”Polariseringsmyten: Försvinner 
verkligen de medelkvalificerade 

Veckans Ratio
Visste du att Ratio veckovis delar med sig av korta sam-
manfattningar av forskning? Veckans Ratio är en sociala 
medier-satsning som syftar till att ge en bredare publik nya 
perspektiv och kunskaper baserade på Ratios forskning, inte 
sällan med relevans för dagsaktuella frågor.

Texterna skrivs av de enskilda forskarna och bygger på 
deras akademiska kunskaper och slutsatser. Varje public-
erad Veckans Ratio inleds med orden ”Visste du att” och 
avslutas med länkar som leder till relevanta källor.

jobben?”. Michael Tåhlin, Stockholms 
universitet. 4 september.

”Integrated Assessment in a Multi-regi-
on World with Multiple Energy Sources 
and Endogenous Technical Change”. 
Conny Olovsson, Riksbanken. 18 
september. 

“Additive manufacturing and industrial 
transformation: evidence from the 
literature”. Magnus Holmén, Högskolan i 
Halmstad. 2 oktober. 

”When Merchants Stop Accepting Cash? 
Evidence from Sweden”. Niclas Arvids-
son, KTH. 16 oktober. 

” Meal Signals”. Mats Ekman, Mälarda-
lens högskola. 30 oktober. 

”The Swedish transition to equality”. 
Jakob Molinder, Uppsala universitet. 13 
november.  

”Capital and Colonialism – the return on 
British investments in Africa 1869–
1969”. Klas Rönnbäck & Oskar Broberg, 
Göteborgs universitet. 27 november. 

“The Entrepreneurial Society”. Niklas 
Elert, IFN. 11 december. 

Varje  
Veckans Ratio  

når ca 700  
personer
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MEDARBETARE

FORSKARE

Nils Karlson,  
professor och vd

Henrik Malm Lindberg, 
docent

Lotta Stern,  
professor och vice vd

Magnus Lodefalk,  
ekon. dr

Vicky Long,
tekn. dr

Per-Olof Bjuggren, 
professor

Jonas Grafström  
fil. dr

Sebastian Krakowski, 
ekon. dr

Petyo Bonev,  
fil. dr

Robert Demir,  
docent

Daniel Halvarsson,  
fil. dr

Martin Korpi,  
ekon. dr

Monia Lougui, 
tekn. dr

Jacob Lundberg, 
fil. dr

Caterina Alacevich,  
fil. dr

Hanna Almlöf
jur.  dr
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MEDARBETARE

FORSKARE

DOKTORANDER

Christian Sandström, 
docent, forskningschef

Eva Uddén Sonnegård,  
ekon. dr

Magnus Söderberg,  
professor

Kristina Nyström, 
docent

Karl Wennberg, 
professor

Linda Weidenstedt,  
fil. dr

Christina Öberg,  
professor

Andrea Geissinger Erik Liss Rasmus Nykvist

KANSLI

Johanna Grönbäck,  
kommunikationschef

Karl Hatt, kontorschef och 
eventansvarig

Lars Wiik,  
ekonomi

Ida Arnstedt,  
verksamhetscontroller 



STYRELSE

Marie Rudberg,  
administrativ direktör  
Svenskt Näringsliv, ordförande

Eva Domanders,’
 vd Klara

Elina Gobena, 
doktorand KTH

David Johnsson,
 vd Trä- och möbelföretagen

Nils Karlson, 
 vd Ratio

Magnus Larsson, vd  
Expander Business  Consulting AB

Johan Britz, chef  
för strategisk opinionsbildning, 
Svenskt Näringsliv

Carin Stoeckmann,  
vd, Byggmästar´n i Skåne
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STYRELSE

Kansli
Joakim Rönnbäck 

Forskare
Mirko Ernkvist, fil dr
Patrick Joyce, fil lic
Linda Dastory, doktorand
Andreas Hatzigeorgiou, fil dr
Alan Johnson, docent
Karolina Stadin, fil dr
Aili Tang, ekon dr

Forskningsassistenter, praktikanter och 
uppsatsskrivare
Emilie Videnord, forskningsassistent
Klara Hvarfner, praktikant 
Martin Björklund, praktikant 
Siri Aasma, praktikant 
Majken Stenberg, praktikant

Sommarassistenter 
Amelia Möller Andréewitch
Athina Swahn
Eliel Stenström
Elis Carlberg Larsson
John Norell
Lilian Ivstam
Marcus Lindeberg Goñi
Simona Koria

Stort tack till de som lämnat Ratio under 2019 efter att ha arbetat hos oss kortare eller längre tid  
och bidragit till kunskapsutvecklingen!
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RATIOAKADEMIEN

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

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 2019 har en skrift kallad ”Rättvis ojämlikhet i det öppna samhället” tagits fram. Den kommer att lanseras  
under år 2020.

Preses för Ratioakademien var 2015-2019  Björn Wahlroos, professor samt ordförande för Sampo och f.d. ordförande Nordea. 

Övriga medlemmar är: 
• Rune Andersson, ordförande Mellby Gård AB
• Charlotte Bohman, vd C&A Bohman Invest
• Annette Brodin Rampe, företagsledare & styrelseproffs
• Mariana Burenstam Linder, vd ProactiveMedicine
• Peje Emilsson, entreprenör och grundare av Kreab, 

Demoskop, Kunskapsskolan och Silver Life
• Anastasia Georgiadou, vd Alminia AB
• Fredrika Gullfot, vd Simris Alg
• Nils Karlson, vd Ratio

• Thomas von Koch, tidigare vd EQT
• Dan Olofsson, ägare Danir
• Biörn Riese, advokat Jurie
• Carl Fredrik Sammeli, entreprenör och bl.a. grundare av 

Prime
• Susanne Sidén, vd Creativa Strategy
• Fredrik Spendrup, vd Spendrups Bryggerier AB
• Leif Östling, företagsledare och tidigare bl.a. vd Scania

Bilder från året
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KRÖNIKA

Den demografiska sammansättning-
en förändras kontinuerligt och i rask 
takt. SCB räknar med att 19 procent 
av den svenska befolkningen i dag är 
födda utomlands (Joyce 2019), vilket 
nästan är en fördubbling sedan år 2000 
(SCB 2019). Många utlandsfödda är 
flyktingar som har svårt att etablera 
sig på arbetsmarknaden (Joyce 2019; 
Wennberg & Videnord 2019).

Likaså takten på anammandet av 
teknik sker allt snabbare (se Grafström 
2019). När telefonen lanserades 1890 
tog det 67 år till dess 75 procent av 
hushållen hade en i hemmet. När Ipho-
ne lanserades 2007 tog det 8 år innan 
75 procent av befolkningen över 12 år 
hade en smart telefon. Även konkur-
rensen ökar, tiden som en entreprenör 
är ensam på marknaden med sin nya 
produkt har minskat kraftigt (Graf-
ström 2019).

Det förefaller klokt att stå redo när 
förändringen når även ditt jobb och 
ditt företag: att framtidspreppa.

När jobb och företag omvandlas blir 
en del kompetens obsolet och annan 
attraktiv. En del företag går under och 
nya växer fram. Att många nya företag 
går omkull (Lougui 2019) innebär att 
det är riskabelt att både starta och 
arbeta för ett nytt företag (Nyström 
2019). Följaktligen handlar en del av 
preppingen om att hantera osäkerhet.

En nyckelfråga är vem som ska 
ansvara för preppingen. Dagens 

diskussioner handlar främst om 
strukturlösningar såsom statliga 
arbetsmarknadsutbildningar eller 
partssammansatta omställningsför-
säkringar.

Ett skäl till att istället individualise-
ra framtidspreppingen är att individer 
som får och känner ansvar och kon-

troll över sin egen situation tenderar 
att klara jobbiga situationer bättre 
(Karasek & Theorell 1990). De mår 
dessutom ofta bättre under processens 
gång.

Många fackförbund bistår redan i 
dag sina medlemmar med detta genom 
CV-granskning, intervjuträning och 
annat som stärker individers kunskap 
och ger medlemmar bättre förutsätt-
ningar i karriären. Om facken gav än 
mer fokus på medlemmars kompe-
tensutveckling och framtida kon-
kurrenskraft kunde det vitalisera det 
fackliga erbjudandet.

Självfallet har också företag och stat 
ett ansvar. Men det är viktigt att på-
minna om att i en komplex och osäker 
framtid finns goda skäl att vara mikro 
i kontrast till makro; att ha fler lös-
ningar, experimentera och utvärdera. 
Nobelpristagaren Elinor Ostrom (2005) 
kallade sådana system polycentriska. 
Det är lätt att tänka att en strukturom-
vandling bäst möts med en struktur-
lösning, men givet den osäkerhet som 
råder riskerar vi att skapa ett system 
som inte klarar uppgiften. Dessutom 
ger småskalighet, experiment och 
utvärdering ypperliga förutsättningar 
för forskare att studera, analysera och 
utvärdera vilka insatser som fungerar. 
Arbetsmarknadsforskning behövs. Och 
framtidsprepping.

Teknisk förändring, entreprenörskap och migration är några av de områden som Ratios 
forskare studerar. Tydligt är att framtidens arbetsmarknad kommer att se annorlunda ut.

Lotta Stern:
Framtidsprepping på arbetsmarknaden  
– en inställning och omställning

Lotta Stern, professor och ansvarig för 
Arbetsmarknadsprogrammet samt vice vd Ratio.
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