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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,  
organisationer 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.



Många branscher och företag har genom efterfrågebortfall och restriktioner 
drabbats väldigt hårt, med dramatiskt sjunkande intäkter, konkurser och arbets- 
löshet som följd. I andra har arbetssätt, affärsmodeller och värdekedjor drastiskt 
förändrats drastiskt. Precis som efter tidigare kriser kommer detta att leda till 
stora strukturella förändringar i näringslivet. Tillväxten och jobben kommer att 
finnas i delvis andra och nya näringsgrenar. Kunder och konsumenter kommer 
att ändra sina beteenden och företagen kommer att anpassa sig.

Viktigast är kanske att digitaliseringen och AI har tagit ett stort steg 
framåt. Vi har vant oss vid att jobba på distans, ha digitala möten, 

handla än mer över nätet, beställa färdigmat, distansutbilda oss 
och så vidare. Men effekterna på företagens organisation och 
näringslivets struktur kommer också att bli betydande. 
Endast väl fungerande marknader kan hantera den struktur-
omvandling som väntar och allokera om kompetens och 
kapital till dit efterfrågan och jobben kommer att finnas 
framöver.

Allt detta ställer stora krav på arbetsmarknadens 
flexibilitet och förmåga att matcha arbetssökandes 
kompetens med arbets- 
givarnas behov. Detta gäller både på kort och lång sikt. Det 
är också här Ratios forskning har sitt fokus. Sällan har 
behovet av vetenskapligt förankrad kunskap om viktiga 
samhällsutmaningar varit större. 

Trots de speciella omständigheter som 2020 inneburit 
har Ratios verksamhet utvecklats väl med ett ökat antal 
vetenskapliga publikationer av hög kvalitet och stärkt 
medialt och digitalt genomslag. Vi har också säkrat ett 
utökat stöd från Svenskt Näringsliv de kommande åren 
och dessutom fått förbättrade möjligheter till breddad 
profil och extern finansiering på områden som miljö, 
hållbarhet, innovationer och välfärdstjänster som vård 
och omsorg.

  I denna verksamhetsberättelse kan du läsa mer om  
Ratios forskning och aktiviteter under 2020. 

Nils Karlson 
VD och professor Ratio

•  1  • 

Coronapandemin under 2020 har förändrat människors vardag, 
många branschers förutsättningar och hela samhällsekonomin på 
ett helt oförutsägbart sätt. 

Virus, vetenskap och framtid

   Trots de speciella 
omständigheter som 

2020 inneburit har 
Ratios verksamhet 
utvecklats väl med  

ett ökat antal  
vetenskapliga  

publikationer av hög 
kvalitet och stärkt 

medialt och digitalt 
genomslag. 

VD HAR ORDET
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Ratio är ett privat, fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas 
och förbättras. Det är frågor som är strategiskt viktiga för näringslivets och samhällets utveckling. Vi 
genererar ny kunskap – idéer, perspektiv och resultat – för att skapa bättre förutsättningar för besluts-
fattare att fatta välgrundade beslut.

På Ratio är forskning om arbetsmark-
nad och lönebildning särskilt priorite-
rad. Fokus ligger på tvärvetenskaplig 
forskning om svensk ekonomi och 
politik med en tydlig internationell 
koppling. 

Verksamheten styrs av vetenskap-
liga kvalitetskrav. Forskningen är 
långsiktig och kvalitetssäkras i en 
process med granskning på interna 
och externa seminarier, presentatio-
ner på nationella och internationella 
konferenser samt genom publicering 
i vetenskapliga tidskrifter med peer 
review liksom hos välrenommerade 
akademiska förlag.

Genom att arbeta aktörsnära fångar 
vi upp relevanta problemområden som 
behöver utforskas. 

Ratio lägger stor vikt vid att göra 
forskningsresultaten synliga och möj-
liga att använda som diskussions- och 
beslutsunderlag. Relevans, kunskaps-
spridning och genomslag åstadkoms 
genom öppna konferenser, dialog- 
seminarier och möten med besluts-
fattare inom näringsliv, politik och 
förvaltning, genom forskarnas med-
verkan som experter i offentlig debatt, 
samt genom utbyte med andra akade-
miska institutioner och forskare.

Målbilden är att Ratio ska vara bäst i 
Sverige på att förena kvalitet, relevans 
och genomslag när det gäller forsk-
ning om hur företagandets villkor kan 
utvecklas och förbättras. På området 
arbetsmarknad, lönebildning och 
kompetensförsörjning utifrån ett före-

tagsperspektiv ska Ratio vara ledande i 
Sverige och dessutom fungera som ett 
kunskapsnav. Vi ska även vara en vik-
tig mötesplats för beslutsfattare och 
en rekryteringskanal för näringslivet, 
politiken och akademin.

Kunskap och resultat för en bättre framtid
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ÅRET I KORTHET

• Arbetsmarknadsprogrammet 
Finansiärer: Svenskt Näringsliv, Almega, Byggföretagen, 
Energiföretagens Arbetsgivarförening, Glasbransch- 
föreningen, Grafiska Företagen, Industriarbetsgivarna, 
Innovations- och kemiarbetsgivarna, Installatörsföre-
tagen, Livsmedelsföretagen, Maskinentreprenörerna, 
Måleriföretagen, Plåt & Ventföretagen, Gröna arbets- 
givare, Svensk Handel, Teknikföretagen, Transportföre-
tagen, 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.

• From Brownfield to Business: Regional effects of 
brownfield land. 
Finansiär: Familjen Kamprads stiftelse.

• Sociala normers påverkan på hushållsavfallet. 
Finansiär: Formas. 

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

• Toppinkomsttagarna i Sverige. 
Finansiär: Handelsbankens forskningsstiftelser.

Målbilden är att Ratio  
ska vara bäst i Sverige  
på att förena kvalitet,  

relevans och genomslag när 
det gäller forskning om  
företagandets villkor
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ARBETSMARKNADPROGRAMMET  I SIFFROR 2020

2 16
Externa  

föreläsningar

7
Öppna seminarier 
och evenemang  
har arrangerats

2
Artiklar accep- 

terade, avvaktar 
publicering

4
Publicerade 

artiklar

5
Working paper

4
Forsknings- 

rapporter 

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. Det är en av utgångs-
punkterna för Arbetsmarknadspro-
grammet.

Omvärldsförändringar likaväl som 
fallande fackliga medlemstal och 
politiska ingrepp kan innebära att 
den speciella form för lönebildning, 
partsrelationer och delvis kollektivav-
talsbestämda arbetsmarknadsregle-
ringar som har vuxit fram under drygt 
100 år kan vara på väg att förändras, 
egentligen oavsett om parterna eller 
lagstiftaren så önskar.

Inom Arbetsmarknadsprogrammet 
bedrivs en rad olika studier, närmare 
bestämt inom följande delprojekt:
• Framtidens arbetsliv

• Svenska modellens utmaningar

• Arbetsmarknadsregleringar

• Kompetensförsörjning och matchning

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

Under 2020 har studier om bland annat 
artificiell intelligens (AI), löneglid-
ning, gig-ekonomi, kollektivavtal, 
konfliktregler, handel och skatter 
blivit klara.

Forskningen presenteras som regel 
på öppna seminarier inför en bredare 
publik, ofta bestående av företrädare 

från parter, politik, förvaltning och 
media. I år har huvuddelen av dessa 
seminarier varit digitala. Under 
seminarierna kommenteras och 
diskuteras forskningsresultaten oftast 
av olika intressenter och experter, 
såsom partsföreträdare och akademiker.

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

Programmets mål är att bidra med 
ny kunskap om hur ökad flexibilitet, 
stärkt kompetensförsörjning och 
stärkt utvecklingskraft kan åstad-
kommas på svensk arbetsmarknad.

Arbetsmarknadsprogrammet
Arbetsmarknaden förändras. Globalisering, teknikutveckling och nya sätt att  
organisera arbete är några av de fenomen som driver på förändringarna och  
därmed förutsättningarna för den svenska modellen. Sedan år 2017 har Ratio  
därför kraftsamlat på arbetsmarknadsforskning ur ett företagsperspektiv.

ARBETSMARKNADS-
                            PROGRAMMET



KRÖNIKA

Lotta Stern:

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

Under 2020 har den svenska modellen satts 
på prov med las-förhandlingar, pandemier och 
avtalsrörelse. Modellen har stått pall. Men helt 
friktionsfritt har det inte varit. Märkessättningen 
debatteras, LO har problem att hålla samman, EU 
vill sätta minimilöner. 

Framtidens  
svenska modell?

Forskningens bidrag kring den svenska modellens framtid 
kan förefalla begränsad. Förändringarna på arbetsmarkna-
den går snabbt och är dynamiska, medan forskning tar tid 
och forskaren studerar det som är här och nu.

Vad är då bidraget Ratios forskning ger för att rusta inför 
framtiden? Jag vågar påstå att utan en förståelse av hur 
modellen fungerar i dag och hur den har vuxit fram är det 
än svårare att rusta inför framtiden. En underbyggd 
nulägesanalys är en förutsättning för att bereda väg och 
stega ut i framtiden. Forskning är en del i den analysen. 

På Ratio bedrivs arbetsmarknadsforskning i samverkan. 
Genom att möta parterna i öppna seminarier och diskuterar 
problem, genom att fånga upp svårigheter och aktuella 
frågor i referensgrupper skapas en unik inblick i vad som 
gnisslar i den svenska modellen. Ratios arbetsmarknads-
forskning bidrar till den kunskapsbank som krävs för att 
navigera framtid. Genom en unik kombination av makro- 
och mikro-forskning, kvantitativa och kvalitativa studier, 
på mångvetenskapliga sätt är arbetsmarknadsprogrammet 
unikt för Sverige. På lång sikt är (relevant) forskning 
ovärderlig och det är här Ratios forskning gör skillnad. 
Forskning ger kunskapsunderlag, utmanar förgivettagna 
föreställningar och analyserar hur och varför gnissel 
uppstår. Hur framtidens svenska modell kommer att se ut 
mejslas ut av andra aktörer; medlemmar i parternas 
organisationer, parterna själva, svenska regeringar och EU. 

En gissning från min sida är att modellen i sin nuvarande 
form överlever utan större problem på kort sikt. På lång sikt 
krävs reformer – och för att vara ändamålsenliga behöver 
dessa reformer bygga på forskning. 

Lotta Stern, professor i sociologi,  
vice vd och forskningschef  

Arbetsmarknadsprogrammet, Ratio

   Jag vågar påstå att utan en  
förståelse av hur modellen fungerar  

i dag och hur den har vuxit fram är det  
än svårare att rusta inför framtiden.  
En underbyggd nulägesanalys är en  
förutsättning för att bereda väg och  

stega ut i framtiden. Forskning är  
en del i den analysen.  
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Allt fler verksamheter har som följd av digitalisering 
och outsourcing blivit samhällsviktiga. Till skillnad 
från Danmark, Tyskland och Storbritannien saknar 
dock Sverige skydd mot samhällsfarliga konflikter  
på arbetsmarknaden.

Samhällsfarliga  
konflikter i en ny tid  
– utmaningar och  
reformbehov

”Frågan är central och 
angelägen och därför är det bra 
att frågan belyses så som Ratio 

har gjort”, kommenterade 
Martin Wästfelt, förhandlings-

chef Unionen, när han deltog i 
seminariet om rapporten. Även 

Jan-Olof Olsson, expert på 
försörjningsberedskap MSB, 
och John Wahlstedt, arbets-

rättschef Svenskt Näringsliv, 
kommenterade.

Det visar rapporten ”Sam-
hällsfarliga konflikter i en 
ny tid – utmaningar och 
reformbehov”, skriven av 
Nils Karlson, professor i 
statsvetenskap.

I Sverige är de grupper 
som undantas konflikträtten 
mindre och krav på särskilda 
medlemsomröstningar eller 

proportionalitet liksom risk 
för skadeståndskrav saknas. 
Inte heller har Medlingsin-
stitutet eller annan myndig-
het möjlighet att ingripa vid 
samhällsfarlighet.

– I en värld där en stor 
del av den samhällsvikti-
ga verksamheten bedrivs i 
komplexa system där även 

privata aktörer har en kritisk 
roll kan inte detta anses 
ändamålsenligt. Parterna 
borde ha ett gemensamt 
intresse av att definiera hur 
en vidsträckt konflikträtt 
kan upprätthållas och sam-
tidigt värna samhällsviktiga 
behov, menar Karlson.

Lönebildning och den låga löneglidningen

Eva Uddén Sonnegård presenterar rapport om löneglidning. Övriga med- 
verkande var Irene Wennemo, generaldirektör Medlingsinstitutet, Per Widolf, 
förhandlingschef Industriarbetsgivarna, och Martin Wästfelt, förhand-
lingschef Unionen.

Löneglidningen har varit oväntat låg i Sverige och i det 
närmaste obefintlig under senare år. Vad beror detta på? Det 
har Eva Uddén Sonnegård, ekon dr, studerat i rapporten 
”Lönebildning och den låga löneglidningen”.

Löneglidning mäts som löneökningar utöver avtalade 
löneökningar. När löneökningarna 2015–2018 rensas med 
avseende på ålder visar beräkningarna för näringslivet att 
arbetarna har fått negativ och tjänstemännen positiv 
genuin löneglidning om ålderssammansättningen i 
personalstyrkan är densamma som året innan (minus 0,3 
respektive plus 1 procent 2018).

Löneglidningen har inte längre samma innebörd i dag 
som under 1960– till 1990–talen. I den meningen har 
Industriavtalet och märkessättning påverkat såväl storlek 
som innehåll av löneglidningen.

John Wahlstedt Martin Wästfelt

ARBETSMARKNADS-
                            PROGRAMMET



Varför gigga som matkurir?  
Förutsättningar och förväntningar bakom okvalificerat gig-arbete

ARBETSMARKNADS- 
PROGRAMMET
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I rapporten ”Varför 
gigga som matkurir? 
Förutsättningar och 
förväntningar bakom 
okvalificerat gig-ar-
bete” har Ratio-
forskarna intervjuat 
personer som arbetar 

med att köra ut restaurangmat. Re-
sultaten visar att gig-ekonomin fyller 
flera viktiga funktioner för dem som 
jobbar som matkurirer inom gig-eko-
nomin.

Flertalet av matkurirerna i studien 
är högutbildade migranter som har 
svårt att hitta kvalificerat arbete på 
den svenska arbetsmarknaden. De be-
rättar om svårigheten att hitta ett jobb 
som matchar deras kompetenser som 
exempelvis lärare eller inom IT.

– Gig-ekonomin fungerar som ett 

komplement till övriga arbetsmark-
naden som ju har höga trösklar in, 
särskilt för dem som är relativt nya i 
Sverige, säger Linda Weidenstedt.

Många vill jobba och använder där-
för gig-jobbet som en slags buffert tills 
andra jobbmöjligheter dyker upp, för 
att säkra en inkomst, för att lära känna 
staden och för att motionera. Andra 
berättar istället att giggandet kom-
pletterar andra (deltids-)jobb, vidare 
studier, eller det parallella uppbyg-
gandet av en egen verksamhet.

Att speciellt okvalificerat gig-arbete 
ofta innebär en prekär arbetssituation 
är redan etablerat av forskningen och 
situationen för denna studies matku-
rirer är inget undantag: Många klagar 
över otrygghet, brist på arbetsupp-
drag, plattformarnas kontroll och den 
farliga arbetsmiljön. Samtidigt lyfter 

de flera positiva skäl till deras fortsatta 
giggande, som exempelvis flexibilitet, 
självstyrning, och att jobbet känns 
meningsfullt.

– Gig-jobbet som en övergångslös-
ning fyller en viktig funktion på den 
svenska arbetsmarknaden. Man måste 
dock hålla flera tankar i huvudet här: 
Gig-ekonomin behöver utan tvekan 
förbättras, men eventuella reglering-
ar måste ske med varsam hand så att 
inte den funktion som gig-ekonomin 
fyller för giggarna går förlorad, säger 
Weidenstedt.

34 matkurirer, som jobbar genom 
apparna Uber Eats, Wolt och Foodora, i 
Stockholm har intervjuats. Mer än 
hälften av dem kommer från asiatiska 
länder såsom Pakistan och Indien och 
mer än hälften av intervjupersonerna 
har minst tre års universitetsutbildning.

Bakom gig-arbetares beslut att jobba och 
fortsätta jobba inom gig-ekonomin ligger  
flera olika drivkrafter, däribland att många  
högutbildade migranter ser det som en  
övergångslösning. Det visar en intervjustudie, 
skriven av Linda Weidenstedt, sociolog,  
Andrea Geissinger, företagsekonom, och  
Monia Lougui, nationalekonom.

Linda Weidenstedt om gig-arbete i SVT Rapport & Ekonomibyrån
Studien om gig-arbete har rönt mycket uppmärksamhet.   
Linda Weidenstedt har bland annat presenterat sina resultat i  
SVT:s program Rapport och Ekonomibyrån.

Implikationerna från studien har diskuterats på en rad ytterligare  
håll, bland annat i SvD, Transportarbetaren, Landskronaposten,  
Tidningen Syre, Bergh & Wernbergs podcast, Dagens ETC,  
Göteborgs-Posten, Arbetsmarknadsnytt och lokaltidningar runtom  
i hela landet.

Andrea GeissingerLinda Weidenstedt Monia Lougui
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2008: Under konferensen ”En ny svensk arbetsmarknadsmodell?” ’
på IVA presenterades centrala resultat från projektet Den svenska 
modellen, vilket diskuterades av Per Bardh, LO, Anna Ekström, Saco, 
Jonas Malmberg, Uppsala universitet, Lars Magnusson, Uppsala 
universitet, Jonas Milton, Almega, Anders Narvinger, Teknikföretagen, 
Sture Nordh, TCO och Lars Jagrén från Företagarna.

2009: Rapport, seminarium och debattartikel behandlar 
behovet av att göra trygghet i förändring till arbetsmark-
nadsmodellens mål. Henrik Malm Lindberg och Nils 
Karlson är ansvariga forskare.
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Fristående ekonomer: Vi måste se hela sambandet mellan individuell trygghet, fl exibi-
litet och jobbskapande – inte bara stirra oss blinda på Las.

Dagens arbetsmarknadsmodell måste stöpas om, en historisk kompromiss är möjlig mellan 
fack och arbetsgivare.  Målet måste vara en trygghet i tillförsikten om att det fi nns goda möj-
ligheter att få ett nytt välbetalt arbete, att individen vågar pröva sina vingar. För att våga kasta 
loss måste det fi nnas en god inkomstförsäkring vid arbetslöshet. Företagandets villkor måste 
förbättras med bland annat lägre skatter på inkomster och ägande. En samsyn kring trygghet, 
fl exibilitet och jobbskapande skulle återge den svenska modellen dess styrka, skriver ekono-
merna Nils Karlson och Henrik Lindberg på det fristående forskningsinstitutet Ratio.

BAKGRUND

Ratio är ett självständigt forskningsinsti-
tut med uppgift att utveckla och sprida ny 
kunskap om entreprenörskap, marknads-
ekonomi och tillväxt, företagandets villkor 
– lagar, regler och värderingar och hur 
politisk förändring kommer till stånd. Fokus 
ligger på tvärvetenskaplig forskning om 
svensk ekonomi, med tydlig internationell 
koppling. Ratios juridiska organisations-
form är en ideell förening, med företag, 
organisationer och enskilda som medlem-
mar. Föreningen är partipolitiskt obunden. 

D ebatten om Lagen om anställ-
ningsskydd (Las) har den senaste 
tiden tagit ny fart. Samtidigt 

förefaller de välkända positionerna vara 
precis lika låsta som tidigare, oavsett om 
det är arbetsmarknadsministern, fackliga 
företrädare eller arbetsgivarrepresentan-
ter som uttalar sig.

Detta är beklagligt. Inte minst eftersom 
mycket talar för att en historisk kompro-
miss, i linje med den svenska modellens 
tradition och styrka, faktiskt är möjlig. 
Men då gäller det att inte stirra sig blind 
på en enskild lag, som Las, utan lyfta 
blicken till hela frågeställningen om 
sambandet mellan individuell trygghet, 
fl exibilitet och jobbskapande. 

En ny samsyn av detta slag förutsätter 
såväl utvecklade kollektivavtalslösningar 
som ny lagstiftning, och borde kunna 
vara attraktivt för samtliga parter.

Den svenska arbetsmarknadsmodel-
lens unika styrka ligger i att arbetsmark-
nadens parter och staten gemensamt har 
bejakat strukturomvandling och ekono-
misk utveckling. I stället för att skydda 
olönsamma företag med lågt betalda 
arbeten har framväxten av nya välbetalda 
jobb varit modellens rättesnöre. Markna-
dens ”kreativa förstörelse” har setts som 
en möjlighet och inte som ett hot.

Trygghet i förändring, eller med Gösta 
Rehns ord ”vingarnas trygghet”, kombine-
rat med stor fl exibilitet och förändringsvilja 
från såväl individer som företag och, inte 
minst, ändamålsenliga villkor för fram-
växten av lönsamma och snabbväxande 
företag är det förenande kittet i denna klas-
siska svenska modell. Gösta Rehn var so-
cialdemokratisk LO-ekonom och en av de 
ledande artkitekterna bakom arbetsmark-
nadsmodellen under 1950- och 60-talen.

Anpassat till en ny tid bör denna kunna 
fås att fungera precis lika bra och ges 
samma breda uppslutning som då. Men det 
förutsätter att dagens, delvis urspårade, 
modell moderniseras. Flera steg har tagits, 
men det behövs ytterligare reformer.

Målet måste återigen vara att tryggheten 
ska ligga i tillförsikten om goda möjligheter 
att få ett nytt, välbetalt arbete. Det är det 
som ger trygghet i förändring.

Detta är precis motsatsen till vad da-
gens arbetsmarknadsregleringar åstad-
kommer. Det uttalade syftet med Las är 
i stället ökad trygghet i den anställning 
man har för tillfället, inte trygghet i för-
ändring. Följden är att många låses in i 
otrivsamma jobb med få utvecklingsmöj-
ligheter. Man vågar inte byta av rädsla för 

att hamna sist i turordningslistan. Dess-
utom förhindrar lagstiftningen framväx-
ten av nya, dynamiska företag eftersom 
reglerna gör nyanställningar riskfyllda 
och kostsamma. Det skapar ökad otrygg-
het för alla dem, inte minst ungdomar och 
invandrare, som inte har fast anställning.

Minst lika allvarligt, och långt mindre 
uppmärksammat, är att alla de – av de 
fackliga organisationerna starkt ogillade 
– lagar om tidsbegränsad provanställning, 
visstidsanställning, undantag för mind-
re företag etcetera som skapats för att 
minska skadeverkningarna av Las snarast 
förstärker arbetsmarknadens tudelning. 

Bägge dessa lagstiftningskomplex bör 
avskaffas och i stället ersättas av fl exibla 
branschanpassade partsöverenskommel-
ser, precis som före 1970-talet.

M en vad händer då med trygg-
heten? Det är onekligen en 
berättigad fråga i dessa tider av 

ekonomisk kris och strukturomvandling. 
Det är också osäkerheten om detta som 
förefaller blockera en önskvärd föränd-
ring. Därför krävs kompletterande refor-
mer på ytterligare två områden.

Det första gäller löntagarnas inkomst- 
och omställningstrygghet. För att känna 
trygghet i förändring, att våga använda 
vingarna, är det av grundläggande bety-
delse att det fi nns en god inkomstförsäk-

ring i händelse av arbetslöshet. Så är inte 
fallet i dag för stora löntagargrupper. 

Mycket har gjorts när det gäller att 
åstadkomma incitament att söka nytt 
arbete, en bortre gräns för utnyttjande 
och mer försäkringsmässig självfi nansie-
ring. Men när det gäller nivåerna fi nns 
det skäl att ställa sig kritisk. Inte minst 

gäller detta det internationellt sett låga 
taket i den svenska arbetslöshetsförsäk-
ringen. För stora löntagargrupper, inte 
minst bland tjänstemännen, är det väl så 
intressant att inkomsttaket höjs som att 
ersättningen ökas till 85 eller 90 procent 
av en fi ktiv, relativt låg lön. Här borde 
regeringen tänka om. 

Dessutom bör systemen för omställ-
ningstrygghet, det vill säga olika stöd och 
insatser för att öka individens möjligheter 
att få ett nytt arbete utvecklas. Mycket 
talar till exempel för att den så kallade ak-

tiva arbetsmarknadspolitiken, med olika 
former av utbildningsinsatser, match-
ningsprogram och aktivitetsstöd, inte 
fungerar särskilt bra. Här krävs snarast en 
uppstramning och nedbantning.

Ett intressant alternativ till dagens mil-
jardrullning vore att införa kompetens- 
eller medborgarkonton, där den enskilda 
löntagaren själv kan disponera medel för 
sin egen kompetensutveckling. Eventuellt 
skulle det kunna ske inom ramen för de 
kollektivavtalsbundna omställningsav-
talen kombinerat med skattemässiga in-
citament. Här fi nns stora möjligheter till 
effektivitetsvinster och nytänkande.

Den andra kompletterande delen i ett 
nytt system för ökad ”arbetsinkomstrygg-
het” är att det skapas väsentligt bättre 
villkor för framväxten av nya, välbetalda 
jobb i Sverige. Utan detta blir de andra 
åtgärderna verkningslösa. Hur känna 
trygghet i förändring om vi i Sverige är 
dåliga på jobbskapande?

 

I internationell jämförelse har Sverige 
nämligen förhållandevis få företagare 
och lågt nyföretagande, få snabbväxan-

de företag och ett stort beroende av gamla 
storföretag. Att fortsätta expandera den of-
fentliga sektorn är inget hållbart alternativ. 
Netto har faktiskt inte ett enda nytt jobb 
skapats i privat sektor sedan 1950. 

Huvudskälet är brister i det svenska 
företagsklimatet. En mer fl exibel arbets-
marknad är ett viktigt steg i rätt riktning. 
Men det krävs också lägre skatter, såväl 
på inkomster som på ägande, färre häm-
mande regler, fungerande lönebildning 
och ökad näringsfrihet, främst inom 
tjänstenäringarna.

Det fi nns i dag betydande stöd i aktu-
ell forskning kring de tre delarna i detta 
förslag till ökad fl exibilitet, förstärkt och 
moderniserad trygghet och förbättringar 
i företagandets villkor. En samsyn kring 
detta skulle återge den svenska modellen 
dess styrka och tydliggöra rollfördelningen 
mellan lagstiftning och kollektivavtal, sam-
tidigt som såväl fack och arbetsgivare som 
inblandade politiker skulle kunna visa att 
de fått genomslag för sina hjärtefrågor.

Kompromissens verkliga vinnare skulle 
dock vara alla de individer och företagare 
vars vingar skulle få ökad bärkraft.

NILS KARLSON
nationalekonom och statsvetare, docent 

vd för Ratio

HENRIK LINDBERG

fi l dr i ekonomisk historia
arbetsmarknadsforskare vid Ratio

”Arbetsmarknaden behöver
en ny historisk kompromiss”

För att känna trygghet 
i förändring, att våga 

använda vingarna, är det av 
grundläggande betydelse 
att det fi nns en god inkomst-
försäkring i händelse av 
arbetslöshet.”

LO och SAF undertecknar det så kallade Saltsjöbadsavtalet den 20 december 1938. Nu 
är ytterligare en historisk kompromiss möjlig. Vinnarna i en ny arbetsmarknadsmodell 
blir alla de individer och företagare vars vingar får ökad bärkraft, skriver Nils Karlson och 
Henrik Lindberg. FOTO: PRESSENS BILD

Ratio

Arbetsmarknaden behöver en ny historisk kompromiss
2008 & 2009:  Diskussioner om svenska modellen och 
”vingarnas trygghet”. På bilderna syns Per Bardh,  
LO, Anna Ekström, Saco, Lars Jagrén, Företagarna,  
Dag Klackenberg, Svensk Handel, Christin Johansson 
Akademikerförbundet SSR, Lars Magnusson, Uppsala 
universitet, Jonas Malmberg, Uppsala universitet, 
Jonas Milton, Almega, Anders Narvinger, Teknik- 
företagen, och Sture Nordh, TCO.

Ekonomhistorikern Henrik Malm Lindberg har blickat 
bakåt och kan konstatera att las uppkomst under 
1970-talet är ett avbräck från traditionen att avtal före lag 
skulle gälla. Tidigare reglerades anställningsskyddet i 
avtal mellan parterna. Lagens uppkomst var en del av en 
radikalisering som präglade politiken under 1960-talets 
andra hälft. Steg för steg ifrågasattes den mer samför-
ståndsorienterade syn som tidigare funnits.

”Mycket talar för att en historisk kompro-
miss, i linje med den svenska modellens 
tradition och styrka, faktiskt är möjlig. Men 
då gäller det att inte stirra sig blind på en 
enskild lag, som LAS, utan lyfta blicken till 
hela frågeställningen om sambandet mellan 
individuell trygghet, flexibilitet och 
jobbskapande.”, skrev Nils Karlson och 
Henrik Lindberg på DN Debatt 2009.

Henrik Malm Lindberg

15 års forskning om las och  
arbetsmarknadens dynamik
2020 slöt arbetsmarknadens parter en historisk överenskommelse 
om en reformerad arbetsrätt med bland annat nya regler för anställ-
ningsskydd och omställning. Det är  frågor som forskare på Ratio 
länge har studerat utifrån en rad olika perspektiv.

2006: Ratios öppna 
årsmöte har temat 
”Statlig neutralitet  
och företagens 
utvecklingskraft”

2012: Nils Karlson och Ola 
Skånberg tar fram en 
underlagsrapport om 
matchning till Framtidskom-
missionen och pekar på behov 
av underlättad flexibilitet.

2008: Henrik Malm Lindberg och Nils Karlson är aktuel-
la med boken ”En ny svensk modell: vägval på arbets-
marknaden: sönderfall, omreglering, avreglering eller 
modernisering?” (Nordstedts förlag).

20082006 2010 2012

2007 2009 2011
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ARBETSMARKNADS- 
PROGRAMMET

2012-2017: Forskningsprogrammet 
Kompetens för tillväxt studerar 
näringslivets kompetensbehov och 
analyserar orsakerna till bristerna 
kompetensförsörjningen.

2017: Hur påverkar anställ-
ningsskyddets utformning 
produktivitetsutvecklingen?  
I ”Anställningsskydd och 
produktivitet i ett internatio-
nellt perspektiv” ger Eva Uddén 
Sonnegård en forskningsöver-
sikt över anställningsskyddets 
effekter.

2018: ”Hur flexibelt är 
anställningsskyddet i 
kollektivavtalen?”  Det 
svarar Eva Uddén 
Sonnegård på genom att 
studera ett sjuttiotal 
kollektivavtal i rapporten 
med samma namn  
som frågeställningen.

2019: Femton Ratioforskare 
publicerade antologin  
”En dynamisk arbetsmarknad”.

2019: Ratio arrangerar almedals-
seminariet ”En flexibel arbets-
marknad – hur kan svenska 
modellen ge vingarnas trygghet 
för individ och företag?” med 
deltagande av bland andra 
Susanna Gideonsson, då förbunds- 
ordförande, Handelsanställdas 
förbund, Jonas Siljhammar, vd, 
Visita, Kristina Axén Olin, 
utbildningspolitisk talesperson 
(M), och Anna Ekström, utbild-
ningsminister (S).

2020: I SOU 2020:30 En 
moderniserad arbetsrätt 
refereras till åtminstone fem 
olika Ratiostudier om 
alltifrån yrkesutbildning till 
anställningsskyddets effekt 
på produktivitet.

2020: Nils Karlson och Lotta 
Stern påpekar på DN Debatt 
att arbetsmarknadens 
flexibilitet avgör hur Sverige 
kommer klara coronapande-
mins ekonomiska kris.

2020: Historisk partsöver-
enskommelse tecknas.

2017: Eva Uddén Sonnegård 
studerar anställningsskyddets 
effekter på produktivitetsut-
vecklingen i rapporten ”Är 
anställningsskydd ett hinder för 
hög produktivitet?”.

2008 & 2009: Diskussioner om svenska 
modellen och ”vingarnas trygghet”. På 
bilden syns Per Bardh, LO, Anna Ekström, 
Saco, Lars Jagrén, Företagarna, Dag 
Klackenberg, Svensk Handel, Christin 
Johansson Akademikerförbundet SSR, 
Lars Magnusson, Uppsala universitet, 
Jonas Malmberg, Uppsala universitet, 
Jonas Milton, Almega, Anders Narvinger, 
Teknikföretagen, och Sture Nordh, TCO.

Nils Karlson vd Ratio

Lotta Stern vice vd Ratio

15 års forskning om las och  
arbetsmarknadens dynamik

2018: Lotta Stern,  
Linda Weidenstedt  
och Georgios Sideras 
intervjuar företagsledare 
om hur las fungerar i 
praktiken. Det resulterar i 
rapporten ”Anställnings-
skyddets avsedda och 
oavsedda konsekvenser”.

2015: Nils Karlson 
deltar i Almedalssemi-
narium på temat 
”Modern trygghet”

2014 2016 2018 2020

2015 2017 20192013
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TEKNIKUTVECKLING  
OCH ARBETSMARKNAD

Våren 2020 gavs Jonas Grafströms populärvetenskapliga 
bok Moderna tider 4.0 Från kugge i maskineriet till vinnare 
bland algoritmerna ut på Volante förlag. Genom att applicera 
lärdomar från andra tider som upplevdes apokalyptiska tar 
sig Grafström an frågor om arbetsmarknadens utveckling i 
dag. Med det visar han att vi har varit här förut – och att vi 
aldrig har sett något liknande.

Vad blir egentligen konsekvenserna när robotar städar 
bättre och när artificiell intelligens tänker snabbare än vi? 
Det är en av frågeställningarna i boken. Den lanserades till- 
sammans med Volante under ett digitalt samtal med deltag- 
ande av Sara Övreby, samhällspolitisk chef Google i Sverige, 
Patrik Kronqvist, bitr politisk redaktör Expressen, och Lina 
Stenberg, ledarskribent Arbetet.

Vinnare bland  
algoritmerna
– en ny bok om arbets- 
marknadens omstöpning

Det är den övergripande frågeställning-
en för AI-Econ Lab, ett tvärvetenskap-
ligt och globalt forskningslag som leds 
av bland andra Magnus Lodefalk, fors-
kare vid Ratio och Örebro universitet.

Inom ramen för detta program är 
Erik Engberg ny doktorand. Han knöts 
under året därför till Ratio och Örebro 

AI, globalisering och arbetsmarknad

Jonas Grafströms (t. h.) talar  
med Patrik Kronkvist, biträdande  
politisk redaktör Expressen,   
om sin populärvetenskapliga  
bok Moderna tider 4.0 Från kugge  
i maskineriet till vinnare bland 
algoritmerna. 

Jobb har alltid försvunnit, men förändringarna 
skedde långsamt. Den moderna tidens snabbare 
skiften påverkar inte bara några enstaka yrkes-
grupper utan hela samhällen. 

   Vad blir egentligen konsekvenserna 
när robotar städar bättre och  

när artificiell intelligens tänker  
snabbare än vi? 

Erik Engberg ny doktorand

Hur påverkar och omformar framstegen inom artificiell intelligens 
(AI) tjänstemanna- och serviceyrken? Det ska Erik Engberg studera 
som doktorand.

universitet. Engberg är nationalekonom 
och har tidigare läst vid universiteten i 
Uppsala, Stockholm och Harvard. Han 
kommer närmast från en tjänst som 
analytiker vid Tillväxtanalys och har ti-
digare bl.a. arbetat som forskningsas-
sistent på Ratio. Lodefalk är Engbergs 
handledare.
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I sin avhandling har Krakowski 
studerat samspelet mellan artificiell 
intelligens (AI) och människa. Särskilt 
fokus för avhandlingen är hur männ-
iska och AI interagerar och samverkar i 
organisatoriskt beslutsfattande och vad 
som avgör att teknologin tillämpas 
framgångsrikt.

– Det är inte givet att data och AI 
leder till bättre beslut, utan det kan i 
vissa fall till och med vara bättre att 
förlita sig på sig egen erfarenhet än att 
använda den senaste tekniken på fel 
sätt. Samtidigt medför AI omfattande 
förändringar i beslutsfattande som inte 
går att bortse från. Människans roll i 

Magnus Lodefalk bidrar dessutom med 
forskning till det internationella forumet G20. 

Med kollegor studerar han vad artificiell 
intelligens kan betyda för  framtidens  

arbete och vilka internationella policy- 
implikationer det har. De bidrar således  

till G20:s principer om AI. 

Artificiell intelligens kommer att påverka arbetsmarknaden och tjänstesektorn. 
Men hur? Det diskuterades under en digital och tvärvetenskaplig konferens.

Sebastian Krakowski har disputerat med avhandling om AI.

Internationell konferens: 
The Impact of AI on White  
Collar Work

Artificial Intelligence in Organizations:  
Strategy and Decision Making in the Digital Age

– AI:s inverkan på arbetsmarkna-
den och tjänstesektorn är ett ämne 
vars betydelse förmodligen kommer 
fortsätta öka, menar Ratioforskaren 
Magnus Lodefalk, som i samarbete  
med Örebro universitet och det inter-
nationella nätverket Trade and Invest-
ment in Services Associates (TIISA) 
arrangerade en  konferens på temat. 

Syftet var att stimulera tvärve-
tenskaplig forskning om artificiell 
intelligens och dess  inverkan på 
arbetsmarknaden, samt att skapa en 
mötesplats för de forskare som ängar 
sig åt denna typ av forskning. 

TEKNIKUTVECKLING  
OCH ARBETSMARKNAD

Sebastian Krakowski 

beslutsfattande förändras och utvecklas 
ständigt i och med AI, och detta medför 
nya krav på kunskap och lärande för att 
hänga med i utvecklingen, säger 
Sebastian och fortsätter:

– Människans unika inspiration, 
empati, och uppfinningsrikedom är vad 
som gjort henne framgångsrik och 
detta för med sig både möjligheter och 
ansvar när det gäller utvecklingen och 
tillämpningen av AI – människan är 
avgörande!

Krakowski disputerade vid Geneva 
School of Economics and Management 
(Universitetet i Genève) och gjorde en 
ett-årig post doc vid Ratio.

Huvudtalare var Anna Salomons från  Utrecht 
University, Nederländerna, och  Morgan Frank 
från University of  Pittsburg, USA. De lyfte  
bland annat att  överflyttningen av arbets- 
uppgifter från mänsklig arbetskraft till  
maskiner och skapandet av nya jobb  
sker samtidigt och på samma plats.

Konferensen arrangerades av  
AI-Econ Lab, ett forskarnätverk med  
bas vid Örebros Universitet som  
initierats av Magnus Lodefalk.  
Medarrangör var nätverket TIISA  
och finansiärer var Erasmus+ (EU)  
och Wallander, Hedelius- och  
Browaldh-stiftelserna.
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programmet, rapport nr. 15)  
Stockholm: Ratio.

 

PUBLIKATIONER, PAPPER & RAPPORTER

ARBETSMARKNADS-
                            PROGRAMMET

Till skillnad från central lönesättning 
kommer lokal sådan bidra till organisa-
tionsspecifik kunskap, vilket i sin tur 
kommer att skapa starkare företag med 
bättre kunskaper om sina egna 
organisationer. Det visar Lotta Stern, 
professor, i artikeln ”Wage setting as a 
discovery process. Why local is superior 
to central even if one is skeptical 
towards performance-based pay”, 
publicerad i Human Resource Develop-
ment International.

I forskningsöversikten och artikeln 
”Taxes, benefits and labour force 
participation: A survey of the quasi-ex-
perimental literature” (Journal of the 
Finnish Economic Association) har 
Jacob Lundberg, ekon dr, och John 
Norell, doktorand, studerat skatters 
effekter på arbetskraftsutbudet. 
Empirin ger stöd för att högre skatt på 
arbete leder till lägre sysselsättning. 
Effekten är starkare för kvinnor med 
barn. Om den finansiella vinsten av 
arbete ökar kan man istället förvänta sig 
att fler deltar i arbetskraften.

Lotta Stern, professor

Jacob Lundberg, ekon dr
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EGNA SEMINARIER I URVAL
• Lansering En dynamisk arbetsmarknad. 

24 januari. Charlotta Stern, Monia 
Lougui, Jacob Lundberg och Henrik 
Malm Lindberg 

• Webbinarium tillika öppet årsmöte 
”Coronakrisen och framtidens närings-
liv”. Nils Karlson och Charlotta Stern, 22 
april. 

• Lansering Moderna tider 4.0 – Från 
kugge i maskineriet till vinnare bland 
algoritmerna. Jonas Grafström, 28 april 

• Webbinarium ”Människa, maskin & 
marknad”. Sebastian Krakowski, Jonas 
Grafström, Charlotta Stern & Magnus 
Lodefalk, 29 maj. 

EXTERNA FÖRELÄSNINGAR I URVAL
• Nils Karlson föreläste om ”Den 

svenska modellen vid vägs ände?” 
hos Timbros Reformakademin den 11 
januari. 

• Nils Karlson föreläste om ”Liberalt 
reformarbete” hos Fria Moderata 
Studentförbundet den 13 februari. 

• Lotta Stern föreläste om arbets-
marknadsprogrammet hos Buss-
branschens riksförbund den 31 mars.

• Eva Uddén Sonnegård föreläste om 
föräldraförsäkringen hos Moderata 
ungdomsförbundet den 7 april. 

• Eva Uddén Sonnegård föreläste om 
”Framtidens digitala arbetsmark-
nad” hos Svenskt Näringsliv den 14 
maj. 

• Nils Karlson föreläste om digitalise-
ring hos Svenskt Näringsliv den 28 
maj. 

• Jonas Grafström föreläste om 
”Försvinner jobben?” hos MUF 
Norrbotten den 28 maj.

• Nils Karlson föreläste om innovation 
hos Ericsson den 29 maj.

• Jonas Grafström föreläste om 
”Försvinner jobben?” hos Liberala 
ungdomsförbundet den 24 septem-
ber.

• Eva Uddén Sonnegård föreläste om 
”Framtidens digitala arbetsmark-
nad” hos Svenskt Näringsliv den 21 
oktober.

• Jonas Grafström föreläste om 
”Försvinner jobben?” hos Kompe-
tensstiftelserna den 29 oktober.

• Jonas Grafström föreläste om 
kompetensförsörjning hos Reglab 
den 11 november.

• Eva Uddén Sonnegård föreläste om 
”Framtidens digitala arbetsmark-
nad” hos IT & Telekomföretagen den 
17 november.

• Jonas Grafström föreläste hos IKEM 
den 19 november.

• Nils Karlson föreläste om ”Sam-
hällsfarliga konflikter” hos Svenska 
Flygbranschen den 8 december.

• Nils Karlson föreläste om ”Lagstad-
gade minimilöner – något för 
Sverige?” hos Göteborgs universitet 
den 17 december. 

ARBETSMARKNADS- 
PROGRAMMET

• Webbinarium ”Varför är löneglidningen 
så låg?” Eva Uddén Sonnegård, 16 juni.

• Webbinarium ”Varför gigga som 
matkurir?” Linda Weidenstedt,  
3 september.

• Webbinarium ”Löftesbrott och krossade 
förväntningar – Arbetsplatskonflikter i 
domstol”. Lotta Stern & Linda Weiden-
stedt, 22 oktober. 

• Webbinarium ”Samhällsfarliga 
konflikter i en ny tid – utmaningar  
och reformbehov”. Nils Karlson,  
17 november.

Per Widolf, förhandlingschef Industri- 
arbetsgivarna, deltog i ett webbinarium 
om löneglidning.

(Foto: Rikard Westman)

Lena Bjurner, generalsekreterare hos 
Sveriges HR Förening, deltog i ett digitalt 
seminarium om konflikter på arbets-
platsen, outtalade förväntningar, brutna 
löften, ansvar och gråzoner.

(Foto: Sveriges HR Förening)



Ratio som digital mötesplats

WEBBINARIER PÅ RATIOTV
Under våra öppna seminarier 
presenteras forskning som 
kommenteras av externa fors-
kare, arbetsmarknadens parter, 
företagare, tjänstemän eller 
politiker. På så sätt fullföljer 
vi akademins tredje uppgift, 
kunskapsspridning, samtidigt 
som våra forskare får viktig 
återkoppling i sitt arbete. I år 
har alla seminarier sänts live 
över vår Youtube-kanal, Ratio-
TV, och är därmed även möjliga 
att se i efterhand.

BROWN BAG  – ÖVER  ZOOM
Ett brown bag-seminarium är en 
intern kvalitetssäkring som 
genomförs på veckobasis. En 
Ratioforskare presenterar nya 
resultat och får feedback från 
Ratios medarbetarkollektiv. På 
så sätt kommer tvärvetenskapli-
ga perspektiv tidigt in i 
forskningsprocessen samtidigt 
som stöd erbjuds om allt från 
vetenskaplig metodik till tankar 
om behandling av internationel-
la konferenser. Namnet brown 
bag kommer från traditionen att 
bedriva denna typ av seminarier 
över lunch, där deltagarna vid 
universitet 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 
2021 planeras exempelvis en ny 
upplaga av RCYSS – The Ratio 
Colloquium for Young Social 
Scientists, Ratios årliga konfe-
rens för unga forskare. Denna 
gång på temat Institutions and 
markets as a driver for sustai-
nable development.

FORSKARSEMINARIER
Varannan vecka bjuder Ratio in 
forskare från andra institut el-
ler universitet för att presentera 
nya forskningsresultat. Dessa 
diskuteras och opponeras även 
på av en sakkunnig Ratiofors-
kare. På så sätt sker en löpande 
inomvetenskaplig kvalitetssäk-
ring samtidigt som kontakter 
knyts för framtiden. Eftersom 
årets forskarseminarier skett 
över Zoom har det möjliggjort 
för oss att bjuda in forskare från 
hela Sverige och även andra 
länder. Exempelvis deltog Jes-
per Ahlin Marceta, post doc vid 
Tbilisi State University, via länk 
från Georgien.

Ratio har sedan starten varit en mötesplats för forskare, företagare och beslutsfattare 
med intresse för företagandets villkor. Det här året har vi, liksom många andra, behövt 
tänka om. Ratios öppna seminarier och konferenser har flyttat ut till Zoom, Youtube och 

andra digitala kanaler. De diskussioner och möten mellan akademiker, tjänstemän, entreprenörer och 
politiker har på så sätt kunnat fortsätta – men i ett annat format.

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

KUNSKAPSSPRIDNING

Ratios forskning kvalitetssäkras i en aktörsnära process där arbetet löpande får respons från akademi,  
näringsliv och andra samhällsaktörer. En viktig del i detta är vår evenemangsverksamhet.
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Ratio som digital mötesplats Möt Ratios  
forskare genom

Genom den nya satsningen RatioConnect blir  
det lättare för målgrupper att ta del av Ratios 
forskning och möta dess forskare. Projektet,  
som i huvudsak syns på hemsidan, tillgängliggör 
såväl forskningsresultat som kontaktuppgifter.

RatioConnect består bland annat av:

Sammanfattningarna redogör på ca två A4-sidor för bärande 
delar av vetenskapliga publikationer som genomgått peer 
review-processer. De håller en akademisk ton, men upplägget 
påminner snarare om en tidningsartikels. 

FIK syftar till att öka tillgängligheten av Ratios forskning och tas 
fram av forskarna i samarbete med kommunikationsavdelning-
en. Genom dessa sammanfattningar kan fler ta del av resultat 
från publikationer som annars publiceras enbart i vetenskapliga 
journaler. 

Aktuell expert är ett sätt att lyfta fram en forskare som får möjlighet att berätta om sitt 
arbete inom ett aktuellt ämne. 

Som utgångspunkt spelas alla Ratios öppna seminarier in och tillgängliggörs digitalt över Ratios 
Youtube-kanal som kallas för RatioTV. Ett urval av de senaste videofilmer finns på Ratios hemsida. 
På kanalen finns alltifrån vetenskapliga seminarier, panelsamtal med experter och intervjuer med 
internationella forskare.

Ratio dialogue är en programserie på Ratios Youtube-kanal, och podcast via Acast, där fil dr Jonas 
Grafström eller professor Nils Karlson intervjuar forskare och andra experter. Läs mer på s 33.

Forskning i korthet (FIK) är svenska samman- 
fattningar av publicerade vetenskapliga artiklar,  
skrivna av Ratioforskare. 

Forskning i korthet

Aktuell expert

Video & podcast: RatioTV

KUNSKAPSSPRIDNING

Connect

•  15  • 
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Genom Ratios forskning om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras 
söker vi ny kunskap och nya idéer utifrån ett företagsperspektiv. Inom området  
företagandets villkor bedrivs forskning om bland annat entreprenörskap, digi-
talisering, tjänstefiering, handel och strukturell omvandling. Korsbefruktningen 
mellan denna forskning och Ratios arbetsmarknadsforskning är särskilt viktig.

Företagandets villkor 

FÖRETAGANDETS  
VILLKOR

FÖRETAGANDETS VILLKOR I SIFFROR 2020

17
Externa  

föreläsningar

5
Öppna seminarier 
och evenemang

6
Artiklar accep- 

terade, avvaktar 
publicering

10
Working paper

Kvinnors representation – och faktiska makt –  
i bolagsstyrelser
Kvinnors representation i bolags-
styrelser diskuteras återkommande 
inom både forskning och politik. I 
artikeln ”The Shape of Female Board 
Representation” fördjupar professor 
Christina Öberg frågan om kvinnors 
styrelserepresentation och studerar 
istället deras makt och inflytande.

– Representationen av kvinnor i 
bolagsstyrelser är en sak, vilken makt 
och inflytande de har en annan. Inflyt- 
andet beror ofta på om en styrelseleda-
mot sitter i fler styrelser eller ej – där 
den ledamot som sitter i fler styrelser 
har mer makt än den som sitter i färre. 

Men det missar ofta forskningen som 
studerar kvinnors representation i 
styrelser, berättar Christina Öberg.

Öberg studerar dels hur många 
styrelseuppdrag en kvinna har, dels 
hur nätverken som följer av flera 
styrelseuppdrag formas. Resultatet 
tyder på att kvinnornas inflytande 
varierar med antalet sammankopp-
lingar i styrelsen, antalet styrelseupp-
drag som den kvinnliga styrelseleda-
moten har, storleken på nätverket som 
den kvinnliga styrelseledamoten är en 
del av, och slutligen huruvida nätverket 
består av direkta eller indirekta länkar.

1
Bok

4
Bokkapitel 

Christina Öberg

24
Publicerade 

artiklar
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En effektiv innovationspolitik

De mest lovande startup-företagen verkar  
ofta inte ha nytta av inkubatortjänster

Hur skapas innovation och vad är en 
ändamålsenlig innovationspolitik? 
Det är frågor som Christian Sand-
ström, Karl Wennberg och Nils Karl-
son tar sig an i boken ”Bureaucrats or 
Markets in Innovation Policy” (2019). 
Under 2020 har forskarna fortsatt 
arbeta med frågan, bland annat genom 
att publicera ett Working Paper och 
en vetenskaplig artikel i journalen 
Review of Austrian Economics. 

Sandström och Wennberg deltog 
även på ett webbinarium arrangerat 
av brittiska Institute of Economic 
Affairs. Här förklarade de varför rikta-
de stöd och bidrag inte ger det ökade 
antal innovationer som beslutsfat-
tare ibland förväntar sig. Istället 
skapas innovationer bättre genom 
att tillhandhålla rätt kompetens och 
på att stärka institutioner. En viktig 

För att locka startup-företag söker 
många inkubatorer ompositionera sig 
eller differentiera sina erbjudanden till 
specifika branscher eller nischer. Men 
grundproblemet är att inkubatortjäns-
ter ofta inte verkar vara av intresse för 
de mest lovande startup-företagen. 

Ju större en inkubator är, desto 
mer fokus har den på forskningsnära 
verksamhet och på hållbarhetsfrågor. 
Men hållbarhetsfokuset kan vara mer 
av en legitimeringsstrategi än ett ut-
tryckligt urvalskriterium: Även hos de 
hållbarhetsorienterade inkubatorerna 
dominerar nämligen företag utan 
hållbarhetsfokus som inkubatorföre-
tag. Endast 20 procent av alla företag 
i ”hållbara” företagsinkubatorer har 

någon form av hållbarhetsprofil.
Det är några av de resultat som 

framkommer i studien ”Incubator 
specialisation and size: divergent 
paths towards operational scale” 
i vilken professor Karl Wennberg 
tillsammans med Magnus Klofsten, 
Erik Lundmark och Nata Bank har 
undersökt relationen mellan inkuba-
torers storlek och rekryteringsstrategi. 
Närmare bestämt analyseras fyra olika 
strategier för 96 olika företagsinkuba-
torer i Sverige, Tyskland och Finland. 
Studien är publicerad i Technological 
Forecasting and Social Change.

Inkubatorer har till syfte att syfte att 
främja och underlätta nystartade före-
tags väg mot tillväxt och lönsamhet.

slutsats är att när politiker försöker 
lösa påstådda marknadsmisslyck-
anden är istället risken för att olika 
politikmisslyckanden skapas hög. Det 

kan handla om snedvriden konkur-
rens eller företag som ägnar sin tid åt 
att söka offentliga bidrag istället för 
välståndsutveckling.

FÖRETAGANDETS 
VILLKOR

Karl  Wennberg

Christian Sandström

Sandström och Wennberg 
förklarade varför  

riktade stöd och bidrag  
inte ger det ökade antal  

innovationer som  
beslutsfattare ibland  

förväntar sig

Ett av de största problemen för företagsinkubatorer är bristen på lovande 
startup-företag som söker sig till dem. Detta trots en ihållande tillväxt av 
framgångsrika startup-företag. 
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PUBLIKATIONER, PAPPER & RAPPORTER
• Aldieri, L., Grafström, J. & Paolo 

Vinci, C. (2020). Job Creation in the 
Wind Power Sector Through Marshal-
lian and Jacobian Knowledge 
Spillovers. Ratio Working Paper No. 
340. Stockholm: Ratio.

• Aldieri, L., Grafström, J., Sundström, 
K. & Vinci, C.P. (2020). Wind Power 
and Job Creation. Sustainability, 
12(1), 45. DOI: 10.3390/su12010045

• Andersson, F. & Lodefalk, M. (2020). 
Business Angels and Firm Perfor-
mance: First Evidence from Popula-
tion Data. Ratio Working Paper No 
341. Stockholm: Ratio.

• Angwin, D. & Demir, R. (in press). 
Multidexterity: Combining competing 
business models in transforming  
economies. Management and 
Organization Review.

• Aramo-Immonen, H., Carlborg, P., 
Hasche, N., Jussila, J. J., Kask, J., 
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(2020). Charting the reach and 
contribution of IMP literature in other 
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47-62. 

• Bjuggren, P-O. (2020). Klimatet kan 
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Debatt, 2020(2), 72-76. 

• Coad, A., Daunfeldt, S-O. & Halvars-
son, D. (2020). Amundsen versus 
Scott: Are growth paths related to 
firm performance? Ratio Working 
Paper No. 344. Stockholm: Ratio.
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EU-accession affect domestic 
market structures and firm level 
productivity? Empirica, 47, 343-364. 
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• Fu, K., Wennberg, K., & Falkenhall, B. 
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Multi-Brand Events and Social Media 
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(2020). Social media analytics for 
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Assessing user perceptions of the 
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techfore.2018.06.012
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EGNA SEMINARIER & KONFERENSER

EXTERNA FÖRELÄSNINGAR I URVAL

• Pub Hayek: Frihet och innovationspolitik 
– byråkrater eller marknader? Christian 
Sandström, 3 februari. 

• Öppen föreläsning: Open borders 
– beginner and expert level med Fabio 
Rojas. Karl Wennberg och Charlotta 
Stern, 13 maj. 

• Mycket mer för mindre – tillväxt och 
hållbarhet i Sverige. Jonas Grafström, 
Christian Sandström och Axel Wieslan-
der, 18 maj.

• Rättvis ojämlikhet i det öppna 
samhället. Ratioakademien, 30 
september. 

• Pub Hayek: Frihet och postmodernism. 
Johan Lundberg, 21 oktober. 

• Lansering: Mer för mindre? Tillväxt och 
hållbarhet i Sverige. Jonas Grafström 
och Christian Sandström, 1 december. 

• Lotta Stern föreläste om ”Politisk 
sociologi” för Fria Moderata Studentför-
bundet, den 8 februari 

• Sebastian Krakowski föreläste om 
”Humans and Algorithms in Organizatio-
nal Decision Making” hos Stockholm 
School of Economics, den 12 februari. 

• Nils Karlson föreläste om ”Statecraft 
and Liberal Reform” hos Students för 
Liberty, den 13 mars. 

• Jonas Grafström föreläste om ”Mer för 
mindre” för MUF Stockholm, den 7 juni. 

• Christian Sandström föreläste om 
”Omställning och innovation” hos 
Aktuell Hållbarhet, den 24 juni. 

• Jonas Grafström föreläste om ”Fram- 
tidens arbetsmarknad” hos IKEM, den  
7 april 

• Christian Sandström föreläste om ”How 
sustainable is Swedish economic 
development?” hos Chalmers Alumni 
Network, den 18 april. 

• Nils Karlson föreläste om ”Reopening: 
Lessons From Across Europé” hos Adam 
Smith Institute, den 12 maj. 

• Nils Karlson föreläste om ”Populism 
and Crisis” hos Atlas Liberty Forum, den 
12 maj. 

• Nils Karlson föreläste om ”Statecraft 
and Liberal Reform” hos Instituto Juan 
de Mariana, den 15 maj. 

• Jonas Grafström föreläste om ”Mer för 
mindre” hos MUF Stockholm den 7 juni. 

• Christian Sandström föreläste om 
”Omställning och innovation” hos 
Aktuell Hållbarhet den 24 juni. 

• Nils Karlson föreläste om ”Liberalism 
och nationalekonomi” hos Stureakad-
min, Timbro, den 12 september. 

• Nils Karlson föreläste om ”Europe 
Roundtable: Restoring Essential 
Freedoms in 2021” hos Atlas Liberty 
Forum den 11 november. 

• Nils Karlson föreläste om ”Liberalt 
reformarbete - utanför partipolitiken” 
hos Fria Moderata Studentförbundet 
den 5 december.

• Nils Karlson föreläste om ”Lagstadgade 
minimilöner – något för Sverige?” hos 
Centrum för forskning om arbete och 
sysselsättning – Work and Employment 
Research Centre (WE) den 9 december.

• Nils Karlson föreläste om ”Politiken och 
statens roll under krisen” hos Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, 
den 15 december
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Frida Wennberg, förhandlingschef Telia, Nils Karlson, professor och vd Ratio, Magnus 
Larsson, vd Expander Business Consulting AB, Lotta Stern, professor och vice vd Ratio, 
diskuterar coronakrisen och framtidens näringsliv.

Maria Wetterstrand, VD för Miltton 
Purpose, hållbarhetskonsult och 
samhällsdebattör, tidigare språkrör för 
Miljöpartiet, deltog i webbinariet om 
studien Mycket mer för mindre.

Maria Wetterstrand  
(Foto: Fredrik Hjerling)



Samhällsvetarnas perspektiv på 
coronakrisen

Det har Karl Wennberg, professor vid 
LiU och forskare Ratio, tillsammans 
med kollegor undersökt i studien 
”Explaining the homogene diffusion 
of COVID-19 nonpharmaceutical 
interventions across heterogeneous 
countries.”, publicerad i Proceedings of 
the National Academy of Sciences (PNAS).

Deras resultat visar att grannländers 
beslut kan ha vägt tyngre än det egna 
landets smittspridning när OECD-län-
dernas regeringar införde hårda 
restriktioner. Man härmade varandra 

– utan närmare nationell analys.
Att följa andra länders exempel sna-

rare än att utgå från det egna landets 
situation kan ha inneburit att länder 
stängde ner antingen för tidigt eller för 
sent under pandemins inledande ske-
de. Det betyder att även det omvända 
kan gälla: Om länder följer varandra 
när man lättar på, eller återinitierar, 
den restriktiva politiken, finns det en 
risk att länder antar en politik som 
är suboptimal ur ett epidemiologiskt 
perspektiv.

FÖRETAGANDETS 
VILLKOR

Karl Wennberg, professor

  Det behövs stora insatser  
för de mest utsatta i samhället,  

däribland många invandrare,  
om vi framöver ska undvika en  

ohållbar  integrations- och  
arbetsmarknadssituation 

Karl Wennberg med flera  
på DN Debatt (2020-03-27).

  It will take several years to tally the total number of deaths, bankruptcies,  
layoffs, suicides, mental health problems, losses to GDP and investments, and other 
costs attributable not just to the virus but to the measures used to fight it. It should 
already be obvious, however, that the economic and social costs of lockdowns are 

enormous: estimates from the OECD suggest that every month of pandemic-related 
restrictions will shrink the economies of advanced countries by two percent.

Nils Karlson, Charlotta Stern och Daniel B. Klein  
i Foreign Affairs (2020-05-12.

   För det första innebär en globalisering på reträtt att specialiseringen mellan  länder minskar och  
därmed används inte produktionsresurserna på bästa sätt på global nivå. För det andra kommer företagen  

inte att producera för en lika stor marknad, och konsumenter och företag för inte tillgång till ett lika stort utbud  
av varor och tjänster. Både minskad skala i produktionen och ett sämre utbud påverkar välfärden negativt.  
För det tredje blir konkurrenstrycket lägre, och det minskar produktiviteten i ekonomierna. För det fjärde  
väntas företagen i allmänhet investera mindre i innovationer och på så vis bli mindre produktiva när deras  
innovationer bara kan säljas på en mindre marknad. En annan effekt är att den handelspolitiska miljön blir  

än mer osäker både för företag och länder, vilket i sig är negativt för ekonomin. 
Magnus Lodefalk skriver essän  

”Är globaliseringen pausad och vad innebär det?”  i Kvartal (2020-04-09). 

FLERA RATIO-FORSKARE DELTOG I DEBATTEN 
Coronakrisen innebär stora utmaningar för flera delar av samhället. Flera av Ratios forskare har  
därför engagerat sig i den mediala debatten kring effekterna av covid-19-pandemins restriktioner  
och belyst frågor om bland annat ekonomi, integration, handel, beslutsfattande och arbetsmarknad.
Ratios forskarna har bl a intervjuats i Al Jazeera och VoxEU.

MÅNGA FÖLJDE JOHN MOT LOCKDOWNS OCH SKOLSTÄNGNINGAR
Den 11 mars deklarerade WHO att utbrottet av det nya coronaviruset var en pandemi.  
Under de följande två veckorna antog ca 80 procent av OECD-länderna hårda  
åtgärder såsom skolstängningar och lockdowns. Varför blev åtgärderna så  
likartade när länderna och dess smittspridning var så olika?
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– I en så här svår och osäker situa-
tion är det mycket jobbigare att vara 
ensam och ha fel än att ha fel tillsam-
mans med andra. Då kan det kännas 
bättre att göra som hela gruppen, 
särskilt när man får stå till svars inför 
befolkningen, kommenterar Karl 
Wennberg studiens resultat i en inter-
vju med DN (2020-09-13).

Studien är skriven tillsammans med 
Abiel Sebhatu, Stefan Arora-Jonsson 
och Staffan I. Lindberg.



MER FÖR MINDRE
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Sagt om boken

Sverige lyckas kombinera tillväxt          med minskat resursutnyttjande
I boken Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige visar Jonas Grafström, fil dr, och  
Christian Sandström, docent, att Sveriges ekonomi har växt samtidigt som utsläppen minskat.

Andrew McAfee, forskare vid MIT och författare till “More from Less”, har sagt följande om boken:

”With this excellent book, Grafström and Sandström show us that the phenomenon of getting more from less is a widespread 
one. We can’t become complacent, but their work highlights that we should be optimistic, because we now know how to 
improve both the human condition and the state of Nature at the same time.”

Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer:

”Boken beskriver på ett lättillgängligt sätt hur politiska styrmedel och ny teknik har minskat miljöbelastningen på flera sätt. 
Författarna inger en befriande optimism samtidigt som enorma utmaningar kvarstår, inte minst hur teknik tillsammans med 
andra insatser kan hantera klimatfrågan.”

Sveriges befolkning har ökat med drygt 1,6 miljoner och 
ekonomin nästan fördubblats sedan 1990. Trots det har 
koldioxidutsläppen minskat med 27 procent och BNP per 
koldioxidenhet gått ner med 60 procent mellan åren 1990 
och 2018. 

– Vi har studerat hur miljöskadliga utsläpp och använd-
ningen av naturresurser i Sverige har förändrats över tid, 
med andra ord hur hållbar Sveriges ekonomiska tillväxt har 
varit, säger Jonas Grafström. Våra resultat visar att utsläp-
pen i många fall har minskat – trots ökad konsumtion.
Exempelvis minskade utsläppen av växthusgaser från inri-
kes transporter med 15 procent från 19,3 miljoner ton år 1990 
till 16,5 miljoner 2018. Utsläppen från personbilar minskade 
under samma period med 21 procent, trots att antalet bilar 
ökade med 1,2 miljoner. Förklaringen till varför bilarnas 
koldioxidutsläpp har minskat beror på teknikutveckling och 
fler miljöbilar.
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Sverige lyckas kombinera tillväxt          med minskat resursutnyttjande

Mer Coca-Cola för mindre resurser 
Ett enkelt exempel på hur det går åt mindre resurser för att skapa en likvär-
dig produkt är en vanlig burk från Coca-Cola. För 50 år sedan vägde en burk 
med Coca-Cola 85 gram, sedan dess har man kapat mängden aluminium 
per burk med nästan 80 procent. I dag väger en burk 15 gram. Det går åt en 
mindre mängd aluminium, vilket är både mer lönsamt för Coca-Cola och 
mindre skadligt för miljön.

Liknande siffror märks 
för hushållens vattenan-
vändning per capita som 
sjunkit med omkring 15 
procent. Utsläppen av 
växthusgaser från Sveriges 
el- och fjärrvärmeproduk-
tion har minskat med cirka 
25 procent. 

Av de 26 luftförorening-
ar Naturvårdsverket mätt 
sedan 1990 har 24 gått ner 
fram till 2017. I många fall 

har det skett mer än en halvering.

Boken, som lanserades 1 december, bygger på öppen 
statistik från bland annat Naturvårdsverket och SCB.
– Vad vi gör är en empirisk kartläggning. Vi adresserar den 
stundtals kontroversiella frågan om det är möjligt att förena 

ekonomisk tillväxt med 
hållbar utveckling, men vi 
har så långt det är möjligt 
försökt att angripa uppgif-
ten utan att hänge oss till 
pessimism eller överdriven 
teknikoptimism, säger 
Christian Sandström.

Teknologi, marknad och 
politik driver utvecklingen 
framåt. På många sätt är 
Sverige ett föregångsland 
när det kommer till en håll-
bar tillväxt. Men det finns 
fortfarande områden där Sverige måste bli bättre. 

– Alla siffror pekar förstås inte åt rätt håll. Globalt rör 
vi oss tyvärr allt längre bort från klimatmålet, och i en allt 
snabbare takt, så det finns inga skäl att slappna av i klimat-
frågan. Med den här studien hoppas vi bidra till en fördju-
pad och faktabaserad analys, utan att för den sakens skull 
förminska de stora utmaningarna som finns i Sverige och 
världen, säger Grafström.

Boken en bearbetning av och fortsättningen på rapporten 
”Mycket mer för mindre – tillväxt och hållbarhet i Sve-
rige” (2020). Studien är inspirerad av dels boken More for 
less skriven av MIT-forskaren Andrew McAfee (2019), dels 
essän ”The Return of Nature: How Technology Liberates the 
Environment” av Jesse Ausubel (2015).

Jonas Grafström Christian Sandström
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Programmet Unga forskare innefattar 
sommarassistenter, forskningsassis-
tenter, doktorander, praktikanter och 
uppsatshandledning samt ett alum-
ninätverk. Det är en arbetsform som 
givit goda resultat både för de unga 

akademikerna och för Ratio. Att flera 
blir medförfattare till publikationer 
visar att arbetet både är konkret och 
effektivt. Programmet ger doktoran-
der och nyligen disputerade stöd att 
utveckla sin fortsatta akademiska 

PROGRAM FÖR UNGA FORSKARE

I programmet ingår ett  
nätverk som består av drygt  

100 alumner varav 11 har  
disputerat och 19 doktorerar.

UNGA FORSKARE

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

Sommarassistenter 
Under sommaren 2020 arbetade 
13 assistenter tillsammans med 
seniora forskare. Att arbeta som 
assistent hos Ratio är en bra bas 
för vidare karriär, inte bara inom 
akademin. 

Praktikanter
Under 2020 hade Ratio sex praktikanter som 
kom från olika lärosäten och discipliner. Praktiken 
har skett inom ramen för de sökandes utbild-
ningar och praktikanterna har fått delta och 
bidra i flera olika projekt för att kunna tillgodo-
göra sig en bredd av metoder och arbetssätt. 

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. Programmets syfte är 
att stimulera fler att börja forska inom områden av stor betydelse för Sveriges utveckling. 

För framtida forskare 

Christian Sandström tillsammans med några av Ratios sommarassistenter 2020.
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Under min tid som praktikant på 
Ratio har jag fått möjlighet att 
medverka i flera olika forsk-
ningsprojekt, som omfattar 
alltifrån orsaken bakom upp-
komsten av nya jobb i Sverige 
till monopolisternas roll under 
1980-talets avregleringsprocess. 
Mina arbetsuppgifter varierade 
beroende på vilket projekt jag 
deltog i, men i stor sett handlade 
de om databehandling, program-
mering och kvalitativ kodning av 
arkivmaterial – en kombination 

som passade min utbildningsbakgrund mycket väl.  
De erfarenheter jag fått från min praktiktermin på Ratio 

är otroligt givande, särskilt med tanke på att jag siktar på 
att bli forskare i framtiden. Genom arkivstudierna har jag 
fördjupat min förståelse för olika ekonomiska teorier, och 
från de stundtals utmanade programmeringsuppgifterna 
vässat mina färdigheter i programmet Python. Men den 
som jag värderar mest på är att få lära mig många nya, kva-
litativa metoder och där igenom inser vikten av kvalitativa 
metoder i nationalekonomisk forskning. 

Innan jag gjorde min praktik på Ratio var jag inställd på 
att nationalekonomiska frågeställningar kan endast be-
svaras genom rigoröst formulerade matematiska modeller, 
men Ratios tvärvetenskapliga miljö, vilken uppmuntrar till 
kunskapsutbyte mellan olika akademiska discipliner, fick 
mig att tänka om. Jag är väldigt tacksamt för denna lärdom 
och ska ta med mig den i mina fortsatta studier.

Lukas, praktikant hösttermi-
nen 2020, har läst national-
ekonomi och ekonomisk 
historia vid Handelshögskolan 
i Göteborg

Martin är forskningsassistent 
på Ratio och har en master i 
statsvetenskap från 
Stockholms universitet.

Weronika, sommarassistent 2020, är läkarstudent  
vid Karolinska Institutet och utbildad national- 
ekonom från Handelshögskolan i Stockholm

För att utveckla framtidens sjukvård 
behöver vi både kunna mäta hälsa och 
analysera för- och nackdelar med olika 
sätt att organisera vården. Under min tid 
på Ratio har jag som sommarassistent 
fått jobba med att studera hur man mäter 
hälsa. Jag arbetade med att undersöka 
hur olika finansieringskällor påverkar 
sjukvårdens effektivitet, kvalitet och 
patientupplevelse. Syftet var att jämföra 
system där ett centra dominerar vår-
den med ett där det finns flera styrande 

organ. Frågan är relevant då andelen 
privatfinansierad sjukvård har ökat över 
tid. Vidare är hälsoekonomiska utvärde-
ringar av stor vikt för framtida besluts-
processer. För att utforska detta har jag 
samlat data och inventerat internatio-
nellt etablerade hälsoindex. Därtill har 
jag använt OECD:s data för att göra olika 
statistiska analyser. I sammandrag tyck-
te jag att det var otroligt värdefullt att få 
bidra med nya insikter till forskningen.

Jag har hittills under min tid 
som forskningsassistent inom 
Arbetsmarknadsprogrammet 
samförfattat rapporten Medar-
betaravtal, personalkostnader 
och produktivitet om effekterna 
av medarbetaravtal. Kollektiv-
avtalens effekter är något som 
studeras för lite och rapporten 
är ett försök att lyfta frågan 
om hur avtalsform påverkar 
företagens ekonomi. Jag har även 
sammanställt enkätdata på hur 
människor ser på arbete och 

relationen till sin arbetsgivare som underlag för en del av 
slutrapporten. 

Jag arbetar också med en rapport om kollektivavtalets 
regelbörda. Syftet med rapporten är att jämföra centra-
liseringsgraden och flexibiliteten i avtalen inom olika 
branscher. Att läsa igenom de olika kollektivavtalen ger en 
inblick i problemen som kan uppstå vid implementering. Det 
är lätt att förstå att det kan kännas krångligt för företagen, 
något som framgår i flera av intervjuerna vi genomfört som 
en del av materialinsamlingen. 

Jag har tidigare gjort praktik på Ratio inom ramen för 
mina masterstudier i statsvetenskap. Som forskningsassis-
tent får jag bidra till Arbetsmarknadsprogrammet samtidigt 
som jag fortsatt lär mig saker inom flera olika forsknings-
områden tack vara den tvärvetenskapliga miljön.

Lukas Ma berättar om sin tid 
som praktikant:

UNGA FORSKARE

Weronika Brzuchalska  
berättar om sin tid som sommarassistent:

Martin Björklund berättar om  
sin tid som forskningsassistent:



Ratio har starka tvärvetenskapliga nätverk runtom i världen. I flera projekt  
samarbetar vi med internationella forskare. Regelbundet arrangeras konferenser, 
kollokvier och seminarier med internationella inslag, om än år 2020 har inneburit 
att vissa övningar skjutits på framtiden och andra justerats.

Internationella samarbeten

Fördjupat utbyte med  
europeiska forskare

Flerårigt samarbete  
om samutvecklingen  
av teknik och regleringar

Digitala möten och seminarier  
över hela världen
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De frågor som är mest diskuterade 
nationellt i många EU-länder är sällan 
desamma som diskuteras på EU-nivå. 
Tvärtom står oftare den nationella 
arbetsmarknaden och ekonomins 
produktivitet högre upp på agendan.  
För att kunna analysera och utbyta 
erfarenheter kring dessa och andra 
nationellt viktiga frågor har därför en 
rad forskningsinstitut från EU-länder 
gått samman i ett internationellt nätverk, 
så även Ratio. Initiativet kommer från 
det tyska institutet IW, Köln.

Inom ”Economic Think Tank 
Exchange” (ETTE) diskuteras regelbun-
det ämnen såsom konkurrenskraft, 
tillväxt, sysselsättning och delnings-
ekonomi.

Rasmus Nykvist doktorerar inom 
företagsekonomi vid Ratio och Örebro 
universitet. Tillsammans med forskar-
kollegor vid Aalto universitet, Finland, 
och Handelshögskolan, Stockholm, 
och Ratio är han del av ett flerårigt 
konsortium kallat ”Digital History of 
Telecom and Exchanges in Finland and 
Sweden” som bygger på en gemensam 
databas.

10 forskare arbetar i projektet och 
har tillsammans utvecklat en unik 

forskningsdesign som bygger på  
samarbete mellan forskningsinstitu-
tioner och empiriska fall. Hittills har 
de samlat och digitaliserat över 1 2000 
unika källor och genomfört över 40 
muntliga historieintervjuer.

Rasmus, som forskar om det lång-
siktiga samspelet mellan teknisk 
utveckling och politisk förändring, har 
från samarbetet så här långt presente-
rat två vetenskapliga papper.

Omställningen till fler digitala möten och 
seminarier har inneburit att fler interna-
tionella utbyten har kunnat göras under 
året. Ratio har exempelvis arrangerat en 
öppen digital föreläsning på temat ”Open 
borders” med sociologiprofessorn Fabio 
Rojas, Indiana University, och de interna 
akademiska seminarierna kunnat gästats 
av forskare såsom Paul Lewis, professor i 
politisk ekonomi, King’s College, London.

På samma sätt har Ratios forskare kun-
nat medverka i seminarier som arrang-
erats på andra håll i världen, exempelvis 
deltog Nils Karlson i ett digitalt runda-
bordssamtal på temat ”Restoring Free-

dom in Europe ”, arrangerat av Atlas network, och Christian Sandström och Karl 
Wennberg presenterade forskningsresultat om innovationspolitik hos brittiska 
Institute of Economic Affairs.

INTERNATIONELLA  
KONTAKTER

Fabio Rojas, professor i sociologi på  
Indiana University

RasmusNykvist  disputerar under 
 vårterminen 2021.
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RATIO 2020

AKADEMISKA SEMINARIER
A blessing or a curse? The divergent 
links from national attachment, 
pride, and chauvinism to social and 
political trust”. 
Gina Gustavsson, Uppsala  
universitet. 8 januari. 

“Globalization and Populism  
in Europe”.  
Andreas Bergh, IFN. 21 januari. 

“The gender gap in early career  
wage growth: The role of children,  
job mobility and upward  
occupational mobility”. 
Abdulaziz Abrar Reshid,  
Linnnéuniversitetet. 5 februari. 

”The Government Whispering to  
Entrepreneurs: Public Venture  
Capital, Tax Reforms and Firm 
Productivity”. Samuele Murtinu, 
University of Groningen. 4 mars.

“Differences in mobility patterns  
of men and women after job loss”. 
Martin Henning, Handelshögskolan  
i Göteborg. 15 april. 

“Access to financial capital and  
immigrant self-employment:  
Evidence from a Swedish reform”. 
Mats Hammarstedt,  
Linnéuniversitetet. 29 april. 

”Getting paid for doing good: 
Employee Working Conditions as 
a Source of Supplier Competitive 
Advantage in the Market for B2B 
Cleaning Services”. 
Anders Broström, KTH.  
2 september. 

”Tjänstemannarörelsen och  
framväxten av trygghets- och om-
ställningsavtal i den  
svenska modellen”. 
Jan Ottosson, Uppsala  
universitet. 16 september.

”Irregularities in public procurement 
- does it affect regional markets?”. 
Emanuel Wittberg, Linköpings  
universitet. 14 oktober. 

“Technological progress and  
participation in global value chains” 
Hein Roelfsma, University of  
Utrecht. 16 oktober.
 
”How Can There Be ’Too Much’  
Individualism?”. 
Jesper Ahlin Marceta, Tbilisi State 
University. 28 oktober. 

”Developing Technician Skills for  
Innovative Industries: Theory, 
Evidence from the UK Life Sciences 
Industry, and Policy Implications”. 
Paul Lewis, King’s College  
London. 11 november. 

”Structural consequences of  
cyclical change for marginal  
group employment”. 
Johan Westerman, Stockholms 
universitet. 25 november. 

”The State and the Environment:  
Environmental Policy and  
Performance in 37 Countries  
1970-2010”. 
Andreas Duit, Stockholms  
universitet. 9 december. 

Jan Ottosson, professor i ekonomisk 
historia vid Uppsala universitet, pre-
senterade en studie om framväxten 
av omställningsavtal.

Abdulaziz Abrar Reshid, ekon dr från 
Linnéuniversitetet, besökte Ratio för 
att diskutera löneskillnader.



Andrea Geissinger, doktorand, har 
studerat digital disruption och 
delningsekonomi i en studie publicerad i 
Technological Forecasting and Social 
Change. Artikeln är skriven med 
Christofer Laurell och Christian 
Sandström.

Daniel Halvarsson, fil dr, har skrivit det 
statistiska pappret “Maximum 
Likelihood Estimation of Asymmetric 
Double Type II Pareto Distributions” som 
publicerats i Journal of Statistical 
Theory and Practice.
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PUBLICERADE  ARTIKLAR
Aramo-Immonen, H., Carlborg, P., 
Hasche, N., Jussila, J. J., Kask, J., 
Linton, G., Mustafee, N., & Öberg, C. 
(2020). Charting the reach and contri- 
bution of IMP literature in other discipli-
nes: A bibliometric analysis. Industrial 
Marketing Management, 47-62. 

Aldieri, L., Grafström, J., Sundström, K. 
& Vinci, C.P. (2020). Wind Power and 
Job Creation. Sustainability, 12(1), 45. 
DOI: 10.3390/su12010045

Friesenbichler, K. (2020). Does 
EU-accession affect domestic market 
structures and firm level productivity? 
Empirica, 47, 343-364. DOI: 10.1007/
s10663-018-9423-9

Fu, K., Wennberg, K., & Falkenhall, B. 
(2020). Productive entrepreneurship 
and the effectiveness of insolvency 
legislation: a cross-country study. 
Small Business Economics. 54(2), 
383–404. DOI: 10.1007/s11187- 
018-0040-6

Geissinger, A., & Laurell, C. (2020). 
Multi-Brand Events and Social Media 
Engagement- Concentration or Spill 
Over? Event Management, 24(2-3), 
253-262.

Geissinger, A., Laurell, C., Öberg, C., 
Sandström, C. & Suseno, Y. (2020). 
Assessing user perceptions of the 
interplay between the sharing, access, 
platform and community‐based 
economies. Information Technology & 
People, 33(3), 1037-1051.

Geissinger, A., Laurell, C. & Sand-
ström, C. (2020). Digital Disruption 
beyond Uber and Airbnb – Tracking the 
long tail of the sharing economy. 
Technological Forecasting and Social 
Change, 155, 119323. DOI: 10.1016/j.
techfore.2018.06.012

Gustavsson Tingvall, P. & Videnord, J. 
(2020). Regional differences in effects 
of publicly sponsored R&D grants on 
SME performance. Small Business 
Economics, 54, 951-969. DOI: 10.1007/
s11187-018-0085-6

Halvarsson, D. (2020). Maximum 
Likelihood Estimation of Asymmetric 
Double Type II Pareto Distributions. 
Journal of Statistical Theory and 
Practice, 14(22).

Halvarsson, D, Gustafsson, A. & Gustavs-
son Tingvall, P. (2020). Subsidy Entre- 
preneurs: An Inquiry into firms seeking 
public grants. Journal of Industry, 
Competition and Trade, 20, 439-478. 
DOI: 10.1007/s10842-019-00317-0

Karlson, N. (2020). The Idea Vacuum of 
Liberalism and the Quest for Meaning 
and Community. Journal of Contextual 
Economics, 139(2019), 259-269.

Karlson, N., Sandström, C., & Wenn-
berg, K. (2020). Bureaucrats or 
Markets in Innovation Policy? – A 
critique of the entrepreneurial state. 
Review of Austrian Economics. https://
doi.org/10.1007/s11138-020-00508-7 

Klofsten, M., Lundmark, E., Wennberg, 
K. & Banks, N. (2020). Incubator 
specialisation and size: divergent 
paths towards operational scale. 
Technological Forecasting & Social 
Change, 151. DOI: 10.1016/j.techfo-
re.2019.119821 

Laurell, C., Sandström, C., Eriksson, K., 
& Nykvist, R. (2020). Digitalization and 
the future of Management Learning: 
New technology as an enabler of 
historical, practice-oriented, and 
critical perspectives in management 
research and learning. Management 
Learning, 51(1), 89-108. DOI: 
10.1177/1350507619872912

Linton, G. & Öberg, C. (2020). A 
conceptual development of a business 
model typology in tourism: the impact 
of digitalization and location. Techno-
logy Innovation Management Review, 
10(7), 17-28.

Lougui, M. & Broström, A. (2020) New 
firm formation in the wake of mergers 
and acquisitions: An exploration of 
push and pull factors. Journal of 
Evolutionary Economics. DOI: 10.1007/
s00191-020-00678-4

Laage-Hellman, J., Lind, F., Öberg, C. & 
Shih, T. (2020). Interactions between 
university spin-offs and academia: A 
dynamic perspective. Journal of 
Business and Industrial Marketing, 
35(12), 1941-1955.

Lundberg, J. & Norell, J. (2020). Taxes, 
benefits and labour force participa-
tion: A survey of the quasi-experimen-
tal literature. Journal of the Finnish 
Economic Association, 1(1), 60-77. 

PUBLIKATIONER 2020
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Kristina Nyström, docent, undersöker i 
artikeln ”Entrepreneurship after 
displacement” vilka anställda som mest 
sannolikt kommer att starta eget 
företag efter att ha påverkats av en 
företagsförflyttning.

Hur kan kommunikations- och 
relationsaspekter påverka medarbetar-
nas egenmakt? Det studerar Linda 
Weidenstedt, fil dr, i artikeln ” Employee 
Empowerment and Paternalism: A 
Conceptual Analysis of Empowerment’s 
Embeddedness in Communicative 
Contexts”.
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Nyström, K. (2020). Entrepreneurship 
after displacement. Small Business 
Economics. 54(2), 475-494 DOI: 
10.1007/s11187-018-0045-1

Sebhatu, A., Wennberg, K., Aro-
ra-Jonsson, S. &Lindberg, S. I. (2020). 
Explaining the homogeneous diffusion 
of COVID-19 nonpharmaceutical 
interventions across heterogeneous 
countries. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 117(35), 21201 
- 21208. DOI: 10.1073/
pnas.2010625117

Sjöö, K., Elert, N. & Wennberg, K. 
(2020). Government-sponsored 
entrepreneurship education: Is less 
more? International Review of 
Entrepreneurship, 18(1), 1-32.

Weidenstedt, L. (2020). Employee 
Empowerment and Paternalism: A 
Conceptual Analysis of Empower-
ment’s Embeddedness in Communi-
cative Contexts. Mrev management 
revue, 31(4), 444 - 464. DOI: 
10.5771/0935-9915-2020-4-444 

Wennberg, K. & Anderson, B. (2020). 
Editorial: Enhancing the exploration 
and communication quantitative 
entrepreneurship research. Journal of 
Business Venturing, 35(3).

Öberg, C. (2020). Open marketing – 
Conceptualizing external parties’ 
strategic marketing activities. 
Technology Innovation Management 
Review, 10(8), 14-27.

Öberg, C. (2020). The role of innovation 
metrics in innovation systems. 
International Journal of Innovation 
Management, 24(3).

Öberg, C. (2020). The shape of female 
board representation. International 
Journal of Comparative Management, 
3(1-2), 53-72.

Öberg, C., Dahlin, P. & Pesämaa, O. 
(2020). Tension in networks. Industrial 
Marketing Management, 19, 311-322. 

Öberg, C., Klinton, M., & Stockhult, H. 
(2020). Inside the incubator - Business 
relationship creations among 
incubated firms. Journal of Business 
and Industrial Marketing, 35(11), 
1767-1784.

ACCEPTERADE 2020
 Angwin, D. & Demir, R. (in press). 
Multidexterity: Combining competing 
business models in transforming 
economies. Management and Organi-
zation Review.

 Geissinger, A., Laurell, C., Öberg, C., 
Sandström, C., Sick, N. & Yuliano, S. 
(2020). Social media analytics for 
knowledge acquisition of market and 
non-market perceptions in the sharing 
economy. Journal of Knowledge 
Management.

Raich, S. & Krakowski, S. (in press). 
Artificial Intelligence and Management: 
The Automation-Augmentation Paradox.  
Academy of Management Review

 Sandström, C., Wennberg, K. & Karlson, 
N. (2020). Bureaucrats or Markets in 
Innovation Policy? – A critique of the 
entrepreneurial state. Review of 
Austrian Economics. 

 Stern, C. (2020) Wage setting as a 
discovery process. Why local is superior 
to central even if one is skeptical 
towards performance-based pay. 
Human Resource Development 
International, DOI: 
10.1080/13678868.2020.1802162

 Öberg, C. (In press). Disruptive and 
paradoxical roles in the sharing 
economies. International Journal of 
Innovation Management. 

 Öberg, C. (2020). Women on board:  
The disregarded issue of board 
interlocks. Gender in Management:  
An International Journal.

 Öberg, C., & Kollberg, B. (2020). Can you 
balance the gaps? Ambidexterity in 
service firms. Journal of Hospitality and 
Tourism Insights.

BÖCKER
Grafström, J. (2020). Så blir du vinnare i 
jobbkollapsen. Stockholm: Volante.

Grafström, J. & Sandström, C. (2020). 
Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i 
Sverige. Stockholm: Ratio.
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BOKKAPITEL 
Karlson, N. (2020). Erik Dahmén and the 
Swedish Growth School. In Ed. E. 
Lakomaa (Eds.). Past, Present and 
Future. Economic History in Eli F. 
Hecksher’s Footprints. EHFF: Stock-
holm.

Nyström, K., Nyberg S. & Kuttuva 
Rajaro. G.  (2020). Experience and 
reflections – implementing European 
teaching methods in 5 African Universi-
ties.  In Guerra, A., Chen, J., Winther, M. & 
Kolmos, A. (Eds). Educate for the future: 
PBL, Sustainability and Digitalisation 
2020. 1. ed., 168-177. Aalborg: Aalborg 
Universitetsforlag, 

Öberg, C. (2020). Do you trust to share 
your finances and financing? In A. 
Strømmen-Bakhtiar & E. Vinogradov 
(Eds.), The impact of the sharing 
economy on business and society: 
Digital transformation and the rise of 
platform businesses (pp. 21-35). 
London: Routledge.

Öberg, C. (2020). Acquisitions for New 
Business Models. In Finkelstein, S. & 
Cooper, C.L. (Eds.) Advances in Mergers 
and Acquisitions (Vol. 19), 79-99 
Emerald Publishing Limited.

ARTIKLAR UTAN PEER REVIEW
Grafström, J. (2020). Automatiseringen 
och jobben då och nu. Ekonomisk 
Debatt, 2019(2), 81-84.

Grafström, J., Paulson, R., Sandström, C. 
& Wieslander, A. (2020). Tillväxt och 
hållbar utveckling i Sverige – fick 
Lindbeck (1974) rätt? Ekonomisk 
Debatt, 2020(6), 64-69. 

Bjuggren, P-O. (2020). Klimatet kan inte 
vänta – Kärnkraftens nyckelroll 
i ett fossilfritt samhälle. Ekonomisk 
Debatt, 2020(2), 72-76.

Karlson, N. (2020). Äganderätten ur ett 
samhällsperspektiv. KSLAT, 2020(5), 
90–95. 

Karlson, N., Stern, C. & Klein, D. (2020). 
The underpinnings of Sweden’s 
permissive COVID regime. Vox.

Lodefalk, M. (2020). Globalization; On 
Hold or in Reverse. Institute for 
International Trade, 2020(04/09). 

Lodefalk, M. (2020). Stå på giganters 
axlar. Ekonomisk Debatt, 2020(5), 3-5. 

Long, V., Björklund, M. & Domeji, B. 
(2020). Immaterialrätten i den digitala 
eran – svenska dataspelsbranschen 
som exempel. Ekonomisk Debatt, 
2020(2), 32 – 38

Lundberg, J. (2020). Hur många jobb 
med jobbskatteavdraget? Ekonomisk 
Debatt, 2020(5), 6-16. 

Maric, S. & Sandström, C. (2020) Vem vill 
inte ha mer innovation? Ekonomisk 
Debatt, 2020(6), 83-85.

RAPPORTER
Grafström, J., Sandström, C. & Wieslan-
der, A. (2020). Mycket mer för mindre – 
tillväxt och hållbarhet i Sverige. 
Stockholm: Ratio.

Uddén Sonnegård, E. (2020). Lönebild-
ning och den låga löneglidningen. 
(Arbetsmarknadsprogrammet, rapport 
nr. 14) Stockholm: Ratio. 

Weidenstedt, L., Geissinger, A., & 
Lougui, M. (2020). Varför gigga som 
matkurir? Förutsättningar och 
förväntningar bakom okvalificerat 
gig-arbete. (Arbetsmarknadsprogram-
met, rapport nr. 15) Stockholm: Ratio.

Karlson, N. (2020). Samhällsfarliga 
konflikter i en ny tid – utmaningar och 
reformbehov. (Arbetsmarknadspro-
grammet, rapport nr. 16) Stockholm: 
Ratio.

Björklund, M. & Stern, C. (2020). 
Medarbetaravtal, personalkostnader 
och produktivitet. (Arbetsmarknads-
programmet, rapport nr. 17) Stockholm: 
Ratio.

Professor Christina Öberg har bidragit 
med bokkapitlet ”Do you trust to share 
your finances and financing” i boken The 
impact of the sharing economy on 
business and society: Digital transfor-
mation and the rise of platform 
businesses (Routledge).

Per-Olof Bjuggren, professor emeritus, 
har recenserat boken Klimatnyckeln – 
en fungerande lösning på världens 
största problem i Ekonomisk debatt.
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WORKING PAPERS
Sebhatu, A., Wennberg, K., Lakomaa, E. 
& Brandén, M. (2020). Work Environme-
nt and Competition in Swedish Schools, 
1999-2011. Working Paper No. 330. 
Stockholm: Ratio.

Karlson, N., Sandström, C. & Wennberg, 
K. (2020). Bureaucrats or Markets in 
Innovation Policy? – A critique of the 
entrepreneurial state. Working Paper 
no. 331. Stockholm: Ratio.

Mihaescu, O., Korpi, M. & Öner, Ö. (2020).  
Are New Shopping Centers Drivers of 
Development in Large Metropolitan 
Suburbs? The Interplay of Agglomera-
tion and Competition Forces. Ratio 
Working Paper Nr 332. Stockholm: 
Ratio.

Stern, C. & Weidenstedt, L. (2020). 
Balancing employment protection and 
what’s good for the company – Intended 
and un-intended consequences of a 
semi-coercive institution. Ratio 
Working Paper No. 333. Stockholm: 
Ratio.

Stern, L. & Klein, D. B. (2020). Stockholm 
City’s Elderly Care and Covid19: 
Interview with Barbro Karlsson. Ratio 
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Lodefalk, M., Sjöholm, F. & Tang, A. 
(2020). International Trade and Labor 
Market Integration of Immigrants. Ratio 
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Grafström, J. (2020). An Austrian 
economic perspective on failed Chinas 
wind power development. Ratio 
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Stern, C. (2020). Wage Setting as a 
Discovery Process - Why local is 
superior to central even if one is 
skeptical towards performance based 
pay. Ratio Working Paper No. 337. 
Stockholm: Ratio.

Grafström, J. & Aasma, S. (2020). 
Breaking Circular Economy Barriers. 
Ratio Working Paper No. 338. Stock-
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Stern, C. & Weidenstedt, L. (2020). 
Broken commitments and unfulfilled 
expectations: An explorative study of 
Swedish Labor Court cases. Ratio 
Working Paper No 339. Stockholm: 
Ratio.

Aldieri, L., Grafström, J. & Paolo Vinci, C. 
(2020). Job Creation in the Wind Power 
Sector Through Marshallian and 
Jacobian Knowledge Spillovers. Ratio 
Working Paper No. 340. Stockholm: 
Ratio.

Nyström, K. (2020). Recruitment of 
scarce competences to rural regions: 
Policies to promote recruitment. Ratio 
Working Paper No. 341. Stockholm: 
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Andersson, F. & Lodefalk, M. (2020). 
Business Angels and Firm Performan-
ce: First Evidence from Population Data. 
Ratio Working Paper No 342. Stock-
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Karlson, N. (2020). Populism, Liberalism 
and the Quest for Meaning and 
Community. Ratio Working Paper No 
343. Stockholm: Ratio.

Coad, A., Daunfeldt, S-O. & Halvarsson, 
D. (2020). Amundsen versus Scott: Are 
growth paths related to firm perfor-
mance? Ratio Working Paper No. 344. 
Stockholm: Ratio.

Martin Korpi, ekon dr, studerar 
segregation tillsammans med Oana 
Mihaescu och Özge Öner i ett working 
paper kallat ”Are New Shopping Centers 
Drivers of Development in Large 
Metropolitan Suburbs? The Interplay of 
Agglomeration and Competition Forces”.

Nils Karlson, professor, skriver om 
liberalismens utmaning och uppdrag att 
motverka populistiska och auktoritära 
idéer. Detta i ett working paper kallat 
“Populism, Liberalism and the Quest for 
Meaning and Community”.
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Ett pappers väg med Karl Wennberg 

                       Tillväxtanalys hade noterat  
den tidigare artikeln och vi blev tillfrå-
gad om att skriva en rapport kring hög-
skolors entreprenörskapsutbildningar 
tillsammans med Karolin Sjöö. 

                       Då det saknades tillräcklig 
dokumentation kring högskolornas 
entreprenörskapsutbildningar och 
dess resultat fick vi förlita oss på 
registerdata och enkäter till studenter 
som gått utbildningarna. Vi lyckades 
matcha de som hade gått en sådan 
utbildning med vad de gjorde på 
arbetsmarknaden fem år efter, samt 
tack vare en kreativ användning av 
”glassogram” en varm sommar få en 
hög svarsfrekvens på vår enkät. Re-
sultaten tydde på att utbildningarna 
skapade något fler företag men med 
relativt svaga effekter. Entreprenör-
skapsutbildning på högskolan verkade 
även i viss mån gynna studenternas 
kreativitet.

Niklas och Karl föräldralediga.  
Karolin Sjöö presenterade artikeln på en 
konferens i Kalifornien. Vi skickade in 
artikeln till deras Special Issue, fick en 
”revise and resubmit”, men trots att vi 
genomförde alla de förändringar som vi 
ombeddes göra blev vi refuserade.   
Redaktörerna tyckte det saknades 
”nyhetsvärde” och ”spännande teori”  
i artikeln.

Karolin föräldraledig,  
Niklas och Karl reviderade och skickade 
in artikeln till totalt 4 olika journaler 
och skrev om artikeln flera gånger. 
Trots det fick vi den inte publicerad. 

                        Niklas kom att tänka på den 
nystartade journalen International 
Review of Entrepreneurship, som var 
mer inriktad på nationalekonomi än 
de företagsekonomiska tidskrifter vi 
tidigare försökt publicera i. Vi skrev 
om artikeln och fokuserade på att det 
verkade gå bättre för kvinnor än män 
efter entreprenörskapsutbildningar-
na, framförallt vad gäller de kortare 
träningsinriktade utbildningarna.

                        Journalens editor gav oss bra 
kritik, vi genomförde revideringar, och 
slutligen blev pappret accepterat. 

Sjöö, K., Elert, N. & Wennberg, K. (2020). Government-sponsored entrepreneurship education: Is less more? International Review of Entrepreneurship, 18(1), 1-32.

Som en del av Ratios stora  
forskningsprogram ”Kompetens för 
tillväxt”  skrev jag och Niklas Elert 
rapporten ”Effekter av utbildning i 
entreprenörskap”. I rapporten baserades 
på en kvasiexperimentell långtidsut-
värdering av entreprenörskapsutbild-
ning på gymnasiet. Rapporten blev 
sedermera en vetenskaplig artikel och 
då vi var de första med att undersöka 
entreprenörskapsutbildningar under  
en längre period blev artikeln väldigt 
uppmärksammad. 

2013

2015

2016

2019

2019

2017

2017-2019

Under hösten 2020  
gick artikeln från  

accepterad till  
publicerad. 

2020
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Anna Horn, doktorand vid Stockholms 
universitet och tidigare forskningsassis-
tent Ratio, gästar ett av avsnitten för att 
prata om immaterialrätt och patent.  
Anna är associerad doktorand vid Ratio.

Kommunikation i siffror 2020

Videor
31 Nedladdadde 

rapporter  
på ratio.se 

2751 

5379
Följare i sociala 

medier

8938
Visningar av videor 

332
Nya följare  
på LinkedIn

66000
Besökare  

på ratio.se

KUNSKAPSSPRIDNING

RATIO DIALOGUE
– Forskarsamtal i podd- och videoformat

Finns den amerikanska drömmen i Sverige? Vilken roll spelar myndigheter respektive 
marknader för innovation? Vad betyder skatter för jobben?

I programserien Ratio dialogue inter-
vjuar fil dr Jonas Grafström forskare 
och andra experter i ca 20 minuter 
långa avsnitt på en rad olika teman. 
Programserien finns som både podcast 
och videosamtal via Youtube. De olika 

avsnitten utgår från gästens expert-
område och kommer ut ungefär en 
gång i veckan. Bland annat svarar Erik 
Liss, doktorand, på om kommande 
generationer får det bättre än sina 
föräldrar och Christian Sandström, 

docent, berättar om oväntade effekter 
av företagsstöd. 

I Ratio dialogue international inter-
vjuar professor Nils Karlson interna-
tionella forskare med motsvarande 
upplägg.



•  34  • 

KUNSKAPSSPRIDNING

Stor vikt läggs vid att föra ut forskningsresultat från Ratio och Ratios forskare  
medverkar återkommande som experter i media. Under året har främst Ratios 
forskning om arbetsmarknad fått betydande genomslag, men även studier om  
miljö och företagandets villkor har rönt uppmärksamhet.

Ratio i media
Heckscherföreläsare i Fokus

Den svenska modellen måste passa verkligheten
– Stern personporträtteras i Lag & Avtal

Lotta Stern är sociologen som inte hukar för 
ämnen som uppfattas som kontroversiella, 
skriver Lag & Avtal när de gör ett personpor-
trätt av Lotta Stern. I intervjun berättar 
Stern bland annat om sin forskning och 
varför hon ifrågasätter branschuppdelning i 
fack- och arbetsgivarorganisationer utifrån 
hur ekonomin fungerar.

– Det är en till utmaning som vi har identi- 
fierat. Branscher glider in i varandra. Vad är 
skillnaden mellan livsmedel och medicin i dag 
när man tillsätter probiotiska ingredienser i 
mjölk? Uppdelningen luckras upp. Hur ska man 
organisera nya företag som tillverkar livs- 
medel men med medicinsk expertis? Vilken 
branschorganisation ska de vara med i?

(Lag & Avtal 2020-09-17) 

Dagens industri:
Öppenhet och frihandel avgörande för att bekämpa coronapandemin 
För att återställa globaliseringen efter coronakrisen behövs en ny ansats som minskar 
risken för såväl protektionism som pandemier, skriver Magnus Lodefalk med flera i 
Dagens industri.

(Dagens industri, 2020-04-21)

Arbetet:
 ”LO:s aura av gubbighet minskar”
”Nils Karlson tonar ner betydelsen av LO:s interna motsättningar kring lönepolitik  
och las-förhandlingar: ’Historiskt har det alltid funnits intern opposition inom LO’.

Problemet är i stället att LO behöver bli mer relevant för medlemmarna i det nya 
kunskapssamhället, anser Ratios vd, som hävdar att LO och LO-förbunden behöver  
tona ner klasskampsretoriken och bli mer av en serviceorganisation, ’mer som  
tjänstemannafacken’.”

(Arbetet, 2020-06-15)

Arbetsmarknadsnytt:
Uddén Sonnegård om arbetslöshet
”Hur många ungdomar är arbetslösa idag? Ingen vet exakt, för olika myndigheter räknar 
olika. Och i en tid när ungdomsarbetslösheten skenar blir det ett problem. ’ – Därför 
måste vi vara tydliga med vilken siffra som hänvisas till. Annars blir det lätt att blanda 
ihop äpplen och päron, säger Eva Uddén Sonnegård, forskare på Ratio med stor 
erfarenhet av att tolka just siffrorna från arbetsmarknaden.”

(Arbetsmarknadsnytt, 2020-09-28)

NyTeknik: 
Grafström om vinnarna och 
förlorarna på framtidens  
arbetsmarknad

”En titt i backspegeln visar att många 
enklare jobb har försvunnit vid snabba 
teknikskiften. Exempelvis blev dåtidens 
droskförare och hovslagare överflödiga när 
hästar ersattes av bilar, men samtidigt fick 
många nya jobb med högre lön inom 
fordonsindustrin och en framväxande  
servicesektor.

− Oavsett vilken teknik som kommit så 
har vi kommit på mer avancerade jobb som 
ofta varit bättre betalda. En efterfråga har 
då skapats på nya produkter och tjänster vi 
inte trodde vi behövde.”

(NyTeknik 2020-11-15)
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Ratio i internationell media

Dagens Nyheter:
Forskning om miljö och tillväxt 

I ”Rapporten visar ändå på värdet av att kombinera en ambitiös 
miljöpolitik med ett konkurrensutsatt och dynamiskt affärsliv för 
att både kunna minska utsläpp och få det materiellt bättre. Sverige 
borde även framöver kunna leda en sådan utveckling.”

(Dagens Nyheter, 2020-05-19)

Karlson intervjuas om nationalister av The Economist:

“Nils Karlson predicts that the cen-
tre-right will not join a formal coalition 
with the Sweden Democrats but might 
form a looser arrangement, whereby 
the Sweden Democrats ‘consent’ to a 

centre-right government in exchange for 
policy concessions. ‘That scares me a lot’, 
he adds.”  

(The Economist 2020-11-05)

States make poor entrepreneurs

”[P]olitically expedient policies with 
limited benefits but strong proponents 
may prevail in the long term. Innovation 
economics points to the most impor-
tant conditions for an innovative and 
growth-oriented economy being the rule 
of law, strong antitrust policy, lowered 
barriers to entry, moderate taxes and 
limited red tape. But with such reforms 
being contentious to enact, many politi-

cians settle for steering plans and sub-
sidies instead. We expect unproductive 
policies built on subsidies and attempts at 
picking winners to remain popular until 
stagnation and crises mean that more 
systematic reforms become unavoidable.”
Christian Sandström, Karl Wennberg och 
Nils Karlson skriver debattartikel i 
Research Professional News 2020-10-29

1828:
Grafström  
krönikör  på  
brittiska 1828

“[D]ata shows that we can 
achieve rapid reductions 
in harmful emissions 
while our prosperity is 
still growing. Sweden’s 
environmental goals have 
not yet been reached and 
there is much that needs 
to be done, but there is 
hope for the environme-
nt. We can sustain living 
standards while impro-
ving the environment.”

(1828, 2020-09-09)

Under året har flera av Ratios forskare intervjuats av internationell media. 
Bland annat har Christian Sandström diskuterat Postnord med franska 
Le Monde, och Nils Karlson, Charlotta Stern, samt Daniel Klein diskuterat 
rättigheter under pandemin i såväl Foreign Affairs som VoxEU, Al Jazeera 
och Politiken.

Piketty har fel om 
svensk ojämlikhet: 
Essä av Erik Liss

I den franska kändisekonomen Thomas 
Pikettys nya bok spelar Sverige en 
framträdande roll. Med sitt fokus på 
socialdemokratisk omfördelnings 
politik bortser Piketty emellertid  
från hur 1800-talets liberala  
reformer och den allmänna 
 välståndsutveckling som följde  
bidragit till ett mer jämlikt  
samhälle, konstaterar  
nationalekonomen  
Erik Liss i en essä i  
nätskriften Smedjan.
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Stort tack till de som lämnat Ratio under 2020 efter att ha arbetat hos oss kortare 
eller längre tid och bidragit till kunskapsutvecklingen!
Kansli:  Henrik Ulfvarsson 

Forskare:  Caterina Alacevich, fil dr, Peyto Bonev, fil dr, Alan Johnson, docent, Sebastian Krakowski, ekon dr, Monia Lougui, tekn dr, Karolina Stadin,  
fil dr, Aili Tang, ekon dr 

Forskningsassistenter, praktikanter och uppsatsskrivare: Jannis Giannopoulos, praktikant, Lukas Ma, praktikant, Sebastian Maric, praktikant, 
Tahrin Mir, praktikant, Rasmus Paulssson, praktikant, Axel Wieslander, praktikant, Ellias Collin, uppsatshandledning, praktikant 

Sommarassistenter: Edvin Ahlander, Weronika Brzuchalska, Aleksandra Boscanin, Elias Collin, Jonathan Grosin, Theo Herold, Elias Höckerfelt,  
Anna Johansson, Ulla Lovcalic, Sebastian Maric, Axel Norgren, Simon Sällström, Axel Wieslander

RATIO

Vi minns Ann-Kari Edenius 
Ann-Kari Edenius avled sommaren 2020 i en ålder av 57 år.  

Närmast anhöriga är maken Mats och barnen Dan och Haena,  
brodern Bosse, släkt samt många vänner och kollegor.

Ann-Kari var tidigare vice vd och kommunika- 
tionschef på Ratio. Vi är många kollegor som 
minns Ann-Kari som en uppskattad medarbeta-
re och vän som, oavsett uppdrag och roll, alltid 
tog sig fram med charm, vänlighet och starkt 
intellekt.

Stor kompetens, hög integritet, imponerade 
driv och nära till skratt. Så sammanfattade  
Ratios vd Nils Karlson, mångårig vän till 

Ann-Kari, hennes person i ett minnesord. 
Hennes arbete för Ratio har varit avgörande för 
institutets utveckling. Under Ann-Karis tid  
på Ratio fördubblades såväl omsättning som 
antalet anställda. Hon kunde få alla att vilja  
bidra. Det mediala genomslaget mångfaldigades. 
Det är en förmån att ha jobbat med Ann-Kari.

Vi minns henne med stor glädje.
Våra tankar går till Ann-Karis familj.
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   Ratios viktiga forskning om företagandets villkor inom arbetsmarknad/ 
lönebildning och cirkulär ekonomi samt hur företagandets villkor kan utvecklas  
och förbättras, är av största vikt för att vi skall skapa fler jobb, växande företag  
och ökat välstånd i en globaliserad värld. De perspektiv och resultat som Ratio  

tillför skulle annars saknas. Därför är Ratios forskande röst viktig!  

Eva Domanders

   Ratio är för mig en viktig part när det kommer  
att ta fram och analysera fakta kring frågor som berör 
arbetsmarknad och framtidens arbeten. De är viktiga i 
att fånga upp objektiva fakta i en värld som gärna fylls 

på med tyckande av populistisk karaktär.  

Carin Stoeckmann 

   Ratio har en unik position i den  
svenska forskningsvärlden. Ingen annan  
är helt inriktad mot näringslivets villkor  

och förutsättningar.  Forskning på högsta nivå.  
När andra gissar vet Ratio.  

David Johnsson

   Ratios forskning om arbetsmarknad och företagandets 
villkor är unik och strategiskt viktig för det svenska närings-

livets och hela det svenska samhällets utveckling. Utan 
Ratio skulle viktiga beslutsfattare ha en smalare och 

väsentligt sämre grund att fatta sina beslut utifrån.  

Marie Rudberg

RATIO
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RATIOAKADEMIEN

Ratioakademien är en fristående sammanslutning av 
företagsledare och ett forum för samtal om hur företagandets 
villkor ska kunna utvecklas och förbättras utifrån ett mark-
nadsekonomiskt tillväxtperspektiv.

Akademien bildades i november 2015 och består av 
företagare och företagsledare från ett brett spektrum av 

branscher med erfarenheter från stora och små, noterade 
och onoterade, unga och mogna företag från hela Sverige.

Akademien står fri från organiserade intressen.
Preses för Ratioakademien var 2015-2020 Björn Wahlroos, 

professor samt ordförande för Sampo och f.d. ordförande 
Nordea.

Rättvis ojämlikhet i det öppna samhället

Alla vill ha ett rättvist samhälle. Men vad är rättvisa och hur 
kan den uppnås? Det diskuteras i skriften Rättvis ojämlikhet 
i det öppna samhället som tagits fram av Ratioakademien 
och vilken lanserades under hösten 2020. 

Lanseringen skedde under ett digitalt seminarium med 
medverkan av följande personer:

• Aida Badeli, språkrör Grön ungdom

• Matilda Ekeblad, förbundsordförande  
Moderata Ungdomsförbundet

• Christian Ekström, vd Skattebetalarnas Förening

• Daniel Färm, chef Tankesmedjan Tiden

• Rune Andersson, ordförande Mellby Gård AB

• Charlotte Bohman, vd C&A Bohman Invest

• Biörn Riese, advokat Jurie

• Nils Karlson, professor och vd Ratio

Skriften har rönt betydande uppmärksamhet  
och diskussion. Bland annat genom en debatt- 
artikel i Göteborgs-Posten och medverkan i SvD  
Ledares podcast. 

Övriga medlemmar är: 
•  Rune Andersson, ordförande Mellby Gård AB,
• Charlotte Bohman, vd C&A Bohman Invest,
• Annette Brodin Rampe, vd Lifecarex AB,
• Mariana Burenstam Linder, entreprenör,  

vd ProactiveMedicine,
• Peje Emilsson, entreprenör och grundare av Kreab, 

Demoskop, Kunskapsskolan och Silver Life,
• Anastasia Georgiadou, koncernchef för Alminia Sverige AB,
• Fredrika Gullfot, vd Simris Alg,

• Nils Karlson, vd Ratio,
• Dan Olofsson, ägare Danir,
• Biörn Riese, advokat Jurie,
• Carl Fredrik Sammeli, entreprenör och bl.a. grundare av 

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

Ratioakademien

Skriften Rättvis ojämlikhet i det öppna  
samhället har tagits fram av Ratioakademien  
och lanseringen skedde under hösten 2020  
via ett digitalt seminarium.



 

Ratio är ett fristående  
forskningsinstitut som utvecklar  

ny kunskap – idéer, perspektiv  
och resultat – av hög kvalitet och  
med stor relevans för det svenska  

näringslivet genom tvärvetenskaplig 
forskning och tydlig aktörsförankring.

Vi forskar om hur företagandets  
villkor kan utvecklas och förbättras  
och fokuserar särskilt på forskning  

om arbetsmarknad och lönebildning  
ur ett företagarperspektiv.
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