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VD LOTTA STERN

Forskning med
relevans för
näringslivet
Årets höjdpunkt vad gäller Ratios arbetsmarknadsforskning var boklansering med konferens kring
Den svenska modellens framtid. Händelsen markerade slutet på Ratios fyraåriga arbetsmarknadsprogram och hölls i en lyckosam lucka under
pandemin utan påverkande restriktioner och
rekommendationer. Det betyder inte att vi slutar
forska om arbetsmarknadsfrågor, tvärtom.
Summering och reflektion leder till nya forskningsfrågor att besvara och de tar vi oss an framöver.

Ratio är en unik forskningsmiljö
i Sverige som samlar forskare från
flera discipliner för att bedriva
forskning som gör skillnad. För mig
är det ett mycket meningsfullt uppdrag
och kanske viktigare än någonsin.
Jag ser mycket fram emot att bygga
vidare, att utveckla och att stärka
Ratios viktiga forskning.
Lotta Stern i samband med att hon tillträdde
som vd för Ratio den 1 september, 2021.
Hon var dessförinnan vice vd på Ratio.

Ratios forskare bidrar med kunskap också inom andra
områden, som likaså är centrala för näringslivets utveckling. Forskning om innovationer och teknisk utveckling är
ett exempel. Ett forskningsområde som det alltid bedrivit
forskning kring på Ratio men i varierande utsträckning.
Här har det bland annat kommit fram två avhandlingar
under året. Det innebär inte bara ny kunskap utan också
ett tillskott av två unga, duktiga forskare till svensk
konkurrenskraft. Ratio bidrar därmed också till svensk
forskningsinfrastruktur tillsammans med lärosäten runt
om i Sverige.
Framöver kommer också klimatfrågorna att få en mer
central plats på Ratio. Frågor kring hållbarhet och cirkularitet måste besvaras och här har näringslivet många bidrag
att ge. Inte minst genom teknisk utveckling och innovationer. Frågor om näringslivets utvecklings- och konkurrenskraft, innovationer och hållbarhet hänger nära samman
med arbetsmarknadsfrågor. Till syvende och sist handlar
ett välfungerande samhälle om att innovatörer startar nya
företag och att välfungerande företag fortsätter att leverera.
Då behövs en bra arbetsmarknad. Och innovatörer som
skapar utvecklingskraft och hållbarhet. Allt hänger ihop.
Det är det som gör samhällsvetenskaplig forskning komplex
och krånglig. Och som motiverar varför det behövs en
tvärvetenskaplig miljö som Ratio.
Lotta Stern, vd Ratio och professor i sociologi
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Kunskap och resultat för en bättre framtid
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
beslutsfattare att fatta välgrundade beslut.
På Ratio är forskning om arbetsmarknad och lönebildning särskilt prioriterad. Utöver arbetsmarknad forskas
det även om konkurrenskraft och
om klimat och miljö. Fokus ligger på
tvärvetenskaplig forskning om svensk
ekonomi och politik med en tydlig
internationell koppling.
Verksamheten styrs av vetenskapliga kvalitetskrav. Forskningen är
långsiktig och kvalitetssäkras i en
process med granskning på interna
och externa seminarier, presentationer på nationella och internationella
konferenser samt genom publicering
i vetenskapliga tidskrifter med peer
review liksom hos välrenommerade
akademiska förlag.
Genom att arbeta aktörsnära fångar
vi upp relevanta problemområden som
behöver utforskas.

Institutet lägger stor vikt vid att göra
forskningsresultaten synliga och möjliga att använda som diskussions- och
beslutsunderlag. Relevans, kunskapsspridning och genomslag åstadkoms
genom öppna konferenser, dialogseminarier och möten med beslutsfattare
inom näringsliv, politik och förvaltning, genom forskarnas medverkan
som experter i offentlig debatt, samt
genom utbyte med andra akademiska
institutioner och forskare.
Målbilden är att Ratio ska vara bäst i
Sverige på att förena kvalitet, relevans
och genomslag när det gäller forskning om hur företagandets villkor kan
utvecklas och förbättras. På området
arbetsmarknad, lönebildning och
kompetensförsörjning utifrån ett företagsperspektiv ska Ratio vara ledande i
Sverige och dessutom fungera som ett

kunskapsnav. Vi ska även vara en viktig mötesplats för beslutsfattare och
en rekryteringskanal för näringslivet,
politiken och akademin.

Målbilden är
att Ratio ska vara
bäst i Sverige på
att förena kvalitet,
relevans och
genomslag när det
gäller forskning om
hur företagandets
villkor kan utvecklas
och förbättras.

Besökare på
ratio.se

ratio.se
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Den 1 september, 2021, tog Lotta Stern
över som vd på Ratio efter Nils Karlson.
Nils skrev i samband med att han
avgick:
- Jag grundade Ratio år 2002
tillsammans med duktiga medarbetare
och sedan dess har vi publicerat
närmare 1 000 publikationer och
genomfört mängder av seminarier och
konferenser, svenska och internationella. Ett antal professorer, docenter och
doktorer har utvecklats i Ratios
forskarmiljö, liksom mängder av unga
forskare i Ratios alumninätverk. Men
viktigast är förstås Ratios bidrag till
Sveriges och det svenska näringslivets
utveckling.
Ratio är idag ett av Sveriges ledande
forskningsinstitut, särskilt när det gäller
arbetsmarknad, lönebildning och
kompetensförsörjning. Men efter
närmare 20 år som vd är det dags att
lämna över till nya krafter som får ta vid.
Lotta har alla förutsättningar att lyfta
Ratio till nästa nivå. Det känns oerhört

Stern utsedd till en av
Sveriges tyngsta
opinionsbildare inom
arbetsmarknad

bra. Nu går jag in i en ny fas för att ägna
mer tid åt egen forskning, idéutveckling
och internationella engagemang. Ska bli
väldigt spännande!

FORSKNINGSPROJEKT 2021
• Arbetsmarknadsprogrammet

RATIO I SIFFROR 2021

49 000

Nils Karlson, Ratios grundare,
avgick som vd

31

3

Publicerade
artiklar

5 874

Egna
seminarier och
evenemang

Följare på
sociala medier

Böcker

9

Working
papers

• Arbetsmarknadsregleringar
• Kompetensförsörjning och matchning

Finansiärer: Svenskt Näringsliv, Almega, Byggföretagen,
Energiföretagens Arbetsgivarförening, Glasbranschföreningen, Grafiska Företagen, Industriarbetsgivarna,
Innovations- och kemiarbetsgivarna, Installatörsföretagen, Livsmedelsföretagen, Maskinentreprenörerna,
Måleriföretagen, Plåt & Ventföretagen, Gröna arbetsgivare, Svensk Handel, Teknikföretagen, Transportföretagen, Trä- och möbelföretagen, Visita, Kommerskollegium samt Torsten Söderbergs stiftelse.

• Skatters, bostäders och infrastrukturens påverkan
på arbetsmarknadens flexibilitet
• Nyckelfaktorer bakom AI:s arbetsmarknadseffekter

• Negativa koldioxidutsläpp lokalt och globalt.
Finansiär: J. Gust. Richers stiftelse.

• The State as a Corporate Actor: Structural Choices,

• Effekter av handelspolitiska skyddsinstrument på
EUs inre marknad

Critical Junctures, and Organisational Legitimation.
Finansiär: Norska vetenskapsrådet.

• Konsekvenser av lärdomar och kollektivavtalsförhandlingar i finsk skogsindustri

• Framtidens vård och omsorg.

• Framtidens arbetsliv

• Toppinkomsttagarna i Sverige.

Finansiär: Svenskt Näringsliv och Ratioakademien.

• Svenska modellens utmaningar
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När Dagens Opinion 2021 listade
Sveriges 100 tyngsta opinionsbildare inom arbetsmarknad hamnar
Ratios vd Lotta Stern på plats 84.
Dagens Opinion skriver: ”Listan
skapades efter många samtal med
de personer som bäst kan bedöma
vilka som borde var med på listan.
Rankingen gjorde genom att väga
samman faktorerna räckvidd,
förmåga, representantskap samt
dagsform. Inga politiker är med på
listan. Arbetsmarknaden har
genomgått stora förändringar det
senaste året med.”

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond.
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Om Arbetsmarknadsprogrammet

Krönika av Linda Weidenstedt:

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 kraftsamlat på arbetsmarknadsforskning
ur ett företagsperspektiv.

Med pandemin kom kaos
– men kanske även tillit

Arbetsmarknaden är avgörande för
konkurrenskraft och välståndsutveckling, men också för kompetensförsörjning och social sammanhållning. Utan
medarbetare med rätt kompetens kan
varken företag eller offentlig förvaltning utveckla de varor och tjänster som
utgör grunden för Sveriges välstånd.
Lönekostnader och produktivitetsutveckling måste vara förenliga med
näringslivets internationella konkurrenskraft, samtidigt som medarbetarna
ges möjlighet till avkastning på gjorda
utbildningsinvesteringar och stimulans
till fortsatt utveckling. En väl fungerande arbetsmarknad bidrar även till
ett inkluderande samhälle.
Den svenska arbetsmarknadsmodellen ska klara allt detta och mer därtill. Det är därför viktigt att modellen
utforskas och utvecklas. Det har gjorts
inom ramen för Ratios forskningsprogram ”Arbetsmarknadsprogrammet”

som pågått 2017-2021. Programmet
har finansierats av Svenskt Näringsliv
samt 18 bransch- och arbetsgivarorganisationer. Vissa delprojekt har
vidare haft finansiering av exempelvis
IFAU, ESO, Kamprad Stiftelsen och
Handelsbankens forskningsstiftelser.
Totalt har ungefär 50 vetenskapliga
artiklar, working papers, böcker och
bokkapitel skrivits inom ramen för
programmet, samt 20 stycken rapporter på svenska. Allt inom följande
delprojekt:
• Framtidens arbetsliv
• Svenska modellens utmaningar
• Arbetsmarknadsregleringar
• Kompetensförsörjning och matchning
• Skatters, bostäders och infrastrukturens påverkan på arbetsmarknadens
flexibilitet
Under 2021 har forskare på Ratio
publicerat studier om bland annat distansarbete, hur det är att jobba för en

entreprenör, lönebildningsmodeller,
kompetensförsörjning, konkurrenskraft, migration och internationalisering, och om artificiell intelligens
är konkurrens eller samarbete med
människan. Likaså har resultat och
slutsatser från forskningsprogrammet
sammanfattats i boken Den svenska
modellens framtid (Dialogos förlag).
För att garantera och stärka forskningens relevans bedrivs programmet
som ett samverkansprojekt ihop med
näringslivet. Därför har två referensgrupper knutits till programmet, varav
en består av företrädare från parterna och en av företagsrepresentanter.
Under 2021 liksom tidigare år har man
även genom seminarier, konferenser och workshoppar relevanssäkrat
forskningen. En del av dessa övningar
har varit intern-akademiska, andra
öppna hybrider och några med enbart
fack eller arbetsgivare.

ARBETSMARKNADPROGRAMMET I SIFFROR 2021

24

3

Externa
föreläsningar

3

Working
paper

13

Öppna
seminarier och
evenemang

4

Forskningsrapporter

2

Artiklar accepterade, avvaktar
publicering

4

Publicerade
artiklar
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Bok

Som det brukar vara med kris och kaos, för även den här pandemikrisen med sig en möjlighet till om- och nyorientering. Men vari
ligger möjligheterna till en omorientering i arbetslivet? Kanske i
ett perspektivskifte!
Sedan pandemin slog till och många
övergick till distansarbete, har frågan
om tillit ställts på sin spets: Litar vi på
att alla gör som de ska, även om de inte
är på kontoret?
Det är möjligt att denna tillitsutmaning har bidragit till att steg tagits
mot ett perspektivskifte.
Perspektivet på arbetslivet är sedan
länge ett där maktkamp står i fokus.
Det är till viss del grunden för den
svenska partsmodellen där arbetsgivare står på ena sidan och arbetstagare
på den andra. I vardagen handlar det
för många om arbetsgivare som klagar
över anställdas opålitlighet, lathet,
eller bristande engagemang, och
arbetstagare som klagar över chefernas
kontrollbehov, dåliga ledarskap, eller
ökande krav.
Självklart finns dessa problem i våra
arbetsliv på riktigt. Däremot kan
konstateras att maktkamps-ansatsen
bidrar väldigt lite till att förbättra
situationen. Precis som andra
polariserande åsikter skapar den ofta
ännu mer osämja. Så länge vi är kvar i
maktkamps-tankesättet kommer
även förändringarna i maktbalansen
bara leda till temporär tillfredställelse;
nästa bakslag förväntas gömma sig
bakom hörnet.
Hur uppfriskande vore det inte med
ett perspektivbyte! Att bryta mönstret
av föråldrade historier om maktkamp.
Ett förslag till nytt perspektiv
kommer från organisationspsykolo-

gen Adam Grant. Han menar att
arbetsplatsen först och främst borde
ses som en gemenskap där människor
samlas runt gemensamma värderingar. En gemenskap utgörs av allas lika
värde och allas lika rätt – men också
plikt – att bidra till gemenskapen.
Ur ett sociologiskt perspektiv är
idén intressant. Den framhäver det vi
har gemensamt snarare än det som
skiljer oss åt: Vill vi fortsätta kämpa mot
”de andra” eller vill vi ta reda på vad vi
har gemensamt och hur vi kan nå våra
gemensamma mål tillsammans?
Grundpelaren av gemenskapsperspektivet är tillit. Tillit till gemenskapen och att de andra vill en väl;
tillit till att alla drar sitt strå till
stacken; tillit till att ens närvaro gör
skillnad. I Sverige är tilliten mellan
arbetsgivare och -tagare förhållandevis stor, vilket bland annat beror på
det världskända svenska ledarskapet
som utmärker sig genom platta
hierarkier, mycket medbestämmande
och autonomi: Frihet att vara kreativ,
innovativ och modig.
Forskningen har visat att det som
händer när man samarbetar utifrån
ett tillitsfullt gemenskapsperspektiv
är att det skapas en positiv cirkel av
empowerment: Att känna sig uppskattad, att kunna bidra och att bli
hörd och respekterad har visats leda
till en naturlig ökning av engagemang,
motivation, glädje och effektivitet –
utan kamp.
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Vill vi fortsätta kämpa
mot ”de andra” eller vill vi ta
reda på vad vi har gemensamt
och hur vi kan nå våra gemensamma mål tillsammans?

Linda Weidenstedt är fil dr i sociologi
och forskare på Ratio. Hennes forskning
kretsar kring arbetsliv, organisation
och ledarskap, där hennes forskningsfokus ligger på framtidens arbete,
digitalt arbete, samt plattforms- och
gig-ekonomi.
Det vi kan ta med oss av erfarenheterna under pandemiåren är att det
gick förvånansvärt bra. Kanske har det
lett till att vi redan börjat tänka (ännu)
mer i tillits- och gemenskapstermer.
Givetvis är det inte bara hos arbetsgivaren ansvaret ligger för en gemenskapsorienterat ansats – den måste
även komma från arbetstagarsidan.
Genom partsmodellen har vi i Sverige
goda förutsättningar till samtal och
samarbete över maktgränser för att
arbeta fram gemenskapsorienterade
värderingar och tillit.
Kommer de här förändringarna
bestå? Och vad innebär empowerment,
ledarskap, och tillit på arbetsplatsen i
vidare bemärkelse? Det ser jag fram
emot att se mer, och även bistå med
egen, forskning om!
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Den svenska modellens framtid

Kristina Nyström utsedd
till professor

Partsmodellen har många meriter väl värda att bevara och utveckla. Men
den är inte utan akilleshälar. I boken Den svenska modellens framtid listas
och utvärderas modellens framtidsutsikter utifrån fyra kriterier.
− Partsmodellen börjar
bli gammal. Hur mår den
i dag? säger Lotta Stern.
Tillsammans med Nils Karlson och Eva
Uddén Sonnegård har hon skrivit Den
svenska modellens framtid som i november 2021 gavs ut på Dialogos förlag.
Partsmodellen har skapat stabilitet
och förutsägbarhet på svensk arbetsmarknad, men också en tröghet som
begränsar dynamik och omställningskraft. Kommer modellen att klara av de
utmaningar som globalisering, digitalisering, åldrande befolkning och allt
större aktivitet från EU bär med sig?
I boken studerar forskarna detta
genom att använda sig av fyra kriterier som de menar att modellen borde
klara av, nämligen konkurrenskraft,
utvecklingskraft, kompetensförsörjning och ett inkluderande samhälle.
Så hur ljus eller mörk är den svenska
modellens framtid?
− På tio års sikt är den svenska modellens framtid ljus. Men på 50 års sikt

är det lite oklart hur det kommer att
utveckla sig med fackliga medlemstal
och kollektivavtalens framtid, säger
Stern i en intervju med Tidningen
Näringslivet (24/11, 2021).
Forskarna pekar bland annat på att
konkurrenskraften är relativt god till
följd av löneökningar på en internationellt konkurrenskraftig nivå, men att
utvecklingskraften, som delvis handlar om att det skapas innovationer och
nya företag, är något sämre. I frågan
om kompetensförsörjning levererar
modellen hög sysselsättning och ett
högt arbetskraftsdeltagande, samtidigt som kompetensbrist dock råder.
Reallöneökningarna har varit goda
sedan Industriavtalets tillkomst, men
det är sämre ställt med möjligheterna
att göra lönekarriär.
Modellens förmåga till inkludering
är både bra och dålig. En svaghet är
svårigheterna för utrikes födda att
få tillträde till arbetsmarknaden. En
styrka är att modellen bidrar till hög

Nationalekonomen och Ratio-forskaren Kristina Nyström fokuserar i
sin forskning på arbetsmarknad, entreprenörer och kompetensförsörjning. Under året utnämndes hon till professor vid KTH.
Entreprenörers betydelse för arbetsmarknaden. Det är ett av de områden
som Kristina Nyström gärna återkommer till i sin forskning. Hösten
2021 utnämndes hon till professor
i nationalekonomi, inriktning mot
mikroekonomiska drivkrafter för
teknisk utveckling, innovationer,
ekonomisk tillväxt och entreprenörskap, vid KTH.
Nyström delar sin tid mellan
KTH och Ratio. Till Ratio har hon
varit knuten sedan 2006. Hon är
bland annat förfat tare till
studier såsom ”Regional
resilience to displacements”
(Regional Studies) och
”Working for an entrepre-

social rörlighet och omställningstakt.
Sammanfattningsvis har den svenska
modellen många meriter väl värda att
bevara och utveckla. Men det behövs
reformer för att modellen fortsatt ska
stå stark.

Köp boken på
www.dialogosforlag.se
Tre experter diskuterar och söker svar på
frågan om den svenska arbetsmarknadsmodellens överlevnadsutsikter. Klarar den
de stora utmaningar som globalisering,
digitalisering och AI?

Rekrytera bristkompetens i landsbygdskommuner –
artikel om vilka åtgärder som funkar

ISBN: 978-91-7504-386-9

Välbesökt konferens

Kompetensbrist och matchningsproblem tillhör de största utmaningarna för
svensk ekonomi. Att rekrytera personal med rätt kompetens är ofta särskilt
svårt i landsbygdskommuner. Så vad kan göras lokalt för att underlätta kompetensförsörjningen, och vad funkar?

Boken Den svenska modellens framtid (Dialogos förlag)
lanserades under en konferens torsdagen den 25 november.
Anders Knape

Till konferenslokalen, Musiksalen på Norra Latin i
Stockholm, sökte sig närmare 100 deltagare och många
andra följde konferensen på länk.
Författarna Lotta Stern, vd och professor, Nils Karlson, professor,
och Eva Uddén Sonnegård, ekon dr, presenterade sina resultat.
Medverkade och diskuterade gjorde även Caroline Söder, vd
Trygghetsfonden TSL, Irene Wennemo, generaldirektör Medlingsinstitutet, Jonas Hagelqvist, vd IKEM, Lee Wermelin, ordförande Akavia,
Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare, Linda Palmetzhofer,
förbundsordförande Handelsanställdas förbund, Lise-Lotte Argulander,
expert arbetsrätt och arbetsmiljö Företagarna, Martin Linder,
förbundsordförande Unionen, Mats Persson, riksdagsledamot och
ekonomiskpolitisk talesperson (L), Ola Månsson, vd Installatörsföretagen, Roger Mörtvik, statssekreterare (S) vid Arbetsmarknadsdepartementet, Susanna Gideonsson, ordförande LO, och Thomas Erséus,
vd Almega.
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neur: heaven or hell?” (Small Business
Economics).
– Jag är särskilt intresserad av de företag
som läggs ned, liksom de som jobbar lite i
”skuggan” av entreprenören, som de
anställda. Vem tar ett jobb i ett nystartat
företag när man vet att majoriteten av
företagen dör inom fem år? Min forskning
visar bland annat på betydelsen av nya
företag för personer som har en svagare
position på arbetsmarknaden, som ungdomar
och invandrare. Jag forskar också på rekrytering ur ett regionalt perspektiv. Just nu
investeras mångmiljardbelopp i grön energi
i Norrland. Hur ska man lyckas att rekrytera
rätt kompetens till dessa investeringar?
Det sade Kristina Nyström i en intervju
med KTH i samband med utnämningen.

Mats Persson,
ekonomisk-politisk
talesperson (L),
Thomas Erséus, vd
Almega, Susanna
Gideonsson,
ordförande LO,
Roger Mörtvik,
statssekreterare (S)
och Caroline Söder, vd
Trygghetsfonden TSL.
Nils Karlson, Lotta Stern och
Eva Uddén Sonnegård.

Maria Rosendahl

Kristina Nyström presenterade
resultaten från sin studie om rekrytering i landsbygdskommuner under ett
öppet och digitalt seminarium i mars
månad. Ämnet och vägar framåt
diskuterades då även av Einar Botten,
HR-direktör Spendrups Bryggeri AB,
Anders Knape, ordförande Sveriges
Kommuner och Regioner (M), Maria
Rosendahl, biträdande näringspolitisk
chef, Teknikföretagen, och Johanna van
Schaik Dernfalk, avdelningschef för
areella näringar, Formas.
Alla Ratios seminarier går att se i
efterhand på Ratios Youtube-kanal.

Det har Kristina Nyström studerat i artikeln ”Recruitment of scarce competences to rural regions: Policy perspectives” som publicerades i den vetenskapliga
journalen Review of regional research.
Nyströms resultat visar att kompetensförsörjning uppfattas som ett ungefär
lika stort problem i landsbygdskommuner som i övriga kommuner. I landsbygdskommuner anses dock det geografiska läget i väsentligt högre utsträckning vara en bakomliggande orsak till rekryteringsproblemen. Landsbygdskommuner med närhet till en
storstadsregion – och med det tillgång till ett större rekryteringsunderlag – upplever
problemen som mindre allvarliga.
De åtgärder som kommunernas näringslivsansvariga tror har störst potential att lindra
deras kommunala rekryteringsproblem är avskrivning av studieskulder och olika former
av icke-finansiellt stöd för att enklare kunna etablera sig och sin familj på den nya orten.
Minst tror man på åtgärder i form av höjda barnbidrag och subventionerade löner.
Uppfattningarna går väl i linje med tidigare forskning, som inte kunnat visa på några
sysselsättningseffekter av ekonomiska åtgärder på företagsnivå, men som däremot ges
visst stöd åt åtgärder på individuell nivå.
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Martin Korpi och Daniel Halvarsson
forskar om segregation
Hur kan man motverka bostadssegregationen? För att svara på det behöver man först studera vad
som förklarar segregationen. Det gör bland andra Ratios Martin Korpi, ekon dr, och Daniel Halvarsson,
fil dr, i ett pågående projekt.
– Det är ett stort forskningsprojekt, konstaterar
ekonomhistorikern Martin
Korpi, som är forskare på
Ratio.
Tillsammans med nationalekonomen och Ratio-kollegan
Daniel Halvarsson ingår han i ett
projekt, finansierat av KK-stiftelsen,
som studerar drivkrafterna bakom
segregation i storstadsområden.
Under perioden 1993 till 2016 hade
Sverige en internationellt sett stor
invandring. Därför är det intressant
att se var människor bodde och hur
de flyttade under de här åren, vilket
är vad Martin och Daniel gör i detta
forskningsprojekt. Närmare bestämt
studerar de den befolkningsmässiga
fördelningen i svenska storstadsområden och hur olika grupper reagerar när
sammansättningen i deras bostadsområde förändras.
– Tidigare studier har kollat på den
här frågan med låg upplösning, det vill
säga ganska stora områden. Vi har i
stället kunnat göra det här väldigt detaljerat eftersom vi har fått tillgång till
rutor på 250*250 meter. Det är alltså
ett detaljerat rutnät över hela Sverige
som vi har, säger Martin som med pågående studier gör viktiga bidrag såväl
material- som metodmässigt.
Drivkrafterna bakom segregation är
en pågående akademisk debatt i flera
olika discipliner. Vad är det som gör att
man flyttar? Handlar det om oroligheter, att man trivs med dem som liknar
en själv, att man ogillar olika – eller
något annat? Med den detaljerade data
som Martin och övriga projektgruppen har, kan man komma lite närmare

Projekt om
AI och arbetsmarknad får
miljonmedel

Radka Sabolova,
fil dr

Vi har i stället kunnat
göra det här väldigt detaljerat
eftersom vi har fått tillgång
till rutor på 250*250 meter.
Det är alltså ett detaljerat
rutnät över hela Sverige

Martin Korpi, som är forskare på Ratio tillsammans med nationalekonomen och Ratio-kollegan
Daniel Halvarsson ingår han i ett projekt, finansierat av KK-stiftelsen.

svaret än tidigare. Forskarna försöker
undersöka och kontrollera för olika
faktorer, bland annat genom att även
inkludera uppgifter om brott, vilket
inga tidigare studier har lyckats göra.
Forskarna försöker även ta hänsyn till
hur attraktiva områden är i sig själva,
sett till sådant som shoppingmöjligheter, närhet till parker och natur med
mera.
I segregationsforskning studeras
ofta så kallade tipping points. Det
handlar om idén om när den andel
som inte är majoritetsbefolkningen
går över en viss nivå i ett bostadsområde, så flyttar de som tillhör majoritetsbefolkningen. Var punkten ligger
försöker forskarna också skatta genom
sina detaljerade uppgifter. Här försöker man även att jämföra resultaten
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utifrån de olika metoder för detta som
tagits fram av 2021 års ekonomipristagare David Card.
Ytterligare perspektiv som forskarna arbetar med handlar om så kallade
blandade områden, bostadsområden
där det finns både hyresrätter och
privata boenden. Om detta finns det
mycket politisk debatt, men förvånansvärt lite forskning.
– Som det ser ut nu är våra resultat
om blandade områden ganska nedslående. För att ett område ska förbli
attraktivt och stabilt att bo i, även om
heterogeniteten ökar, behöver det vara
en väldigt hög andel privata boenden.
Men vi ska undersöka det här närmare, med fler körningar och kontroller,
säger Martin.

Magnus Lodefalk,
docent i nationalekonomi

Hur påverkar AI tjänsteföretag och
deras anställda? Det ska Ratio-forskarna Magnus Lodefalk, docent i
nationalekonomi, och Radka Sabolova,
fil dr, tillsammans med kollegor vid
Örebro Universitet undersöka inom
ramen för ett nytt forskningsprojekt.
Under vintern 2021 beviljades de 1,3
miljoner kronor av Torsten Söderbergs
stiftelse. Forskningen bygger vidare på
pågående forskning om hur automatiseringsteknologi används av tjänsteföretag, och effekten på sysselsättningen.
Kunskapsintensiva tjänster är
centrala för samhällets infrastruktur
och alltmer beroende av digitalisering
och AI. I detta projekt ska forskarna ta
reda på vilka nyckelfaktorer som kan
hjälpa anställda och arbetsgivare att
utvecklas. För att göra det kommer
man bland annat att samla data från
20 år och från fyra länder samt
använda metoder från nationalekonomi och datavetenskap.
I projektet ingår utöver Lodefalk och
Sabolova även Örebrokollegerna Aili
Tang och Hildegunn Kyvik Nordås.

Professor Ali Ahmed
ny medarbetare
Ali Ahmed är professor i nationalekonomi och forskar bland annat på
ekonomiska perspektiv på diskriminering på arbetsmarknaden. Sedan hösten
arbetar han deltid på Ratio.
Ali Ahmeds forskningsintresse är
brett och spänner över områdena
beteendeekonomi, experimentell
ekonomi, ekonomiska perspektiv på
diskriminering, religion och ekonomiskt beslutsfattande och hbtqi+ och
ekonomiska utfall. En del av hans
forskning är tvärvetenskaplig och
tangerar andra samhällsvetenskapliga
ämnen såsom sociologi, psykologi och
antropologi.
Ett utmärkande drag i Ahmeds
forskning är dessutom att han ofta
använder metoder såsom labb-, fält- och
webbexperiment. Ali Ahmeds har gjort
stora forskningsbidrag i att kartlägga
olika former av diskriminering på arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden.
Han har arbetat mycket med att utveckla och förädla metoder för att
upptäcka diskriminering.
Ali Ahmed är även forskare vid Linköpings universitet och där avdelningschef för avdelningen nationalekonomi.
Han är forskningsansvarig för national-

ekonomi vid Linköpings universitet och
undervisar främst i mikroekonomi på
avancerad nivå och forskarnivå.
Anställningen vid Ratio är jämte den vid
universitetet. Ali är ledamot i redaktionsrådet för tidskriften Ekonomisk
Debatt. Han är sedan tidigare även
bihandledare till Erik Liss som är
doktorand vid Ratio och Linköpings
universitet.

Gender differences in financial literacy:
The role of stereotype threat
Att förstå varför kvinnor uppvisar mindre finansiell kompetens är kritiskt för att utveckla
policyåtgärder som effektivt kan minska ojämlikheter mellan könen och stärka kvinnors
finansiella beteenden. I artikeln “Gender differences in financial literacy: The role of
stereotype threat”, publicerad i Journal of Economic Behavior and Organization 2021,
studerar därför Ali Ahmed frågan tillsammans med Gustav Tinghög, Kinga Barrafrem,
Thérese Lind, Kenny Skagerlund och Daniel Västfjäll.
De undersöker om könsskillnaderna märks i icke-numerära sammanhang, om de kan
höra ihop med självförtroende i ekonomiska frågor, och om de kan förklaras av ett stereotypt
hot som – baserat på fördomar – undergräver kvinnors prestationer. Genom experiment och
kvantitativa undersökningar av bland annat vokabulär, visar de att könsgapet i finansiella
frågor är robust, även i icke-numerära sammanhang, och att det inte kan förklaras med
skillnader i självförtroende. Däremot visade det sig finnas en indirekt könsskillnad i form av
en finansiell oro som tyder på att stereotypa hot bidrar till könsskillnaderna.
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Framtidens distansarbete
och kontor
Under pandemin skiftade arbetsplatsen för miljontals svenskar, från
kontoret till hemmet. I flera länder har uppemot halva arbetsstyrkan arbetat hemifrån. Det var en betydande omställning i början av
pandemin, när pandemin lättar riskerar i stället återgången bli en
betydande omställning.

12 punkter att beakta
och utvärdera för
framtidens kontor:
1. Vilket syfte ska kontoret ha
framöver: arbetsplats, mötesplats, eller både och?
2. Kan den nuvarande kontorsytan
fylla rätt funktion för dess
framtida syfte?
3. Har företaget råd att låta bli att
erbjuda distans- och/eller
hybridarbete, inte minst med
tanke på den stora kompetensbristen i många branscher?
4. Hur stor är risken för cyberattacker vid distans- och/eller
hybridarbete och hur kan företaget förebygga och minska risken?

Charlotta Stern,
professor i sociologi

Jonas Grafström,
fil dr i nationalekonomi

Arbetsgivare behöver ta fram strategier
som tar bättre hänsyn till hur den nya
post-covid-verksamheten ska utformas, annars riskerar man att få
missnöjda medarbetare och produktivitetsförluster.
Det var utgångspunkten för rapporten ”12 punkter om distansarbete
efter Covid-19”. I denna sammanställer fyra Ratio-forskare från tre
olika discipliner aktuell forskning
kring hem- och distansarbete. Utifrån
forskningsläget formulerar de sedan
tolv punkter som den som leder och
fördelar arbetet på ett företag kan ha
nytta av att utvärdera inför att beslut
om framtidens arbetsplats ska fattas.
För att uppnå en ny status quo för
framtidens arbetsplats är målet att
hitta ett arbetssätt som är gynnsamt
för både arbetsgivare och anställda,
oavsett om det rör sig om kontors-,
distans- eller hybridarbete.
Distansarbete kan ge många
fördelar i form av bättre personalrekryteringar, ökat välmående och
höjd produktivitet, men att jobba
ifrån kontoret är inte problemfritt.

Linda Weidenstedt,
fil dr i sociologi

Susanna Allstrin,
master i statsvetenskap

Det finns risker i form av en urholkad
företagskultur, bristande säkerhet och
att det skapas ett A-lag med medarbetare på kontoret och ett B-lag med
hemarbetare.
Rapporten visar att distansarbete
kan ha inverkan på jämställdheten.
Å ena sidan finner studier att distansarbete, framför allt för kvinnor, kan
leda till försämrad löneutveckling
och minskade karriärmöjligheter.
Samtidigt visar undersökningar att
en stor andel kvinnor, och framför
allt kvinnor med barn, upplever att
livspusslet har blivit lättare att få ihop
vid distansarbete under pandemin.
Män som arbetar på distans, däremot,
upplever att de är mer stressade över
att få ihop arbets- och familjeliv.
Vad det ger för konsekvenser på längre
sikt återstår att se.
Rapporten är skriven av Charlotta
Stern, professor i sociologi, Jonas
Grafström, fil dr i nationalekonomi,
Linda Weidenstedt, fil dr i sociologi,
och Susanna Allstrin, master i
statsvetenskap.
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5. Hur ska det formella och informella distans- och/eller hybridarbetet utövas: Vilka digitala verktyg kan tillgängliggöras för att
möjliggöra kompetensöverföring,
samarbete och social interaktion?
6. Finns rätt chefer på plats för att
leda distans- och/eller hybridarbete?
7. Hur stor är risken för en vi-och-de
splittring mellan kontors- respektive distansarbetande och hur
kan den förebyggas och minskas
genom tydliga mål och mått på
måluppfyllelse?
8. Hur ska ansvarsfördelningen av
arbetsmiljöarbetet se ut och är den
tydlig för anställda och chefer?
9. Hur kan företaget bidra till rätt
utrustning till distans- och/eller
hybridarbetande medarbetare?
10. Kan co-working-platser vara ett
rimligt och passande erbjudande
i stället för hemmakontoret?
11. I vilken utsträckning kan
distans- och/eller hybridarbete
öka medarbetarnas work-life-balance och därmed medarbetarnas generella välmående?
12. Kan distans- och/eller hybridarbete leda till olika effekter för
manliga och kvinnliga medarbetare och hur påverkar det
långsiktig jämlikhet?

Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven
De finska arbetsgivarna inom Skogs- och Teknologiindustrin beslutade i oktober 2020 respektive mars 2021 att ensidigt säga upp kollektivavtalen på industrinivå. Ambitionen är i stället förhandlingar på
företagsnivå och att förändra lönebildningen i syfte att öka flexibiliteten och stärka konkurrenskraften.
Utvecklingen är intressant för Sverige
som har en snarlik arbetsmarknadsmodell. Dessutom finns det svenska
arbetsgivarorganisationer som också
efterfrågar en mer decentraliserad
lönebildning.
I rapporten ”Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven” undersöker
Nils Karlson, professor i statsvetenskap, och Martin Björklund, statsvetare och forskningsassistent, utvecklingen. Från bland annat intervjuer
med parter kan författarna beskriva
arbetsgivarnas motiv, andra branschers reaktioner, fackliga motparters
synsätt samt olika statliga reglering-

ars betydelse för utvecklingen.
Bland resultaten märks att det i
Finland finns en bred uppfattning
att nuvarande lönebildningsmodell har
nått vägs ände. Det finns ett missnöje
med nuvarande kollektivavtal; de
upplevs stela och detaljerade. Såväl
arbetsgivare som arbetstagare tror att
pågående försök till decentralisering
kommer att lyckas, men oroas över att
det kan leda till ökade transaktionskostnader och inkomstskillnader.
Överlag tyngs den finska modellen av
bristande samarbetskultur, man
förlitar sig ofta på staten.

Per Hidesten,
vd Industriarbetsgivarna

Rapporten presenterades på ett digitalt
seminarium med medverkan av Camilla
Frankelius, förhandlingschef Sveriges
Ingenjörer, Mats Åkerlind, vice vd och
förhandlingschef Byggföretagen, Per
Hidesten, vd Industriarbetsgivarna,
Stefan Koskinen, förbundsdirektör
Almega Tjänsteföretagen, och Veli-Pekka
Säikkälä, avtalssekreterare, IF Metall.
Även Antti Kauhanen, professor i
nationalekonomi, ETLA, deltog.

Arbetsmarknadsforskare kommenterar
Ratios forskare hörs och syns återkommande i ändra till media. Här ett urval av de tillfällen
och platser som några av Ratios arbetsmarknadsforskare gästat för att lyfta sina perspektiv
på aktuella frågor.
Framtiden för LO och den svenska modellen: Det blossade
upp en konflikt inom LO när de tunga förbunden Kommunal
och Metall tidigt anslöt sig till las-avtalet som LO då sade
nej till. Vad betyder konflikten för svenska modellen? Det
diskuterade Ratios Lotta Stern tillsammans med Irene
Wennemo generaldirektör Medlingsinstitutet, i P1 Morgon,
Sveriges Radio.

och Maria Deckeman, organisationsutvecklare på Karolinska Institutet, för att diskutera hur arbetslivet förändrats.

Principen om fri konkurrens på EU:s inre marknad har
alltmer kommit att ersättas av sund konkurrens i
meningen en jämlik spelplan. Det skrev Ratios Nils
Karlson och Theo Herold i en debattartikel på Europaportalen, och pekade på risken att den inre marknadens dynamik
och därmed hela EU:s konkurrenskraft försvagas.

Gig-ekonomin växer – hänger den svenska modellen med
i utvecklingen? Synen på vad som är ett jobb förändras men

Vad är det som prövas? Frågar sig Lag & avtal i en artikelserie och inleder med att referera till Ratios Eva Uddén
Sonnegårds studie (2018) om kollektivavtalens flexibilitet.

hänger regelverk och annat med? Det diskuterade Ratios Linda
Weidenstedt tillsammans med bland andra företrädare för
Arbetsmiljöverket, Unionen och Svenskt Näringsliv under
ett almedalsseminarium arrangerat av Giglab Sverige.

Därför pratar medarbetare hellre med chefen än facket.

Distansarbete – frihet eller börda? Hur påverkas vi av att

Det svarar Ratios Lotta Stern på i en intervju med Tidningen
Näringslivet apropå sin och Carl Alms studie (2021) om HRmedarbetares syn på medarbetares inflytande på arbetsplatsen.

arbeta på distans? Ratios Jonas Grafström gästade Studio
Akavia tillsammans med Katarina Berg, HR-chef på Spotify,
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• Allstrin, S., Grafström, J., Stern,
C. & Weidenstedt, L. (2021).
12 punkter om distansarbete efter
Covid-19. (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 20) Stockholm: Ratio.

• Nyström, K. (2021).
Regional collaboration to enhance
recruitment to rural regions. Ratio
Working Paper No. 348. Stockholm:
Ratio.

• Aldieri, L., Grafström, J., & Vinci, C. P.
(2021).
The Effect of Marshallian and
Jacobian Knowledge Spillovers on
Jobs in the Solar, Wind and Energy
Efficiency Sector. Energies, 14(14),
4269.

• Nyström, K. (2021).
Recruitment of scarce competences
to rural regions: Policy perspectives.
Review of Regional Research. https://
doi.org/10.1007/s10037-021-00155-

• Karlson, N. & Björklund, M. (2021).
Den finska kollektivavtalsmodellen i
stöpsleven. (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm:
Ratio.
• Karlson, N. & Herold, T. (2021).
Från fri konkurrens till sund konkurrens på EU:s inre marknad. (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr.
18) Stockholm: Ratio.

• Stern, C. & Weidenstedt, L. (2021).
Managers on balancing employment
protection and what’s good for the
company: Intended and un-intended
consequences of a semi-coercive
institution. Economic and Industrial
Democracy.

Andrea Geissinger

I artikeln ”The sharing economy and the
transformation of work: evidence from
Foodora” studerar Andrea Geissinger
tillsammans med Christofer Laurell,
Christina Öberg, Christian Sandström
och Yuliani Suseno delar av delningsekonomin. Närmare bestämt hur olika
intressenter uppfattar hur det digitala
arbetet organiseras och de sociala
konsekvenserna av det förändrade
arbetet.

• Nyström, K. (2021).
Working for an entrepreneur: heaven
or hell? Small Business Economics,
56, 919-931. DOI: 10.1007/s11187-01900276-0

Kanske är det är dags att lita på att den
vuxna medarbetaren tar ansvar för sin
egen arbetsmiljö. (…) I moderna
organisationer förlitar vi oss på att en
medarbetare kan leda och fördela det
egna arbetet, vi pratar om självledarskap, empowerment eller tillitsledarskap. Varför kan samma medarbetare
inte ha förtroende att på motsvarande
sätt tar ansvar för sin arbetsmiljö?
Naturligtvis tillsammans med sin
arbetsgivare. Precis som vanligt.
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• Webbinarium. Från fri till sund?
Konkurrens på EU:s inre marknad.
Nils Karlson och Theo Herold,
den 12 mars.

• Vetenskaplig konferens. Trade and
the digital transformation of
services, samarrangemang med
Trade & Investment in Services
Associates (TIISA), Örebro universitet och Entreprenörskapsforum, den
11-12 november.

• Clubhouse-seminarium. Framtidens
gig-ekonomi – förutsättningar och
förväntningar. Linda Weidenstedt
och Andrea Geissinger, den 9 april.
• Webbinarium. En odynamisk
bostadsmarknad – Plan- och
bygglagens oavsedda konsekvenser.
Klas A. M. Eriksson, den 26 maj.
• Öppen, digital årsmöteskonferens.
Efter krisen – en annan arbetsmarknad? Nils Karlson, Lotta Stern,
Karl Wennberg, Linda Weidenstedt
och Jonas Grafström, den 14 april.

• Konferens. Den svenska modellens
framtid. Lotta Stern, Nils Karlson
och Eva Uddén Sonnegård, den 25
november.

• Webbinarium. Medarbetares
inflytande och deltagande –
i praktiken. Lotta Stern och Carl Alm,
samarrangemang med Sveriges
HR-förening, den 19 augusti.
• Webbinarium. Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven. Martin
Björklund och Nils Karlson, den 30
september.

Therese Svanström

Therese Svanström, ordförande TCO,
diskuterade förutsättningar för
inkludering under Ratios digitala
almedalsseminarium.

• Julmingel. Mot framtiden med en
gammal modell? Lotta Stern och Eva
Uddén Sonnegård, den 1 december.

Susanna Gideonsson

Susanna Gideonsson, ordförande LO,
deltog på konferens om den svenska
modellens framtid och reformbehov.

Alla semina
rier
finns att se
på Ratios
Youtube-ka
nal.

Foto: Sveriges HR-förening

I en krönika skriven på Tidningen
Näringslivet (7 sept, 2021) diskuterar
Lotta Stern några av implikationerna
från en rapport om distansarbete:
Kanske behövs i stället ett omtag i
svensk arbetsmiljölagstiftning. Svenska
arbetsgivare har ett långtgående ansvar
för både fysisk och psykosocial
arbetsmiljö. Distansarbete utmanar
arbetsgivarens skyldighet att säkerställa
både fysiska och psykosociala åtaganden när arbete utförs i hemmet, sommarstugan, på ett fik, eller i en park
någonstans.

• Lodefalk, M., Sjöholm, F., & Tang, A.
(In press). International Trade and
Labor Market Integration of Immigrants. The World Economy.

• Heckscher lecture. Professor David
Autor “On the Persistence of the
China Shock“. Den 29 oktober.

• Digitalt almedalsseminarium.
Ett inkluderande samhälle.
Linda Weidenstedt, Erik Liss,
Karl Wennberg och Nils Karlson,
den 23 juni.

• Uddén Sonnegård, E. (2021).
A quickly transforming labour
market. Ratio Working Paper No. 350.
Stockholm: Ratio.

• Karlson, N. (2021). Industrial conflict
in essential services in a new era –
Swedish rules in a comparative
perspective. Ratio Working Paper No.
349. Stockholm: Ratio.

• Webbinarium. Rekrytera bristkompetens i landsbygdskommuner –
hur? Kristina Nyström, den 9 mars.

Foto: Fredrik Sandin Carlson

• Geissinger A, Laurell, C, Öberg, C,
Sandström, C, Suseno, Y. (2021).
The sharing economy and the
transformation of work: Evidence
from Foodora. Personnel Review.

• Stern, C., Karlson, N. & Uddén
Sonnegård, E. (2021).
Den svenska modellens framtid.
Dialogos förlag.

EGNA SEMINARIER OCH KONFERENSER

Foto: Eva Edsjö

PUBLIKATIONER, PAPPER & RAPPORTER

• Digital öppen föreläsning. Distansarbete 2.0: Tolv punkter att utvärdera
inför beslut om kontorets framtid.
Susanna Allstrin, Jonas Grafström,
Lotta Stern och Linda Weidenstedt,
den 28 oktober.
Lena Bjurner

Lena Bjurner, generalsekreterare för
Sveriges HR-förening, modererade det
samarrangerade seminariet om
medarbetares inflytande i praktiken
som lockade fler än 300 tittare.
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Forskningsområde: Krönika av Christian Sandström:

Konkurrens- Ändrade förutsättningar för
att bedriva företag?
kraft
Utvecklingen av näringslivet och
utvecklingskraften hos företag
är nyckelfrågor för framtiden.
Inte minst för att klara digitalisering,
grön omställning och välfärdsutmaningar behövs den innovationskraft
och det experimenterande som ett dynamiskt näringsliv bidrar med. Ratio
har sedan sitt grundande forskat kring
företagandets villkor och företagsdynamik. Sedan hösten 2021 benämner vi
detta specifika forskningsområde kort
och gott för forskning om konkurrenskraft. Det är ett av Ratios forskningsområden jämte arbetsmarknad och
klimat och miljö. Korsbefruktning är
viktig inom samtliga områden.
Inom området konkurrenskraft
bedrivs forskning om bland annat AI,
digitalisering, entreprenörskap,
företagsdynamik, handel, tjänstefiering och strukturomvandling.

Ratio har alltsedan forskningsinstitutet grundades bedrivit forskning om
industriell dynamik och hur företagandets konkurrenskraft kan utvecklas och förbättras. Forskningen är
multidisciplinär till sin natur och berör
alltifrån handel och internationalisering till entreprenörskap, innovationspolitik och teknologiskiften.
I pandemins fotspår har villkoren
för att bedriva företag ändrats radikalt:
enorma stödpaket, låga räntor och
miljöpolitik som börjat ta formen av
aktiv industripolitik i form av ”green
deals” är bara några av de omvärldsförändringar som vi sett de senaste
åren. Hur påverkas den tekniska och
ekonomiska utvecklingen av dessa
trender?
Med såväl historiska som nutidsorienterade studier är Ratio perfekt
positionerat att undersöka och förstå
hur dessa omvälvningar påverkar
företagens konkurrenskraft. Under
2021 kunde vi dessutom glädjas åt att
våra doktorander Andrea Geissinger

Christian Sandström
är forskare vid
Ratio och ansvarig
för programmet
unga forskare samt
forskningsområdet
konkurrenskraft. Han
är även biträdande
professor inom Digital
Business vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Sandströms forskning
studerar samspelet mellan digitalisering, regleringar och företagsstrategi inom exempelvis
finans och telekom.

och Rasmus Nykvist disputerade vid
Örebro Universitet.
I maj skrev ett antal Ratioforskare på
DN Debatt med utgångspunkt i den
Ratio-studie som visade att myndigheter inom näringspolitiken ofta köper
utvärderingar som får dem att framstå
i en positiv dager.
Vi befinner oss i en ny, spännande
tid där Ratios verklighetsnära och
tvärvetenskapliga ansats lämpar sig
väl för att analysera de kommande
årens utveckling.
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Policy for innovative entrepreneurship
Den akademiska journalen
Strategic Entrepreneurship
Journal har ett special issue på
temat ”Policy for Innovative Entrepreneurship: Institutions, Interventions,
and Societal Challenges”. Detta är
resultatet av en Ratio-arrangerad
konferens.
Innovativt entreprenörskap är av
stor betydelse för ett samhälles
välstånd och utveckling. Men hur
kommer sådant entreprenörskap till
stånd? Forskningen kring det redogörs
för i artikeln ”Policy for innovative
entrepreneurship: Institutions,
interventions, and societal challenges”, skriven av bland andra Karl
Wennberg, som ramar in specialnumret av den vetenskapliga journalen.

Specialnumret är ett resultat av 2017
års vetenskapliga konferens The
Baugh-Ratio Colloquium for Young
Social Scientists på temat ”Policy for
innovative entrepreneurship” för
vilken Ratios Karl Wennberg och
Christian Sandström tillsammans med
Steve Bradley, Associate Professor,
Baylor University, ansvarade.

– platsens betydelse

Karl Wennberg,
professor

Flera Ratio-forskare medverkar Routledge-bok:
Technological Change and Industrial Transformation
1 W hy th
is book?
Vicky Long
and Magnu
s Holmén
2 W hat do
we know ab
out industri
transfor mat
al
ion?
Vicky Long
and Magnu
s Holmén
7 W hat pr
events mac
hi
ne
le
ar ning from
transfor min
g industries
?
Vicky Long
and Jonas
Grafström
8 ”Own it”
or ”share it”
: Transfor m
of regulato
ations
ry and com
munity norm
the Swedis
s in
h housing m
arket
Rasmus N
yk vist, An
drea Geiss
and Klas A
inger
.M. Eriksso
n
12 Conclus
ions
Magnus H
olmén an
d Vicky Lo
ng

Industrial transformation är ett forskningsoch undervisningsfält som fokuserar på
fenomenet och mekanismerna bakom
industriell utveckling och förnyelse. Det
handlar om förändringar i ekonomisk
aktivitet som orsakats av innovationer,
konkurrens och samverkan.
Ratio-forskaren Vicky Long är tillsammans
med Magnus Holmén redaktör för boken

Familjeföretag
i glesbygd

Vicky Long

Technological Change and Industrial
Transformation, utgiven på Routledge förlag
(2021). Denna bok behandlar nyckelteorier,
ramverk och andra koncept som handlar
om industrial transformation. Utöver Vicky
medverkar ytterligare Ratio-namn med
olika kapitel, nämligen Jonas Grafström,
Rasmus Nykvist, Andrea Geissinger och
Klas A.M. Eriksson.
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De företag som
interagerar mest med
sin region är de som
expanderar mer

Christina Öberg är professor i
företagsekonomi och forskare vid
Ratio och Karlstad universitet. I
artikeln “The matter of locality: Family
firms in sparsely populated regions” studerar
hon tillsammans med Heléne Lundberg
(Mittuniversitetet) samspelet och det
ömsesidiga beroendet mellan å ena sidan
familjeföretag och å andra sidan glesbefolkade regioner.
Studien, publicerad i Entrepreneurship
and Regional Development, bygger på fem
fallstudier och visar att även om familjeföretag arbetar under liknande omständigheter,
så skiljer sig deras samspel med och
beroende av regionen.
Öberg och Lundberg visar att platsen för
familjeföretaget är avgörande för hur företag
och regioner blir beroende av och samspelar
med varandra. De företag som interagerar
mest med sin region är de som expanderar
mer än vad som är det förväntade för
familjeföretag sett till traditioner och
riskavvägningar.
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Myndighetsutvärderingar

Andrea och Rasmus
har disputerat!
Delningsekonomi respektive samspelet mellan ny teknik och regleringar. Det är ämnena för Andrea
Geissingers och Rasmus Nykvists respektive avhandlingar. I våras disputerade de. Båda har varit
doktorander i företagsekonomi vid Örebro Universitet och Ratio.
Andrea Geissinger:
Plattformsföretag fyller
behov av gemenskap

Rasmus Nykvist:
Så ser samspelet mellan ny
teknik och politisk reglering ut

Delningsekonomin, genom företag
som Uber, förändrade marknader
och affärsmodeller. Med hjälp av
algoritmer låter plattformsföretagen individer och affärsmöjligheter mötas direkt – och tar
således bort eller ersätter mellanhänder.
Många plattformar har professionaliserats och gått från
ett utbyte direkt mellan två jämlika parter till en där många
av de individer som erbjuder sina tjänster ofta betraktas som
egenföretagare. Det visar Andrea Geissinger i sin avhandling
”Platforms in Liquid Modernity: Essays about the Sharing
Economy, Digital Platforms and Institutions”, vilken tar sitt
avstamp i delningsekonomin i Sverige från 2016 och framåt.
Geissinger studerar olika aspekter av och samverkan
mellan delningsekonomin, plattformar och institutioner.
I hennes sammanläggningsavhandling inkluderas nio
publikationer.
Andrea disputerade i april, 2021, och har därefter varit
gästforskare vid Stanford University och mottagit Wallander-stipendium.

Hur får aktörer igenom lagförändringar som gör deras nya affärsmodeller möjliga? Det har Rasmus
Nykvist studerat i avhandlingen
”Essays on the interaction between
regulation and technology: Understanding agency and context
through multiple levels of inquiry”.
Mot slutet av 1980-talet var Stockholms Fondbörs
tillsammans med Helsingfors sådana världens första att
digitalisera bort sitt handelsgolv och att privatisera sin
organisationsform.
– Fallet är intressant eftersom man kom runt motståndet
från de golvhandlare som skulle bli “bortdigitaliserade”.
Internationellt sett gjorde golvhandlare mycket motstånd
till förändringar både i organisation och när det gällde
teknik, men i Sverige mobiliserade man inte förrän alla
relevanta förändringar redan hade blivit beslutade, säger
Rasmus Nykvist.
Nykvist disputerade i mars, 2021. Han har därefter
påbörjat ett forskningsprojekt med titeln ”Digitization and
opportunity creation – A historical analysis of the genesis
of the Stockholm Stock Exchange” med finansiering från
Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

– en konflikt mellan myndigheter,
konsultföretag, politik och skattebetalare?
Antalet utvärderingar av ekonomisk
politik ökar explosionsartat. Det
finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som
görs, och det saknas kunskap om hur
utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom
näringspolitiken. Så vem utvärderar
utvärderingarna? Hur spelar relationer in – och vad kan det betyda för
allmänheten?
Det har undersökts och diskuterats
av Karl Wennberg, professor i företagsekonomi, Christian Sandström,
bitr professor i digital business, och
Elias Collin, master i statsvetenskap.
De studerar utvärderingar av 110
näringspolitiska insatser 2009–2019
genom att granska huruvida valet av
utvärderare påverkar utvärderingarnas resultat.
De visar att privata konsulter är den
vanligaste utvärderaren av näringspolitik och att deras utvärderingar
dessutom skiljer sig från andra utvärderares: De är generellt sett mer positiva
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Näringspolitik.

”Myndigheternas köpta
utvärderingar är opålitliga”
Myndigheter som verkar inom närings- och innovationspolitiken finansierar
i hög grad sina egna utvärderingar. Dessa är mer positiva än utvärderingar
av oberoende aktörer. Men i mer än 90 procent av fallen håller de egna
utvärderingarna inte vetenskaplig kvalitet. Nu måste genomgripande
förändringar göras, annars riskeras tilliten, skriver åtta forskare.
Ny forskning visar
att myndigheter
inom näringsdeparDEBATT
tementet i hög grad
210527
finansierar sina egna
utvärderingar och att
dessa är mer positiva än utvärderingar
som genomförs av oberoende aktörer.
Detta är anmärkningsvärt eftersom
utvärderingarna i mer än 90 procent av
fallen inte håller vetenskaplig kvalitet.
En genomgripande förändring av hela
utvärderingssystemet är på sin plats.
Resultaten sammanfattas i artikeln
”Utvärderingar av näringspolitik – en
intressekonflikt mellan myndigheter,
företag, politik och skattebetalare?”
som publiceras i Ekonomisk Debatt
nummer fyra. Vår studie vidareutvecklar Riksrevisionens vinterrapport som
visade att endast tre av 37 utvärderingar inom näringspolitiken höll en
tillfredsställande vetenskaplig nivå.
Vi har studerat vem som genomför
utvärderingar av närings- och innovationspolitiken i Sverige, samt hur valet
av utförare påverkar slutsatserna. Vi
finner att en majoritet av utvärderingarna görs av utvärderingskonsulter
anlitade av de myndigheter som själva
ska utvärderas. Knappt en tredjedel
av utvärderingarna genomfördes av tillsynsmyndigheter såsom Tillväxtanalys
och Riksrevisionen.

går att lita på. I förlängningen försvårar detta möjligheterna att utkräva
ansvar av de politiker som är valda att
styra samhället. Det finns starka skäl
att ifrågasätta den nuvarande ordningen där myndigheter själva utser och
finansierar sina utvärderare, alternativt
utvärderar sin egen verksamhet.

DN.

Vi ser ett tydligt mönster: privata
konsultföretag ger betydligt oftare
positiva omdömen i sina programutvärderingar, jämfört med andra
utvärderare. Över 80 procent av
konsultutvärderingarna resulterade i
positiva utlåtanden och resterande var
neutrala. Utvärderingar gjorda av tillsynsmyndigheter var positiva i endast
36 procent av fallen.
Skillnaderna i omdömen kan ha flera
förklaringar. En förklaring kan vara att
myndigheterna efterfrågar utvärderingar som framställer verksamheten
på ett positivt sätt. I så fall förvanskas
den bild av insatserna som kommuniceras till valda makthavare. En annan
förklaring kan vara politisk. Riksrevisionen påpekade att regeringen i flera
fall återgett resultat till riksdagen med
positiva formuleringar som inte stod i
proportion till utvärderingen. Ansvariga politiker har naturliga intressen att
framställa den bedrivna näringspolitiken i en god dager, vilket kan innebära
en press på myndigheter att kommunicera positiva resultat om dessa tillåts
självutvärdera sin verksamhet.
Privata konsulters övervikt vid utvärderingar av näringspolitik är i sig ett

_

Vi ser ett behov av ett antal reformer
för att råda bot på den uppkomna
situationen.

1

Chansen att vinna en upphandling ökar sannolikt om konsultföretaget är känt för
att göra utvärderingar som behagar uppdragsgivaren, skriver artikelförfattarna.

problem. När konsultföretag konkurrerar med varandra om utvärderingsuppdrag står stora summor på spel.
Chansen att vinna en upphandling ökar
sannolikt om konsultföretaget är känt
för att göra utvärderingar som behagar
uppdragsgivaren. Incitamenten styr i
så fall utvärderarna till att bli positiva.
Våra resultat ska dock inte primärt
ses som en kritik av företag som
genomför utvärderingar. Vi bör inte
heller vara förvånade över att myndigheter anlitar konsulter för att ge dem
positiva omdömen eller att de utför
partiska självutvärderingar. Så länge
myndigheter har möjlighet att påverka
sina utvärderingar kommer de utvärderingar som görs inte gå att lita på.
Problemet med bristande oberoende
i utvärderingar gäller inte bara den
studerade sektorn.
Under många år har grundskolan
haft problem med betygsinflation.
Myndigheter har därför beaktat den
internationella Pisaundersökningen
som ett bättre sätt att mäta elevers
kunskapsnivå, och låtit oberoende
forskare vid högskolorna genomföra
denna. Den senaste Pisaundersökningen genomfördes för första gången av
Skolverket. De brister som uppdagats
i genomförandet innebar att resultatet
blev alltför positivt.
Universiteten har sedan några år
tillbaka fått möjlighet att utvärdera sig
själva, med risk för samma sorts förvanskning av verkligheten även inom
den högre utbildningen.
Exemplen illustrerar ett systemfel där
den underliggande kvaliteten är omöjlig
att bedöma. Samhället får en mängd
problem där rekommendationer till
förändring blir svåra att diskutera och
argumentera för eftersom mätdata inte

Foto: Magnus Hallgren

Rekommendationer till
förändring blir svåra att
diskutera och argumentera för eftersom mätdata inte går att lita på.
I förlängningen försvårar detta möjligheterna
att utkräva ansvar av de
politiker som är valda
att styra samhället.

Myndigheter ska inte tillåtas att
utvärdera sig själva eller finansiera
externa parters utvärderingar av sin
verksamhet. Såväl konsulter som forskare är i dag försatta i en beroendeställning där det är omöjligt att vara objektiv.

Repliker.
DN.se/debatt
”Ställ hårdare
krav på laddhybriderna i stället för
att förbjuda dem”
Per Kågeson svarar
Greenpeace, med
flera (24/5).
”Miljardkostnad
för de svenska
vildsvinen” Tre
forskare svarar
Palle Borgström,
LRF (25/5).
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Tillsynsfunktionen behöver
stärkas. Den behöver bygga ytterligare forskningskompetens internt
och få mer resurser för att matcha alla
de utvärderingar som myndigheter i
dagsläget själva bekostar.

3

Departementen behöver stärkas
i förhållande till myndigheterna.
Ett sätt att göra detta vore att förlägga
tillsynsverksamheten verksamhet inne
i ansvarigt departement. Detta skulle
stärka departementet och politikerna
gentemot de myndigheter som ofta
talar i egen sak.
Dagens utvärderingssystem är ur
funktion. Utvärderingar av myndigheternas verksamheter går inte att
lita på och framstår alltför ofta som
partsinlagor. Tilltron till myndigheter
och politiker riskerar att försvagas om
inte genomgripande förändringar görs.
På lång sikt är det ingen som tjänar på
bristfälliga beslutsunderlag och undermåliga utvärderingar.

Elias Collin, forskningsassistent Ratio
Sven-Olov Daunfeldt, professor i natio
nalekonomi, Handelns forskningsinstitut
Olof Ejermo, professor i innovations
ekonomi, Lund Universitet
Magnus Henrekson, professor i
nationalekonomi, IFN
Christian Sandström, biträdande
professor, Internationella handels
högskolan i Jönköping och Ratio
Siri Terjesen, professor, Florida atlantic
university och Norwegian school of
economics
Patrik Tingvall, professor i national
ekonomi, Södertörns högskola
Karl Wennberg, professor i företags
ekonomi, Linköpings universitet och
Handelshögskolan i Stockholm
•A4

I mer än 90 procent av fallen håller de egna utvärderingar inte vetenskaplig kvalitet. Myndigheter
som verkar inom närings- och innovationspolitiken finansierar i hög grad sina egna utvärderingar. Dessa är mer positiva än utvärderingar av
oberoende aktörer. Nu måste genomgripande
förändringar göras, annars riskeras tilliten.
Det skrev Ratio-forskarna Christian Sandström,
Elias Collin och Karl Wennberg på DN Debatt den
27 maj apropå sina resultat, tillsammans med
Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi, Handelns Forskningsinstitut, Olof Ejermo,
professor i innovationsekonomi, Lund Universitet, Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, IFN, Siri Terjesen, professor, Florida
Atlantic University och Norwegian School of
Economics, och Patrik Tingvall, professor i nationalekonomi, Södertörns Högskola

Migrationen kan stärka ekonomin efter pandemin
Ökad protektionism och andra globala
begränsningar har varit en av Coronapandemins många politiska effekter. Men
idéer om anti-globalisering var på
uppgång redan innan pandemin slog till,
med Brexit och handelskriget mellan USA
och Kina som två exempel.
Det är en utveckling som kan förvärra
den globala utvecklingen. Ekonomisk
återhämtning kommer att behövas för att
återupprätta företagens förmåga att
handla och investera globalt.
Ämnet har länge intresserat docent
Magnus Lodefalk, forskare vid Ratio och
Örebro universitet, som i flera olika
publikationer diskuterar och studerar

The double-delayed-defence party! Andrea och Rasmus
disputerande under pandemin och restriktionerna. Firandet togs
igen i augusti med en gemensam disputationsfest i Ratios lokaler
för kollegor, släkt och vänner.

till de utvärderade insatserna.
Under ett öppet webbinarium diskuterades resultaten och dess implikationer. Kan det finnas intressekonflikter? Utöver forskarna medverkade
Susanne Ackum, fil dr, dekan vid
Linnéuniversitetet och tidigare bl.a.
riksrevisor och generaldirektör vid
Institutet för arbetsmarknadsutvärdering (IFAU), Jan-Eric Furubo, tidigare
bl.a. chef inom Riksrevisionsverket och
revisionsråd vid Riksrevisionen samt
författare till böcker såsom Utvärdering och kontroll (Studentlitteratur
2021) och The Evaluation Enterprise:
A Critical View (Routledge 2018), och
Johannes Henriksson, manager på
Ramboll.
Studien är publicerad i Ekonomisk
debatt och materialet ligger även till
grund för Elias Collins masteruppsats
som han skrivit vid Uppsala universitet och Ratio. Collin har tidigare varit
praktikant på Ratio och påbörjar under
2022 doktorandstudier vid Lunds
universitet.

"Myndigheternas köpta utvärderingar är opålitliga"

frågan om globalisering och handel.
Genom att gå igenom närmare 100
vetenskapliga artiklar på temat, pekar
han bland annat på att migration är en
kraft som har potential att främja
ekonomisk återhämtning. Detta eftersom
migration underlättar utrikeshandel och
investeringar.
Lodefalk skriver om sina resultat i
bland annat en kolumn på VoxEU.org, en
sajt som syftar till att främja forskningsbaserad policyanalys bland ledande
nationalekonomer. Lodefalks text är
skriven tillsammans med Carl Alm,
praktikant på Ratio under vårterminen,
och Andreas Hatzigeorgiou, tidigare
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Ratio-forskare och i dag vd Stockholms
Handelskammare.
Tillsammans med Hatzigeorgiou har
Lodefalk under 2021 även publicerat den
vetenskapliga artikeln ”A Literature
Review of the Nexus between Migration
and Internationalization” i Journal of
International Trade & Economic Development, i vilken de skriver om motsvarande
resultat. Även om resultaten tyder på att
migration underlättar handel och internationalisering noterar forskarna också
betydande luckor litteraturen och
påpekar behovet av ytterligare forskning.
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sparsely populated regions. Entrepreneurship and Regional Development,
Vol 33, No. 7-8, pp. 493-513.
• Lundberg, H., & Öberg, C. (2021).
Teachers, researchers, but not
innovators? Rethinking university-industry collaboration. Journal of
business & industrial marketing, Vol. 36
No. 13, pp. 161-173.
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Robert Demir

• Raich, S. & Krakowski, S. (2021).
Artificial Intelligence and Management:
The Automation-Augmentation
Paradox. Academy of Management
Review.

2014

• Sandström, C. (2021). Innovation
through collaboration in order to meet
grand challenges? A critique of current
trends in industrial policy. In Andersson, M., Deiaco, E., & Eklund, J. (Eds).
Swedish Perspectives on Industrial
Policy. Entreprenörskapsforum.

Som en del i Ratios forskningsprogram ”Kompetens för
tillväxt” utformas en ansökan om
projektfinansiering för projektet “Hur
icke-sanktionerade management-innovationer kommer till stånd”. Under
hösten kommer besked från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) att projektet
har beviljats finansiering.

• Sandström, C., Wennberg, K. & Karlson,
N. (2021). Bureaucrats or Markets in
Innovation Policy? – A critique of the
entrepreneurial state. Review of Austrian Economics.
• Söderberg, M. & Yang, Y. (2021). Does
published research influence policy
outcomes? The case of regulated
electricity networks in western Europe.
Ratio Working Paper No. 346. Stockholm: Ratio.
• Zeebari, Z., Månsson, K., Sjölander, P. &
Söderberg, M. (2021). Regularized
Conditional Estimators of Unit
Inefficiency in Stochastic Frontier
Analysis, with Application to Electricity
Distribution Market. Ratio Working
Paper No. 345. Stockholm: Ratio.
• Öberg C. (2021). Acquisitions for new
business models. Advances in Mergers
and Acquisitions, 19:79-99.
• Öberg, C. (2021). Disruptive and
paradoxical roles in the sharing
economies. International Journal of
Innovation Management, 25(4).
• Öberg, C. (2021). Episodic supply chains
at times of disruption. Supply Chain
Management: An international Journal.
• Öberg, C. (2021). Network Pictures:
Cognition in a Networked Context. In
Galavan, R.J. & Sund, K.J. (Eds).
Thinking about Cognition (New
Horizons in Managerial and Organizational Cognition, Vol. 5). Emerald
Publishing Limited.
• Öberg, C., & Kollberg, B. (2021). Can you
balance the gaps? Ambidexterity in
service firms. Journal of Hospitality
and Tourism Insights.

2015
Projektet startar i januari med
syftet att studera hur innovativa
praktiker och rutiner kunde komma till
även när företaget inte hade tilldelat
resurser eller ledningen hade gett sitt
medgivande för sådana projekt. Tillsammans med några forskningsassistenter
på Ratio genomförs en litteraturgenomgång och några pilotstudier i ett
befintligt dataset.

2016

Efter en omfattande litteraturstudie visas att huruvida en innovation
är sanktionerad eller inte beror på två
övergripande faktorer: i) organisatoriska
förutsättningar (rutiner, processer, kultur, etc.) och
ii) ledarskap (tillåtande eller begränsande för nya
De teoretiska förutsättningidéer). När dessa två faktorer sätts samman i ett
arna testas på flera empiriska
ramverk presenteras en mer komplex bild som
material. Den ena empiriska studien
frångår en tidigare syn på icke-sanktionerade
görs på en organisation inom
innovationer som ofta framställs som ett binärt
tillverkningsindustrin. Den andra studien
koncept där det antingen finns stöd eller inte
designas för att testa idéen i en så kallad
(eller möjligen motstånd). Detta utgör
”open strategy” workshop där företagsutgångspunkten för en
Workshopen, som äger rum i
ledare från olika företag utbyter
empirisk studie.
Shanghai, handlar om ett företags
erfarenheter i syfte att hjälpa
svårigheter att komma in på den kinesiska
andra deltagare med
marknaden på grund av en restriktiv reglering i fråga
strategiska dilemman.
om etablering på marknaden. Under mötet avslöjas en
komplex modell framtagen av den lokala företagsledningen för att ta sig in på den kinesiska marknaden. AffärsmodelMitt under pandemin
len i fråga är delvis sanktionerad av bolagsledningen men
återkommer redaktörerna med
bygger samtidigt på okonventionella metoder i fråga om
ytterligare ett besked (3:e gången).
utnyttjande av företagets resurser. En ny facett uppdagas av
Denna gång handlar det om att fokusera
konceptet icke-sanktionerade innovationer. Ett teoretiskt
på de mest grundläggande argumenten i
koncept växer fram som fångar upp detta fenomen och
Manuset tas emot positivt av
artikeln, och reducera texten till 35 sidor!
benämns ”multidexterity” som en motvikt till det redan
granskarna och redaktörerna men
Under sommaren får vi slutligen besked att
etablerade konceptet ”ambidexterity”. Idéen bollas fram
mycket återstår innan konceptet
artikeln har godkänts för publikation och
och tillbaka mellan författarna och personen bakom de
multidexterity kan övertyga. Under våren har
överlämning sker till produktionsavdelokonventionella affärsmodellsinnovationerna. Ett
vi lyckats skicka in en redigerad version av
ningen som hjälper oss med
första utkast av artikeln skickas in till ett
artikeln till journalen. Vi bjuds in till en workshop
formatering,
etc. Publicering sker
fokusnummer av journalen Management
i Amsterdam under sommaren där redaktörerna
i början av 2021.
and Organisation Review.
till journalens fokusnummer och andra

2017

2018

2020

2019

bidragande författare ger mer djupgående
kommentarer på varandras manus. I
december skickar vi in ytterligare en
version av manuset. I detta skede har
manuset vuxit från 54 sidor till
63 sidor!
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Publicering
sker i början
av 2021.

KLIMAT & MILJÖ

KLIMAT & MILJÖ

Forskningsområde: Klimat och miljö
Klimat- och miljöfrågorna är många
och berör alltifrån personliga normer
till internationella överenskommelser.
Det märks också i Ratios forskning
som tar sig an frågorna med olika
fokus och angreppssätt. I klimat- och
miljöfrågorna har näringslivet en
avgörande betydelse för att åstadkomma
innovation och positiv utveckling och
därigenom vara en drivande kraft i
gröna omställningen. Sedan hösten
2021 är klimat och miljö ett av Ratios
tre forskningsområden, jämte arbetsmarknad och konkurrenskraft. Området
är dock inget nytt för Ratios forskare,
utan har även tidigare studerats.
Inom området klimat och miljö bedrivs
forskning om bland annat cirkulär
ekonomi och teknikutveckling, men
även kring marknaders, normers och
politikens betydelse för en god
utveckling.

KLIMAT & MILJÖ I SIFFROR 2021

10

3

Externa
föreläsningar

3

Working
paper

2

Öppna
seminarier och
evenemang

Publicerade
artiklar

1

Forskningsrapport

Det händer mycket positivt på klimat och miljöområdet som är värt att
forska på. Mellan 1990 och 2018 fördubblades nästan svenska ekonomin
och koldioxidutsläppen minskade med
27 procent, befolkningen växte med 1,6
miljoner. Hur kunde vi kombinera en
växande ekonomi och fallande utsläpp
– och vad kan andra länder lära av oss?
Bara för att potentialen för en återindustrialisering finns, betyder det
inte att det kommer vara enkelt. Sverige har dock genomgått stora industrialiseringsprojekt de senaste 100 åren.
Vi kan lära mycket från sådan såsom
utbyggnaden av järnvägen och kärnkraften. Samtidigt blir inget gjort utan
rätt kompetens. Hur ska exempelvis
kompetensförsörjningen fungera i den
norra delen av landet nu när tiotusentals arbetstillfällen skapas?

PUBLIKATIONER
• Alacevich, C., Bonev, P. & Söderberg, M. (2021). Pro-environmental
interventions and behavioral
spillovers: Evidence from organic
waste sorting in Sweden. Journal of
Environmental Economics and
Management, 108, 102470.

• Grafström, J. & Poudineh, R. (2021).
A review of problems associated
with learning curves for solar and
wind power technologies. Ratio
Working Paper No. 347. Stockholm:
Ratio.

• Giannopoulos, J., Grafström,
J. & Sandström, C. (2021). 24 av 26
– Luftföroreningar och tillväxt i
Sverige. Stockholm: Ratio.

• Grafström, J. & Sandström, C.
(2021). More from less? Economic
growth and sustainability in
Sweden. Ratio Working Paper No.
352. Stockholm: Ratio.

• Grafström, J. (2021).
Kinas misslyckade vindkraftssatsning 1980–2016. Ekonomisk Debatt,
2021(7).

• Grafström, J. (2021).
Knowledge Spillovers in the Solar
energy sector. Ratio Working Paper
No. 351. Stockholm: Ratio.

• Grafström, J. & Aasma, S. (2021).
Breaking Circular Economy
Barriers. Journal of Cleaner
Production, 292.

• Grafström, J. (2021).
An Anatomy of Failure – Wind Power
Development in China. Quarterly
Journal of Austrian Economics,
24(2), 317-347.

Jag är väldigt tacksam
över möjligheten att få vara
med och utveckla den unika
forskningsmiljö som Ratio är.

Krönika av Jonas Grafström:
Miljö- och klimatfrågan kan leda
till en återindustrialisering
av Sverige
Det är nog få som för tio år sedan som
förutspådde att norra Sverige skulle
vara ett av Europas hetaste områden
att förlägga industri till eller, för den
delen, att Sverige är i stånd att återindustrialiseras.
Det finns flera förklaringar till
varför industrierna kommer tillbaka.
Elbörsen Nordpol som visar att elpriset
i Europa kan vara mer än 1 000 procent
högre än i Sveriges nordligaste el-område. Coronas medföljande nedstängning av världsekonomin, Evergreens
blockad av Suezkanalen samt det, ur
miljösynpunkt, tveksamma för konsu-

menterna att vissa varor transporteras
över världen, är bara några anledningar till förändringen.
Under tider av stor omställning
är företagens villkor extra viktiga
eftersom det är företagen som kommer
stå för omställningen av ekonomin.
Något jag sett i egen forskning är att
om man vill ha en cirkulär ekonomi
måste många gamla monopol rivas och
företag släppas in. En annan omställning är att Europas system för el håller
på att ställas om. Det är inte självklart
hur detta ska göras på bästa sätt och
mycket forskning kommer behövas.

I min nya roll ser jag fram emot
att tillsammans med alla
kollegor bidra till forskningen
om olika aspekter av
företagandets villkor.
Jag ser särskilt fram emot

Caterina Alacevich och
Magnus Söderberg forskar
om beteenden kring
sopsortering.

att få fortsätta arbetet med
att studera teknik,
marknader och klimat
Jonas Grafström,
när han tillträdde sin nya roll.

Jonas Grafström är fil dr i nationalekonomi. Hans forskning tar sin
utgångspunkt i teknikutveckling
och hur den påverkar dels
arbetsmarknaden, dels miljön och
klimatet. Sedan oktober 2021 är
han vice vd på Ratio.

EGNA SEMINARIER OCH KONFERENSER
Webbinarium. Tillväxt och hållbarhet
– vägar framåt. Jonas Grafström och
Christian Sandström, den 3 februari.
Digitalt öppet seminarium. Cirkulär
ekonomi – hinder och möjligheter.
Jonas Grafström, den 22 oktober.
Hanna Westerén, (S) riksdagsledamot och
gruppledare miljö- och jordbruksutskottet, och
Cecilia Tall, generalsekreterare för Sveriges
Textil- och Modeföretag (TEKO), deltog i
seminarium om cirkulär ekonomi.

Forts. nästa sida
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UNGA FORSKARE

UNGA FORSKARE

För framtida forskare
En viktig del i Ratios verksamhet handlar om att investera i framtida talanger. Ratios program
för unga forskare vänder sig till universitetsstudenter, 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.

Erik Liss, doktorand i nationalekonomi vid Ratio och Linköpings universitet, tillsammans med Erwan Dujeancourt,
doktorand i nationalekonomi på Jönköping International Business School.
Programmet Unga forskare innefattar
sommarassistenter, forskningsassistenter, doktorander, praktikanter och
uppsatshandledning samt ett alumninätverk. 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 doktorander och nyligen disputerade stöd att
utveckla sin fortsatta akademiska

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.

PROGRAM FÖR UNGA FORSKARE
Sommarassistenter

Praktikanter

Under sommaren 2021 arbetade 11 assistenter tillsammans
med disputerade forskare. Att arbeta som assistent hos Ratio
är en bra bas för vidare karriär, inte bara inom akademin.

Under 2021 hade Ratio fyra praktikanter som kom från olika
lärosäten och discipliner. Praktiken har skett inom ramen för de
sökandes utbildningar och praktikanterna har fått delta och
bidra i flera olika projekt för att kunna tillgodogöra sig en bredd
av metoder och arbetssätt.

I programmet ingår ett nätverk som består av drygt 130
alumner varav 14 har disputerat och 24 doktorerar.
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Rickard Björnemalm berättar
om sin tid som praktikant

Elias Collin berättar om sin tid
på Ratio

Min tid vid Ratio har betytt
mycket personligen och karriärmässigt. Att en praktikplats
är bra för anställningsbarhet är
känt men Ratio är något utöver
det vanliga. Ratio har gett mig
erfarenheter som öppnat mina
ögon för forskningsvärlden,
vilken tidigare kändes avlägsen. Under min tid här har jag
jobbat nära forskare inom olika
Rickard Björnemalm,
pol kand-student vid
discipliner. Primärt har jag
Stockholms universitet
arbetat med att utreda de sociala
och politiska orsakerna bakom
etanolbilarnas uppgång och fall. Inom ramen för denna
uppgift har jag tillsammans med forskaren som handlett mig skrivit populärvetenskapliga och vetenskapliga
artiklar. Jag har även fått medverka i interna seminarier på
Ratio och Tillväxtverket. Jag deltar även i ett projekt med
forskare från Sverige, Norge och Tyskland där vi jämför
statlig bolagisering över tid. Jag har tillsammans forskare
på Ratio fått undersöka de svenska affärsverken som en del
av detta. Därutöver har jag bidragit med att hjälpa forskare
med sådant som kvalitativ kodning samt sammanfattning
och översättning av forskares publikationer.
Kort sagt ges alla möjligheter att utvecklas som praktikant vid Ratio. Jag tacksam för privilegiet att få lära känna
mina fantastiska kollegor och jag rekommenderar andra att
söka praktik här!

Under vårterminen 2021 gjorde jag
praktik på Ratio efter att ha arbetat som sommarassistent och haft
ett uppsatssamarbete året innan.
Hela min tid på Ratio har präglats
av de två projekt jag arbetat i, dels
en jämförande studie av olika
länders sjukvårdssystem, dels ett
projekt rörande hur svensk innovationspolitik utvärderas och hur
tillförlitliga sådana utvärderingar
Elias Collin, i dag doktorand
vid Lunds universitet
är. I projekten har vi använt oss av
såväl kvalitativa som kvantitativa
metoder, något som hjälpt mig öka min bredd som forskare.
Att få vara i Ratios forskarmiljö har varit ett viktigt steg
närmare forskarvärlden för mig. Man lär sig minst lika
mycket genom att arbeta praktiskt i olika projekt som
man gör vid informella samtal runt lunchbordet – en lika
inbjudande och stimulerande miljö har jag inte hittat någon
annanstans.
Innan jag kom till Ratio hade jag arbetat inom både politiken och som forskningsassistent vid Uppsala universitet,
från vilket jag också har en masterexamen i statskunskap,
och från och med 2022 kommer jag att doktorera i företagsekonomi vid Lunds universitet. I ansökningsprocessen
till den tjänsten har jag haft stor hjälp av allt jag lärt mig på
Ratio – både om forskarvärlden och om hur man praktiskt
bedriver forskning.

Susanna Allstrin berättar om sin tid som forskningsassistent
Med pandemin förflyttades
kontoren till hemmen. Trots att
arbete utanför kontoret har blivit
vanligare vet man ganska lite om
distansarbete och dess konsekvenser. Jag har därför medförfattat rapporten ”Distansarbete
2.0: Tolv punkter att utvärdera
inför beslut om kontorets framtid” vars syfte är att redogöra för
Susanna Allstrin,
forskningsläget med förhoppforskningsassistent.
ningen att bidra med beslutsstöd.
Min uppgift har varit att sammanställa relevant forskning.
I samband med publiceringen har jag tillsammans med
kollegor presenterat rapporten i olika forum. Jag arbetar nu med en intervjustudie om praktik för utrikesfödda

akademiker. Sysselsättningsgraden för utrikesfödda med
eftergymnasial utbildning är lägre än för inrikes födda och
frekvensen av överutbildning är högre. Samtidigt rapporterar arbetsgivare kompetensbrist och rekryteringssvårigheter av högskoleutbildade. Syftet med förstudien är att
utforska vad arbetsgivare upplever fungerar bättre respektive sämre med praktiken. Målet är att bidra med insikter
om hur praktik kan förbättras och därmed öka utrikes födda
akademikers deltagande på arbetsmarknaden.
Jag har som forskningsassistent fått stora möjligheter
att självständigt utforska olika frågeställningar. Ratio tar
avstamp i ett tvärvetenskapligt perspektiv, vilket genererar
ett stort utbyte av kunskap och erfarenheter forskare sinsemellan. Som anställd är det givande att forska nära politiken och bidra till diskussion bland beslutsfattare och parter.
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AKADEMISKA SEMINARIER
2021

INTERNATIONELLA
KONTAKTER

Internationella samarbeten
Ratio såväl som Ratios forskare har flera tvärvetenskapliga nätverk runtom
i världen. Flera studier och projekt görs med internationella forskare och det
arrangeras återkommande konferenser, kollokvier och seminarier med
internationella inslag.

David Autor årets Eli F. Heckscher-föreläsare
Man kallar det för ”Kinachocken”. När världens folkrikaste land plötsligt blev en
ekonomisk stormakt skapade det arbetslöshet och politiska spänningar i andra
länder. Hur kan man hantera de chockerna?
Det var temat för 2021 års Eli F. Heckscher-föreläsning som hölls av David
Autor, professor i nationalekonomi vid
Massachusetts Institute of Technology (MIT) och en av världens främsta
experter på arbetsmarknaden och hur
den påverkas av handel och ny teknik.
Under rubriken ”On the Persistence of
the China Shock” talade Autor om hur
en chock, likt Kinas uppgång, inte har
varit övergående utan skapat varaktiga
förändringar i andra delar av världen,
bland annat i form av lokal arbetslöshet.
I en intervju med Dagens Nyheter, i samband med sin föreläsning, säger Autor:

Weidenstedt gästar
internationella poddsändningar
Flera av Ratios forskare gästar
återkommande olika poddsädningar.
Bland dem som varit mest aktiva i etern
under året är Linda Weidenstedt. Bland
de program hos gästat under året märks
bland andra Smart Cherrys Thoughts,
en podcast med sin bas i Indien. I denna
bjuder Sai Charan Paloju in olika
experter från olika delar av världen. När
Weidenstedt gästade diskuterade de
arbetsliv och arbetsmarknad.
Därutöver gästade Weidenstedt
podcasten Revealing the Ivory Tower
där fokus ligger på hälso- och vetenskapsrelaterade ämnen. Här diskuterade Ratio-sociologen framtidens
arbetsplats och gig-ekonomin.

– Det finns starka belägg för att
Kinachocken ledde till en ökad politisk polarisering på de platser som fick
känna på den. Men – och det tycker jag

är viktigt – forskningen visar att flera
chocker som västvärlden har upplevt
den senaste tiden har haft samma
effekt. Finanskrisen, ökad automatisering, större gap på arbetsmarknaden,
sådant har fungerat som katalysatorer
för politisk spänning. I hela västvärlden
har arbetare utan universitetsutbildning
upplevt att deras horisont har krympt.
Eli F. Heckscher-föreläsningen arrangeras årligen av Ratio tillsammans
med Institutet för ekonomisk-historisk och företagshistorisk forskning (EHFF) vid Handelshögskolan i
Stockholm.

Hybridkonferens: Trade and the digital
transformation of services
Covid-19-krisen har inneburit att den
digitala omställningen av tjänster har
snabbats på, såväl inrikes som internationellt. Det betyder att det finns ett
ökat behov av att se över och uppdatera
handelspolitiken och de internationella regelverken som styr densamma, inte minst i syfte att frigöra den
digitala omvandlingens potential för
hållbar utveckling och jobbskapande.
Det var bakgrunden till den internationella vetenskapliga konferensen
”Trade and the digital transformation of services” som arrangerades
av TIISA-nätverket (The Jean Monnet Network: Trade & Investment in
Services Associates) i november, 2021.
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Docent Magnus Lodefalk var huvudansvarig för konferensen där Ratio
tillsammans med Entreprenörskapsforum fungerade som partners.
Konferensen var i hybridformat och
ägde rum i Örebro, Stockholm och
digitalt. I konferensen deltog internationella forskare från flera olika discipliner såsom juridik, statsvetenskap
och nationalekonomi.
Elisabeth Christen, fil dr, Austrian
Institute of Economic Research
(WIFO), Ian Walden, professor, Queen
Mary University of London, och Samuel
Kortum, professor, Yale University, var
keynote-talare.

AKADEMISKA SEMINARIER
”Migrant Hygge’: Feeling at home
in a cold climate”.
Bi Puranen, Secretary General,
World Values Survey & docent,
Institutet för framtidsstudier.
13 januari.
”The iPhone and its antecedents:
re-thinking entry and the evolution of
platform and strategies at Apple inc”.
Henrik Glimstedt, Associate
Professor, Department of Marketing
and Strategy (Handelshögskolan).
27 januari.
“Wage growth across occupations,
industries, and regions”.
Georg Graetz, assistant professor,
Department of Economics, UU.
10 februari.
“Electricity Adoption, Technological
Change and Social Conflict in early
20th century Sweden”.
Kerstin Enflo, professor, Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds
universitet. 24 mars.
”Public Sector Employment –
Stimulating Regular Employment or
Providing Eligibility to Unemployment
Benefits?”
Ulrika Wikman, IFAU. 14 april.
”Cassel, Ohlin, Åkerman and the
1929 Wall Street Crash”.
Benny Carlson, professor emeritus,
Ekonomisk-historiska institutionen,
Lunds universitet. 12 maj.
”Open or just Fragmented?
Mobilization through Open Source
Action Repertoires in the Blockchain
Social Movement”.
Claire Ingram Bogusz, Uppsala
Universitet. 9 juni.

”Lukewarm or hot? Comparing
Investor Tie Formation of
Entrepreneurs in Silicon Valley
and Berlin”.
Katharina Scheidgen (University
of Lüneburg) & Anna Brattström
(Lund University and Stockholm
School of Economics).
15 september.
”Inkomstutveckling för människor
från glesbygd och storstad.”.
Andreas Bergh, Nationalekonomiska
institutionen, Lunds Universitet.
29 september.

Claire Ingram Bogusz

”Digital Transformations of Traditional
Work in the Nordic Countries”. Bertil
Rolandsson, docent, Institutionen
för sociologi och arbetsvetenskap,
Göteborgs Universitet. 13 oktober.
”New Frontiers:
The Origins and Content of New Work,
1940–2018”.
David Autor, professor
Massachusetts Institute of
Technology (MIT), 29 oktober.
”Middleman Minority Nation.
Globalization and Social Democracy
in Singapore”.
Jacob Hjortsberg, doktorand i
antropologi, Bergen. 27 oktober.

David Autor

”Social Networks of Elites”.
Gergei Farkas, sociolog,
Linnéuniversitetet. 10 november.
”Trade and Automation:
The Case of Engineering”;
Hildegunn Kyvik-Nordås, visiting
professor, AI-Econ Lab, Örebro
Universitet & Council on Economic
Policies (Zürich). 24 november.

“Mobility Frictions, Remittances
and the Distributional Effects of
International Trade”.
Sarah Schroeder, assistant
professor, Economics Department,
Aarhus University. 1 september.

Sarah Schroeder
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PUBLIKATIONER 2021

PUBLIKATIONER 2021
PUBLICERADE ARTIKLAR FORTSÄTTNING

Ratio når 1 000 publikationer
I oktober 2021 publicerade Ratio sin
publikation nummer 1000 sedan starten i april 2002. Det var professor Kristina Nyströms artikel “Recruitment of
scarce competences to rural regions:
Policy perspectives” publicerad i Review of regional research som blev den
vetenskapliga publikation som förde
Ratio mot fyrsiffriga tal.
Forskningen och de vetenskapliga
publikationerna är Ratios kärnverksamhet. I publikationsarkivet ryms
alltifrån de klassiska vetenskapliga
journalartiklarna och kursböcker till
svenska rapporter och Ekonomisk debatt-artiklar. Hur fördelningen mellan
olika publikationer ser ut illustreras
här nedan.

Publikationerna skiljer sig åt liksom vilka discipliner de publicerats inom, men forskningen har en röd
tråd i företagsperspektivet och en aktörsnära ansats. De 1 000 publikationerna firades genom att det
bjöds in till mingel.

RATIOS FÖRSTA 1 000 PUBLIKATIONER - FÖRDELNING PUBLIKATIONSSLAG

320 66 126 349 139
Artiklar med
peer review

Artiklar utan
peer review

Böcker och
bokkapitel

PUBLICERADE ARTIKLAR
Alacevich, C., Bonev, P., & Söderberg, M.
(2021). Pro-environmental interventions and behavioral spillovers:
Evidence from organic waste sorting in
Sweden. Journal of Environmental
Economics and Management, 108,
102470.
Aldieri, L., Grafström, J., & Vinci, C. P.
(2021). The Effect of Marshallian and
Jacobian Knowledge Spillovers on Jobs
in the Solar, Wind and Energy Efficiency
Sector. Energies, 14(14), 4269.

Working
papers

Rapporter

Bradley, S., Kim, P, Klein, P., McMullen, J.,
& Wennberg, K. (2021). Policy for
Innovative Entrepreneurship: Institutions, Interventions, and Societal
Challenges. Strategic Entrepreneurship
Journal, 15(2): 167-184.
Cheung, Z., Gustafsson, R. & Nykvist, R.
(in press). Peer Interaction and
Pioneering Organizational Form
Adoption: A Tale of the Two First
For-Profit Stock Exchanges. Organization Studies.
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1000 publikationer och 20 år
uppmärksammas i bok år 2022
År 2021 publicerades Ratios
publikation nummer 1 000 och år 2022
firar forskningsinstitutet 20 år!
Med anledning av det tar skriftställaren Anders Johnson tillsammans
med Ratios kommunikationschef
Johanna Grönbäck fram en jubileumsskrift, Forskning till tusen:
Ratio 2002–2022, som sammanfattar
en del av allt som hänt och forskats om
på Ratio sedan starten 1 april, 2002.

Demir, R. & Angwin, D. (2021). Multidexterity: Combining competing business
models in transforming economies.
Management and Organization Review,
1-32. doi:10.1017/mor.2020.56

Lundberg, H. & Öberg, C. (2021). The
matter of locality: Family firms in
sparsely populated regions. Entrepreneurship and Regional Development,
Vol 33, No. 7-8, pp. 493-513.

Engerg, E., Gustavsson Tingvall, P. &
Halvarsson, D. (2021). Direct and
indirect effects of private- and
government-sponsored venture capital.
Empirical Economics, 60, 701-735. DOI:
10.1007/s00181-019-01770-w

Lundberg, H., & Öberg, C. (2021).
Teachers, researchers, but not
innovators? Rethinking university-industry collaboration. Journal of
business & industrial marketing, Vol. 36
No. 13, pp. 161-173.

Fontana, E., Öberg, C. & Poblete, L.
(2021). Nominated procurement and
the indirect control of nominated
sub-suppliers: Evidence from the Sri
Lankan apparel supply chain. Journal of
Business Research, 127, 179-192.

Nyström, K. (2021). Working for an
entrepreneur: heaven or hell? Small
Business Economics, 56, 919-931. DOI:
10.1007/s11187-019-00276-0.

Geissinger, A., Laurell, C., & Öberg, C.
(2021). Copycats among underdogs
- Echoing the sharing economy
business model. Industrial Marketing
Management, 96:287-299.
Geissinger, A., Laurell, C., Öberg, C.,
Sandström, C., Sick, N. & Yuliano, S.
(2021). Social media analytics for
knowledge acquisition of market and
non-market perceptions in the sharing
economy. Journal of Knowledge
Management, 25(2), 500-512.
Grafström, J. & Aasma, S. (2021).
Breaking Circular Economy Barriers.
Journal of Cleaner Production, 292.
Grafström, J. (2021). An Anatomy of
Failure – Wind Power Development in
China. Quarterly Journal of Austrian
Economics, 24(2), 317-347.
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M. (2021).
A Literature Review of the Nexus
between Migration and Internationalization. Journal of International Trade &
Economic Development, 30(3), 319-340.

Coad, A., Daunfeldt, S. O., & Halvarsson,
D. (2021). Amundsen versus Scott: are
growth paths related to firm performance?. Small Business Economics,
1-18.

Karlson, N., Sandström, C., & Wennberg,
K. (2021). Bureaucrats or Markets in
Innovation Policy? A critique of the
entrepreneurial state. The Review of
Austrian Economics, 34(1), 81-95.

Daunfeldt, S.-O., Moradi, J., Rudholm,
N., Öberg, C. (2021). Effects of employees’ opportunities to influence in-store
music on sales: Evidence from a field
experiment. Journal of Retailing and
Consumer Services, 59.

Laurell, C., & Sandström, C. (2021).
Social Media Analytics as an Enabler
for External Search and Open Foresight—The Case of Tesla’s Autopilot and
Regulatory Scrutiny of Autonomous
Driving. IEEE transactions on engineering management.

Nyström, K. (2021). Recruitment of
scarce competences to rural regions:
Policy perspectives. Review of Regional
Research. https://doi.org/10.1007/
s10037-021-00155Raich, S. & Krakowski, S. (in press).
Artificial Intelligence and Management:
The Automation-Augmentation
Paradox. Academy of Management
Review.

Erik Engberg

Doktoranden Erik Engberg med kollegor
undersöker i artikeln ”Direct and indirect
effects of private- and governmentsponsored venture capital” vilka effecter
olika typer av riskkapital har på företags
försäljning, anställningar och investeringar.

Sandström, C., Wennberg, K. & Karlson,
N. (2021). Bureaucrats or Markets in
Innovation Policy? – A critique of the
entrepreneurial state. Review of
Austrian Economics.
Stern, C. & Weidenstedt, L. (2021).
Managers on balancing employment
protection and what’s good for the
company: Intended and un-intended
consequences of a semi-coercive
institution. Economic and Industrial
Democracy.
Tinghög, G., Ahmed, A., Barrafrem, K.,
Lind, T., Skagerlund, K., & Västfjäll, D.
(2021). Gender differences in financial
literacy: The role of stereotype threat.
Journal of Economic Behavior & Organization, 192, 405-416.
Öberg, C. (2021). Acquisitions for new
business models. Advances in Mergers
and Acquisitions, 19:79-99.
Öberg, C. (2021). Conflicting logics for
crisis management in tourism. Journal
of Tourism Futures, Vol. 7 No. 3, pp.
311-321.
Öberg, C. (2021). Disruptive and
paradoxical roles in the sharing
economies. International Journal of
Innovation Management, 25(4).
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Christina Öberg

I många butiker spelas musik som syftar
till att påverka försäljningen. Men hur
påverkar det personalen? Christina
Öberg, professor, med kollegor
undersöker i artikeln “Effects of
employees’ opportunities to influence
in-store music on sales: Evidence from a
field experiment” om det är gynnsamt
för butiksägare att låta personalen
påverka vilken musik som spelas.

PUBLIKATIONER 2021

PUBLIKATIONER 2021
PUBLICERADE ARTIKLAR FORTSÄTTNING

Öberg, C. (2021). Spin-in and spin-out
for growth – On the acquisition and
divestiture of high-tech firms. Journal
of Organizational Change Management,
34(3), pp. 653-671.
Öberg, C. (2021). Women on board: The
disregarded issue of board interlocks.
Gender in Management: An International Journal, 36(1): 39-60.
Öberg, C. & Kollberg, B. (2021). Can you
balance the gaps? Ambidexterity in
service firms. Journal of Hospitality and
Tourism Insights.

Lotta Stern

Vilka avsedda och oavsedda konsekvenser har Lagen om anställningsskydd,
enligt företagare? Det studerar
professor Lotta Stern och fil dr Linda
Weidenstedt i artikeln “Managers on
balancing employment protection and
what’s good for the company: Intended
and un-intended consequences of a
semi-coercive institution”.

BÖCKER
Long, V. & Holmén, M. (Red.). (2021).
Technological Change and Industrial
Transformation (uppl. 1). Routledge.
Schwarz G., Rehbinder C., Liss E.,
Agerup M., Heiberg C., Durana R.,
Kamall S., & Vaine A. (2021). Climbing
the ladder or falling off it: Essays on
Economic Mobility in Europe.
Archbridge Institute Publishing.
Stern, C., Karlson, N., & Uddén Sonnegård, E. (2021). Den svenska modellens
framtid. Dialogos förlag.

BOKKAPITEL
Geissinger, A., Laurell, C., Öberg, C., &
Sandström, C. (2021). The sharing
economy as an entrepreneurial
evolution of electronic commerce. In
Vinogradov, E., Leick, B., & Assadi, D.
(Eds.). Digital Entrepreneurship and the
Sharing Economy. Routledge.

Erik Liss

Hur ser den sociala rörligheten ut i
Europa – och vilka är dess barriärer? Det
undersöks i boken “Climbing the ladder
or falling off it: Essays on Economic
Mobility in Europe” där doktoranden Erik
Liss bidrar med kapitlet “Raising the
Ladder: Increasing Income Mobility with
Institutions and Incentives”.

Geissinger, A., Pelgander, L., & Öberg, C.
(2021). The identity crisis of sharing:
from the co-op economy to the urban
sharing economy phenomenon. In
Sigler, T., & Corcoran, J. (Eds.). A Modern
Guide to the Urban Sharing Economy.
Edward Elgar Publishing.
Johnson, P.C., Sandström, C. (2021).
Making use of digital data and methods:
exploring social media, databases and
influencer marketing. In Álvarez-Monzoncillo, J.M. & De Haro, G. (Eds.) The
Dynamics of Influencer Marketing: A
Multidisciplinary Approach. Routledge.
Liss, E. & Rehbinder, C. (2021). Raising
the Ladder: Increasing Income Mobility
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with Institutions and Incentives. In
Schwarz G., Rehbinder C., Liss E.,
Agerup M., Heiberg C., Durana R.,
Kamall S., & Vaine A. (Eds). Climbing the
ladder or falling off it: Essays on
Economic Mobility in Europe. Archbridge Institute Publishing.
Long, V., & Grafström, J. (2021). What
prevents machine learning from
transforming industries? In Long, V. &
Holmén, M. (Eds). Technological Change
and Industrial Transformation.
Routledge.
Long, V. & Holmén, M. (2021). Conclusions. In Long, V. & Holmén, M. (Eds).
Technological Change and Industrial
Transformation. Routledge.
Long, V. & Holmén, M. (2021). What do
we know about industrial transformation? In Long, V. & Holmén, M. (Eds).
Technological Change and Industrial
Transformation. Routledge.
Long, V. & Holmén, M. (2021). Why this
book? In Long, V. & Holmén, M. (Eds).
Technological Change and Industrial
Transformation. Routledge.
Nykvist, R., Geissinger, A., & Eriksson, K.
A. (2021). “Own it” or “share it”: Transformations of regulatory and community
norms in the Swedish housing market.
In Long, V. & Holmén, M. (Eds). Technological Change and Industrial Transformation. Routledge.
Sandström, C. (2021). Innovation
through collaboration in order to meet
grand challenges? A critique of current
trends in industrial policy. In Andersson,
M., Deiaco, E., & Eklund, J. (Eds).
Swedish Perspectives on Industrial
Policy. Entreprenörskapsforum.
Öberg, C. (2021). Network Pictures:
Cognition in a Networked Context. In
Galavan, R.J. & Sund, K.J. (Eds).
Thinking about Cognition (New
Horizons in Managerial and Organizational Cognition, Vol. 5). Emerald
Publishing Limited.

ARTIKLAR UTAN PEER REVIEW
Andersson, M., Henrekson, M., Jack, S.,
Stenkula, M., Thorburn, K., Wennberg, K.
& Zander, I. (2021). Jobbskapande och
produktivitet i små kontra nya företag.
Ekonomisk Debatt, 2021(7).
Collin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
(2021). Utvärderingar av näringspolitik–
en intressekonflikt mellan myndigheter,
konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekonomisk Debatt, 49, 30-41.

WORKING PAPERS OCH
KONFERENSPAPPER
Grafström, J. & Poudineh, R. (2021).
A review of problems associated with
learning curves for solar and wind
power technologies. Ratio Working
Paper No. 347. Stockholm: Ratio.
Grafström, J. & Sandström, C. (2021).
More from less? Economic growth and
sustainability in Sweden. Ratio Working
Paper No. 352. Stockholm: Ratio.

Grafstrom, J. (2021). Kinas misslyckade
vindkraftssatsning 1980–2016.
Ekonomisk Debatt, 2021(7).

Grafström, J. (2021). Knowledge
Spillovers in the Solar energy sector.
Ratio Working Paper No. 351. Stockholm: Ratio.

RAPPORTER

Karlson, N. (2021). Industrial conflict in
essential services in a new era –
Swedish rules in a comparative
perspective. Ratio Working Paper No.
349. Stockholm: Ratio.

Allstrin, S., Grafström, J., Stern, C. &
Weidenstedt, L. (2021). 12 punkter om
distansarbete efter Covid-19. (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 20)
Stockholm: Ratio.
Collin, E., Lundbäck, M. & Karlson, N.
(2021). Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar: Lärdomar från Australien.
(Ratioakademiens sjukvårdsprojekt,
rapport nr. 2) Stockholm: Ratio.
Giannopoulos, J., Grafström, J. &
Sandström, C. 24 av 26 – Luftföroreningar och tillväxt i Sverige. Stockholm:
Ratio.
Karlson, N. & Björklund, M. (2021). Den
finska kollektivavtalsmodellen i
stöpsleven. (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.
Karlson, N. & Herold, T. (2021). Från fri
konkurrens till sund konkurrens på
EU:s inre marknad. (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 18) Stockholm:
Ratio.
Karlson, N. & Lundbäck, M. (2021).
Myten om centralisering – Om sjukvården som ett polycentriskt system.
(Ratioakademiens sjukvårdsprojekt,
rapport nr. 1) Stockholm: Ratio.
Lahtinen, E., Lundbäck, M., & Karlson,
N. (2021). Sjukronorsreformen:
Reformen som formade svensk
sjukvård. Ratio.

Kyvik Nordås, H., Lodefalk, M., &
Wernberg, J. (2021). The EU Digital
Market Regulations: Rule-Maker or
Deal-Breaker?

Magnus Söderberg

Påverkar publicerad forskning faktiskt
påverkar politiken? Det undersöker
professor Magnus Söderberg i ett working
paper, “Does published research influence policy outcomes? The case of
regulated electricity networks in western
Europe”, som fokuserar på elnätsregleringar och elpriser.

Liss, E., & Wennberg, K. (2021). Can
mentorship improve students’ study
skills and academic performance?
(No. 21/2).
Nyström, K. (2021). Regional collaboration to enhance recruitment to rural
regions. Ratio Working Paper No. 348.
Stockholm: Ratio.
Söderberg, M. & Yang, Y. (2021). Does
published research influence policy
outcomes? The case of regulated
electricity networks in western Europe.
Ratio Working Paper No. 346. Stockholm: Ratio.
Uddén Sonnegård, E. (2021). A quickly
transforming labour market. Ratio
Working Paper No. 350. Stockholm:
Ratio.
Zeebari, Z., Månsson, K., Sjölander,
P. & Söderberg, M. (2021). Regularized
Conditional Estimators of Unit
Inefficiency in Stochastic Frontier
Analysis, with Application to Electricity
Distribution Market. Ratio Working
Paper No. 345. Stockholm: Ratio.

Lundbäck, M. (2021). Nederländernas
sjukvårdssystem – Försäkringar,
experimentlust och privata utförare.
Ratio.
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Jonas Grafström

Kina är världens största installatör av
vindkraft. Men trots att deras installerade vindkraftskapacitet är två gånger så
hög som USA:s producerar Kina mindre
energi. Varför? Det undersöker
miljöekonomen Jonas Grafström i
artikeln ”An Anatomy of Failure – Wind
Power Development in China”.

KUNSKAPSSPRIDNING

SJUKVÅRD & OMSORG

Framtidens sjukvård och omsorg
Svensk vård och omsorg står inför stora utmaningar. I takt med en
åldrande befolkning och en teknisk utveckling som gör att fler sjukdomstillstånd effektivt kan behandlas, och dessutom ökade krav
på tillgänglighet och kvalitet, kan kostnaderna för vård och omsorg
förväntas öka i framtiden.
Projektet ”Framtidens sjukvård
och omsorg” pågår 2020-2022 och
finansieras av Ratioakademien. I detta
undersöks hur sjuk- och hälsovårdens kvalitet och tillgängligt påverkas
av inslag av privat finansiering och
privat utförande av vård och omsorg
där valmöjligheter mellan olika typer
av finansiärer och vårdgivare finns. I
projektet ingår Nils Karlson och Mattias Lundbäck. Även ett antal forskningsassistenter bidrar.
I projektet görs internationella
jämförelser med hjälp flera index som
mäter sjukvårdssystems kvalitet och
servicenivå och ett antal fallstudier av
vård- och omsorgssystemen i ett antal
intressanta länder.

UNDER 2021
HAR FÖLJANDE
RAPPORTER
SKRIVITS:
• ”Myten om centralisering.
Om sjukvården som ett
polycentriskt system.”
Nils Karlson & Mattias
Lundbäck 2021
• ”Primärvårdsfokus och
vårdförsäkringar
– lärdomar från Australien”
Elias Collin, Mattias Lundbäck
& Nils Karlson 2021

Ratio som mötesplats
Ratio har sedan starten varit en mötesplats för forskare, företagare och beslutsfattare
med intresse för företagandets villkor. Det här året har vi lagt fokus på att ta fram en ny
hemsida. Sedan 2020 äger ofta Ratios öppna seminarier och konferenser helt eller delvis
rum på Zoom, Youtube och andra digitala kanaler. De diskussioner och möten mellan akademiker, tjänstemän, entreprenörer och politiker har på så sätt, trots pandemin, 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.

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.

• ”Nederländernas
sjukvårdssystem”
Mattias Lundbäck 2021

Projektets resultat redovisas i rapporter och en sammanfattande
slutrapport som presenteras på öppna
seminarier och konferenser.

• ”Sjukronorsreformen
– reformen som formade
svensk sjukvård”
Emmi-Lie Lahtinen, Mattias
Lundbäck & Nils Karlson 2021

”Sjukronorsreformen – reformen som formade svensk sjukvård”
presenterades under ett webbinarium
1970 års sjukronorsreform ingick i en serie av politiska beslut som
förändrade den svenska hälso- och sjukvården, från ett polycentriskt
system med privata och offentliga utförare till att bli ett där skattefinansiering, offentligt utförandet och styrning dominerade. Exempelvis gick
man ifrån en primärvård som främst sköttes av privatpraktiserande
husläkare, till att läkarna blev offentligt anställda tjänstemän.
Reformen innebar även att egenavgifterna i den offentliga öppna vården
jämnades ut och försäkringsskyddet stärktes. Det visar Emmi-Lie
Lahtinen, Mattias Lundbäck och Nils Karlson i rapporten ”Sjukronorsreformen – reformen som formade svensk sjukvård”.
Den presenterades under ett webbinarium med kommentarer från Gustaf
Josefson, ordförande Sahlgrenska Universitetssjukhuset (M), Henrik
Fritzon, regionråd (S) Skåne och författare till Tid för reformer: så skapar
vi en modern, tillgänglig och jämlik sjukvård, Lina Nordquist, sjukvårdspolitisk talesperson (L), och Sven Söderberg, Läkarförbundet.
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Lina Nordquist

Mattias Lundbäck

Henrik Fritzon

Lina Nordquist

Sven Söderberg

SEMINARIER PÅ RATIOTV

BROWN BAG

KONFERENSER

FORSKARSEMINARIER

Under våra öppna seminarier
presenteras forskning som
kommenteras av externa
forskare, 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 över vår
Youtube-kanal, RatioTV, och är
därmed även möjliga att se i
efterhand.

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

Ratio ordnar med jämna
mellanrum tematiska konferenser kring forskningsresultat.
Ofta sker dessa i samarbete
med organisationer och
myndigheter. På konferenserna
presenteras rapporter och
forskningspapper av och med
forskare. Under 2021 arrangerades vi exempelvis en
Liberty Fund-konferens på
temat ”Culture and Liberty”.

Varannan vecka bjuder Ratio
in forskare från andra institut
eller universitet för att presentera nya forskningsresultat.
Dessa diskuteras och opponeras även på av en sakkunnig
Ratioforskare. På så sätt sker
en löpande inomvetenskaplig
kvalitetssäkring 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 Katharina Scheidgen,
Assistant Professor vid University of Lüneburg, via länk från
Tyskland.
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KUNSKAPSSPRIDNING

EGNA KONFERENSER

EXTERNA FÖRELÄSNINGAR I URVAL

Konkurrenskraft
Nils Karlson föreläste om Liberalism
och marknadsekonomi för Timbros
basakademi, den 13 mars.
Nils Karlson föreläste om Non intended
consequences of regulations: what we
have forgotten since 1989 på Free
Market Road Show, den 15 mars.
Nils Karlson föreläste om Svenskt
Näringslivs kommunikation och
opinionsbildning under 20 år för
medarbetare på Svenskt Näringsliv,
den 9 april.
Jonas Grafström talade om Marknadsekonomins processer på Svenskt
Näringslivs utvecklingsprogram,
den 28 oktober.
Nils Karlson talade om Hayek och
Marknadsekonomins processer på
Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram,
den 29 oktober.
Magnus Lodefalk talade om Frihandeln
och det internationella handelssystemet
på Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram, den 24 november.

Klimat och miljö
Jonas Grafström föreläste om boken
Mer för mindre för delar av EPP-gruppen,
den 21 januari.
Jonas Grafström talade om Cirkulär
ekonomi för Boliden, den 18 februari.
Jonas Grafström talade om Teknikutveckling och miljö på Fores, den 18 maj.
Jonas Grafström talade om Cirkulär
ekonomi för Expertgruppen för
anläggningsindustrier, den 21 maj.
Jonas Grafström talade om Cirkulär
ekonomi på Tarkett, den 3 juni.
Nils Karlson talade om More from
less – combining economic growth and
sustainability in Sweden för European
Think Tank Exchange (ETTE) i Paris,
den 20 september.
Jonas Grafström talade om Miljö och
tillväxt på Timbro den, den 10 oktober.

Nils Karlson talade om Äganderätten
och de gröna näringarna för KSLA,
den 19 oktober

Jonas Grafström talade om Arbetsmarknadens framtid hos fackförbundet
Naturvetarna, den 23 september.

Christian Sandström talade om
Miljöpolitik som inte fungerar hos
Tillväxtverket, den 17 november.

Linda Weidenstedt och Lotta Stern
talade om Gig-ekonomi och plattformsföretag för Almegas styrelse,
den 27 september.

Christian Sandström talade om
Elektricitet på HUB21, den 19 november.

Arbetsmarknadsprogrammet
Nils Karlson talade om Från fri till
sund på EU:s inre marknad på
Utrikesdepartementet, den 29 mars.
Lotta Stern föreläste om Utveckling av
organisation och kultur kursen
”Utveckling” PAO-programmet vid
Stockholms Universitet, 16 april.

Linda Weidenstedt talade om Platform
Work in the Swedish Context på Nordic
Gig & Sharing Innovation Summit,
den 13 oktober
Jonas Grafström talade om
Framtidens arbetsmarknad på
Moderat Skolungdoms rikskonferens,
den 23 oktober.
Nils Karlson talade om Framtidens
svenska modell på Svenskt Näringslivs
utvecklingsprogram, den 27 oktober.

Jonas Grafström föreläste om
Moderna tider på Vetenskapsfestivalen,
den 19 april.

Eva Uddén Sonnegård talade om
A quickly transforming labour market
hos Tankesmedjan Fores, den 9 november.

Lotta Stern och Johanna Grönbäck
medverkade i nationella konferensen
Framtidens HR – tillbakablick och
utblick arrangerad av nätverket
Personalvetarstuderandes Riksförbund
(Riks-P), den 5 maj.

Lotta Stern talade om EU och
arbetsmarknaden för Colloquium,
den 13 november.

Nils Karlson talade om Disruption i finsk
lönebildning för Industrigruppen på
Svenskt Näringsliv, den 3 maj

Lotta Stern och Jonas Grafström
talade om Kompetensförsörjning på
REGLAB, den 24 november.

Nils Karlson talade om The European
Pillar of Social Rights Action Plan på en
open hearing anordnad av European
and Economic and Social Committee,
den 10 maj.

Lotta Stern talade om Ratios Arbetsmarknadsprogram på Svenskt Näringslivs VD-konferens, den 30 september.

Lotta Stern talade om Den svenska
partsmodellen på introduktion med
nyanställda hos Svenskt Näringsliv,
den 19 maj
Linda Weidenstedt talade om Hur vi
skapar en mer hållbar framväxt av
gigekonomin på Giglab i Almedalen,
den 6 juli
Nils Karlson inledningstalade på
Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram,
den 6 september.
Linda Weidenstedt talade om Vad säger
giggarna själva på Institute for Public
Affairs i Lund, 15 september
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Jonas Grafström talade om Arbetsmarknadens förändring hos Aventus,
den 18 november.

Lotta Stern talade om Ratios Arbetsmarknadsprogram för Svenskt Näringslivs kollektivavtalsgrupp, den 30 september.
Nils Karlson talade om Den svenska
modellens funktionssätt hos
Byggföretagen, den 2 december.
Jonas Grafström talade om Arbetsmarknad och klimat på Moderata
Ungdomsförbundets spetsutbildning,
Unga Moderater, den 10 december.
Nils Karlson talade om Finsk
lönebildning för Almegas styrelse,
den 14 december.

Ratio-forskare
belönas med
pris för bästa
vetenskapliga
papper
Under Academy of Managment,
en konferens som samlar runt
10 000 forskare från hela
världen och som 2021
genomfördes virtuellt, erhöll
Ratio-forskarna Christina
Öberg, professor, Andrea
Geissinger, fil dr, och Rasmus
Nykvist, fil dr, pris för bästa
vetenskapliga papper inom
organisatorisk neurovetenskap
för pappret ”Managers, Minds
and Machines in the Age of
Artificial Intelligence”.
Pappret handlar om hur
företagsledare tenderar att
navigera företag utifrån en syn
på framtiden som fortsättning
på dåtiden och hur företags
kopplingar till andra aktörer
stärker denna syn. Pappret
konceptualiserar hur en aktiv
fokusering på framtiden som
skild från det förgångna hjälper
företagsledare att frigöra sig
från detta tankemönster och
använder artificiell intelligens
som studieobjekt för detta.
Utmärkelsen uppmärksammades genom en mindre
penningsumma och plaketter.

Ratio dialogue
– Forskarsamtal i
videoformat
Exportkrediter, internationell handel, distansarbetet, jämställdhet
och syndabockar. Det är några av de ämnen som diskuteras under
Ratio Dialogue.
I programserien Ratio dialogue intervjuar fil dr Jonas
Grafström forskare och andra experter
i ca 20 minuter långa avsnitt på en rad
olika teman. Programserien går att se
på Ratios Youtube-kanal men sedan
i höstas även på Facebook respektive
Linkedin. De olika avsnitten utgår från
gästens expertområde och kommer ut
ungefär en gång i veckan. Bland annat
berättar Magnus Lodefalk, docent i
nationalekonomi, om exportkrediter
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och Susanna Allstrin, forskningsassistent, om rapporten Distansarbete 2.0:
Tolv punkter om distansarbete efter
covid-19.
I Ratio dialogue international intervjuar vd och professor Lotta Stern
internationella forskare med motsvarande upplägg. Bland årets avsnitt
märks samtalet mellan Stern och
professor David Autor på temat ”The
Persistence of the China Shock”.

KUNSKAPSSPRIDNING

KUNSKAPSSPRIDNING

Ratio i media
Ratios forskare medverkar återkommande som
experter i media och stor vikt läggs vid att
kommunicera forskningsresultaten. Under året
har bland annat resultat om svenska modellen,
distansarbete, cirkulär ekonomi och koldioxidutsläpp
uppmärksammats medialt.

Ny vd på Ratio
– det uppmärksammas av flera

Krönikören Stern
om kompetensförsörjning och
arbetsmiljö:
I två krönikor på Tidningen Näringslivet har Ratios vd Lotta Stern skrivit
om kompetensförsörjning respektive de anställdas egna ansvar
för arbetsmiljön. Apropå parternas
överenskommelse om trygghet,
omställning och anställningsskydd
skriver hon bland annat:
”Som forskare hoppas jag nu att två
saker händer när kompetenssatsningarna släpps loss, dels att
efterfrågan svaras upp med ett bra
utbud av relevanta kurser av hög
kvalitet, dels att krav ställs på att hög
kvalitet faktiskt definieras i förväg.
Utbildningars kvalitet, effektivitet
och relevans behöver kunna utvärderas. Utvärdering sker bäst om man
på förhand bestämt mål och
önskade utfall.”

Nyström:
Så kan kompetensbristen
lösas i glödheta Norrland
Den 1 september tillträdde Lotta Stern,
professor i sociologi, som vd för Ratio. Det
uppmärksammades av bland andra Lag &
avtal, Altinget och Tidningen Näringslivet.
– Jag ser mycket fram emot att bygga

vidare, att utveckla och att stärka Ratios
viktiga forskning, kommenterade Lotta
Stern då. För mig är det ett mycket
meningsfullt uppdrag som kanske är
viktigare än någonsin.

Tillväxt och hållbarhet
Christian Sandström och Jonas Grafström
har studerat tillväxt och hållbarhet i Sverige,
och bland annat visat att utsläppen i många
fall har minskat – trots ökad konsumtion.
Deras resultat uppmärksammades i samband med ett boksläpp 2020, och fortsätter
röna uppmärksamhet. Några exempel,
• Forskarna skriver själva på SvD Debatt
(24/4) apropå EU-ländernas beslut om
utsläppsminskning: ”Vi kan få ner
koldioxidutsläppen 55 procent”.
• Tillväxt och tuffa klimatmål går att
kombinera, säger forskarna i en intervju
med dåvarande fPlus.
• Teknikutveckling, koldioxidinfångning,
och en exponentiell tillväxt av grön el och
gröna transporter är några exempel på
vad som kan hjälpa oss att klara

•

•

Dagens industri:

Möjligheternas rike för distansarbete
Distansarbetet är här för att stanna och
hyllas för att skapa både frihet och högre
löner. Det riskerar också att skapa psykisk
ohälsa, utanförskap och ett b-lag, skrev
Dagens industri den 18 december och
intervjuade bland andra Stern som
påpekade att lagstiftare, men även
arbetsgivare måste anpassa sig till
fenomenet:
– Annars riskerar man att få missnöjda
medarbetare och produktivitetsförluster.
Hon nämnde även arbetsmiljöproblem
och cybersäkerhet som två viktiga frågor,
vid sidan av de nya krav som ställs på
chefer och ledarskap:

– Det verkar också som att kvinnor
gillar att jobba på distans mer än män.
Kanske har det att göra med vilket ansvar
som tas för uppgifter i hemmet. Forskningen pekar på risker att a- och b-lag
uppstår, där a-laget är de som trivs med
kontorsarbete.
Ratios rapport om distansarbete (läs
mer på sid 10) har även uppmärksammats av Svenska Dagbladet, Fråga
Forskaren, Corren, Tidningen Näringslivet,
Studio Akavia, Lokalguiden, Citymark och
VD-tidningen.

49 000

5 874
Följare i sociala medier

Att rekrytera personal med rätt
kompetens är ofta särskilt svårt i
landsbygdskommuner. Så vad kan
arbetsgivare och politiker göra för
att lyckas med och underlätta
kompetensförsörjningen? Det har
Kristina Nyström studerat. Hennes
resultat uppmärksammas av
Arbetsmarknadsnytt.
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•

KOMMUNIKATION I SIFFROR 2021

Axess: Värna friheten
Utan yttrandefrihet går själva idén
bakom akademin förlorad. Svenska
universitet måste visa civilkurage och
stå upp för sina lärare, skriver
Lotta Stern i en essä i Axess. Detta
apropå akademisk frihet, politisk
polarisering och universitets
ideologiska hegemoni. Det underminerar kritiskt tänkande och skapar
bias i forskning, skriver Stern.

•

klimatomställningen, säger Grafström
i en podd hos SvD.
Låt näringslivet visa vägen i klimatfrågan,
skriver bland andra VästerbottensKuriren.
Vi har goda förutsättningar för att
utveckla ett miljövänligare flygresande,
skriver Norrköpings Tidningar.
Det finns ett inneboende intresse hos
näringslivet att nyttja sina resurser
smartare och effektivare, skriver
Dagens industri.
Politiken har genom regleringar
tvingat fram nya innovationer och
ekonomiska stöd har gjort att vi
konsumenter lockats att köpa nya
miljövänliga produkter, skriver
tidningen Dagen.

11 119
Visningar av videor

Unika besökare
på ratio.se

303
Nya följare på LinkedIn

7 463
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Nedladdade rapporter
på ratio.se

Youtube-videor
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Sandström skriver
artikelserie om
idéerna bakom
den nya miljöoch innovationspolitiken
Gröna skogar som aldrig blev guld.
Det är rubriken för en av de fem
artiklar som Christian Sandström
har skrivit som en serie om den nya
miljö- och innovationspolitiken.
Statliga investeringar gör föga för att
rädda klimatet, skriver Sandström
med hänvisningar till egen forskning
och med lärdomar från innovationspolitiken. Innovation och utveckling
sker inte primärt genom samverkan
utan genom konflikt. Texterna är
publicerade i nätmagasinet
Smedjan.

Grafström:
Därför dröjer den cirkulära
ekonomin
Det har Jonas Grafström studerat i
en vetenskaplig artikel. Resultaten
har uppmärksammats på flera håll.
I en debattartikel på Altinget skriver
Jonas bland annat att ”Regeringen
beslutade nyligen om en handlingsplan för en cirkulär omställning av
Sverige. Det är lovvärt, men för att
den cirkulära ekonomin också ska
bli verklighet behöver äganderätt,
rättsstat, näringsfrihet, konkurrens
och prissignaler fungera – precis
som för vilken annan marknad som
helst.”
I en intervju med Tidningen
Näringslivet säger han:
– I nuläget finns det vissa monopol
som gör att det inte blir cirkularitet.
Exempelvis vill insamlingsföretag få
gå in och hämta avfall från kontor,
som papperskorgar, sopor och
liknande. Men kommunernas
intresseorganisationer är negativa
till möjligheten att kunna välja en
annan leverantör än kommunen. I
stället bränns materialet i värmeverk. Det skulle kunna finnas företag
som i stället kan återvinna den
plasten, men det stoppar kommunerna och deras monopol.

MEDARBETARE

MEDARBETARE
FORSKARE

Lotta Stern, professor och VD,
anställningsskydd (LAS), informella
kontrakt, institutionell förändring,
kollektivavtal, medbestämmande

FORSKARE

Ali Ahmed, professor
beteendeekonomi, diskriminering,
experimentell ekonomi, experimentella
metoder, mikroekonomi

Per-Olof Bjuggren, professor emeritus
bolagsstyrning/corporate governance,
institutionell ekonomi, rättsekonomi

Mårten Blix, fil dr
digital vård, digitalisering, fintech,
privatisering, välfärd

Christian Sandström, biträdande professor
digitalisering, disruption, politisk förändring,
teknikskiften

Eva Uddén Sonnegård, ekon dr
Anställningsskydd, arbetsmarknad

FORSKARE

Robert Demir, docent
agility, digitalisering, strategi, strategisk
förändring, tillväxt

Olof Ejermo, professor
databases, econometrics, entrepreneurship, innovation, spillovers

Andrea Geissinger, fil dr
digitalisering, institutionell förändring,
platformization, sharing-/gig economy

Jonas Grafström, fil dr och vice VD
arbetsmarknad, energi, miljöekonomi,
teknikutveckling

Linda Weidenstedt, fil dr anställningsskydd (LAS), Distansarbete, Empowerment, Framtidens arbete, Gig-ekonomi,
Ledarskap, Plattformsarbete,
Psykologiska kontrakt, Sociologi

Magnus Söderberg, professor
avfall, ekonometri, energi, experiment,
miljö

Karl Wennberg, professor
branschdynamik, entreprenörskap,
mångfald i arbetslivet, tillväxt

FORSKNINGSASSISTENTER

Christina Öberg, professor
delningsekonomi, digitalisering,
fusioner & förvärv, innovation,
nätverk

Susanna Allstrin

Erik Liss

Mark Hellsten,

Johanna Grönbäck,
kommunikationschef

Karl Hatt, kontorschef och biträdande
kommunikationschef

Martin Björklund

DOKTORANDER

Daniel Halvarsson, ekon dr
arbetsmarknad, entreprenörskap,
företagstillväxt, statistik

Nils Karlson, professor arbetsmarknadsmodeller, dygder, EU, kompetensfrågor,
konstitutionell ekonomi, marknad och
civilsamhälle, Politisk förändring, rättvisa,
samspelet politik, statskonst

Martin Korpi, ekon dr
entreprenörskap, inkomstspridning, regional tillväxt

Magnus Lodefalk, docent
arbetsmarknad, internationell ekonomi,
migration, teknik, tjänstefiering

Erik Engberg

arbetsmarknad, artificiell intelligens,
tjänstefiering

inkomstojämlikhet, intergenerationell
inkomströrlighet, social rörlighet

arbetsmarknad, artificiell intelligens,
ekonometri, mikroekonomi

KANSLI

Vicky Long, tekn dr
Industrial Catching-up, industrial
dynamics, industrial transformation,
innovation, IPR management, technical
change, Technology Management

Mattias Lundbäck, ekon dr
asymmetrisk information, sjukvård

Rasmus Nykvist, fil dr
digitalisering, industrial transformation,
regulatory change, strategi
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Kristina Nyström, professor
entreprenörskap, företagsdynamik,
institutionell ekonomi, näringslivsomvandling, regional ekonomi

Anders Bergheden,
ekonomi

37

Dennis Jernkrook
kommunikatör och verksamhetsutvecklare

STYRELSEN

Marie Rudberg
Ordförande Ratio, administrativ
direktör Svenskt Näringsliv

Carin Stoeckmann
Vice ordförande Ratio, vd
Byggmästar´n i Skåne,
ordförande Byggföretagen

Eva Domanders
Vd Klara Kompetens

Elina Gobena
Doktorand KTH

Beata Hammarskiöld
Expert arbetsgivarsamverkan,
Svenskt Näringsliv

David Johnsson
Vd Trä- och möbelföretagen
(TMF)

Stefan Koskinen
Förbundsdirektör Almega
Tjänsteföretagen

Charlotta Stern
Vd Ratio

STORT TACK
Ett stort tack till de som lämnat Ratio under 2021 efter att ha arbetat hos oss kortare
eller längre tid och bidragit till kunskapsutvecklingen!
Kansli
Ida Arnstedt
Lars Wiik
Forskare
Jacob Lundberg, fil dr
Radka Sabolova, fil dr

Sommarassistenter

Forskningsassistenter, praktikanter
och uppsatsskrivare

Carl Alm
Karl Dalbard
Shannon Felländer Tsai
Emmi-Lie Lahtinen
Gabriel Nilsen
Ellen Olsson

Carl Alm, praktikant
Rickard Björnemalm, praktikant
Emmi-Lie Lahtinen, praktikant
Johanna Lidman, forskningsassistent
Kristine Wilson, praktikant
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Natasha Olsson
Sara Svensson
Olof Tydén
Jonas Wadell Leimdörfer
Kristine Wilson

RAPPORTSERIE

Arbetsmarknadsrapporter
– på svenska

Till stor del skrivs och diskuteras vetenskapliga studier på engelska. På Ratio görs dock
mycket forskning även i svenska versioner.
När Lotta Stern presenterar Ratio
säger hon:
- Själva forskargärningen är densamma som på vilken institution som helst.
Det som gör Ratio unikt och speciellt är
kommunikationsdelen. Forskare på
Ratio uppmuntras att skriva forskning
på svenska, som kommuniceras på
öppna seminarium med kommentato-

1.

rer från både akademi och arbetsmarknad. Det är meningsfullt och
viktigt. Det finns också hela tiden en
diskussion om relevans, att forskningen inte endast ska bidra till det
inomvetenskapliga kunskapsbygget
utan också vara relevant för aktörer i
samhället som behöver kunskap för att
fatta bättre beslut.

Framtidens arbetsmarknad och den svenska
modellens utmaningar – Nils Karlson & Lotta
Stern
2. Hängavtal – deras utbredning på svensk
arbetsmarknad – Erik Scheller
3. Är anställningsskydd ett hinder för hög produktivitet? – Eva Uddén Sonnegård
4. The European Social Pillar A Threat to Welfare
and Prosperity? – Nils Karlson & Felinda
Wennerberg
5. En ny lönebildningsregim i Tyskland: Konkurrenskraft utan lönenormering och centralisering
– Nils Karlson & Jonathan Herlitz
6. Hotar politiken den svenska modellen? – Nils
Karlson
7. Hur flexibelt är anställningsskyddet i kollektivavtalen? – Eva Uddén Sonnegård
8. Anställningsskyddets avsedda och oavsedda
konsekvenser – Lotta Stern, Linda Weidenstedt
& Georgios Sideras
9. EU:s förändrade utstationeringsdirektiv– Socialt
skydd eller förtäckt protektionism? – Nils
Karlson
10. Arbetskraftsinvandring – vägar framåt – Patrick
Joyce
11. Den danska konflikträttens proportionalitetsprincip – Johanna Grönbäck, Nils Karlson &
Henrik Malm Lindberg

Inom ramen för Arbetsmarknadsprogrammet 2017-2021 finns tillhörande rapportserie. De studier som
redogörs för i en rapport finns ofta
även i form av en artikel eller working
paper på engelska. Rapporterna
redogör för de viktigaste slutsatserna.

12. The Proportionality Principle in German and
European Rules of Industrial Conflict – Bernd Waas
13. Framtidens kollektivavtal? Medarbetaravtal ur
parternas perspektiv – Charlotta Stern & Emma
Paulsson
14. Lönebildning och den låga löneglidningen – Eva
Uddén Sonnegård
15. Varför gigga som matkurir? Förutsättningar och
förväntningar bakom okvalificerat gig-arbete –
Linda Weidenstedt, Andrea Geissinger & Monia
Lougui
16. Samhällsfarliga konflikter i en ny tid – utmaningar
och reformbehov– Nils Karlson
17. Medarbetaravtal, personalkostnader och produktivitet– Martin Björklund & Charlotta Stern
18. Från fri konkurrens till sund konkurrens på EU:s
inre marknad – Nils Karlson & Theo Herold
19. Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven
– Nils Karlson & Martin Björklund
20. 12 punkter om distansarbete efter Covid-19
– Susanna Allstrin, Jonas Grafström, Lotta Stern
& Linda Weidenstedt
21. Medarbetares inflytande och delaktighet – i praktiken. Hur ser hr-medarbetare på det? –Lotta Stern
och Carl Alm.
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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.

Bli medlem i Ratio!
Läs mer på ratio.se.
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