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VD Lotta Stern

FÖRORD 

Företagandets villkor 
för mänsklig blomstring
Ratio fyllde 20 år 2022. Du som bläddrar vidare kommer att bli varse att detta firades med pompa och 
ståt. Särskilt roligt var det att samla befintliga och gamla medarbetare på scenen och i publiken. Vi 
passade också på att hylla Ratios grundare, Nils Karlson, med att instifta ett stipendium för årets bästa 
bidrag till mänsklig blomstring. 

Mänsklig blomstring går, i det stora 
hela, hand i hand med ett blomstrande 
näringsliv. Fria människor skapar, vågar 
och testar alla samhällets områden. Där-
för gillar jag begreppet utvecklingskraft. 
Utvecklingskraft fångar dynamik bättre 
än konkurrenskraft. Konkurrens är en 
otroligt viktig mekanism för samhälls-
förbättring. Tävlan sorterar fram och be-
främjar viljan att prestera det bästa man 
har. Men konkurrens-begreppet tolkas 
ofta som att det är den starka som gyn-
nas, vilket får människor att tro att det 
handlar om något slags nollsummespel. 

När Ratio säger sig forska om kritiska 
villkor för företagande handlar det i 

mångt och mycket om tanken om det 
dynamiska samhället som det goda 
samhället. Under sina 20 år har Ratios 
forskning givit bidrag till att diskurser 
kring företagande, entreprenörskap, 
utvecklingskraft och marknadsekonomi 
har uppgraderats. Jag noterar dock att 
Näringslivets regelnämnd (NNR) sam-
tidigt firar 40 år. Utan att ifrågasätta 
NNR:s bidrag kan vi konstatera att det 
trots uppgraderade diskurser finns kon-
kreta regler och massor av byråkrati som 
hämmar näringslivets utvecklingskraft. 
Med det finns också fortsatt stora be-
hov av att studera företagandets villkor, 
och som årets genomgång visar bidrar 

Ratio också till detta! Forskning kring 
klimat och miljö belyser hur regler står 
i vägen för att åstadkomma cirkularitet, 
och en antologi om den entreprenöriella 
staten ifrågasätter det kloka i att reglera 
fram innovationer och entreprenörskap. 
Också reglerna i 50 kollektivavtal har 
kartlagts och i den studien konstateras 
att decentraliserade (lokalt justerbara) 
kollektivavtal mer sällan ses som krång-
liga. Kunskapen tycks, även här, vara 
större lokalt.

Lotta Stern,
vd på Ratio och professor i sociologi

Lotta Stern
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Året i korthet

Forskning 
som gör skillnad
Ratio är ett privat, fristående forskningsinstitut som forskar om hur före-

tagandets villkor kan utvecklas och förbättras. Det är frågor som är strategiskt 
viktiga för näringslivets och samhällets utveckling. Ratios forskare genererar ny 
kunskap – idéer, perspektiv och resultat – för att skapa bättre förutsättningar 

för beslutsfattare att fatta välgrundade beslut.

På Ratio är forskning om arbets-
marknad och lönebildning sär-
skilt prioriterad. Utöver arbets-
marknad forskas det även om 
konkurrenskraft och om klimat 
och miljö. Fokus ligger på tvär-
vetenskaplig 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, presenta-
tioner på nationella och inter-
nationella konferenser samt 
genom publicering i vetenskap-
liga tidskrifter med peer review 

liksom hos välrenommerade 
akademiska förlag.

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

Institutet lägger stor vikt vid 
att göra forskningsresultaten 
synliga och möjliga att använda 
som diskussions- och besluts-
underlag. Relevans, kunskaps-
spridning och genomslag åstad-
koms genom öppna konferen-
ser, dialogseminarier och möten 
med beslutsfattare inom nä-
ringsliv, 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 genom-
slag när det gäller forskning 
om hur företagandets villkor 
kan utvecklas och förbättras. 
På området arbetsmarknad, 
lönebildning och kompetens-
försörjning utifrån ett företags-
perspektiv ska Ratio vara 
ledande i Sverige och dessutom 
fungera som ett kunskapsnav. Vi 
ska även vara en viktig mötes-
plats för beslutsfattare och en 
rekryteringskanal för närings-
livet, 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.
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Året i korthet

RATIO I SIFFROR 2022

84 
Nya publikationer

7 329 
Nedladdningar 
från hemsidan

16 
Öppna seminarier  

och andra  
evenemang

69 451 
Linkedin 
visningar

33 
Artiklar med  
peer review
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Året i korthet

Forskningsprojekt 2022 

Arbetsmarknadsprogrammet
Finansiärer: Svenskt Näringsliv, Almega, Bygg
företagen, Energiföretagens Arbetsgivarförening, 
Glasbranschföreningen, Grafiska Företagen, 
Industri arbetsgivarna, Innovations och kemi
arbetsgivarna, Installatörsföretagen, Livsmedels
företagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföre
tagen, Plåt & Ventföretagen, Gröna arbetsgivare, 
Svensk Handel, Teknikföretagen, Transportföre
tagen, Trä och möbelföretagen, Visita, Kommers
kollegium samt Torsten Söderbergs stiftelse

• Effekter av handelspolitiska skyddsinstrument 
på EU:s inre marknad

• Konsekvenser av lärdomar och kollektivavtals
förhandlingar i finsk skogsindustri

• Framtidens arbetsliv

• Svenska modellens utmaningar

• Arbetsmarknadsregleringar

• Kompetensförsörjning och matchning

• Skatters, bostäders och infrastrukturens 
 påverkan på arbetsmarknadens flexibilitet

• Nyckelfaktorer bakom AI:s arbetsmarknads
effekter

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

The State as a Corporate Actor: 
 Structural Choices, Critical Junctures, 
and Organisational Legitimation 
Finansiär: Norska vetenskapsrådet

Framtidens vård och omsorg
Finansiär: Svenskt Näringsliv och Ratioakademien

Toppinkomsttagarna i Sverige
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Barriers for a Circular Swedish Industry
Finansiär: Formas

STEM och ökat kvinnligt deltagande
Finansiär: Svenskt Näringsliv

Är en hållbar landsbygd hållbar?
Finansiär: Familjen Kamprads stiftelse

Hushållens reaktioner på de  
höga  elpriserna
Finansiär: Energimyndigheten

Liberty and Social Justice
Finansiär: Liberty fund

Freedom is Something We Do  
Together: Sociology and Classical 
 Liberalism in Dialogue
Finansiär: Institute for Humane Studies
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Christina Öberg vald till 
ordförande för Nordic Academy 
of Management
Nordic Academy of Management är en förening som syftar till att främja 
forskning, utbildning och praktik kring management i de nordiska länderna. 
Under 2022 tog Ratios Christina Öberg, professor i företagsekonomi, över 
som ordförande för föreningen som bland annat arbetar för kompetens-
utveckling och nordiskt samarbete i forskarutbildningen.

Ratio firar 20 år och Niclas Berggren 
mottar nyinstiftat pris till Nils 
Karlsons ära
I samband med att Ratio år 2022 firade 20 år som forskningsinstitut 
instiftades priset ”Årets bidrag till mänsklig blomstring”. Det till-
delades nationalekonomen Niclas Berggren.

Niclas Berggren är docent i national-
ekonomi från både Handelshögskolan i 
Stockholm och Ekonomihögskolan i Prag. 
Han är forskare vid IFN och är program-
chef för forskningsprogrammet Institu-
tioner, marknader och näringsliv. 

Niclas Berggren tilldelas ”årets bidrag 
till mänsklig blomstring” för sina mång-
åriga och breda insatser inom svensk 
nationalekonomi. Motiveringen lyder 
enligt nedan:

”Berggren har dels bidragit med 
viktig forskning själv, dels bidragit till 
andras forskning genom sin roll som 
redaktör och ansvarig utgivare för 
Ekonomisk debatt. Som redaktör har 
han under många år bidragit till att 
vässa ekonomiska argument genom 
att ge författare kloka synpunkter, 
alltid levererade i god ton och raskt 
tempo.

Berggren var 2007–2011 verksam 
som forskare och vice VD vid Ratio och 
hade en viktig roll i att lägga grunden 
för och bygga upp Ratio. Han arbetade 
tillsammans med Nils Karlson redan 
under Cityuniversitets tid och om än 
det inte går att mäta har Berggren 
varit viktig under Ratios tidiga år och 
senare utveckling. Efter att han lämnat 
Ratio har han och Nils Karlson sam-
arbetat kring årliga konferenser där 
litteratur och idéer bidragit till bild-
ning och gemenskap i liberal anda.

Berggren driver sedan 2007 bloggen 
Nonicoclolasos och sprider härigenom 
kunskap om samhället, men bidrar 
också ofta med filosofiska klokskaper, 
bilder på konst och foton på vackra 
dansare. Sammantaget bidrar Berg-
gren på ett utmärkt sätt till mänsklig 
blomstring.”

Niclas Berggren

Christina Öberg

Utmärkelsen ”årets bidrag till mänsklig 
blomstring” delades för första gången ut 
under Ratios 20-årsjubileum. Priset är 
instiftat av Ratio till Nils Karlsons ära. 
Karlson är grundare av och tidigare vd 
på Ratio. Priset delas ut i syfte hedra en 
person som genom forskning eller andra 
samhälleliga insatser har bidragit till 
mänsklig blomstring. Mänsklig blomst-
ring ska förstås som en grundläggande 
ingrediens för individens möjligheter 
att skapa sitt eget livsprojekt. Utöver 
diplom utgår en symbolisk summa till 
pristagaren.



Forskningsområde:

Arbetsmarknad
Globalisering, teknikutveckling och nya sätt att organisera arbete är några av 
de fenomen som driver på förändringen av arbetsmarknaden och därmed förut-
sättningarna för den svenska modellen. 

Arbetsmarknaden är avgörande för konkurrenskraft och välståndsutveckling, 
men också för kompetensförsörjning och social sammanhållning. Utan med-
arbetare med rätt kompetens kan varken företag eller offentlig förvaltning ut-
veckla de varor och tjänster som utgör grunden för Sveriges välstånd.  Sedan 
år 2017 har Ratio kraftsamlat kring forskning om arbetsmarknad utifrån ett 
företagsperspektiv. Två referensgrupper är knutna till forskningsområdet.

Inom området arbetsmarknad bedrivs forskning om bland annat digitalisering, 
svenska partsmodellen, lönebildning, konfliktregler, tillit, distansarbete och 
handel.

Arbetsmarknad

Arbets-
marknad
i siffror

10
Artiklar med 
peer review

4
Bokkapitel 

och rapporter

36
Externa 

föreläsningar

8
Working papers 
och konferens-

papper

8
Öppna seminarier 

och evenemang

Myrdalspriset till Ratio-forskare för artikel om rekrytering
Ratios Ali Ahmed, professor i nationalekonomi, 
och Mark Granberg, fil dr i nationalekonomi, till-
delades tillsammans med Per A Andersson 2021 
års Myrdalspris. De mottog priset för artikeln 
”Transpersoner diskrimineras i rekryterings-
processen” i tidskriften Ekonomisk Debatt.

Ur juryns motivering:
”Resultaten av undersökningen visar 

tydligt att transpersoner diskrimineras på 
arbetsmarknaden i Sverige. Studien fann 
även att diskrimineringen av transpersoner 
förekom i de yrken där könssammansätt-
ningen var ojämn, och att resultaten dess-
utom verkar tyda på att diskriminering i de 

kvinnodominerade yrkena sker mot män, 
oberoende av om de är transmän eller ej. 
Studien är den första av sitt slag, även sett 
från ett internationellt perspektiv. Artikeln 
är välskriven med en tydlig linje och klar 
struktur. Resultaten i studien lyfter viktiga 
samhällsfrågor och diskriminering i arbets-
livet kan få allvarliga konsekvenser för 
personers ekonomi, livskvalitet och hälsa. 
Denna artikel bidrar på flera sätt till en in-
formerad och nyanserad debatt.”
Myrdalspriset delas ut årligen av Swed-

bank Sverige för att uppmärksamma den bästa 
artikeln i Ekonomisk Debatt.

Ali Ahmed Mark Granberg
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Verksamhetsberättelse 2022 7

2022 blev ett år med isande nedkylning av ekonomin. Kriget i Ukraina, kraftigt stigande elpriser, inflation 
och räntor har sänkt den ekonomiska temperaturen till polarliknande temperaturer. Vi kan förvänta oss 
fortsatt stora utmaningar för företagen och på arbetsmarknaden.

Ur ett regionalt perspektiv ser vi en ar-
betsmarknad i ökad polarisering mellan 
nord och syd. I norr skapar miljardinveste-
ringar i grön teknologi stor efterfrågan 
på arbetskraft. Här kämpar man med re-
krytering och kompensbrist. Här väntar 
också stora utmaningar med att bygga 
bostäder och infrastruktur för att göra 
dessa platser attraktiva för människor att 
stanna på eller för att stimulera inflytt-
ning av arbetskraft. Här krävs innovativa 
och kreativa initiativ från såväl företag 
som politiker för att lyckas med rekryte-
ringen till dessa regioner.

Höga elpriser slår hårt mot alla före-
tag, men särskilt i de sydligaste elpris-
områdena kämpar företagen med sämre 
konkurrenskraft till följd av höga elpriser. 
Här gäller det att övervintra och vänta 
på att elprisstödet skall lindra den värsta 
kylan. 

Kommer de regionala skillnaderna 
i elpriser innebära en ökat polariserad 
arbetsmarknad mellan landets nordliga 
och sydliga delar?  

Tider av kris skapar också ett högt 
omvandlingstryck i ekonomin. Joseph 
Schumpeter talade om ”kreativ för-
störelse” (creative destruction) som en 
viktig drivkraft för strukturomvandling 
och ekonomisk utveckling. I dessa tider 
kan det vara värt att påminna sig om 
att i spåren av kris kan ”destruktiv 
kreativitet” (destructive creation) också 
skapa utrymme för nya innovationer 
och entreprenörer. Ekonomiska kriser 
skapar ökad rörlighet på arbetsmarkna-
den. Forskning visar att 90 procent av de 
som förlorar sitt jobb i samband med en 
företagsnedläggning har nytt jobb inom 
ett år. Matchningen till att få ett nytt jobb 
går lättare i storstadsregionerna, vilket 

innebär ytterligare regionala utmaningar. 
Ett par procent (2-4) av de som drabbas 
av en nedläggning bestämmer sig för att 
bli entreprenörer. 

Dessa företag har visserligen en 
kortare överlevnad och utgör i högre 
grad nödvändighetsbaserat entreprenör-
skap, men kan ändå vara ett sätt att över-
vintra krisen. Det blåser väldigt kallt nu. 
Det gäller att inte frysa till is.

Kristina Nyström är professor i national-
ekonomi vid KTH och forskare på Ratio. 
Hennes forskningsintresse finns i närings-
livsdynamik i form av nyetablering och 
nedläggning av företag. Bland hennes 
senaste publikationer märks ”Recruitment 
of scarce competences to rural regions: 
Policy perspectives”.

Kristina Nyström i DN-intervju om kompetensförsörjning
Nya satsningar på industrier i norra Sverige skapar rekryteringsproblem – och det kommer krävas 
mer än höga löner för att locka medarbetare. Hur man ska lyckas bygga en attraktiv och hållbar 
rekryteringsgrund är en svår fråga, påpekade Kristina Nyström när Dagens Nyheter frågade henne:

– En fråga som är viktig är hur man kan jobba med tandemrekrytering. Alltså hur medföljande 
partners eller familjen ska trivas och få livspusslet på plats, säger Nyström.

Arbetsmarknad

Krönika 
Polarvinter i nord 
och syd – en drivkraft? 
En regional arbets-
marknad i förändring Kristina Nyström

Foto: KTH
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Ju krångligare kollektivavtal, desto 
sämre inställning bland företagarna

Skulle företagare fortsätta teckna kollektiv 
avtal om de fackliga organisationernas 
möjligheter att använda stridsåtgärder 
försvagades? Den frågan ställdes av 
Arbetsmarknadsekonomiska rådet (2018). 
Svaren var spridda, men det gick att se 
att företag i vissa branscher i högre ut-
sträckning svarade att de skulle undvika 
kollektivavtal om de inte kände sig tvungna 
till det.

I rapporten ”Kollektivavtalens decen-
tralisering och flexibilitet” undersöker 
Lotta Stern, sociologiprofessor, och 
Martin Björklund, då forskningsassistent, 
nu statsvetardoktorand, kollektivavta-
lens faktiska innehåll och företagarnas 
inställning till avtalen.

Resultatet? Ju krångligare kollektiv-
avtal en bransch har, desto sämre inställ-
ning har företagarna till kollektivavtal.

I studien har de systematiskt studerat 
och kodifierat 50 kollektivavtals regle-
ring av arbetstid och schemaläggning. 
Dels strukturerar författarna grad av 
centralisering och flexibilitet i förhål-
lande till lagstiftningen, dels använder 
de kategoriseringen av kollektivavtalen 
för att testa om mer lokala och flexibla 
branschavtal upplevs mer attraktiva av 
företagen.

Avtalen med högre decentraliserings-
poäng, det vill säga avtal som tillåter 
större möjlighet till lokal anpassning, 
återfinns i större utsträckning i de bran-
scher där arbetsgivarna är mest nöjda 
med kollektivavtalen. Företag inom ut-
bildning, vars kollektivavtal är relativt 
decentraliserade, är exempelvis nöjdare 
än företag inom byggverksamhet, vars 
avtal är relativt centrala.

Det finns dock avvikelser i resultaten. 
Hotell- och restaurangbranschen liksom 
branscherna transport och magasinering 
sticker ut som företagare som är mer 
positivt inställda till att ha kollektivavtal 
trots att deras avtal relativt andra avtal 
är mer centralstyrda. Det tyder på att 
reglernas karaktär inte är det enda som 
påverkar ett kollektivavtals attraktivitet 
för arbetsgivare.

Rapporten presenterades under ett 
öppet seminarium. Medverkade gjorde 
utöver rapportförfattarna även: Veli-
Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF 
Metall, Anna Steen, förhandlingschef 
Akavia och Henrik Birath, trafik- och 
personalchef Strömma AB.

Martin Björklund, tidigare forskningsassistent, nu doktorand

Martin Björklund är sedan 2022 doktorand i statsvetenskap vid Ratio och Linköpings universitet. 
Han började på Ratio som praktikant och sedermera forskningsassistent. Nu doktorerar han 
inom ett forskningsprojekt som undersöker intressen och påverkan i policyprocesser i EU. 

Martin Björklund

Vetenskaplig konferens: 
The Impact of AI on White Collar Work

I juni arrangerades konferensen ”The 
Impact of AI on White Collar Work” av 
det internationella och tvärvetenskapliga 
forskarnätverket AI-Econ Lab, till vilket 
Ratio är ett partnerinstitut.

Konferensens genomgående tema 
var en arbetsmarknad i förändring och 
särskilt vilken roll som tekniska framsteg 
inom AI och robotik har i denna process. 
Vilka yrken, färdigheter och förmågor 
kommer efterfrågas framöver på arbets-
marknaden och vilka försvinner? Hur 
påverkas lönerna av dessa förändring-
ar? Ersätter eller kompletterar teknik-
en människor? Vilka grupper är särskilt 
utsatta för eventuella automatiserings-
effekter av den nya tekniken? Hur rör sig 
människor inom och mellan lokala urbana 
arbetsmarknader och vilken roll spelar 
deras kunskaper och förmågor för deras 
möjligheter att förflytta sig på arbets-
marknaden? 

Under konferensen deltog 21 forskare, 
varav 8 doktorander, från fält som 
nationalekonomi, datavetenskap, statistik 
och informatik. Forskarna kom från tre 
kontinenter och sju länder.

Konferensen organiserades vid Örebro 
universitet i samarbete med Ratio, med 
finansiering av Tom Hedelius och Jan 
Wallanders forskningsstiftelser. Organi-
satörer var Magnus Lodefalk, Hildegunn 
Kyvik-Nordås, Martin Längkvist, Sarah 
Schroeder och Holger Görg.
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Linda Weidenstedt, Susanna Allstrin och Andrea 
Geissinger forskar om kvinnliga gig-arbetare
Den digitala gig-ekonomi, där arbets-
givare och arbetssökande matchas ihop 
via en digital plattform för ett kortare 
projekt, är ett omdebatterat och aktuellt 
ämne. Fokus ligger dock allt som oftast 
på branscher där manliga gig-arbetare 
är kraftigt överrepresenterade, något 
som också reflekteras i forskningen. Men 
vad vet vi om de kvinnliga gig-arbetarna? 
Vilka är de? I vilka branscher befinner 
de sig? Vilken forskning har gjorts på 
området? 

Det är något som Ratio-forskarna Linda 
Weidenstedt, fil dr i sociologi, Andrea 
Geissinger, fil dr i företagsekonomi, och 
Susanna Allstrin, forskningsassistent, 
undersöker i en pågående systematisk 
översiktsartikel. De beskriver, analyserar 
och summerar vilken forskning som 
har gjorts inom området kvinnliga gig-
arbetare i syfte att identifiera framtida 
forskningsfrågor.

Susanna Allstrin, projekt-
ledare på Ratio, är stats-

vetare med en master-
examen från Stockholms 
universitet. Sedan 2022 
är hon projektledare för 
Ratios arbetsmarknads-

forskning. Hon arbetar 
även och sedan tidigare 

som forskningsassistent 
på Ratio.

Susanna AllstrinAndrea GeissingerLinda Weidenstedt

Lotta Stern

Sex differences and occupational 
choice – Theorizing for policy 
informed by behavioral science

En del yrken består i huvudsak av kvinnor 
och en del i huvudsak av män. Denna typ 
av könssegregation förekommer även i 
moderna och jämlika samhällen, och det 
finns starkt tryck att eliminera denna 
segregation – och därför också förstå 
varför segregationen består. Den idé som 
dominerar som förklaring är att miljö-
mässiga faktorer utgör ett slags nudging 
där kvinnor och män styrs åt olika håll 
i fråga om yrkesval. Nudging ignorerar 
dock den psykologiforskning som menar 
att det finns psykologiska egenskaper 
som, generellt, får män och kvinnor att 
välja olika yrken.

Det skriver Ratios Lotta Stern tillsam-
mans med Guy Madison i den veten-

skapliga artikeln ”Sex differences and 
occupational choice. Theorizing for 
policy informed by behavioral science” 
som under året publicerades i Journal of 
Economic Behavior & Organization.

Några av de mest väldokumenterade 
och ihållande genomsnittliga könsskill-
naderna tyder på att den förgivettagna 
teorin att ett jämlikt samhälle skulle upp-
visa en mer eller mindre jämn fördelning 
av män och kvinnor över olika yrken, kan 
vara felaktig. Om vi i stället använder 
modeller som beaktar individuella skill-
nader i preferenser, brett förstått, skulle 
det hjälpa oss att bättre förklara hur män 
och kvinnor agerar på arbetsmarknaden. 
Skillnader i yrkepreferenser kommer att 
påverka valen. Därför kan skillnader i 
andelar kvinnor och män i olika yrken 
vara i linje med ett egalitärt samhälle och 
välmående hos både män och kvinnor.
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Forskninggrupp studerar hur 
AI påverkar arbetsmarknaden
– Vi undersöker just nu hur AI och robotar påverkar anställdas 
arbetsuppgifter och kravprofiler. Våra preliminära resultat tyder 
på att AI och robotar har påfallande olika effekter på jobben, 
men det återstår att se vad som händer med anställdas löner.

Den mer verklighetstrogna bilden är ritad av ett AI-program utifrån följande instruktion: ”how artificial intelligence sees itself”.

Det säger Magnus Lodefalk som är do-
cent i nationalekonomi och forskare på 
Ratio och Örebro universitet. I flera olika 
forskarkonstellationer studerar han hur 
artificiell intelligens (AI) påverkar arbets-
marknaden. Den studien han nämner här 
gör han tillsammans med Erik Engberg, 
Ratio, samt Michael Koch och Sarah 
Schroeder, de två senare från Aarhus 
universitet i Danmark.

Lodefalk är även initiativtagare och 
tillsammans med Örebro-professorn 
Hildegunn Kyvik-Nordås ledare av AI-
Econ Lab som är ett internationellt och 
tvärvetenskapligt forskningslag vid Öre-
bro universitet och Ratio. Till det är även 
Ratio-doktoranden Erik Engberg knuten 
som i en annan aktuell studie på temat 

undersöker nya och försvinnande yrkes-
titlar, detta för att få indikationer på var 
svensk arbetsmarknad är på väg:

– Vi studerar särskilt sambandet 
mellan denna utveckling och upptaget 
av teknik inom artificiell intelligens. Vi 
finner att jobb inom de nya yrkestitlarna 
är kopplade till städer, IT, och AI. De har 
högre lön, och kräver sociala, kreativa 
och tekniska färdigheter, säger Erik.

Under 2022 har två nyrekryteringar 
gjorts till AI-Econ Lab och Ratio, 
nämligen Mark Hellsten, doktorand i 
nationalekonomi vid Ratio och Aarhus 
universitet och Mark Granberg, fil dr i 
nationalekonomi.

– Artificiell intelligens förändrar 
jobben och hur vi jobbar. Som forsknings-

ämne är det otroligt intressant att se hur 
det faktiskt ser ut och fundera på vilka 
implikationer det kan ha för arbetsmark-
naden i stort. Det ser jag väldigt mycket 
fram emot att studera mer och att få göra 
på Ratio.

Det sade nationalekonomen Mark 
Granberg i samband med att han började 
jobba på Ratio. Under våren 2022 dispu-
terade Mark vid Linköpings universitet 
med avhandlingen ”Discrimination in 
hiring: Some experiments, perspectives, 
and implications” där han använder fält-
experiment för att studera diskrimine-
ring i anställningsprocessen.

Erik 
Engberg

Arbetsmarknad
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Saknas fackklubb, finns skepsis 
mot medbestämmandelagen

När medbestämmandelagen (MBL) antogs 1976 
såg arbetslivet och arbetsplatserna annorlunda 
ut. Då stod demokratifrågan högt på dagord-
ningen och lokala fackklubbar var norm. Nu är 
medarbetarna rörligare och fackklubbarna mer 
sällsynta. Så hur fungerar medbestämmandet i 
praktiken 45 år senare? Det undersöker Lotta 
Stern, professor och vd Ratio, och Carl Alm, 
forskningsassistent, i rapporten ”Medarbetares 
inflytande och delaktighet: HR-medarbetare om 
medbestämmande och MBL år 2021”.

Studien är ett samarbete med Sveriges 
HR-förening vars medlemmar bjöds in att svara 
på en enkät som ligger till grund för resultaten.

Bland respondenter med minst en lokal klubb 
i organisationen anser ungefär 75 procent att 
MBL-förhandlingar är ett viktigt eller mycket 
viktigt verktyg för att säkerställa medarbetares 
inflytande. Bland respondenter utan klubb är 
motsvarande siffra ungefär 42 procent. 

– Det manar till eftertanke om den svenska 
modellen, säger Lotta Stern. Vi vet att facken 
tappar i medlemsantal och att det är en utmaning 
för modellen, men en lika stor utmaning är fack-
ens allt lägre lokala närvaro. Klart är att utan lo-
kal klubb minskar nyttan och facket riskerar att 
reduceras till en paragrafernas kontrollinstans. 
Det underminerar deras viktiga roll och riskerar 
på sikt att urholka medlemsnyttan.

I studien framkommer att MBL har hög legi-
timitet. HR-medarbetarna menar att inflytande 
fortsatt är viktigt för att engagera och motivera 
medarbetare. Lika viktigt är goda arbetsvillkor, 
intressanta och roliga arbetsuppgifter och 
regelbundna avstämningar med chefen. 

Vid omorganisationer vänder sig medar-
betare i första hand till närmsta chef för att 
framföra synpunkter, därefter kollegor och 
facklig representant. Det är i linje med idéerna 
inom det moderna personalarbetet, där indivi-
dens direkta inflytande tycks mer centralt än 
indirekt inflytande genom vad man kan kalla 
kollektiv representativitet. Mönstret antyder 
en individualisering av inflytande på svenska 
arbetsplatser.

Inflytande och delaktighet på jobbet – och effekter på produktivitet
Hur fungerar arbetsmarknaden – på arbetsplatsen? Vad betyder tillit, empowerment, ledarskap och 
medbestämmande för produktivitet, svenska modellen, företagandet och arbetsmarknaden? Många av 
de frågorna studeras av forskare på Ratio.

Respondenter 
med minst en 

lokal klubb i 
organisationen

Respondenter 
utan klubb i 
organisationen

Cirka 

75 %
Cirka 

42 % 

Ansåg att MBL-förhandlingar är 
ett viktigt eller mycket viktigt verktyg

Seminarium: 
Tillit och delaktighet på jobbet

Kan vi lita på att kollegor och medarbetare gör vad de 
ska? Frågan ställdes på sin spets i och med pandemins 
distansarbete, men är ständigt aktuell. Det svenska 
svaret är ofta ja. Här är tilliten mellan arbetsgivare 
och arbetstagare hög, vilket förklaras av det svenska 
ledarskapet, präglat av delaktighet. Men vad betyder 
det – och hur kommer det sig? Hur kan man tänka 

kring frågor om tillit, delaktighet och ledarskap på jobbet? Vilka effekter 
har olika typer av arbetssätt?

Under ett digitalt seminarium samtalade Ratio-forskarna och socio-
logerna Lotta Stern, professor, och Linda Weidenstedt, fil dr, om sina resul-
tat under ledning av Lena Bjurner, generalsekreterare Sveriges HR-förening.

Working from home during lockdown: 
the association between rest breaks and well-being

Vilka effekter hemarbetet har på hälsa och välmående har varit väldebatterat, 
men mindre välstuderat. Det senare tar Linda Weidenstedt steg för att 
råda bot på. Genom att undersöka sambanden mellan återhämtning under 
arbetsdagen, självrapporterad muskel- och skelettsmärta och symptom på 
återhämtning efter arbetet, kan Weidenstedt visa att den som missar att ta 
återkommande raster också har lite större risk att rapportera huvudvärk.

Artikeln ”Working from home during lockdown: the association between 
rest breaks and well-being” är skriven av Weidenstedt tillsammans med 
Mark Cropley, Birgit Leick och Stefan Sütterlin, och publicerad i journalen 
Ergonomics. De visar här även att underlåtenhet att ta raster under arbets-
dagen är förknippat med en ökad risk att rapportera psykisk och fysisk 
trötthet, sömnproblem samt en minskad sannolikhet att uppleva tillräcklig 
vila.

Lena Bjurner
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Forskningsområde:

Konkurrenskraft
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 före-
tagandets 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 & 
miljö. Korsbefruktning är viktig inom samtliga områden.

Inom området konkurrenskraft bedrivs forskning om bland annat AI, digitalise-
ring, entreprenörskap, företagsdynamik, handel, tjänstefiering och struktur-
omvandling.

Vägen till innovation går över Öresund
Öresundsbron länkar sedan 2000 samman 
Malmö med Köpenhamn med såväl motorväg 
som tågräls. I en kvantitativ studie undersöker 
Olof Ejermo, professor och forskare Ratio, med 
kollegor om bron kom att innebära fler inno-
vationer i Malmö-regionen.

Svaret är ja. Med Öresundsbron ökade anta-
let innovationer per person i Malmö signifikant 

och mer än i Stockholm och Göteborg. Huvud-
förklaringen finns i att Malmö genom bron kom 
att attrahera högkvalificerad personal.

Ejermos studie ”Innovation in Malmö after 
the Öresund bridge”, är publicerad i Journal of 
Regional Science och skriven tillsammans med 
Katrin Hussinger, Basheer Kalash och Torben 
Schubert. 
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Konkurrens-
kraft i siffror

20
Artiklar med 
peer review

8
Bokkapitel 

och rapporter

22
Externa 

föreläsningar

9
Working papers 
och konferens-

papper

9
Öppna seminarier 

och evenemang

Foto: Unsplash
Olof Ejermo
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Krönika
Stabila spelregler för 
långsiktig konkurrenskraft
Många vill gå i bräschen för den gröna 
omställningen. Men stärks näringslivets 
konkurrenskraft av riktade satsningar? 
När leder de till hållbar utveckling och 
när leder de till gröna bubblor?

Konventionell ekonomisk visdom gör 
gällande att staten inte bör försöka välja 
rätt teknik utan i stället sätta spelreglerna 
och lämna resten till marknaden. När 
politiken intervenerar på den kommer-

siella spelplanen skapas risker för fel-
allokeringar. (Sär-)intressen utövar osunt 
inflytande och förvränger marknaden. Vi 
får en sorts politisk kapitalism i stället för 
fungerande marknadsekonomi baserad 
på fri konkurrens.

Dessa insikter har västvärldens eko-
nomier lärt sig den hårda vägen efter ett 
1970-tal då det hälldes industristöd och 
subventioner över döende branscher. 
Tyvärr verkar dessa erfarenheter i flera 
avseenden bortglömda.

På marknaden märks i stället en stän-
digt pågående experimentverkstad där 
nya innovationer och arbetssätt kan vara 
det som förbättrar för klimatet mer än 
vad politiska stöd någonsin skulle kunna 
göra. Detta studerar en rad forskare på 
Ratio. Några studerar policyprocesserna, 
andra företagens beslut och andra mark-
nadens dynamik – vilket sätter närings-
livets konkurrenskraft i centrum.

Christian Sandström är biträdande pro-
fessor inom Digital Business vid Inter-
nationella Handelshögskolan i Jönköping, 
och forskare på Ratio. På Ratio är han 
ansvarig för forskningen om konkurrens-
kraft samt för programmet Ratios unga 
forskare.

Årets högst rankade vetenskapliga publikation: Episodic Supply 
Chains at Times of Disruption av professor Christina Öberg

Är alla publikationer lika 
mycket värda? Kanske inte 
riktigt. Inom akademin, liksom 
de flesta andra sektorer, finns 
det en uppsjö av mått och 
rankningssystem, som med 
varierande framgång försöker 
slå fast vilka som är lite bättre 
respektive sämre än sina kon-
kurrenter. 

Ett av de mest använda 
rankingsystemen när det 

kommer till akademiska journaler är Clarivates (tidigare 
Thomson Reuters) årliga mätning av så kallad Impact Factor. 
Kort sammanfattat visar måttet i vilken grad artiklarna från de 
två senaste åren i en viss journal blivit citerade. Generellt kan 
sägas att en Impact Factor som överstiger 10 inom de flesta 
akademiska discipliner anses mycket högt. 

Av årets 33 Ratio-artiklar i journaler med peer review 
är Christina Öbergs ”Episodic Supply Chains at Times of 
Disruption” den som publicerats i den högst rankade jour-
nalen, nämligen Supply Chain Management, med en Impact 
factor om 11,263. 

Artikeln behandlar vilka konsekvenser som introduktionen 
av disruptiva teknologier får för olika aktörer längst med den 
industriella värdekedjan – och för värdekedjan som sådan. Som 
underlag har Öberg genomfört intervjuer och en rad hel- eller 
halvdagsseminarier med aktörer på olika platser i värdekedjan 
inom den metallbaserade tillverkningsindustrin – en bransch 
som håller på att omstöpas i grunden av 3D-printingens 
succesiva intåg. 

En av de huvudsakliga slutsatserna i artikeln är hur de olika 
aktörerna, genom att agera som om förändringen bara vore 
tillfällig och till varje pris försöker försvara sin nuvarande posi-
tion, i själva verket bara skyndar på förändringen, och med det 
processen att göra sig själva överflödiga.

Christina Öberg

Konkurrenskraft
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I slutet av april lanserades antologin Questioning the Entre-
preneurial State med Ratio-redaktörerna Karl Wennberg och 
Christian Sandström. Boken innehåller kapitel från omkring 
30 ledande internationella forskare, som alla bidrar med sitt 
perspektiv på varför den statligt drivna och missionsorienterade 
industri- och innovationspolitiken, som på senare tid fått ett 
uppsving, inte minst i spåren av professor Mariana Mazzucatos 
bok The entrepreneurial state, är dömd att misslyckas. 

Mazzucato har agerat rådgivare åt EU och regeringar i flera 
europeiska länder. De idéer hon kommit att bli förgrundsgestalt 
för har gett upphov till offentliga satsningar i mångmiljard-
klassen, såsom EU:s gröna giv och de massiva stödpaketen i 
kölvattnet av pandemin. 

– Vi verkar tyvärr se en renässans för den typen av stor-
skalig industripolitik som var populär på 1970-talet, men som 

då hade en rad negativa konsekvenser. Det är en politik som 
är populär men saknar vetenskapligt stöd. Och som åtgärder 
kommer de vara minst lika skadliga och 
kostsamma för skattebetalarna nu som 
då, säger Karl Wennberg, professor i 
företagsekonomi vid Handelshögskolan 
och Ratio och medredaktör till boken. 

Boken fick snabbt stor spridning 
och hade efter bara en vecka fått hela 
87 000 nedladdningar – en siffra som 
nästintill dubblerats i skrivande stund 
(162 000 nedladdningar). Boken har 
därtill diskuterats också i den svenska 
debatten, bland annat i Svenska Dag-
bladet och Esbri.

International Studies in Entrepreneurship

Karl Wennberg
Christian Sandström   Editors

Questioning 
the Entrepreneurial 
State
Status-quo, Pitfalls, and the Need 
for Credible Innovation Policy

Nedladdningsraketen 

Questioning the Entrepreneurial State
ifrågasätter inne-teorier inom industri- och innovationspolitik

Christian SandströmKarl Wennberg

Anders Borg, tidigare finansminister om boken:

”Creative destruction, innovation and entrepreneurship 
are at the core of economic growth. The government has a 
clear role, to provide the basic fabric of a dynamic society, 
but industrial policy and state-owned companies are the 
boulevard of broken dreams and unrealized visions. This 
important message is convincingly stated in Questioning 
the Entrepreneurial State.”
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Innovation Makes a Difference: Mission 
 Impossible? Developing a Guiding Frame
work for the Evaluation of Five Mission 
Driven Environments for Health in Sweden 
(No. 2022: 2). Stockholm School of Eco
nomics.

Fotiadis, T., Lindgreen, A., Siomkos, G. J., 
Öberg, C., & Folinas, D. (2022). Industrial 
Marketing. SAGE.

Grafström, J. (2022). Ett nytt försvar av 
världskapitalismen. Ekonomisk debatt, 
2022(6).

Grönbäck, J. & Johnson, A. (2022). 
 Forskning till tusen. Ratio 20022022. 
Stockholm: Ratio.

Henrekson, M. & Sandström, C. (2022).  
Det ”Gröna” stålet i Norrland – ett nytt 
 stålverk 80? Ekonomisk Debatt.

Johnson, P. C., & Sandström, C. (2022). 
Making use of digital methods to study 
influencer marketing. The Dynamics of 
Influencer Marketing.

Johnson, P. C., Laurell, C., Ots, M., & 
 Sandström, C. (2022). Digital innovation 
and the effects of artificial intelligence 
on firms’ research and development– 
Automation or augmentation, exploration 
or exploitation?. Technological Forecasting 
and Social Change, 179.

Karlson, N., & Lundbäck, M. (2022).  
Rätt att välja. Framtidens vård och omsorg. 
Dialogos förlag.

Kärnä, A., Karlsson, J., Engberg, E., & 
Svensson, P. (2022). Political failure:  
a missing piece in innovation policy 
 analysis. Economics of Innovation  
and New  Technology, 132.

Lagin, M., Håkansson, J., Nordström, C., 
Nyberg, R. G., & Öberg, C. (2022). Lastmile 
logistics of perishable products: a review 
of effectiveness and efficiency measures 
used in empirical research. International 
Journal of Retail & Distribution Manage
ment, 50(13), 116139.

Leite, E., Linton, G., Öberg, C., & Ragén, A.  
(2022). Sense making and utilisation of 
universityindustry interaction. Paper 
presented at the MIRAI 2.0 Research and 
Innovation, IEAG, Kyushu University, Japan.

Long, V. & Bjuggren, PO. (2022). Artificiell 
intelligens data – att dela eller inte dela? 
Ekonomisk debatt, 2022(6).

Long, V., & Bjuggren, P. O. (2022). Working 
Paper No. 355: The artificial  intelligence 
(AI) data access regime: what are the 
factors affecting the access and sharing 
of industrial AI data? (No. 355). The Ratio 
Institute.

Lundbäck, M. (2022). Schweiz sjukvårds
system – Effektiva lösningar utan central 
styrning. Ratio.
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Lundbäck, M. (2022). Sveriges sjukvårds-
system: Framtidens vård och omsorg. 
Ratio.

Nowaczyk, S., Resmini, A., Long, V., Fors, V., 
Cooney, M., Duarte, E. K., Wennberg, K., ... 
& Dougherty, M. (2022). Smaller is smarter: 
A case for small to medium-sized smart 
cities. Journal of Smart Cities and Society, 
(Preprint), 1-23.

Pelgander, L., Öberg, C., & Barkenäs, L. 
(2022). Trust and the sharing economy. 
Digital Business, 100048.

Ponomareva, Y., Uman, T., Bodolica, V., 
& Wennberg, K. (2022). Cultural diversity 
in top management teams: Review and 
agenda for future research. Journal of 
World Business, 57(4), 101328.

Sandström, C. (2022). Recension av Leif 
Östlings biografi ”I backspegeln – min tid 
i Scania, Volkswagen och Wallenberg-
sfären”, Ekonomisk Debatt, Vol. 50(2), 
s. 78-81.

Sandström, C. Mariana Mazzucato, 
mission economy: a moonshot guide to 
changing capitalism. New York, NY: harper 
business, 2021. 272 Pages. USD 29.99 
(hardcover). Public Choice 192, 415–418 
(2022).

Uddin, G. S., Yahya, M., Goswami, G. G., 
Lucey, B., & Ahmed, A. (2022). Stock 
market contagion during the COVID-19 
pandemic in emerging economies. Inter-
national Review of Economics & Finance, 
79, 302-309.

Wennberg, K. & Sandström, C. (2022). 
Entreprenörsstaten? Ratio.

Wennberg, K. & Sandström, C. (2022). 
Questioning the Entrepreneurial State. 
Springer.

Wismans, A., van der Zwan, P., Wennberg, 
K., Franken, I., Mukerjee, J., Baptista, 
R., ... & Thurik, R. (2022). Face mask use 
during the COVID-19 pandemic: how risk 
perception, experience with COVID-19, and 
attitude towards government interact with 
country-wide policy stringency. BMC public 
health, 22(1), 1-14.

Wu, Z., Naldi, L., Wennberg, K., & Uman, T. 
(2022). Learning from Their Daughters: 
Family Exposure to Gender Disparity 
and Female Representation in Male-Led 
Ventures. Management Science.

Yttermyr, O., & Wennberg, K. (2022). 
Psychological ownership development in 
new venture teams. International Small 
Business Journal, 40(3), 307-335.

Öberg, C. (2022). Episodic supply chains 
at times of disruption. Supply Chain 
Management: An international Journal, 
27(2), 312-330

Öberg, C., & Lundberg, H. (2022). 
Mechanisms of knowledge development 
in a knowledge ecosystem. Journal of 
Knowledge Management, 26(11), 293-307.

Nationalekonomen Daniel Halvarsson 
med kollegor utvecklar i ”Amundsen 
versus Scott: are growth paths related 
to firm performance?” en ny metod för  
att undersöka hur företags försäljnings-
tillväxt avviker från deras långsiktigt 
genomsnittliga tillväxtbana. Resultaten 
tyder på att volatiliteten i tillväxtbanan 
är förknippad med högre försäljnings-
tillväxt och vinst, men också med högre 
konkursandelar.

Smarta städer är ett etablerat begrepp, 
men som oftast fokuserat på mega-
städer. I artikeln ”Smaller is smarter: 
A case for small to medium-sized smart 
cities” tar Vicky Long, tekn dr, med 
kollegor i stället avstamp i små och 
mellanstora städer och breddar således 
forskningslitteraturen.

Daniel Halvarsson

Vicky Long



ETT PAPPERS VÄG: 

Från amerikanska 
drömmen till drömmen 

om publicering
Artikeln visar att andelen som tjänar mer än sina 
föräldrar minskat från över 90 procent till knappt 
hälften under perioden. Nedgången visar de i sin 

modell delvis beror på minskad tillväxt men framför allt på 
att tillväxten fördelats mindre jämlikt.

Erik Liss, då master-
student, inspireras 
av artikeln och 

bestämmer sig för att i sin uppsats 
applicera samma frågeställning på 
svenska förhållanden under perioden 
1972–1983. 

7

8 SLUTSATS: 

Svenskar, i 
motsats till 
de jämnåriga 
amerikanerna, 
i genomsnitt 
fått det bättre 
än sina för-
äldrar, mätt i 
reallönenivåer. 

Börjar som forsknings-
assistent på Ratio, blir 
sedermera doktorand.

9

KARL WENN
BER

G

MARTIN
KOR

PI

HEJA 
ERIK!

En artikel om hur stor 
andel som tjänar mer än 
sina föräldrar i USA åren 
1940–1980 publiceras. 

Papprets metod upp-
dateras för att bättre 
kunna utvärdera ock-
så varför svenskarnas 
löneutveckling sticker 
ut i positiv riktning 
i jämförelse med 
exempelvis vad som 
varit fallet i USA.

Medförfattarna och Ratio-forskarna Karl Wennberg 
och Martin Korpi uppmuntrar Erik att ta det arbetet 
som gjorts inom ramen för masteruppsatsen vidare.



DECEMBER

Pappret är nu accepterat,  
helt och fullt, utan vare sig 

större eller mindre  invändningar 
från journalen! Författarna, 

 särskilt doktoranden Erik Liss 
firar hårt genom att påbörja 
arbetet med nästa pappers 

långa väg. 

2020
FEBRUARI

Artikeln är färdigskriven (tror åtminstone 
författarna) och publiceras som working 
paper inom Ratios Working paperserie. 

20
21

2020

20
22

20
22

Kort därefter skickas studien 
till journalen Review of Income 
and Wealth. 

AUGUSTI

Publicering nekad.  
Redaktionen anser inte 
att det metodologiska 
 bidraget är tillräckligt 
stort. 

NOVEMBER

Ett annat forskningslag 
 publicerar ett working 
paper med snarlikt  anslag. 
Kampen mot klockan hård
nar. Det andra forsknings
lagets publicering ökar 
 konkurrensen och kan 
i  värsta fall komma att 
 äventyra hela projektet. 

DECEMBER

Liss och co får iväg ytterligare en 
version av sitt papper med flera 
 genomförda  metodförbättringar, 
den här gången till European 
 Economic Review.

DECEMBER

Ytterligare omarbetad version  
av artikeln skickas till journalen. 

JULI

Ännu en version av 
artikeln skickas in. 
Måtte det vara för 
sista gången… 

SEPTEMBER

Pappret är nu äntligen accepterat. 
Men (!) med en liten brasklapp: innan 
publicering kan ske måste ett upptäckt 
slarvfel i en ekvation rättas till. 

FEBRUARI

Processen intensifieras 
och Liss med medförfattare 
får nu ett något snabbare 
besked men  synpunkterna 
är fortfarande relativt om
fattande. Ytterligare en om
arbetning av artikeln inleds. 

2021

GRANSKNING       GRAN
SK

N
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G
       GRANSKNING       GRANSKNIN

G
   

  G
R
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SK

N
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TI

CK TACK TICK
 TACK

JUNI

Ratiogänget får ytterligare  
ett besked om att publicering nekats, 
men nu med synpunkter för omarbetning. 
Synpunkterna visar på att det finns ett 
intresse från journalen. 2022

HOPPET 
VÄXER!

EN LITEN 
BRASK
LAPP!
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Ratio firar 20 år 
som forskningsinstitut

Ratio grundades år 2002 som ett fristående tvärvetenskapligt forskningsinstitut 
med fokus på hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras. 

Här görs några nedslag i de första 20 åren!

Ratio grundas med 
Nils Karlson som vd
Ratio grundas som 
Ratioinstitutet med 
Nils Karlson som vd. 
Med från start var 
även Niclas Berggren, 
som vice vd, och 
Dan Johansson. 

Första boken: 
Den svenska tillväxtskolan
Boken Den svenska tillväxtskolan – 
Om den ekonomiska utvecklingens 
kreativa förstörelse i vilken skolbild-
ningen ”den svenska tillväxtskolan”, 
med Erik Dahmén som mest kända 
företrädare, blir institutets första.

Nummer tre i Sverige
Ratio hamnar på tredje plats 
bland svenska institutioner 
vad gäller publicerade Working 
papers inom nationalekonomi, 
endast slaget av universiteten 
i Göteborg och Lund.

Den osynliga entreprenören
Dan Johansson granskar läroböckerna 
på grundkurserna i svensk forskar-
utbildning i nationalekonomi, och 
visar att entreprenören eller privata 
äganderätter knappt omnämns. I dag 
är entreprenörskapsforskning vanligt 
förekommande.
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20
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20
06

20
04
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Ratio gör debut 
på politikerveckan 
i Almedalen
Sedan dess har det varit 
ett av institutets viktigaste 
evenemang vad gäller 
publikgenomslag.

Medarrangör Eli F. 
Heckscher-föreläsning
Ratio blir, jämte EHFF vid 
Handelshögskolan i Stock-
holm, medarrangör till en 
årlig föreläsning till minne 
av Eli F. Heckscher. Bland 
föreläsarna märks Nobel-
pristagaren Paul Romer.

Inga nya jobb i privat sektor
Ett av Ratios mest uppmärksammade 
resultat presenteras av Dan Johansson 
och Carl Magnus Bjuggren: Inte ett 
enda nytt jobb, netto, hade skapats 
i den privata sektorn sedan 1950. 

En ny svensk modell?
En ny svensk modell – Vägval 
på arbetsmarknaden: sönderfall, 
omreglering, avreglering eller 
modernisering?  av Nils Karlson 
och Henrik Lindberg visar att 
lagstiftningen framtvingar en 
centralisering av svensk löne-
bildning som hämmar fram-
växten av nya företag. 

Vackra politiker
Vackra politiker har större framgång än 
mindre vackra. Det visade Niclas Berggren 
i den omtalade artikeln ”The Looks of a 
Winner: Beauty and Electoral Success” 
tillsammans med Henrik Jordahl och 
Panu Poutvaara. 

Snabbväxande företag
Projektet ”Explaining high-growth 
firms” startar och leds av Dan Johans-
son och Sven-Olov Daunfeldt. Här fram-
kommer att merparten av alla nya jobb 
skapats av ett fåtal snabbväxande 
företag.

Unga forskare med Christian 
Sandström och Karl Hatt
Christian Sandström och Karl Hatt 
rekryteras, bl.a. för att organisera 
programmet för unga forskare. 
”Det var en succé med en gång”, 
kommenterar Christian.
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Niclas Berggren och Nils Karlson

Evenemang 
på Fotografiska
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Teknik slår politik
I Teknik slår politik
skriver Jan Jörnmark om 
Jan Stenbeck och Olof 
Stenhammar. Genom sitt 
ekonomiska och policy-
mässiga entreprenörskap 
bidrog de två, tillsammans 
med andra företagare, 
till en modernisering 
av Sverige.

Rekordimpact: 17,333
Lotta Stern slår Ratio-rekord genom 
att få sin artikel ”Political diversity will 
improve social psychological science” 
publicerad i den, i Ratio-sammanhang, 
högst rankade vetenskapliga journalen.

Kompetens för tillväxt
Det är nästan alltid svårt för företag att hitta 
personal med rätt kompetens – samtidigt som 
många har svårt att hitta jobb. Hur kan det se 
ut så? Det var en av frågorna som låg bakom 
programmet ”Kompetens för tillväxt”. Cirka 
50 studier publicerades.

Det fyraåriga 
programmet 
”Financing of 
Innovations” 
startas
Här visas bland 
annat att offentliga 
stöd till företag har 
tveksamma effekter 
på företagen: Ibland 
inga, ibland socker-
kickar och ibland 
negativa.

Ratio firar 10-år 
på Sven-Harrys

Almedalen

Jan Jörnmark

Almedalen

Ann-Kari Edenius
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Niklas Elert disputerar
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Arbetsmarknadsprogrammet
Arbetsmarknadsprogrammet startas. Här 
undersöks bland annat hur rustad arbets-
marknaden är för strukturomvandlingar. 

Klimat och miljö 
tar plats
Klimat- och miljö-
frågorna börjar ta 
plats som forskn-
ingsämne på Ratio, 
inte minst genom 
rekryteringen av 
miljöekonomen 
Jonas Grafström.

Publikation nr 1 000 
Det är Kristina Nyströms artikel 
”Recruitment of scarce competences 
to rural regions: Policy perspectives”, 
publicerad i Review of regional re-
search, som blir forskningsinstituts 
tusende publikation. 

Lotta Stern 
tar över som vd
Professor Lotta Stern 
tillträder i september 
2021 som vd på Ratio. 
Hon tog över rollen 
efter Nils Karlson.

Reformkraft
I boken Statecraft and Liberal 
Reform in Advanced Democracies 
undersöker Nils Karlson fram-
gångsrika reformprocesser i 
Sverige och Australien.

Varför gigga som matkurir?
Många högutbildade matbud 
ser gig-jobben som en övergångs-
lösning. Det visade Linda Weidenstedt, 
Andrea Geissinger och Monia Lougui 
i en intervjustudie som fick stort 
genomslag.

Boklansering

Almedalen

Sommaravslutning

Konferens

Disputations-
fest

20
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Ratio firade 20 år av 
forskning om entreprenör-
skap, arbetsmarknad och 
politisk förändring
En torsdagseftermiddag i april bjöd Ratio in till jubileums-
firande på Posthuset i Stockholm. Det bjöds på bubbel, 
forskningsresultat och diskussioner om vägar framåt för 
entreprenörskapet, arbetsmarknaden och reformförmågan. 
Deltog gjorde omkring 150 personer från parter, offentlig 
förvaltning, politik och akademi. 

20
22

Under Ratios tjugonde år publiceras 84 studier varav 33 artiklar med peer review. 
Jubileet uppmärksammas med firande på Posthuset i Stockholm.  
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Utöver ett program där implikationer 
av forskning diskuterades av forskare, 
alumner och andra experter, lanse-
rades under jubileet även jubileums-
skriften Forskning till tusen skriven 
av Anders Johnson, skriftställare, 
och Johanna Grönbäck, kommunika-
tionschef Ratio. 

Därtill utdelades också 
det nyinstiftade priset 
”Årets bidrag till mänsklig 
blomstring” till docent 
Niclas Berggren för sina 
mångåriga och breda 
insatser inom svensk 
nationalekonomi.

Jubileums-
skriften

Anders Johnson, 
skriftställare



Forskningsområde:

Klimat & 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 2021 är klimat och miljö ett av Ratios tre forskningsområden, jämte 
arbetsmarknad och konkurrenskraft. 

Inom området klimat och miljö bedrivs forskning om bland annat energi, 
cirkulär ekonomi och teknikutveckling, men även kring marknaders, normers 
och politikens betydelse för en god utveckling.

Christina Öberg får medel till forskning 
om hållbarhet i landsbygd
– Det finns ett mål med vår landsbygd och det 
finns ett miljömässigt mål med vårt samhälle. 
Problemet är att de inte riktigt fungerar ihop, 
säger Ratio-forskaren Christina Öberg i en 
intervju med Centrum för tjänsteforskning vid 
Karlstad Universitet där hon också är verksam 
som professor i företagsekonomi.

Hon har beviljats forskningsmedel från 
familjen Kamprads stiftelse för en intervjustu-
die om problematiken med att fördela miljö-
effekter. Projektet är tvåårigt och påbörjades 
hösten 2022.

– När vi forskar om hållbarhet tittar vi ofta 
på att det finns problem mellan det ekono-
miska och det miljömässiga eller mellan det 
sociala och det ekonomiska. Hållbarhet har tre 
dimensioner som man brukar prata om och de 
spänningar som finns mellan dem. När det gäl-
ler specifikt mellan landsbygd, stad och håll-
barhet har de flesta studier belyst att lands-
bygdsetablerade företag ofta får ta miljösmällar 
i form av att ohälsosam produktion placeras i 
just landsbygd, fortsätter Öberg.

26 Verksamhetsberättelse 2022

Klimat & miljö

Klimat & miljö 
i siffror

5
Artiklar med 
peer review

6
Bokkapitel 

och rapporter

2
Öppna seminarier 

och evenemang

Christina Öberg
Foto: Unsplash
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Om 20 år kommer vi blicka tillbaka på många av dagens miljö- och klimatfrågor och konstatera att det 
inte var någon storslagen plan som löste problemen. I stället var det tusentals företag som individuellt 
jobbade fram stora och små lösningar. Ibland minskade dessa lösningar, var och en för sig, bara  utsläppen 
med någon promille – men tillsammans gjorde de hela skillnaden. 

Ratios roll är att både stödja och kritisera. Under de gångna 
åren har vi publicerat forskning i högt rankade journaler om 
alltifrån politik för en utökad utbyggnad av solkraft till hur 
kommuner kan minska mängden slängda sopor genom att ge 
medborgarna mer information. 

Ratio har visat att det finns mycket att vara positiv till även 
om tidningsrubrikerna har varit mörka. I boken Mer för mindre
visade vi att Sverige har lyckats kombinera tillväxt med hållbar 
utveckling på ett flertal olika områden. Utsläppen av koldioxid 
har minskat med 27 procent mellan 1990 och 2018, alltmedan 
BNP har ökat med 85 procent. 24 av de 26 luftföroreningar som 
Naturvårdsverket mäter har minskat.

I alla stora omställningar görs misstag. Ratio sitter på en unik 
blandning av kompetenser kring hur politisk förändring blir 
till, entreprenörskap fungerar och näringslivets villkor. Dessa 
perspektiv ger möjlighet att mana till både försiktighet för vissa 
satsningar och föreslå vad som kan göras i stället. Exempel är 

vår forskning inom barriärer för cirkulär 
ekonomi men även studier av satsningar 
som gått fel.

Ratio kommer att växla upp. Klimat-
frågan blir allt viktigare för näringslivet 
och det är naturligt att Ratio bidrar inom 
detta område. Framgent kommer klimat 
och miljö vara ett viktigt forskningsområde 
för Ratio som ständigt utvecklas. Ambi-
tionen är att kunna forska om vilka villkor 
som behövs för att allt fler branscher i 
Sverige ska vara framgångsrika i sitt om-
ställningsarbete och sedan hjälpa beslutfattare att få tillgång 
till denna forskning.

Om 20 år är Ratio en 40-åring som förhoppningsvis har 
gjort stora bidrag till omställningen av näringslivet i en grönare 
riktning.  

Jonas Grafström

Jonas Grafström är fil dr i nationalekonomi och vice vd Ratio med ansvar för klimatforskningen 
på forskningsinstitutet. Hans forskning tar sin utgångspunkt i teknikutveckling och hur den 

påverkar dels arbetsmarknaden, dels miljön och klimatet.

Krönika
I alla stora 
omställningar 
görs misstag
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No evidence of counter-
acting policy effects on 
European solar power 
invention and diffusion

Hur påverkar politiska stöd innovatio-
ner i och spridning av solcellsteknik? 
Det undersöker fil dr Jonas Grafström 
i artikeln ”No evidence of counteracting 
policy effects on European solar power 
invention and diffusion”, tillsammans 
med Oxford-forskaren Rahmat Poudineh, 
i Energy Policy. Syftet är att utvärdera 
för att på så vis hjälpa beslutsfattare att 
åstadkomma bättre kombinationer av 
policyåtgärder.

Forskarna utvärderar bland annat 
miljöskatter och Feed-in-tarriffs (FITs), 
och som titeln på deras journalartikel 
avslöjar finner de att de olika åtgärder-
na inte motverkar varandra. De kommer 
fram till detta genom att testa två eko-
nometriska metoder på de empiriska 
uppgifterna.

Jonas Grafström

Publikationer inom Klimat & miljö
Bonev, P., Emmenegger, R., Forero, L., 
Ganev, K., Simeonova-Ganeva, R., & 
Söderberg, M. (2022). Nuclear waste in my 
backyard: social acceptance and economic 
incentives. Available at SSRN 4302336.

Bonev, P., Glachant, M., & Söderberg, M. 
(2022). Implicit yardstick competition 
between heating monopolies in urban 
areas: Theory and evidence from Sweden. 
Energy Economics, 109, 105927.
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Klimat & miljö

Forskarna föreslår därmed förslag som behöver 
utredas mer grundligt, nämligen:

En bättre beräkning av effektiviseringspotentialen.

En mer strikt utformning av effektiviseringskravet, 
det vill säga processen som omvandlar potentialen 
till det årliga kravet. 

Möjligheten att justera avkastningskravet för 
investeringar som finansierats med anslutnings-
avgifter eller kapacitetsavgifter. 

Möjligheten att automatiskt dra av kapacitetsav-
gifterna från intäktsramen för stamnätet. 

Möjligheten att tillåta utgifter för forskning 
och utveckling.

MAGNUS SÖDERBERG I SNS-RAPPORT: 

Ökande elnätspriser tyder på brister 
i regleringen

För ett typiskt svenskt hushåll ökade elpriserna med i 
genomsnitt 37 procent under perioden 2010–2020. Det är 
avsevärt mer än i våra grannländer. I Norge och Danmark 
var priserna under samma period i det närmaste konstanta. I 
Finland har man haft prisökningar (men mindre än i Sverige), 
men de beror på kvalitetshöjande investeringar.

Det visar Ratio-forskaren och nationalekonomiprofessorn 
Magnus Söderberg i SNS-rapporten ”Analys av priser och 
reglering på den svenska elnätsmarknaden. Vad kan vi lära 
av våra grannländer?” som han skrivit tillsammans med Erik 
Lundin, ekon dr vid IFN. Här undersöker de hur den svenska 
elnätsregleringen har fungerat och vilka implikationer det 
bör få för utformningen av en framtida reglering.

Med hjälp av regressionsanalys finner de att prisökning-
arna i Sverige delvis kan förklaras av en vindkraftsutbyggnad 
som har varit större än den i andra länder. Detta kan dock 
inte förklara hela prisökning-
en, vilket tyder på brister i 
regleringen. När forskarna 
undersöker effektiviserings-
kravet, en central komponent 
i regleringen, visar det sig att 
kravet inte har lett till att de 
ineffektiva bolagen har när-
mat sig de effektiva. Det, på-
pekar författarna, är särskilt 
besvärande eftersom elnä-
ten står inför en omfattande 
upprustning.
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Unga forskare

Samuel Malmström 
Arfwedson om sin tid 
som praktikant
Jag gjorde praktik på Ratio under vår-
terminen 2022 i slutet av min kandidat-
utbildning. Beslutet att använda mina 
resterande högskolepoäng av utbild-
ningen till detta visade sig snabbt vara 
välinvesterade poäng. Under min tid 
arbetade jag med forskare inom olika 
discipliner och fick ta del av ett flertal 
olika projekt som sträckte sig alltifrån 
artificiell intelligens på arbetsmarknaden 
och bostadssegregation till miljöfrågor. 
Jag understödde forskarnas arbete bland 
annat genom litteraturstudier och data-
insamling, men fick också tillfälle att 
medförfatta en artikel där vi undersökte 
den svenska fjärrvärmemarknaden. Där-
till så blev jag inkluderad i ett projekt som 
undersöker statlig bolagisering över tid 
tillsammans med forskare från Tyskland 
och Norge. I detta projekt kunde jag se-
dan fortsätta som forskningsassistent 
under sommaren och på deltid under 
mina fortsatta studier i nationalekonomi 
i Lund.  

Tiden på Ratio har öppnat upp helt 
nya dörrar för forskningsvärden och 
gett mig erfarenheter som jag tror är 
svåra att få på annat sätt. Utöver det så 
erbjuds en unik och inbjudande miljö med 
intressanta och trevliga kollegor där man 
som praktikant snabbt känner sig som en 
del av arbetsplatsen.

Program för unga forskare 
Sommarassistenter 
Under sommaren 2022 arbetade fyra 
assistenter tillsammans med disputerade 
forskare. På grund av lokalrenovering 
och mindre fysiskt utrymme togs färre 
sommarassistenter än vanligt in.

Praktikanter
Under 2022 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 tillgodo-
göra sig en bredd av metoder och arbets-
sätt.   

I programmet ingår ett nätverk som 
består av drygt 150 alumner varav 25 har 
disputerat och 18 doktorerar. 

För framtida forskare
En viktig del i Ratios verksamhet handlar om att investera i framtida 
talanger. Ratios program för unga forskare vänder sig till studenter 
på avancerad nivå, doktorander och Post Docs som är intresserade 
av idé- och kunskapsutveckling inom Ratios profilområden. Pro-
grammets syfte är att stimulera fler att börja forska inom områden 
av betydelse för Sveriges utveckling. 

Programmet Unga forskare innefattar sommarassistenter, forskningsassistenter, 
doktorander, praktikanter och uppsatshandledning samt ett alumninätverk. Det är en 
arbetsform som gett goda resultat 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.

Samuel var praktikant vårterminen 
2022 och har sedan fortsatt som
forskningsassistent.
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Unga forskare

Ratio instiftar 
stipendium för 
unga forskare
Ratio instiftade under våren ett stipendium 
som riktar sig särskilt till doktorander och 
nydisputerade forskare som vill skaffa sig 
nya erfarenheter och kompetenser inom 
ramen för Ratios forskningsprofil om före-
tagandets villkor.

Johan Ekman beviljades medel för att genomföra in-
tervjuer med personer inom det svenska näringslivet, 
löntagarorganisationer och politiker inom ramen för sin 
avhandling ”Explaining the Enigma of Nordic Agency in 
the Political Economy of Europe’s Crisis”. I en pågående 
studie jämför Ekman hur Finland respektive Sverige har 
agerat när EU befunnit sig i ekonomisk kris.

Andrea Geissinger beviljades medel för att delta på 
konferens inom ramen för ”European Group for Organi-
zational Studies”, arrangerat av WU Vienna. Geissinger 
medverkade med studierna ”Algorithmic ordering: A 
new organization on the block?” och ”State corporatiza-
tion as macro-organization: The state-market interlock 
in Swedish Public Enterprises”. 

Erik Liss beviljades medel för att gästforska vid Uni-
versity College London. I sin avhandling studerar Liss 
inkomströrlighet och vilken roll som arbetsmarknaden 
spelar för rörligheten. Liss har utvecklat en metod som 
han planerar använda för att testa om Sveriges relativt 
höga sociala rörlighet delvis kan förklaras av en relativt 
dynamisk arbetsmarknad.

Maria Nordbrandt Bergström beviljades medel för att 
delta i sommarskolan ”Summer school in deliberative 
democracy” i Åbo. Nordbrandt Bergströms forskning 
undersöker bland annat affektiv polarisering, det vill 
säga tendensen bland politiska meningsmotståndare 
att ogilla och misstro varandra, i pandemins spår. 

– Med detta stipendium hoppas vi kunna hjälpa unga 
och duktiga forskare i början av sin akademiska karriär. 
På sikt ser vi förstås också att det är ett sätt att bidra till 
forskningen om frågor som är viktiga för näringslivet, 
säger Christian Sandström, ansvarig för programmet 
Unga forskare.

Det är en mångårig tradition på Ratio med stipen-
dium för och till unga forskare. Tidigare har stipen-
dier delats ut till Sverigeverksamma doktorander för 
att under en termin bedriva studier vid George Mason 
University i USA. Detta stipendium ersätts nu av det 
bredare ”Ratios stipendium för unga forskare”.

Johan Ekman
doktorand i sociologi 
vid Åbo Akademi

Erik Liss
doktorand i nationalekonomi 
vid Linköping universitet 
och Ratio

Andrea Geissinger
fil dr i företagsekonomi, affilierad 
forskare vid House of Innovation, 
Handelshögskolan Stockholm 
och associerad forskare på Ratio

2022 års stipendiater:

Maria Nordbrandt 
Bergström
fil dr i statsvetenskap, forskare 
vid Uppsala universitet
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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.

Ray Stokes årets Eli F. 
Heckscher-föreläsare
2022 års föreläsning till minne av och för 
att hedra Eli F. Heckscher hölls av Ray Sto-
kes, professor vid Glasgows universitet. 
Under sin föreläsning ”Business, Indu-
strial, or Economic History? Finding 
Common Ground” diskuterade han en 
ny typ av näringslivshistoria som länkar 
samman flera olika perspektiv.

Stokes forskning är inriktad mot tysk 
näringslivshistoria och han jämför gärna 
teknik, innovation och klimat mellan 
Tyskland och USA under åren 1933 till 
1990.

Föreläsningen arrangeras tillsam-
mans med The Institute for Economic 
and Business History Research (EHFF) vid 
Handelshögskolan i Stockholm.

I samband med föreläsningen deltog 
även Stokes i en Ratio Dialogue, ledd av 
Ratios Martin Korpi, 
där de diskuterade 
dels Stokes forsk-
ning och implika-
tionerna av denna, 
dels frågan om när 
staten borde – och 
inte borde – ingripa 
i ekonomin.

Ratio-trio gästforskar på Stanford
Stanford University hamnar återkom-
mande på topplistan över världens 
främsta lärosäten. Under vårterminen 
var tre Ratio-namn där som gästforskare.

Nils Karlson, professor och forskare 
Ratio, och Klas Eriksson, fil dr, forskare 
Handelshögskolan och associerad till 

Ratio, var under delar av 2022 gäst-
forskare vid Stanfords Hoover Institution 
där Condoleezza Rice är direktör och till 
vilket forskare som Thomas Sowell och 
Barry R. Weingast är knutna. Klas var vid 
tillfället för sin Stanford-tid doktorand 
vid Stockholms universitet och dispute-

rade tidig sommar 2022. 
Andrea Geissinger, fil dr och associerad 

forskare Ratio, var gästforskare vid 
Stanfords Scandinavian Consortium for 
Organizational Research (SCANCOR) un-
der delar av 2022, och har sedermera för-
blivit verksam där som postdoc scholar.

Östersjöprojekt samlar forskare från 
Sverige och Estland
Ratios Daniel Halvarsson, fil dr, är en av flera forskare från 
Sverige och Estland som deltar i ett projekt finansierat av 
Östersjöstiftelsen. Här studeras olika handelsfrågor rele-
vanta för Östersjöområdet.

Daniel berättar: 
– I projektet presenterar vi ett antal studier om kopp-

lingen mellan handel och utländska direktinvesteringar, 
och lönegapet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. I projektet ingår 
forskare från både Sverige och Estland. Vi undersöker bland annat kopplingen 
mellan svenska direktinvesteringar till Estland och lönegapet i landet, som är ett 
av de högsta inom OECD. 

Utöver Daniel medverkar Patrik Tingvall från Kommerkollegium, Priit Vahter 
från Tartu University i Estland, Ari Kooko från Copenhagen Business School, Josefin 
Videnord och Olga Lark som är dokorander vid Uppsala respektive Lunds universitet, 
i projektet.

Internationella samarbeten

Nils Karlson Klas Eriksson Andrea Geissinger

Ray Stokes

Daniel Halvarsson
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Akademiska 
seminarier
”The impact of psychological and social 
factors on second language proficiency 
in French long-term residents in Sweden”. 
Fanny Forsberg Lundell, professor, 
Romanska och klassiska institutionen, 
Stockholms universitet, 26 januari. 

”In-rangering av arbetsgivarvänliga 
fackföreningar i svensk kollektiv arbets-
rätt”. Erik Sjödin, jur dr, Institutet för 
social forskning, Stockholms universitet, 
16 februari. 

”Algorithmic evaluation and meta-
algorithmic judgement: does it increase 
diversity in organizations?” Moa Bursell, 
docent i sociologi, Institutet för fram-
tidsstudier, 9 mars.

”Svensk bostadsmarknad, 1968-2021”.
Jan Jörnmark, docent i ekonomisk 
historia, 23 mars. 

”Are Entrepreneurs More Upwardly 
Mobile?”. Matthew Lundquist, professor 
i nationalekonomi, SOFI, Stockholms 
universitet, 6 april. 

”Ready to innovate during a crisis? Inno-
vation governance during the first wave 
of the COVID-19 pandemic”. Rögnvaldur 
Saemundsson, professor, Avdelningen 
för innovation och entreprenörskap, 
Göteborgs universitet, 20 april. 

”The Effects of Unearned Wealth on 
Marital and Fertility Outcomes”. Robert 
Östling, professor i nationalekonomi, 
Handelshögskolan i Stockholm, 4 maj.

”When Delivery Comes to Town: 
Consumer-to-Firm Platform Penetra-
tion and Establishment Exit”. Manav Raj, 
Assistant Professor of Management, 
University of Pennsylvania, 11 maj. 

”Entrepreneurship and Cultural Change”.
Niklas Elert, ekon dr, Institutet för 
näringslivsforskning, 8 juni. 

”Gender composition of science teachers 
at school: does it matter for later choice 
of science?” Aino-Maija Alto, ekon dr, 
SOFI, Stockholms universitet, 
7 september. 

”Appar och självhjälpsverktyg för 
behandling av psykisk ohälsa”. Mårten 
Blix, fil dr i nationalekonomi, Ratio, 
och Amanda Dahlstrand, doktorand 
i nationalekonomi vid London School 
of Economics, 21 september. 

”JAQ of All Trades: Job Mismatch, Firm 
Productivity and Managerial Quality”. 
Joacim Tåg, professor i nationalekono-
mi, Institutet för näringslivsforskning 
och Hanken School of Economics, 
5 oktober. 

”The Effects of Heterogeneous Sanctions 
on Exporting Firms Evidence from 
Denmark”. Ina Charlotte Jäkel, Associate 
Professor, Department of Economics 
and Business Economics, Aarhus 
University, 19 oktober. 

”Who Becomes a Father? The Rising 
Importance of Non-Cognitive Ability”. 
Anne Boschini, professor i national-
ekonomi, SOFI, Stockholms universitet, 
9 november. 

”Measuring the Dynamic Effects of Buil-
ding Broadband Infrastructure”. Matilda 
Orth, fil dr i nationalekonomi, Institutet 
för näringslivsforskning, 23 november. 

”Knocking it Down and Mixing it Up: The 
Impact of Public Housing Regenerations”.
Hector Blanco, ekon dr, Economics 
Department, Massachusetts Institute 
of Technology, 7 december. 

Akademiska seminarier
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Publikationer
Artiklar med 
peer review
Ahmed, A. & Hammarstedt, M. (2022). 
Customer and worker discrimination 
 against gay and lesbian business owners:  
a webbased experiment among students 
in Sweden. Journal of Homosexuality, 
69(9), s. 1621–1630.

Ahmed, A., Granberg, M., Troster, V. & 
Uddin, G. S. (2022). Asymmetric dynamics 
between uncertainty and unemployment 
flows in the United States. Studies in 
 Nonlinear Dynamics & Econometrics,  
26(1), s. 155172.

Banitz, T., Hertz, T., Johansson, L. G., Lind
kvist, E., Martinez Pena, R., Radosavljevic, 
S., Wennberg, K. ... & Grimm, V. (2022). 
Visualization of causation in socialeco
logical systems. Ecology & society, 27(1).

Bonev, P., Glachant, M. & Söderberg, M. 
(2022). Implicit yardstick competition 
between heating monopolies in urban 
areas: Theory and evidence from Sweden. 
Energy Economics, 109, 105927.

Brattström, A. & Wennberg, K. (2022). The 
entrepreneurial story and its implications 
for research. Entrepreneurship theory and 
practice, 46(6), s. 14431468.

Cheung, Z., Gustafsson, R. & Nykvist, R. 
(2022). Peer interaction and pioneering 
organizational form adoption: A tale of 
the first two forprofit stock exchanges. 
 Organization Studies, 43(8), s. 12231246.

Cheung, Z., Lakomaa, E., Aalto, E. J. & Ny
kvist, R. (2022). An Analytically  Structured 
History Approach Using a Relational Data  
base. In Academy of Management Procee
dings (Vol. 2022, No. 1, s. 16116). Briarcliff 
Manor, NY 10510: Academy of Manage
ment.

Chrisman, J. J., Neubaum, D. O., Welter, 
F. & Wennberg, K. (2022).  Knowledge 
 Accumulation in Entrepreneurship. 
 Entrepreneurship Theory and Practice.

Coad, A., Andersson, M., Henrekson, 
M., Jack, S., Stenkula, M., Thorburn, K., 
Wennberg, K. ... & Zander, I. (2022). John 
Haltiwanger: recipient of the 2020 Global 
Award for Entrepreneurship Research. 
Small Business Economics, 58(1), s. 1525.

Coad, A., Daunfeldt, SO. & Halvarsson, D. 
(2022). Amundsen versus Scott: are growth 
paths related to firm performance?. Small 
Business Economics 59, s. 593–610.

Cropley, M., Weidenstedt, L., Leick, B. & 
Sütterlin, S. (2022). Working from home 
during lockdown: the association between 
rest breaks and wellbeing. Ergonomics,  
s. 111.

Ejermo, O., Hussinger, K., Kalash, B. & 
Schubert, T. (2022). Innovation in  Malmö 
after the Öresund bridge. Journal of 
 Regional Science, 62(1), s. 520.

Geissinger, A., Laurell, C., Öberg, C.,  
Sandström, C. & Suseno, Y. (2022). The 
sharing economy and the transformation 
of work: evidence from Foodora. Personnel 
Review, Vol. 51 No. 2, s. 584602.

Grafström, J. & Poudineh, R. (2023). No 
evidence of counteracting policy effects 
on European solar power invention and 
 diffusion. Energy Policy, 172, 113319.

Johnson, P. C., Laurell, C., Ots, M. & 
 Sandström, C. (2022). Digital innovation 
and the effects of artificial intelligence on 
firms’ research and development–Auto
mation or augmentation, exploration or 
exploitation? Technological Forecasting 
and Social Change, 179, 121636.

Kärnä, A., Karlsson, J., Engberg, E. & 
Svensson, P. (2022). Political failure: a 
missing piece in innovation policy analysis. 
Economics of Innovation and New Techno
logy, s. 132.

Lagin, M., Håkansson, J., Nordström, C., 
Nyberg, R. G. & Öberg, C. (2022). Lastmile 
logistics of perishable products: a review 
of effectiveness and efficiency measures 
used in empirical research. International 
Journal of Retail & Distribution Manage
ment, 50(13), s. 116139.

Liss, E., Korpi, M. & Wennberg, K. (2022). 
Absolute income mobility and the effect of 
parent generation inequality: An extended 
decomposition approach. European Eco
nomic Review, 104359.

Lodefalk, M., Sjöholm, F. & Tang, A. (2022). 
International trade and labour market inte
gration of immigrants. The World Economy, 
45, s. 1650– 1689.

Nowaczyk, S., Resmini, A., Long, V., Fors, 
V., Cooney, M., Duarte, E. K., Wennberg, 
K. ... & Dougherty, M. (2022). Smaller is 
smarter: A case for small to mediumsized 
smart cities. Journal of Smart Cities and 
Society, (Preprint), s. 123.

Pelgander, L., Öberg, C. & Barkenäs, L. 
(2022). Trust and the sharing economy. 
Digital Business, 100048.

Ponomareva, Y., Uman, T., Bodolica, V. & 
Wennberg, K. (2022). Cultural diversity in 
top management teams: Review and agenda 
for future research. Journal of World Busi
ness, 57(4), 101328.

Stern, C. & Madison, G. (2022). Sex diffe
rences and occupational choice Theorizing 
for policy informed by behavioral science. 
Journal of Economic Behavior & Organiza
tion, 202, s. 694702.

Publikationer
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Stern, C. & Weidenstedt, L. (2022). Mana-
gers on balancing employment protection 
and what’s good for the company: Inten-
ded and unintended consequences of a 
semi-coercive institution. Economic and 
Industrial Democracy, 43(3), s. 1281–1304. 

Uddin, G. S., Yahya, M., Ahmed, A., Park, D. 
& Tian, S. (2022). In search of light in the 
darkness: What can we learn from ethical, 
sustainable and green investments? Inter-
national Journal of Finance & Economics, 
s. 1– 45. 

Uddin, G. S., Yahya, M., Goswami, G. G., 
Lucey, B. & Ahmed, A. (2022). Stock market 
contagion during the COVID-19 pandemic 
in emerging economies. International 
Review of Economics & Finance, 79, s. 
302-309.

Wismans, A., van der Zwan, P., Wennberg, 
K., Franken, I., Mukerjee, J., Baptista, R., 
Wennberg, K. ... & Thurik, R. (2022). Face 
mask use during the COVID-19 pandemic: 
how risk perception, experience with 
COVID-19, and attitude towards govern-
ment interact with country-wide policy 
stringency. BMC public health, 22(1), 
s. 1-14.

Wu, Z., Naldi, L., Wennberg, K. & Uman, 
T. (2022). Learning from Their Daughters: 
Family Exposure to Gender Disparity 
and Female Representation in Male-Led 
Ventures. Management Science.

Yttermyr, O. & Wennberg, K. (2022). 
Psychological ownership development in 
new venture teams. International Small 
Business Journal, 40(3), s. 307–335.

Zeebari, Z., Månsson, K., Sjölander, P. & 
Söderberg, M. (2022). Regularized con-
ditional estimators of unit inefficiency in 
stochastic frontier analysis, with applica-
tion to electricity distribution market. 
Journal of Productivity Analysis, s. 1-19.

Öberg, C. (2022). Episodic supply chains at 
times of disruption. Supply Chain Manage-
ment: An international Journal, 27(2), 
s. 312-330

Öberg, C. & Aronsson, H. (2022). The fair 
trade of environmental effects and regional 
disparities. Industrial Marketing Manage-
ment, 105, s. 311-321.

Öberg, C. & Lundberg, H. (2022). Mecha-
nisms of knowledge development in a 
knowledge ecosystem. Journal of Know-
ledge Management, 26(11), s. 293-307.

Artiklar utan 
peer review
Grafström, J. (2022). Ett nytt försvar av 
världskapitalismen. Ekonomisk debatt, 
2022(6).

Grafström, J., M. Arfwedson, S. & Svens-
son, S. (2022). Fjärvärmemonopolen 
stoppar en cirkulär ekonomi. Ekonomisk 
debatt, 2022(5).

Henrekson, M. & Sandström, C. (2022). Det 
”Gröna” stålet i Norrland – ett nytt stålverk 
80? Ekonomisk Debatt.

Henrekson, M., Sandström, C. & Alm, C. 
(2022). Slutreplik om vätgasstål-satsningen 
i Norrland. Ekonomisk Debatt, 2022(2).

Long, V. & Bjuggren, P-O. (2022). Artificiell 
intelligens data – att dela eller inte dela? 
Ekonomisk debatt, 2022(6).

Sandström, C. & Björnemalm, R. (2022). 
Hur uppstår gröna bubblor? Lärdomar från 
etanolbubblan som sprack. Ekonomisk 
debatt, 2022(5).

Sandström, C. (2022). Recension av Leif 
Östlings biografi ”I backspegeln – min tid 
i Scania, Volkswagen och Wallenberg-
sfären”, Ekonomisk Debatt, 2022(2).

Sandström, C. (2022). Mariana Mazzucato, 
mission economy: a moonshot guide to 
changing capitalism. Public Choice 192, 
415–418.

Stern, C. (2022). How the Swedish Labor 
Market Really Works. National review. 

Publikationer

Interaktioner mellan socialt närstående 
kollegor bidrog till att förändra organisa-
tionsformen på Stockholmsbörsen och 
dess finska motsvarighet. Det visar före -
tagsekonomen Rasmus Nykvist med 
kollegor i artikeln ”Peer interaction and 
pioneering organizational form adoption: 
A tale of the first two for-profit stock 
exchanges”.

När handeln med ett land ökar, ökar också 
efterfrågan på att anställa migranter från 
det landet. Det visar nationalekonomen 
Magnus Lodefalk med kollegor i artikeln 
”International trade and labour market 
integration of immigrants”.

Rasmus Nykvist

Magnus Lodefalk
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Publikationer

Böcker
Fotiadis, T., Lindgreen, A., Siomkos, G. J., 
Öberg, C. & Folinas, D. (2022). Industrial 
Marketing. SAGE.

Grafström, J. (2022). Dags att städa upp – 
potential för koldioxidinfångning. Ratio.

Grönbäck, J. & Johnson, A. (2022). 
Forskning till tusen: Ratio 2002-2022. 
Stockholm: Ratio.

Karlson, N. & Lundbäck, M. (2022). 
Rätt att välja: Framtidens vård och omsorg. 
Dialogos förlag.

Wennberg, K. & Sandström, C. (2022). 
Entreprenörsstaten? Ratio.

Wennberg, K. & Sandström, C. (2022). 
Questioning the Entrepreneurial State. 
Springer.

Bokkapitel
Bergkvist, J. E., Moodysson, J. & Sand-
ström, C. (2022). Third-Generation Inno-
vation Policy: System Transformation or 
Reinforcing Business as Usual?. I Wenn-
berg, K. & Sandström, C. Questioning the 
Entrepreneurial State. Springer.

Collin, E., Sandström, C. & Wennberg, K. 
(2022). Evaluating Evaluations of Innova-
tion Policy: Exploring Reliability, Methods, 
and Conflicts of Interest. I Wennberg, K. & 
Sandström, C. Questioning the Entrepre-
neurial State. Springer.

Daunfeldt, S. O., Halvarsson, D., Tingvall, P. 
G. & McKelvie, A. (2022). Do Targeted R&D 
Grants toward SMEs Increase Employment 
and Demand for High Human Capital 
Workers?. I Wennberg, K. & Sandström, 
C. Questioning the Entrepreneurial State. 
Springer.

Eriksson, K. A. & Nykvist, R. (2022). 
Public-Steering and Private-Performing 
Sectors: Success and Failures in the 
Swedish Finance, Telecoms, and City 
Planning Sectors. I Wennberg, K. & Sand-
ström, C. Questioning the Entrepreneurial 
State. Springer.

Grafström, J. (2022). Det gröna teknik-
undret. I Gustafsson, E. (Red.). Grön 
Kapitalism. Timbro. 

Grafström, J. (2022). Glad vår – hur teknik-
utvecklingen räddar planeten och störtar 
diktaturer. I Svensson, M, (Red.) Den öppna 
klimatpolitiken och dess fiender. Fores.

Grafström, J. (2022). Less from more: 
China built wind power, but gained little 
electricity. I Wennberg, K. & Sandström, 
C. Questioning the Entrepreneurial State. 
Springer.

Johnson, P. C. & Sandström, C. (2022). 
Making use of digital methods to study 
influencer marketing. The Dynamics of 
Influencer Marketing, 5.

Sandström, C. & Alm, C. (2022). Directio-
nality in Innovation Policy and the Ongoing 
Failure of Green Deals: Evidence from 
Biogas, Bio-ethanol, and Fossil-Free Steel. 
I Wennberg, K. & Sandström, C. Questio-
ning the Entrepreneurial State. Springer.

Rapporter
Blix, M. (2022). Privata sjukvårdsförsäk-
ringar och arbetsmarknaden. (Arbets-
marknadsprogrammet, rapport nr. 23). 
Stockholm: Ratio.

Blix, M. & Dahlstrand, A. (2022). Appar 
och självhjälpsverktyg för behandling av 
psykisk ohälsa – Kunskapsläget och möjlig 
utveckling. Ratio.

Grafström, J., Sandström, C. & Giannopou-
los, J. (2022). 24 av 26 – Luftföroreningar 
och tillväxt i Sverige.

Vilka är de avsedda och oavsedda 
konsekvenserna av det svenska 
anställnings  skyddet? Det undersöker 
sociologerna Lotta Stern och Linda 
Weidenstedt i artikeln ”Managers on 
balancing employment protection and 
what’s good for the company: Intended 
and unintended consequences of a 
semi-coercive institution”.

Mårten Blix studerar i rapporten 
”Privata sjukvårdsförsäkringar och 
arbetsmarknaden” de samhälls-
ekonomiska effekterna av privata 
sjukvårdsförsäkringar och hur de 
påverkar hälso- och sjukvården samt 
kopplingar till arbetsmarknaden.

Lotta Stern

Mårten Blix
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 papers och 
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Allstrin, S., Grafström, J., Stern, C. & 
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HR Professionals. Ratio Working Paper  
No. 357. Stockholm.

Andresen, E., Öberg, C. & Westergren, 
C. (2022). Implementation first – On the 
reverse order of public sector innovation 
processes. Paper presented at the IMP, 
Florence. 

Bonev, P., Emmenegger, R., Forero, L., 
 Ganev, K., SimeonovaGaneva, R. & Söder
berg, M. (2022). Nuclear waste in my back  
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Vård & omsorg

Vård & omsorg Bok om vårdsystem letar 
inspiration hos andra länder

Svensk vård och omsorg 
har kända problem med 
tillgängligheten, vänte-
tiderna, servicenivån och 
vårdkedjorna. Avgörande 
är hur vården och om-
sorgen bäst ska kunna 
organiseras och varifrån 

finansieringen ska komma. Det skriver 
Nils Karlson, professor i statsvetenskap, 
och Mattias Lundbäck, hälsoekonom, i 
boken Rätt att välja – framtidens vård och 
omsorg (Dialogos förlag).

I boken jämförs vård och omsorgs-
systemen i Sverige, Nederländerna, 
Australien och Schweiz, med hjälp av 
internationella index och fallstudier. En 
slutsats är att valfrihet och olika typer 
av försäkringslösningar i regel leder till 
större tillgänglighet och förbättrar för-
mågan till institutionellt lärande.

Sverige särskiljer sig från de jämförda 
länderna i att försäkringsfinansiering 
är begränsad och att ideella utförare är 
ovanliga. Skattebaserade system, som 
det svenska, är produktionsorienterade 
medan de försäkringsbaserade systemen 
är mer individ- eller patientorienterade.

Boken är skriven inom ramen för 
projektet ”Framtidens vård och omsorg”, 
finansierat av Ratioakademien. Boken 
diskuterades under ett seminarium där 
bland andra Anders W Jonsson, sjuk-
vårdspolitisk talesperson (C), Emma 
Spak, sektionschef hälso- och sjukvård, 
Sveriges kommuner och regioner (SKR), 
Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk 
Försäkring, och Karin Thalén, sjukhus-
direktör på Stockholms Sjukhem och sty-
relseledamot Famna, medverkade.

Privata sjukvårdsförsäkringar en del av arbets
marknaden och Sveriges konkurrenskraft

Det finns tre övervägande förklaringar 
kring varför de privata sjukvårdsförsäk-
ringarna i Sverige har ökat kraftigt. För 
det första 1990-talskrisens ökade sjuk-
skrivningar, för det andra 1992 års beslut 
att ålägga arbetsgivare att betala sjuklön 
och för det tredje dagens och dåtidens 
långa vårdköer till specialistvården. Det 
skriver Mårten Blix, fil dr i nationaleko-
nomi, i rapporten ”Privata sjukvårdsför-
säkringar och arbetsmarknaden”.

För företagen har privata sjukvårds-
försäkringar blivit ett sätt att mildra sina 
risker. De kan dels innebära minskade 
kostnader för sjukfrånvaro och under-
lätta för anställda att snabbare återgå till 
arbete efter sjukdom. Men försäkring-
arna handlar även om att hantera mer 
indirekta effekter i form av exempelvis 

produktionsbortfall som kan drabba fö-
retag när personal är frånvarande. Den 
typen av effekter kan vara mer långtgå-
ende med tanke på hur slimmade pro-
duktionskedjor kan vara känsliga även för 
små störningar.

– Ibland kritiseras sjukvårdsförsäk-
ringarna för att skapa en gräddfil i sjuk-
vården. Det finns evidens för att enskilda 
försäkringstagare får snabbare vård, men 
i den bilden saknas en analys av system- 
och samhällsekonomiska effekter. Vad 
skulle exempelvis hända i ett extremfall 
där alla försäkringspatienter fördes över 
till den skattefinansierade sjukvården? 
Troligen skulle sjukvårdsköerna i så fall 
bli längre för samtliga, sade Blix i sam-
band med att rapporten lanserades i 
samband med ett seminarium.

Appar och självhjälpsverktyg 
för behandling av psykisk ohälsa
Patienter som söker digital psykologvård 
hos privata aktörer hamnar i huvudsak 
på rätt vårdnivå. Det visar rapporten 
”Appar och självhjälpsverktyg för be-
handling av psykisk ohälsa – Kunskaps-
läget och möjlig utveckling” skriven av 
Ratio-forskaren Mårten Blix tillsammans 
med Amanda Dahlstrand, på uppdrag av 
Vinnova.

I studien undersöks utvecklingen 
av digitala psykologbehandlingar och 
självhjälpsverktyg inom den offentlig-
finansierade vården, främst när det gäller 
behandling av de vanligt förekommande 
diagnoserna depression och generaliserat 
ångestsyndrom. Till grund för studien lig-
ger ett unikt datamaterial som omfattar 
omkring en halv miljon digitala psykolog-
besök från de privata tjänsterna Kry och 

Mindler under perioden 2019–2022.
Forskarna finner även att tjänsterna 

fungerar ungefär lika bra som regionernas 
digitala tjänster, men når avsevärt fler 
patienter.

Mårten Blix
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Ratio som mötesplats
Ratio har sedan starten varit en mötesplats för forskare, företagare och beslutsfattare med 

intresse för företagandets villkor. Många av Ratios seminarier och konferenser är öppna. Här 
möts och diskuterar akademiker, tjänstemän, entreprenörer och politiker forskningsresultat och 
implikationer. Som regel spelas alla seminarier in och finns att se i efterhand på Ratios Youtube-

kanal. På grund av pandemi och lokalrenovering har flera av 2022 års evenemang varit helt digitala. 

Du hittar information & anmälningslänkar på: ratio.se
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.

Öppna seminarier / Under Ratios öppna seminarier 
presenteras forskning som kommenteras av 
externa forskare, arbetsmarknadens parter, före-
tagare, tjänstemän eller politiker. På så sätt fullföljs 
akademins tredje uppgift, kunskapsspridning, sam-
tidigt som Ratios forskare får viktig återkoppling i 
sitt arbete.

Konferenser / Ratio ordnar med jämna mellanrum tematiska konferenser kring forskningsresultat. Ibland sker dessa i samarbete 
med organisationer, universitet och myndigheter. På konferenserna presenteras rapporter och forskningspapper av och med 
forskare. 

Forskarseminarier / 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. En del av forskarseminarierna är helt digitala och 
möjliggör således för deltagande från hela världen. Andra seminarier är 
hybrida eller enkom på plats i Ratios lokaler.

http://ratio.se
mailto:info%40ratio.se?subject=Verksamhetsber%C3%A4ttelse
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Externa föreläsningar i urval
ARBETSMARKNAD

Eva Uddén Sonnegård föreläste om 
anställningsskydd för Timbros Reform-
akademi, den 23 januari.

Lotta Stern föreläste om den svenska 
modellens framtid för IKEM:s för-
handlarmöte, den 22 februari.

Linda Weidenstedt föreläste om dis-
tansarbete och svenskt ledarskap för 
Kompetensnätverket, den 23 februari.

Ali Ahmed föreläste om diskriminering 
mot transpersoner på arbetsmarknaden 
på Linköpings stadsbibliotek, den 3 mars.

Lotta Stern föreläste om distansarbete 
och jämställdhet, Europaparlamentets 
youtube-kanal, den 11 mars.

Mårten Blix föreläste om privata 
sjukvårdsförsäkringar för Stockholms 
handelskammare, den 23 mars.

Lotta Stern föreläste om svensk arbets-
marknad för Stureakademin, den 27 mars.

Nils Karlson föreläste om finsk löne-
bildning i stöpsleven för Almegas 
förhandlingschefer, den 4 april.

Lotta Stern föreläste om Ratios arbets-
marknadsforskning för Trä- och möbel-
företagen, den 25 april.

Lotta Stern höll föreläsningen ”Ledar-
avtalet 30 år: lönebildningens dilemma 
och lokal lönebildning” för Ledarna, 
den 28 april.

Mårten Blix föreläste om privata 
sjukvårdsförsäkringar för If försäkring, 
den 10 maj.

Linda Weidenstedt föreläste om distans-
arbete för Murman Arkitekter, den 13 maj.

Linda Weidenstedt föreläste om delaktig-
het och empowerment för Kalmar läns 
kommunförbund, den 19 maj.

Lotta Stern föreläste om den svenska 
modellens framtid för Försäkrings-
branschens arbetsgivareorganisation 
(FAO), den 24 maj.

Jonas Grafström föreläste om fram-
tidens arbetsmarknad för Consid i 
Almedalen, den 4 juli.

Eva Uddén Sonnegård deltog i panel 
om Föräldraförsäkringen för seminarium 
vid Fores, den 2 september.

Martin Korpi höll föreläsningen 
”Segregation, tipping, and the role 
of amenities, crime and housing” för 
Uppsala kommun, den 7 september.

Jonas Grafström föreläste om fram-
tidens arbetsliv för Region Skåne, 
den 15 september.

Mårten Blix föreläste om framtidens 
arbete och digitalisering för Arbets 
museum i Norrköping, den 6 oktober.

Lotta Stern höll föreläsningen ”The 
Future of the Swedish Model and Social 
Contract” för Mont Pelerin Society, den 
9 oktober.

Lotta Stern höll föreläsningen ”Vad vill 
du ha för att jobba hos oss – vad visar 
forskningen?” på Svenskt Näringslivs 
lönebildningsdag, den 12 oktober.

Linda Weidenstedt föreläste om hybrid-
arbete för ESS språkkonsulter, den 14 
oktober.

Eva Uddén Sonnegård föreläste om 
arbetsrätt för Timbros Reformakademi , 
den 10 december.

KONKURRENSKRAFT

Christian Sandström höll föreläsningen 
”Innovation - för mycket samverkan?” för 
Entreprenörskapsforum, den 4 februari.

Nils Karlson höll föreläsningen ”Vilket 
EU vill vi ha?” för Svenskt Näringslivs 
utvecklingsprogram, den 6 april.

Christian Sandström presenterade 
boken Questioning the Entrepreneurial 
State för Civita, den 28 april.

Mårten Blix föreläste om ”Friskole-
reformen efter 30 år” för Friskolornas 
riksförbund, den 28 april.

Christian Sandström föreläste om 
Questioning the Entrepreneurial State 
för Kommerskollegium, den 22 maj.

Christian Sandström föreläste om 
Questioning the Entrepreneurial State 
för Tillväxtanalys, den 30 maj.

Mårten Blix föreläste om samspelet 
mellan digitalisering, politik och närings-
liv för Riksdagens näringsutskott, den 
1 juni.

Mårten Blix föreläste om boken 
Privatizing Welfare Services för 10th 
OECD Korea International Policy Forum, 
den 29 september.

Nils Karlson föreläste om ”Carl-Johan 
Westholm, Ratio förlag och Mont Pelerin 
Society” för Timbro, den 25 oktober.

Mårten Blix föreläste om appar och 
självhjälpsverktyg för behandling av 
psykisk ohälsa för Vinnova, den 26 
oktober.

Nils Karlson föreläste om boken ”Rätt 
att välja. Så ökar vi tillgängligheten i vård 
och omsorg” för Rotary Humlegården, 
den 16 november.
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Christina Öberg modererade seminarium 
om ”Kurslitteraturens framtid – en spa-
ning om lärarundantaget, Open Access 
och villkor” för Läromedelsförfattarna, 
den 23 november.

KLIMAT OCH MILJÖ

Jonas Grafström föreläste om klimat-
ansvar i bygg- och fastighetsbranschen 
för Akademiska hus, den 15 mars.

Christian Sandström föreläste om miljö-
politik som inte fungerar för Timbros ut-
bildning ”klimatliberalerna”, den 24 april.

Jonas Grafström deltog i panel om 
klimatpolitik för Centerstudenters 
valupptakt, den 7 augusti.

Nils Karlson modererade en diskussion 
om ”The Climate and Environmental 
Change and Opportunity” för Mont 
Pelerin Society, den 6 oktober.

36
Arbetsmarknad

22
Konkurrenskraft

6
Klimat & miljö

64
Totalt

Öppna seminarier 
– se dem i efterhand
Ratio arrangerar regelbundet öppna seminarier där forsk-
ningsresultat presenteras och implikationer av dem dis-
kuteras. Som regel spelas alla seminarier in och finns att 
se i efterhand via Ratios Youtube-kanal, @Ratioforskning. 
Under året har följande öppna evenemang arrangerats:

Krångligt och kostsamt? Kollektivavtalens decentralisering 
och flexibilitet. 

Lotta Stern och Martin Björklund presenterade rapporten ”Kollektiv-
avtalens decentralisering och flexibilitet”. Medverkade gjorde även 
Anna Steen, förhandlingschef Akavia, Henrik Birath, trafik- och personal-
chef Strömma AB, och Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF Metall.

  youtu.be/DKh1lrXyqvg

Ratio firar 20 år av forskning om 
entreprenörskap, arbetsmarknad 
och politisk förändring.

Jubileumsfirande med medverkan av 
bland andra Marie Rudberg, ordförande 
Ratio, Lotta Stern, professor och vd Ratio, 
Henrik Malm Lindberg, docent, tf kansli-
chef Delmi och tidigare forskare Ratio, 
Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv, 
Torbjörn Johansson, avtalssekreterare 
LO, Martin Wästfelt, förhandlingschef 
Unionen, Pelle Lydmar, vd och ägare Hotell 
Lydmar, restaurang Strandvägen 1 m.m. 
och Susanne Spector, chefsanalytiker 
Nordea.
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Vård och omsorg – hur löser vi 
 utmaningarna? 

Nils Karlson och Mattias Lundbäck pre
senterade boken Rätt att välja – framtid-
ens vård och omsorg. Medverkade gjorde 
även bland andra Anders W Jonsson, 
sjuk vårdspolitisk talesperson (C), Emma 
Spak, sektionschef hälso och sjukvård, 
Sveriges kommuner och regioner (SKR), 
Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk 
Försäkring, Karin Thalén, sjukhusdirektör 
på Stockholms Sjukhem och styrelseleda 
mot Famna, Peter Holm, vd Capio S:t 
Görans Sjukhus, Stefan Olsson, region
råd Uppsala (M) och Ulrika Lorentzi, 
välfärdsutredare LO.

  youtu.be/MTzqajfp5zw

Book launch: Questioning the 
 Entrepreneurial State. 

Karl Wennberg och Christian Sandström 
presenterade antologin Questioning the  
Entrepreneurial State. Medverkade gjorde 
även bland andra Maureen McKelvey, 
Vetenskapsrådet och professor vid 
Göteborgs unviersitet, Anders Broström, 
vd Entreprenörskapsforum och  docent 
KTH, Saras Sarasvathy, professor 
University of Virginia och Siri Terjesen, 
professor vid Florida Atlantic University.

Svensk konkurrenskraft – risker  
och potential. 

Eva Uddén Sonnegård och Christian 
Sandström presenterade forsknings
resultat på temat konkurrenskraft. 
Medverkade gjorde även Ronald Albers, 
senior ekonom EUkommissionens 
 generaldirektorat för ekonomi och 
finans, Katarina Lundahl, chefekonom 
Unionen, och Mats Kinnwall, chef
ekonom på Teknikföretagen.

  youtu.be/58R_2xk5U50

Negativa koldioxidutsläpp –  
lyckas marknaden? 

Jonas Grafström presenterade den 
populär vetenskapliga boken Dags att 
städa upp – potential för koldioxidin-

fångning. Medverkade gjorde även Per 
Holm, ansvarig klimatpolitik Energi
företagen, Mattias Jonsson (S), riks
dagsledamot, Aiko Nakano Hylander, 
forskningshandläggare på Energi
myndigheten, och AnnaKarin Nyström, 
enhetschef klimatmålsenheten Natur
vårdsverket.

  youtu.be/y32aKgfXKD0

Ratio i Almedalen: Människa,  maskin, 
marknad: Hur väl står sig svensk 
 utvecklingskraft? 

I Almedalen arrangerades ett  seminarium 
om utvecklingskraft där Lotta Stern, 
Jonas Grafström, Erik Engberg och Erik 
Liss presenterade relaterade forsknings
resultat. Medverkade gjorde även Nils 
Karlson, professor i statsvetenskap, 
Ratio, Ulrika Lindstrand, ordförande 
Sveriges ingenjörer och Patrick Joyce, 
chefekonom Almega.

  youtu.be/dWzzEGxDJGs

Perspektiv på migration, integration 
och segregation. 

Olof Ejermo, Martin Korpi och Magnus 
Lodefalk presenterade tre studier om 
Amerikamigrationen och återvändares 
entreprenörskap, bostadssegregation 
respektive internationell handel som 
integrationsverktyg för migranter. Med
verkade gjorde även Amelie Berg, expert 
arbetsgivarfrågor, Svenskt Näringsliv, 
Catharina Bildt Grape, expert på migra
tion, integration och arbetsmarknads
frågor, Företagarna, och Henrik Malm 
Lindberg, tf kanslichef på Delegationen 
för migrationsstudier (Delmi).

  youtu.be/CsQdoJtsB9A

Hur påverkar privata sjukvårds
försäkringar arbetsmarknaden? 

Mårten Blix presenterade rapporten 
”Privata sjukvårdsförsäkringar och 
arbetsmarknaden”. Medverkade gjorde 
även Anders Morin, ansvarig för väl
färdspolitik Svenskt Näringsliv, Ulrika 
Lorentzi, välfärdsutredare LO, Kajsa 
Dovstad, programansvarig välfärd, 
 Timbro, och Sofia Amloh, riksdags
ledamot (S), socialutskottet.

  youtu.be/YWTUI0Dh1P0

Heckscher lecture 2022 with Professor 
Ray Stokes. 

Årets Eli F. Heckscherföreläsning 
hölls av professor Ray Stokes på temat 
 ”Business, Industrial, or Economic 
 History? Finding Common Ground”.  
I samband med detta spelades även  
en Ratio Dialogue in med honom  
och Ratios Martin Korpi.

  youtu.be/8hx5YyM5jT8

Tillit och delaktighet på jobbet. 

Linda Weidenstedt och Lotta Stern 
presenterade resultat på temat tillit och 
delaktighet på jobbet.  Implikationerna 
diskuterades sedan med och under 
 ledning av Lena Bjurner, general
sekreterare Sveriges HRförening.

Makt och inflytande i näringslivet –  
tre jämställdhetsperspektiv. 

Ali Ahmed, Christina Öberg och Daniel 
Halvarsson presenterade studier om 
könsskillnader i finansiellt beteende, 
styrelserepresentation och globalise
ringens påverkan på bolags jämställd
het. Medverkade gjorde även Charlotte 
Bohman, styrelseproffs, och Ulrika 
Boëthius, Finansförbundet.

  youtu.be/Vl5q8g8uRL4
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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 integration, klimatomställning och av-
talsrörelsen uppmärksammats medialt.

Christina Öberg intervjuas av Dagens industri: 
Att räkna huvuden kan ge falsk bild av styrelsemakt

Att mäta jämställdhet bara genom att 
räkna antalet kvinnor i styrelser ger långt 
ifrån hela bilden. Det säger professor 
Christina Öberg i en intervju med Dagens 
industri apropå en forskningsgenomgång 
som visar att kvinnors inflytande i sty-
relserna till och med kan vara lägre än 
fördelningen ger sken av.

Betydligt viktigare är styrelsemedlem-
mens inflytande. Till DI säger hon bland 
annat:

”Sitter man i flera bolagsstyrelser har 
man med sig flera saker in i rummet, som 
inte bara gör att man är mer självsäker 
utan också är viktigare för företaget 
eftersom man har kunskap om andra 
bolag och branscher”.

GP om Ratiorapport: Här är 
frågorna som arbetsgivarna bör 
ha svar på kring hemarbete
Distansarbete ger katastrofresultat, häv-
dade ett konsultbolag och väckte liv i en 
nygammal debatt. Men stämmer det för 
alla?

Förutsättningar och aspekterna som 
behöver beaktas är många. I en rapport 
från Ratio (2021) har Susanna Allstrin, 
Jonas Grafström, Lotta Stern och Linda 
Weidenstedt listat tolv punkter att tänka 
på för arbetsplatser som vill ha distans-
arbete eller hybridlösningar, vilket också 
uppmärksammas av Göteborgs-Posten i 
artikeln ”Jobba hemifrån eller inte – så 
kan distansarbetet bli i framtiden”. Även 
Akavia hänvisar till Ratio-rapporten i de-
battartikeln ”BCG vrider klockan tillbaka 
– distansarbetet gynnar arbetslivet” 
i Dagens industri.
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Ekonomi

Pandemin utlöste revolution för 
hemarbete – framtiden är oviss
Sverige: Kommer alla kontor 
att behöva byggas om efter 
den revolution i arbetslivet 
som pandemin utlöste – eller 
är det tvärt om enklare att vi 
bara kommer tillbaks till våra 
arbetsplatser? Vi har spanat på 
hemarbetets framtid. 

Google försöker locka tillbaks 
sina anställda till kontoren med 
hjälp av elsparkcyklar, och Elon 
Musk beordrar sina Tesla-anställda 
att jobba 40 timmar i veckan på 
kontoret, eller lämna bolaget. Pan-
demins distansarbete verkar inte 
ha frälst alla företag.

Några utspel liknande dessa stor-
företags har vi inte sett på hemmap-
lan, men när hemarbete inte längre 
är något påtvingat ställs många 
arbetsgivare inför uppgiften att 
utforma kontor och avtal på ett nytt 
sätt – eller gå tillbaks till hur det 
var innan pandemin.

Än så länge finns det inte så myck-
et forskning kring hur det ser ut på 
svenska kontor, vi är fortfarande 
i tillbaka-fasen. Det menar Anna 
Peixoto, lektor i arbetsvetenskap 
vid Göteborgs universitet.

– Det forskningen visat är att che-
fer generellt är mindre positivt in-
ställda än anställda, och att kvinnor 
uppskattat distansarbete mer än 
män. Och unga verkar lida mer av 
att jobba på distans än äldre, vilket 
beror på att man blir mindre socialt 
isolerad om man har familj.

Fler kvinnor upplever minskad 
stress när de får möjlighet att jobba 
hemifrån, vilket på sikt skulle kun-
na ha effekt på sjukskrivningstalen, 
då det är fler kvinnor än män som 
är sjukskrivna. Men det går inte att 
generalisera allt för mycket, hur 
man ser på distansarbete handlar 
mycket om ens individuella livssi-
tuation.

– Det beror på vilken fas man är 
i i livet, men även på hur företags-
kulturen ser ut. Och vad händer 
med den som är ny och aldrig träf-
far sina kollegor, eller den som har 
problem med alkohol eller droger? 
säger Anna Peixoto.

Framför allt ställer det förändra-
de landskapet nya, och ibland svåra, 
krav på arbetsgivaren och chefen. 
De måste känna sina anställda väl 
och veta om exempelvis problem 
med psykisk ohälsa eller beroende, 
och ansvaret för att undvika saker 
som förslitningsskador faller fort-
farande på chefen – även om man 
dragit på sig skadan hemma.

– Det finns massor av problem 
som man inte riktigt hittade under 
pandemin, då var det så mycket 
undantag. Nu gäller det att hitta 
vad ska vara det nya normala, hur 
ska det fungera och för vem, säger 
Anna Peixoto.

I en rapport från forskningsinsti-
tutet Ratio, har fyra forskare listat 
tolv punkter att tänka på för arbets-
platser som vill ha distansarbete 
eller hybridlösningar. Frågor som 
kanske inte alltid hann ses över när 
omställningen skulle gå snabbt un-
der pandemin, men som behöver 
ses över för att det ska funka. Det 
kan vara saker som ifall chefen är 

rätt för att leda den typen av arbete, 
om kontoret vara en arbetsplats 
eller en mötesplats, och om man alls 
har man råd att inte erbjuda dis-
tansarbete, med tanke på den stora 
kompetensbrist som råder i många 
yrken?

– Vi ser att verksamhetsstödet här 
på Göteborgs universitet, som inte 
haft möjlighet att jobba hemifrån 
tidigare, nu har sett en stor konkur-
rensfördel i och med att de kunnat 
upprätta distansavtal. Det kommer 
att vara en fördel både när de ska 
anställa och få personal att stanna 
kvar, säger Anna Peixoto.

På en stor arbetsgivare regionen, 
Astra Zeneca i Mölndal, ser man 
stora fördelar med att återvända till 
kontoret. I de övergripande avtalen 
ger man ändå en hel del utrymme 
för distansarbete – tre dagar i veck-
an rekommenderas de anställda 
vara på plats, men exakta detaljer 
kan variera från medarbetare till 
medarbetare.

– Vi är övertygade om att vi är mer 

innovativa när vi träffas fysiskt. 
Men vi ser också ett behov av flexi-
bilitet när det gäller varifrån man 
väljer att arbeta. Inte minst med 
tanke på att vi har många medarbe-
tare som både reser mycket och som 
arbetar i globala team som befinner 
sig i andra världsdelar och tidszo-
ner, säger presschef Freja Anna-
matz.

Hos svenska myndigheter finns oli-
ka lösningar. Trafikverket ger sina 
medarbetare landet över möjlighet 
att sluta ett distansavtal, där man 
två dagar i veckan kan arbeta hem-
ma eller från något av myndighet-
ens andra kontor, om det passar 
bättre.

På Kronofogden har man gått ett 
steg längre. För att komma runt 
svårigheterna att få tag på rätt kom-
petens, rekryterar man helt platso-
beroende – de jobb som läggs ut kan 
du med andra ord söka oavsett var 
du bor.

Hybridarbetet har även bidragit 
till att många arbetsplatser gått över 

till så kallade aktivitetsbaserade 
kontor, för att anpassa lokalerna till 
färre personer är på plats. Både på 
Regionens Hus och i förvaltningar 
inom Göteborgs stad har man infört 
aktivitetsbaserade kontor, där den 
enskilde medarbetaren inte har en 
egen plats.

Visst kommer det ställas nya krav 
på både arbetsgivare och kontors-
arbetare, men precis som det stora 
skiftet inom exempelvis våra flyg-
vanor inte riktigt infann sig, så kan 
man kanske inte tala om ett före och 
efter pandemin på arbetsmarkna-
den.

– Man ska komma ihåg att det är 
en relativt liten del av alla som ar-
betar som kan göra det på distans. 
De vanligaste yrkena i Sverige möj-
liggör inte det. Och tjänstemännen 
har länge haft den möjligheten 
ibland, nu handlar det mer om att 
det blir mer uppstyrt, säger Anna 
Peixoto.

Lisa Stevik
ekonomi@gp.se 

Efter pandemin när tjänstemän i stora delar av världen jobbade hemifrån försöker nu flera stora företag locka 
tillbaka de anställa till kontoret. ARKIVBILD: JESSICA GOW

Arbetsmiljö

Fakta: Frågor till 
arbetsgivare om 
distansarbete

Här är de tolv punkter som ar-
betsgivare bör fundera på om de 
vill ha distansarbete eller någon 
slags hybridlösning, enligt fors-
karna i rapporten från Ratio.
• 1. Vilket syfte ska kontoret ha 
framöver: arbetsplats, mötes-
plats, eller både och?
• 2. Kan den nuvarande kontors-
ytan fylla rätt funktion för dess 
framtida syfte?
• 3. Har företaget råd att låta bli 
att erbjuda distans- och/ eller hy-
bridarbete, inte minst med tanke 
på den stora kompetensbristen 
i många branscher?
• 4. Hur stor är risken för cyber-
attacker vid distans- och/ eller 
hybridarbete och hur kan företa-
get förebygga och minska risken?
• 5. Hur ska det formella och 
informella distans- och/eller hy-
bridarbetet utövas: Vilka digitala 
verktyg kan tillgängliggöras för 
att möjliggöra kompetensöver-
föring, samarbete och social 
interaktion?
• 6. Finns rätt chefer på plats för 
att leda distans- och/eller hybrid-
arbete?
• 7. Hur stor är risken för en 
vi-och-dem splittring mellan 
kontors- och 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 medarbe-
tare?
• 10. Kan co-working platser 
vara ett rimligt och passande 
erbjudande i stället för hemma-
kontoret?
• 11. I vilken utsträckning kan dis-
tans- och/eller hybridarbete öka 
medarbetarnas work-life-balance 
och därmed medarbetarnas ge-
nerella välmående?
• 12. Kan distans- och/eller hy-
bridarbete leda till olika effekter 
för manliga och kvinnliga med-
arbetare och hur påverkar det 
långsiktig jämlikhet?

ARKIVBILD: HENRIK MONTGOMERY
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Alltsedan �nanskrisen 
2008 har västvärl-
den rört sig mot en 
uppifrån styrd inno-
vations- och industri-
politik, förstärkt av 

räddningspaketen under pandemin 
och nu också av Rysslands invasion av 
Ukraina. Att ekonomiska nödlägen mo-
tiverar insatser är fullt naturligt, men 
risken är nu uppenbar att tillfälliga 
insatser permanentas i form av riktade 
företags- och branschstöd med långsik-
tigt negativa e�ekter för samhället.

Den storskaliga industripolitikens 
återkomst har skett utan någon egent-
lig debatt och det är hög tid att hissa 
varningsagg.

I den nya boken ”Questioning 
the entrepreneurial state” visar 30 
ledande internationella forskare att 
det vetenskapliga stödet för storskalig 
industripolitik är svagt. Den riskerar att 
snedvrida för ekonomin sund konkur-
rens, och är en form av förtäckta före-
tagsstöd som för tankarna till 70-talet.

Idéerna bakom industripolitikens 
återinträde har i hög utsträckning tagit 
inspiration av den italiensk-amerikans-
ka professorn Mariana Mazzucatos 
bok ”The entrepreneurial state”. Med 
e�ektiv men i stora delar anekdotisk 
argumentation hävdade hon att staten 
varit den främsta drivkraften bakom 
innovation och teknisk utveckling.

Mazzucato har sedan ensam 
fungerat som rådgivare åt såväl EU-
kommissionen som regeringar runt 
om i världen. Även om det vore fel att 
tillskriva en enskild individ alltför stort 
inytande är det tydligt att hon har va-
rit pådrivande i skiftet till en proaktiv 
industripolitik.

EU:s gröna giv, med en budget på 
1 000 miljarder euro, är en del av 
detta skifte. Tanken är att ekonomin 
ska organiseras runt olika ”missions” 
(uppdrag), storskaliga försök att lösa 
samhällsproblem där staten går före 
och pekar ut vägen framåt. Näringsliv 
och akademin involveras sedan för att 
ta fram praktiska lösningar.

I stället för att bemöta struktu-
rella problem som låg produktivitets-
utveckling, hög arbetslöshet och brist 
på samhällsinvesteringar i nödvändig 
infrastruktur satsas därför nu alltmer 
pengar i speci�ka projekt där utvalda 
storföretag och samarbetspartner 
handplockas.

”Questioning the entrepreneurial 
state” problematiserar idén bakom 
att organisera ekonomin runt sådana 
”uppdrag”. Vid en första anblick fram-

står idén som tilltalande. På samma 
sätt som målet att sätta en människa 
på månen kunde mobilisera en hel 
ekonomi är det attraktivt att se sådana 
uppdrag som ett sätt att hantera stora 
samhällsproblem såsom global upp-
värmning.

Vid en praktisk implementering av 
sådan innovations- och industripolitik 
in�nner sig emellertid stora utma-
ningar. Historien är full av storslagna 
politiska planer och program som 
sedan fått oavsiktliga, ibland rakt 
motsatta och emellanåt katastrofala 
konsekvenser.

I Sverige underblåstes till exempel en 
etanolbubbla under tidigt 2000-tal. 
Den urartade i havererade motorer och 
korruptionshärvor i kommunala bolag. 
Ungefär parallellt med detta började 
kommuner göra storslagna biogas-
satsningar som slutade med nedskriv-
ningar, kommunala miljardskulder 
och frånvaro av hållbar utveckling. 
Gobigas-debaclet i Göteborg kostade 
kommunens skattebetalare 2 miljarder 
kronor.

En rapport från Tillväxtanalys visar 
att de svenska ”strategiska innova-
tionsprogrammen” i huvudsak gynnar 
storföretag och större lärosäten, vilket 
är precis vad man kan vänta sig när 
stora samhällssatsningar ska koordi-
neras. Det gynnar inte den förnyelse 
och transformation som samhället 
behöver, och riskerar att leda till lob-
bying och positionering snarare än 
innovation.

Vad kan vi lära oss av dessa exempel?

Att formulera ”uppdrag” på ett 
korrekt sätt är i praktiken en omöjlig 
uppgift. Etanolbubblans startskott kan 
härledas till ett EU-direktiv från 2003 
om ökad andel biodrivmedel. När 
en målbild väl formulerats kommer 
den att tolkas och omsättas i praktisk 
politik av olika intressegrupper. I fallet 
med etanolbilarna använde särintres-
sen remissförfarandet för att se till att 
elbilar exkluderades ur pumplagen, 
vilket gjorde att marknaden för elbilar 
kvävdes i sin linda under perioden 
2005–2010.

Det som på papperet framstår som 
storslagna idéer där entreprenörskap 
och innovationskraft får en riktning 
blir i praktiken ofta en form av för-
täckta industristöd. Vaga formulering-
ar om samverkan och stora o�entliga 
resurser som ställs till förfogande via 
ansökningsförfaranden tenderar att 
gagna be�ntliga storföretag och cemen-
tera etablerade strukturer snarare än 
att bidra till systemförändring.

Forskning om innovation och förny-
else är tydlig med att det är entrepre-
nörskap och internationell konkurrens 

som möjliggör systemförändringar, 
inte riktade storföretagsstöd.

Trots tidigare misslyckanden 
och brist på vetenskapligt stöd har 
industripolitikens renässans skett utan 
någon kritisk diskussion. O�entliga 
investeringar och innovationsprojekt 
behöver föregås av gedigen utred-
ning och e�ektutvärdering enligt god 
svensk sed. Bidragen i ”Questioning the 
entrepreneurial state” visar att så inte 
sker i dag.

Den storskaliga industripolitiken har 
historiskt lett till förstelnade ekono-
miska strukturer, inte till miljömässig 
eller ekonomisk utveckling. Den är 
inte förenlig med principer om fri och 
rättvis konkurrens och bör betraktas 
som en form av förtäckta industristöd i 
ny tappning.

För att undvika att er bubblor 
blåses upp med hjälp av storslagna 
”uppdrag” är det därför nödvändigt 
med forskningsbaserad kunskap och 
oberoende utvärderingar av o�entliga 
investeringar. En både billigare och 
bättre väg att nå förnyelse är sannolikt 
att underlätta nya entreprenörers möj-
lighet att utmana etablerade strukturer 
och bli de verkliga förändringsagen-
terna.

”Varning för den misslyckade 
industripolitikens återkomst”

De storskaliga förtäckta företagsstöden fungerade dåligt på 70-talet. Trots 
bristen på vetenskapligt stöd har pandemin och kriget i Ukraina lett till 
en renässans för statlig industripolitik. Men historien är full av vidlyftiga 
politiska planer som har gett oavsiktliga och ibland katastrofala resultat, 
skriver ledande svenska och internationella ekonomer.
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_
Det gynnar inte den 
förnyelse som samhäl-
let behöver, och riskerar 
att leda till lobbying och 
positionering snarare än 
innovation.

EU:s gröna giv, med en budget på 1�000 miljarder euro, är en del av detta industri-
politiska skifte, skriver artikelförfattarna. Foto: Torsten Sukrow/DPA
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15 professorer på DN 
Debatt: Varning för den 
misslyckade industri-
politikens återkomst
De storskaliga förtäckta företagsstöden 
fungerade dåligt på 70-talet. Trots bris-
ten på vetenskapligt stöd har pandemin 
och kriget i Ukraina lett till en renässans 
för statlig industripolitik. Men historien 
är full av vidlyftiga politiska planer som 
har gett oavsiktliga och ibland katastro-
fala resultat.

Det skrev flera ledande svenska och in-
ternationella ekonomer, däribland Ratios 
Christian Sandström, Karl Wennberg och 
Olof Ejermo på DN Debatt i samband 
med lanseringen av forskingsantologin 
Questioning the entrepreneurial state 
för vilken Sandström och Wennberg är 
redaktörer.
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Lotta Stern och arbets
marknadsministern om 
jämställdhet, i Akavia 
studio
Fler kvinnor än män vill arbeta hemifrån, 
visar en undersökning från fackförbun-
det Akavia. Hur påverkar pandemin jäm-
ställdheten? Det diskuterade Ratios Lotta 
Stern tillsammans med Eva Nordmark (S), 
dåvarande arbetsmarknads- och jäm-
ställdhetsminister, i Studio Akavia Möter.

Mårten Blix: Digitaliseringen kan minska 
skillnaderna mellan stad och land
Nationalekonomen Mårten Blix är en flitig deltagare i den mediala debatten. Under 
2022 har han skrivit åtta artiklar publicerade i alltifrån Dagens industri till Altinget 
och Smedjan. I gästledaren ”Digitaliseringen kan minska skillnaderna mellan stad 
och land” på Svenska Dagbladet skriver han om hur primärvårdsreformen, framlagd 
av Magdalena Anderssons regering, riskerar förvärra tillgängligheten, inskränka 
valfriheten och dessutom underminera centrala mekanismer som kan bidra till att 
stärka sjukvården.

Jonas Grafström i P1 Morgon 
om klimatomställning

Vem ska ta ansvar för klimatomställning-
en? Eller den egentliga frågan är kanske 
hur stort ansvar individ respektive stat 
ska ta. Det var också diskussionsämnet i 
P1 Morgon den 11 augusti, då Jonas Graf-
ström, nationalekonom och vice vd Ratio, 
medverkade tillsammans med Carl Dal-
hammar, docent vid Lunds universitet.

Olof Ejermo i DI: Kriser kan ändra riktningar för ekonomin

Hur kommer dagens alla dramatiska omvärldsfaktorer påverka framtiden för svensk 
industri? Det var temat för en artikel i Dagens industri som bland andra Ratio-
forskaren Olof Ejermo intervjuades i. Där säger han bland annat:

”Kriser är ju någonting som kan ändra riktningar för ekonomin. En nära analogi 
är oljekrisen på 1970-talet när svenska företag och hushåll snabbt ställde om sin 
energianvändning och lämnade ett starkt oljeberoende. Det blev också en vänd-
punkt för viss tung industri i Sverige. Det blev en kostnadschock, precis som i dag. 
Men jag tror inte att dagens kostnadschock på samma sätt kommer att påverka vår 
industristruktur. Andra länder är hårdare drabbade än vad vi är.”

Lotta Stern i krönika: ”Mass
ansökningar kanske överraskar 
CSN men inte mig”
Att ta en paus från sin anställning för att 
lägga tid på kompetensutveckling är en 
win-win för alla. Det skriver Lotta Stern 
i en krönika om las-överenskommelsen 
på Tidningen Näringslivet:

”Det är bra för Sverige att anställda 
är intresserade av kompetensutveckling 
och livslångt lärande. Att behovet verkar 
vara så stort säger kanske något om hur 
stelbent arbetsmarknaden är nu?”

Christian Sandström: Det finns 
ingen plan för varifrån elen ska 
komma
Christian Sandström har under året varit 
en flitig debattör i frågor om innovations-
politik. I exempelvis DN har han skrivit 
att politiken saknar plan för varifrån elen 
till industrisatningar i norr ska komma, 
i SvD om vilka lärdomar politiken kan 
dra från den etanolbubbla som under 
2000-talet blåstes upp i Sverige och i 
Smedjan om hur EU:s klimatpolitik är ett 
farligt experiment.
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