Förord
Denna verksamhetsberättelse ger en översikt och sammanfattning av arbetet vid
Institutet för social forskning (SOFI) under 2018. Den är avsedd som underlag för
diskussioner inom institutet och institutets styrelse samt för andra intresserade. I
verksamhetsberättelsen ingår också en uppföljning av de mål som satts upp i den
startegiska planen. Verksamheten redovisas också på institutets hemsida
(www.sofi.su.se).
Berättelsen har redigerats av Pernilla Andersson Joona, ställföreträdande föreståndare,
och har fastställts av institutets styrelse den 13 maj 2019.
Markus Jäntti
Föreståndare
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Inledning
Institutet för social forskning (SOFI) bedriver forskning om sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor samt viss utbildning. Vid 2018 års utgång arbetade ungefär 90
personer vid SOFI. Där fanns då fem professorer i nationalekonomi, särskilt
arbetsmarknadsekonomi (Markus Jäntti, 2009-, Matthew Lindquist 2014-, Dan-Olof
Rooth 2016-, Erik Lindqvist, 2018- och Johanna Rickne 2018-), tre i sociologi med
inriktning mot socialpolitik (Kenneth Nelson 2014-, Marie Evertsson, 2017-, Tomas
Korpi 2017-), en i sociologi med inriktning mot arbetslöshet och marginalisering (StenÅke Stenberg, 1999-), samt tre professorer i sociologi med inriktning mot levnadsnivå
(Jan O. Jonson, 1998-, Carina Mood 2015- och Michael Tåhlin, 1998-). Professorer vid
AKPA är Ola Sjöberg (sociologi, 2010-) och Eirk Bihagen (sociologi, 2018- ).
Professorerna Anders Björklund, Robert Erikson, Thor Norström, Eskil Wadensjö och
Marianne Sundström (återanställda), Walter Korpi, Per Lundborg och Ann-Charlotte
Stålberg (emeritus) deltar också aktivt i institutets verksamhet.
SOFI inrättades den 1 januari 1972 genom ombildning av Institutet för
arbetsmarknadsfrågor och inordnades den 1 juli 1981 i Stockholms universitet och den 1
juli 1994 i den samhällsvetenskapliga fakulteten. SOFI har sedan sin tillkomst en särskild
grundutbildningsenhet: Enheten för arbetsmarknadskunskap med management (AKPA).
Under första hälften av 2018 var professor Tomas Korpi studierektor på AKPA. Från
och med höstterminen 2018 tog docent Anne Boschini över som studierektor. Övrig
personal presenteras nedan. Dessutom deltar institutets forskare i undervisning inklusive
handledning inom utbildning anordnad av andra institutioner, främst i nationalekonomi
och sociologi.

Uppföljning av verksamheten
SOFI har ett antal delmål i sin strategiska plan (finns på hemsidan, under Om oss), vilka
följs upp i verksamhetsberättelsen. Nedan beskrivs verksamheten i nyckeltal med
avseende på dessa mål. Tanken är att vid uppföljningen av verksamheten lägga en särskild
vikt vid utvecklingen över tid. Notera att jämställdhetsmålen följs upp i
jämställdhetsplanen (finns på hemsidan, under Om oss) som rapporteras i särskild
ordning.
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Uppföljning av nyckeltal
Publikaa. Böcker internationella
tioner
förlag
b. Internationella
tidskrifter, ISI-noterade
c. Internationella tidskrifter, ej ISI-noterade
d. Bokkapitel,
internationella
e. Vetenskapliga
publikationer på
svenska (böcker och
artiklar/kapitel)
f. Populärvetenskap,
övriga publikationer,
recensioner
g. Avhandlingar
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7
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29

23

20

11

34

32

2

2

2

1

2

2

a. Till SOFI, forskare
b. Till SOFI,
doktorander
c. Från SOFI, forskare
d. Från SOFI,
doktorander

7
2

6
7

4
7

5
6

9
6

13
5

0
0

2
4

1
1

1
1

1
0

3
0

Externa
medel

a. EU-medel MSEK (i
% av alla medel)
b. Övriga medel MSEK
(i % av alla medel)

0,9
(1,3)
36,8
(52,0)

0,9
(1,4)
28,0
(44,9)

0,9
(1,3)
35,3
(50,3)

1,7
(5,2)
33,2
(46,2)

4,3
(7,6)
24,7
(43,8)

9,2
(12,0)
38,9
(51,3)

Forskare

a. Professorer,
rekryterade
b. Professorer,
befordrade
c. Professorer, återanst.
d. Professorer, övriga

8

9

10

9

11

12

4

4

3

3

1

2

3
1

3
1

4
1

4
1

4
4

5
3

Gästforskare*
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e. Docenter
f. Övriga disputerade (ej
prof., ej docent)

18
19

11
22

10
21

10
19

17
25

* minst en månad, se appendix som också inkluderar kortare besök.

Forskning
Institutets forskning sammanfattas här under tre olika rubriker även om flera
forskningsprojekt är sektorsövergripande. Disputerade forskares verksamhet under
2018redovisas kortfattat i bokstavsordning under respektive rubrik.

Arbetsmarknad och ekonomi
Den arbetsmarknadsekonomiska forskningen täcker flera viktiga områden. Den har i
huvudsak en empirisk inriktning men det finns också teoretiskt inriktad forskning. En
betydande del av forskningen kan ses i ett livscykelperspektiv. Flera projekt behandlar
uppväxtens och utbildningens roll för hur det går senare i livet. Andra studier behandlar
utträdet ur arbetslivet bland annat vad som påverkar tidpunkten för utträde och
effekterna av pensionssystem och förändringar av dessa. Flera forskare är inriktade på att
undersöka och jämföra löner och sysselsättning för olika grupper på arbetsmarknaden: t
ex invandrare och personer födda i Sverige samt kvinnor och män. Flera projekt
behandlar olika aspekter på arbetsmarknadens funktionssätt som lönebildningen och
rörligheten på arbetsmarknaden både internt och internationellt och mellan olika tillstånd
på arbetsmarknaden. Arbetsmarknads- och familjepolitikens effekter för olika grupper
betonas också i flera projekt. Flera forskare arbetar med diskriminering på
arbetsmarknaden av kvinnor, äldre, utlandsfödda samt homosexuella.
Arbetsmarknadsekonomer har även arbetat med ett växande antal forskningsprojekt om
kriminalitet i Sverige. Flera forskare arbetar med forskning om invandring och
integration. Frågor som behandlas är bland annat effekterna av en utvidgning av EU för
den svenska arbetsmarknaden, hur det går för unga invandrare på arbetsmarknaden,
invandring i samband med ingående av äktenskap, ensamstående flyktingbarn och
invandrare som egenföretagare.
Pernilla Andersson Joona, docent i nationalekonomi, har under året fortsatt att arbeta
inom det nordiska projektet ”Nordisk analys av nyanländas integration”. Syftet med
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projektet är att jämföra nyanländas arbetsmarknadsintegration i Sverige, Norge och
Danmark. Andersson Joona har även påbörjat en fördjupad svensk studie på området
som särskilt fokuserar på vilka aktiviteter nyanlända flykting- och anhöriginvandrare
deltar i inom introduktionsprogrmmet. Andersson Joona har under året publicerat en
relaterad studie om hur arbetsförmedlingen arbetar med insatsert för nyanlända.
Andersson Joona har sedan 1 januari 2018 varit ställföreträdande föreståndare vid SOFI.
Simona Tudor (Bejenariu), postdoktor i nationalekonomi, forskar inom området
arbetsmarknads- och hälsoekonomi med ett speciellt fokus på hur human kapitalet
formas tidigt och fertilitet. Under 2018 publicerade hon studien “Bridging the gap for
Roma: The effects of an ethnically targeted program on prenatal care and child health"
(med Andreea Mitrut, Göteborgs universitet) i Journal of Public Economics. Hennes pågående
projekt inkluderar bland annat ett samarbetsprojekt med Andreea Mitrut (Göteborgs
universitet) och Cristian Pop-Eleches (Columbia University) om korruption på sjukhus,
läkarnas incitament och hälsoutfall, samt ett samarbetsprojekt med Joanna Clifton-Sprigg
och Eleonora Fichera (båda vid University of Bath) om finansiella incitament, oro för
karriären och utag av föräldraledighet bland kvinnliga akademiker i Storbritannien.
Simonar har också fortsatt sin forskning kring effekterna av kvinnlig sterilisering på
arbetsmarknaden och äktenskap. Simona har även undervisat på en forskarkurs i
ekonometri och varit fortsatt ansvarig för den arbetsmarknadsekonomiska
seminarieserien (AME-seminarierna).
Anders Björklund, professor i nationalekonomi särskilt utvärderande
arbetsmarknadsforskning, är sedan september 2017 professor emeritus. Han har under
året arbetat med en översikt av olika ansatser att studera familjebakgrundens betydelse,
en översikt som presenterats på olika konferenser. Han har också arbetat med en studie
av hur det går för barn till homosexuella föräldrar, ett projekt som bedrivs med Lina
Aldén och Mats Hammarstedt vid Linnaeus universitetet och som har presenterats på
flera konferenser och seminarier under året. Han har också arbetat med olika mätfrågor
kring kapitalinkomsternas betydelse för inkomstfördelningen.
Anne Boschini, docent i nationalekonomi, har under året arbetat vidare på projektet om
genusskillnader i toppinkomster i Sverige, både med historiska data och med registerdata
tillsammans med Kristin Gunnarsson och Jesper Roine. Anne har också arbetat tillsammans
med Marianne Sundström (SOFI) samt Lina Aldén på deras gemensamma projekt om mäns
fertilitet i Sverige. Slutligen har Anne arbetat vidare på projektet om könsnormer i
chefsrekryterings- och befordringsprocesser tillsammans med Anna Thoursie (SOFI och
Ledarna).
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Ian Burn, postdoktor i nationalekonomi, fick tre artiklar publicerade unde 2018. Hans
artikel "Is it harder for older workers to find jobs? New and improved evidence from a
field experiment” accepterades av Journal of Political Economy och kommer att publiceras
under april 2019. Artikeln "Not all laws are created equal: Legal differences in state nondiscrimination laws and the impact of LGBT employment protections," publicerades i
Journal of Labor Research och artikeln “Pride, Prejudice, and Wages: The Relationship
Between Prejudice and Wage Penalties for Gay Men in the United States,” accepterades
av Industrial Labor Relations Review och kommer att publiceras under 2019. Ian har under
året erhållit två forskningsanslag från Kungliga vetenskapsakademin (KVA). Det första
projektet heter “Talking about my genderation: The economics of gender transitions in
Sweden” och tildelades 400 000 SEK för inköp av data om transgenderpopulationen från
Socialstyrelsen och SCB. Det andra projektet heter “Discrimination Against
Homosexuals in the Labor Market: Causes, Consequences, and Remedies” och tilldelades
98 000 SEK för att genomföra en pilotstudie för ett experiment för att förstå
diskriminering gentemot homosexuella och effekten av statliga och lokala
antidiskrimineringslagstiftningar på graden av diskriminering. Ian har också presenterat
sin forskning på ett antal konferenser och seminarier. Under 2018 har Ian presenterat på
Linnéuniversitetet, Uppsala universitet, Universidad Autonoma de Madrid, University of
Delaware, Institutet för näringslivsforskning (IFN), University of Ghent och EALE.
Anders Böhlmark, docent i nationalekonomi, har under året forskat om
utbildningsfrågor, immigration och boende- och skolsegregation inom ramen för
projekten “Utjämning av barns livschanser? En utvärdering av den svenska utbildningsoch familjepolitikens effekter på social rörlighet”, som finansieras av FORTE, och
”Utbildningssegregation i Sverige: Dynamik, Mekanismer och Effekter”, som finansieras
av Vetenskapsrådet. En uppsats om konsekvenserna av boendesegregation för individers
utbildnings och arbetsmarknadsutfall (med Alexander Willén, NHH) accepterades för
publicering i American Economic Journal: Applied Economics och en uppsats om betydelsen
av skolans organisation (med Helena Holmlund, IFAU) accepterades för publicering i
Journal of Urban Economics.
Aycan Çelikaksoy, doktor i Nationalekonomi, började arbeta med projektet ’Education
and employment careers of refugee youth who arrived as unaccompanied minors and
separated children’ som finansieras av FORTE. Hon har under året publicerade ett
kapitel om rörlighet mellan generationerna för barnen till invandrare som är en del av ett
OECD projekt och finansieras av EU. Hon har också publicerade ett bokkapitel, två
rapporter och en artikel tillsammans med Eskil Wadensjö om ensamkommande
minderåriga och separerade barn i Sverige.
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Karin Edmark, docent i nationalekonomi, har inom ramen för ett större projekt, under
benämningen ”Vilka faktorer påverkar elevers gymnasieansökningar?”, finansierat av
Vetenskapsrådet tillsammans med Iftikhar Hussain (University of Sussex) och Carla
Haelermans (University of Maastricht) arbetat med uppsatser om fristående
gymnasieskolors påverkan på elevers studieresultat och arbetsmarknadssituation, samt
om elevers val av gymnasieskola. Hon har även publicerat ett Working paper on
friskolors etableringsbeslut. Hon deltog i en rapport om vinstreglering i välfärdsföretag
utgiven av Fores (”Istället för vinstförbud – bättre reglering av välfärdsföretag”) och
deltog den 27 mars i ett relaterat seminarium.
Emma von Essen, forskare i Nationalekonomi. von Essen har tillsammans med Ian
Burn (SOFI) fått ett anslag från KVA för att köpa data till ett projekt om hur transgender
personer och könsbekräftande vård påverkar villkoren på arbetsmarknaden. Under året
har von Essen publicerat en artikel i Journal of Behavioral and Experimental Economics om
könsskillnader i altruism. Artikeln är samförfattad med Anne Boschini, Anna Dreber, Astri
Muren och Eva Ranehill. Hon har arbetat vidare med ett projekt tillsammans med Joakim
Jansson (NEK, SU) om anonymitet och näthat mot kvinnor och minoritetsgrupper. von
Essen har även fortsatt arbeta med två projekt om ekonomiskt arv och kön, vilka under
året har fått tillgång till data från SCB. Tillsammans med Gustav Bruze (Karolinska Institutet)
studerar hon hur en arvsreform gällande fördelningen av resurser inom familjer kan
påverka levnadsnivån för efterlevande makar av olika kön. Vidare samarbetar hon med
Mahmood Arai (NEK, SU) och Michael Lundholm (NEK, SU) i ett projekt om hur
genusskillnader på arbetsmarknaden hänger ihop med ekonomiskt arv.
Ante Farm, docent i nationalekonomi, har under 2018 fått artikeln ”Measuring the
Effect of Matching Problems on Unemployment” publicerad online i International Labour
Review. Han har dessutom reviderat en artikel som visar att ett företags efterfrågan på
arbetskraft beror på lön och efterfrågan på företagets produkter men inte – som i
traditionella modeller – på reallönen. Farm har också fortsatt sitt arbete med en lärobok
om inflation, sysselsättning och arbetslöshet, och en relaterad artikel med titeln ”Om
grundutbildningen i nationalekonomi” har publicerats i Ekonomisk Debatt.
Karin Hederos, doktor i nationalekonomi, har under året studerat könsskillnader på
arbetsmarknaden i flera olika studier. Tillsammans med Anna Sandberg har hon studerat
könsskillnader i rekommendationsmönster och i samarbete med Anders Stenberg har hon
undersökt fördelningen av inkomster inom svenska hushåll. Tillsammans med Evelina
Bonnier (HHS), Anna Dreber (HHS) och Anna Sandberg har hon studerat hur
könsstereotyper i media påverkar könsskillnader i beteende. Vidare, tillsammans med
Anna Sandberg, har hon samlat in data från svenska domstolar till ett forskningsprojekt
om prestationsutvärderingars roll på arbetsmarknaden.
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Markus Jäntti, professor i nationalekonomi och föreståndare för SOFI fr.o.m. januari
2018, publicerade en uppsats med Karin Hederos, Lena Lindahl och Jenny Torssander i
Economica om trender i livslängd i olika inkomstgrupper. En studie samförfattad med Bruce
Bradbury och Lena Lindahl om arbetsinkomsters respektive inkomstöverföringars roll för
barnfattigdom i jämförande perspektiv publicerades i Social Indicators Research. Under året
fungerade som en av redaktörerna för Journal of Economic Inequality. Jäntti undervisade även
inom forskarutbildningen.
Lena Lindahl, docent i nationalekonomi, har under året slutfört en studie om
barnfattigdom tillsammans med Markus Jäntti och Bruce Bradbury samt en studie om
interaktionen mellan ekonomiskt bistånd kontra arbetsmarknadsinkomster när det gäller
variationen i disponibel inkomst, tillsammans med samma författare. Hon fortsatte
arbetet med en studie om återupptagna gymnasiestudier bland ungdomar, tillsammans
med Rita Asplund, Pekka Vanhala, Erling Barth, Karsten Albaek, och Marte Ström. Lindahl
har under året varit tjänstledig 80%.
Matthew Lindquist, professor i nationalekonomi, har under året skrivit om
familjebakgrundens betydelse för egenföretagande tillsammans med Mirjam van Praag
(Copenhagen Business School), Joeri Sol (University of Amsterdam) och Theodor Vladasel
(Copenhagen Business School). Tillsammans med Randi Hjalmarsson (Göteborgs
universitet) har han studerat effekten av militärtjänstgöring på brottslighet. Lindquist har
också skrivit om nätverkseffekter i arbetsproduktivitet bland medarbetare tillsammans
med Jan Sauermann (SOFI) och Yves Zenou (Monash University). Han har även skrivit om
närverkseffeketer bland medbrottslingar tillsammans med Yves Zenou (Monash
University). Lindquists forskning stöds av Vetenskapsrådet.
Erik Lindqvist är professor i nationalekonomi (särskilt arbetsmarknadsekonomi) sedan
september 2018. Tidigare var han verksam åtta år vid Handelshögskolan i Stockholm där
han också undervisade under hösten samt handledde tre doktorander. Under året har han
tillsammans med David Cesarini (NYU) och Robert Östling (Handelshögskolan) arbetat med
tre uppsatser om hur lotterivinster påverkar välbefinnande och lycka; hälsobeteenden,
och deltagande på aktiemarknaden. På den sistnämnda uppsatsen medverkar även Joseph
Briggs (Board of Governors). Tillsammans med Jonas Vlachos (Stockholms universitet) och
Christina Håkanson (Finanspolitiska rådet) har han även arbetat med en uppsats om
sortering på arbetsmarknaden.
Per Lundborg, är nationalekonom och sedan 2010 professor i internationell migration
och etniska relationer och numera emeritus inom samma område. Han arbetar på en
uppsats om effekterna av minimilöner på flyktingars arbetslöshet tillsammans med Per
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Skedinger. Han genomför också en studie av hur flyktingmottagandet påverkar infödda
ungdomars arbetsmarknadssituation. Vidare har han påbörjat en studie av hur
lönestrukturen påverkas av att familjemedlemmar arbetar på samma arbetsplats. Studien
genomförs tillsammans med Nathan Wilmers, MIT. Han har också analyserat reformer för
EU:s gemensamma program för asylmottagning (CEAS).
Susan Niknami, doktor i nationalekonomi, har under året fortsatt arbeta tillsammans
med Will Dobbie (Princeton University), Hans Grönqvist (Uppsala universitet), Mårten Palme
(Stockholms universitet) och Mikael Pricks (Stockholms universitet) i ett projekt om hur
barns livschanser påverkas av att en förälder hamnar i fängelse. Under året har hon även
tillsammans med Eskil Wadensjö och Lena Schröder publicerat ett kapitel om ungdomar som
varken arbetar eller studerar. Susan Niknami var under hösten 2018 kursansvarig för
kursen “Arbetsmarknadspolitik och ekonomi” vid AKPA samt inom Studie- och
yrkesvägledarprogrammet.
Johanna Rickne, professor i nationalekonomi. Under 2018 arbetade Johanna i huvudsak
med ett projekt om Sverigedemokraternas framväxt samt med ett projekt om sexuella
trakasserier och jämställdhet på arbetsmarknaden. Under höstterminen 2018 inledde hon
en betald ettårig gästprofessur vid Yale University. Hon höll också ett tiotal seminarier
om sin forskning på utländska och svenska universitet, samt på ett tiotal konferenser och
akademiska workshops. På konferensern IIPF, Institute for International Public Finance,
vann hon The Peggy and Richard Musgrave Prize för det bästa akademiska studien på
institutets 74:e årliga konferens. Samma studie “All the Single Ladies: Top Promotions
and Divorce among Men and Women”, accepterades också för publicering American
Economic Review: Applied Economics. Under 2018 utsågs Johanna till Wallenberg
Academy Fellow och projektstarten sköts upp till HT2019 på grund av tjänstledigheten
för arbetet på Yale.
Dan-Olof
Rooth,
professor
i
nationalekonomi
särskilt
utvärderande
arbetsmarknadsforskning. Han har under året publicerat fem artiklar: en artikel i Journal
of Human Resources, ”Birthweight in the Long Run”, tillsammans med Prashant Bharadwaj
(UC San Diego) och Petter Lundborg (Lunds universitet), en artikel i Journal of Population
Economics, “The Intergenerational Transmission of Human Capital: Exploring the Role
of Skills and Health Using Data on Adoptees and Twins”, tillsammans med Petter
Lundborg och Martin Nordin (båda Lunds universitet), en artikel i International Journal of
Manpower, “Neighborhood Signaling Effects, Commuting Time, and Employment –
Evidence from a Field Experiment”, tillsammans med Magnus Carlsson och Abdulaziz
Reshid (båda Linnéuniversitet), en artikel i Applied Economics, “Ethnic discrimination in
hiring, labour market tightness and the business cycle – evidence from field experiments”,
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tillsammans med Magnus Carlsson (Linnéuniversitet) och Luca Fumarco (LISER,
Luxemburg), samt ytterligare en artikel i The Manchester School, ”Job search methods and
wages: are natives and immigrants different?”, tillsammans med Magnus Carlsson
(Linnéuniversitet) och Stefan Eriksson (Uppsala universitet). Han har under året bland
annat jobbat tillsammans med Gordon Dahl (UC San Diego) och Magnus Carlsson
(Linnéuniversitetet) på ett projekt om politisk ekonomi, med Anders Stenberg (SOFI),
Gordon Dahl och Christopher Neilson (Princeton) på ett projekt inriktat mot
utbildningsekonomi, samt med Gordon Dahl och Andreas Kotsadam (Frischsenteret i Oslo)
på ett projekt om gender inom norska militären.
Anna Sandberg, doktor i nationalekonomi, har under året forskat om könsskillnader på
arbetsmarknaden inom ramen för juniorforskarprojektet ”Könsskillnader i yrkesval,
karriär och lön: Nya förklaringsmodeller”, som finasieras av FORTE. Tillsammans med
Eva Ranehill (Handelshögskolan i Göteborg) och Andreas Born (HHS) har hon färdigställt
och presenterat en uppsats som handlar om hur könssammansättningen av grupper
påverkar könsskillnader i självförtroende och ledarskapsambitioner. Tillsammans med
Evelina Bonnier (HHS), Anna Dreber (HHS) och Karin Hederos har hon färdigställt en
uppsats som handlar om hur könsstereotyper i media påverkar könsskillnader i beteende.
Tillsammans med Eva Ranehill (Handelshögskolan i Göteborg) och Clara Färnström (HHS)
har hon arbetat med ett projekt som handlar om psykisk ohälsa bland svenska
doktorander. Vidare har hon, tillsammans med Karin Hederos, samlat in och sammanställt
data från svenska domstolar för ett projekt som handlar om prestationsutvärderingar och
arbetsmarknadsutfall. Hon har även, tillsammans med Ingvild Almås (IIES), Serena Cocciolo
(IIES) och Jon de Quidt (IIES), fått ett anslag från Kungliga Vetenskapsakademin (KVA)
för att studera könsdiskriminering. Under året har hon publicerat tre artiklar i
internationella tidsskrifter: (1) ”Competing identities: A field study of in-group bias
among professional evaluators” i Economic Journal, (2) “Comment on Boschini and
Gunnarsson: Gendered trends in income inequality” i Nordic Economic Policy Review (med
K. Hederos), och (3) “Many analysts, one dataset: Making transparent how variations in
analytical choices affect results” Advances in Methods and Practices in Psychological Science (med
R. Sliberzahn, E.L. Uhlman, D.P. Martin m.fl.).
Jan Sauermann, docent i nationalekonomi, var i föräldraledighet till maj 2018. Jan
fortsatte sedan med sitt samarbete tillsamans med Sebastian Butschek (University of
Cologne) med titeln "The effect of employment protection legislation on firms' hiring
standards", med vilken han också besökte University of Cologne i november. Han
samarbetade också tillsamans med Anders Stenberg i två nya projekt: "Comparing
experimental and non-experimental estimates of on-the-job training” och "Sibling
spillover effects in educational choices”. Jan undervisade också på två kurser på
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forskarutbildningen, dels på en kurs i utbildningsekonomin (med Matthew Lindquist och
Jonas Vlachos), dels på kursen "Gender differences: origins and consequences” (med Anne
Boschini, Ian Burn, Johanna Rickne, Jenny Save-Soderbergh, and Emma Von Essen). Jan
samordnade dessutom tredje upplagan av Stockholm Uppsala Education Economics
Network, och var opponent för Gustav Brandens slutseminarium (Uppsala universitet).
Jan utsågs i början av året till docent vid Samhällsvetenskapliuga fakulteten vid
Stockholms universitet.
Anders Stenberg, docent i nationalekonomi, lektor vid AKPA, har under året undervisat
om lönebildning vid AKPAs fortsättningskurs. Stenberg forskar om utbildnings- och
arbetsmarknadsfrågor. För närvarande leder han ett större projekt om den långsiktiga
betydelsen av utbildningens innehåll på gymnasieskolan, yrkesinriktat, teoretiskt inriktat
eller med betoning på STEM ämnen. Frågor som undersöks handlar om individers val
har långsiktiga konsekvenser för inkomster, demokrati, hälsa och om hur val påverkas av
föräldrars och syskons utbildningsval. Under 2018 har Stenberg skrivit en bilaga till den
långtidsutredningen 2019, om vuxenutbildning påverkar inkomster och sysselsättning.
Ett ytterligare pågående projekt, tillsammans med Karin Halldén (SOFI), utvärderar RUTavdragets syfte att uppmuntra kvinnors möjligheter att kombinera karriär och
familjebildning. På temat kön och arbetsmarknad har han också tillsammans med Karin
Hederos (SOFI) studerat fördelningen av gifta kvinnors andel av hushållsinkomsten.
Ann-Charlotte Ståhlberg, professor och nationalekonom, har under året fortsatt driva
forskningsprojekt i offentlig ekonomi, främst socialförsäkringssystemen, samtidigt som
hon varit engagerad i ”tredje uppgiften” med artiklar i dagspress och
populärvetenskapliga tidskrifter kring frågor som rör pensionssystemets finansiella och
politiska stabilitet, jämställda pensioner och dylikt.
Hon har arbetat på ett
Världsbanksprojekt tillsammans med Agneta Kruse (Lunds universitet) kring äldreomsorg,
förtidspension och efterlevandeskydd. Hon har, också tillsammans med Agneta Kruse,
påbörjat en studie kring pensionssystem och rättvis fördelning mellan generationer.
Marianne Sundström, professor i arbetsmarknadskunskap, inledde ett nytt
forskningsprojekt, ”Barnlösa män och icke-föräldralediga fäder” tillsammans med Anne
Boschini, SOFI, och Lina Aldén, Linnéuniversitet. Projektet har resulterat i en
mötesinledning, en konferenspresentation och en tidskriftsartikel. Marianne Sundström
ingår i forskarnätverket kring Linnécentret Social Policy and Family Dynamics in Europé
(SPaDE).
Jenny Säve-Söderbergh, docent i nationalekonomi, har under 2018 varit verksam
forskare vid Institutet för social forskning (50 procent) och Inspektionen för
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Socialförsäkringen (50 procent). Hennes forskning vid SOFI har behandlat
könsskillnader i förhandlingsbeteende, dels utifrån experimentell metod, dels utifrån
enkätundersökningar inom forskningsprojektet ”Reducing the Gender Pay Gap by
Nudging Negotiations: Identifying Causal Mechanisms and Interventions”. Projektet
bedrivs tillsammans med Anna Dreber Almenberg, Emma Heikensten, Christine Alamaa och i
samarbete med Jusek. Hon har även arbetat med forskning kring intergenerationell
överföring av attityder till skuldsättning tillsammans med Annamaria Lusardi, Johan
Almenberg och Roine Vestman.
Eirini Tatsi, postdoktor i nationalekonomi, besökte SAFE, Goethe University
Frankfurt, Germany, som gästforskare under maj och november 2018. Hon presenterade
sin forskning vid följande konferenser och workshops: AEA (American Economic
Association, Annual Conference, Philadelphia, USA); workshopen Social Interactions
som inbjuden talare (Laval University, Quebec City, Canada. Laval University also funded
and hosted her visit for a week); SOLE, (Society of Labor Economists, Annual
Conference, Toronto, Canada); Money and Macro Brown Bag Seminar (Goethe
University, Frankfurt, Germany); LAGV (Journées Louis-André Gérard-Varet,
International Conference in Public Economics, Aix-en-Provence, France); EALE
(European Association for Labour Economists, Annual Conference, Lyon, France), och
the International Economic Policy Research Seminar (Goethe University Frankfurt,
Germany). Hon var inbjuden att delta som expert inom tillämpad mikroekonometri inom
ett experimentellt projekt om peer effects i Storbritannien och startade det nya projektet
“Results from the First Financial Literacy PISA” med anknytning till en masteruppsats
som hon handledde (The Role of Sociability and Social Interactions for Financial
Literacy”). Hon undervisade på masterskursen “Topics in Econometrics” där hennes
föreläsning var en introduction till spatial ekonometri och ekonometri för att analysera
sociala interaktioner med hjälp av STATA. Hon fungerade också som värd för för
gästerna Aureo de Paula, UCL och Giuseppe Sorrenti, University of Zurich. Hon har
också haft refereeuppdrag för tidsskriften Labour Economics.
Eskil Wadensjö, professor i arbetsmarknadspolitik, har under året publicerat ett antal
artiklar och kapitel bland annat om invandring och integration, speciellt inom ramen för
ett projekt om ensamkommande flyktingbarn tillsammans med Aycan Çelikaksoy. Han har
tillsammans med Aycan fått anslag för ytterligare tre år för forskning om
ensamkommande barn från forskningsrådet FORTE. Han är för närvarande handledare
för en doktorand. Han deltar i ett större EU-finansierat projekt om de äldres och ett
programanslag från Forte om arbetsmiljö tillsammans med forskare från Karolinska
institutet, KTH och Göteborgs universitet. Han var huvudhandledare för två som
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disputerat 2018, Dorothee Gnädinger (Warwick Unversity) och Donato Lo Re
(Università Cattolica del S. Cuore, Milano)

Socialpolitik och social förändring
Den socialpolitiska avdelningens forskning omfattar komparativa och longitudinella
studier av socialpolitikens drivkrafter, organisering och konsekvenser på länder- och
individnivå (macro och micro). Analyserna av drivkrafter omfattar såväl ekonomiskstrukturella faktorer som skilda aktörers handlande. Konsekvenser av socialpolitiken på
individnivå innefattar till exempel analyser av fördelning av föräldraledighet och
karriärrelterade konsekvener av föräldraskap för kvinnor och män i olika
familjekonstellationer. Socialpolitikens organisering har tidigare fokuserat främst på olika
socialförsäkringsprogram, men inom avdelningen bedrivs även en hel del forskning kring
socialbidrag och välfärdstjänster av olika slag. Inom forskargruppen har flera
internationellt uppmärksammade komparativa databaser etablerats, däribland the Social
Policy Indicators Database (SPIN). Bland de konsekvenser som behandlas ingår
marginalisering, inkomstfördelning, fattigdom, arbetslöshet, samt skillnader avseende
klass och kön. Flera av dessa områden kan teoretiskt och metodologiskt integreras utifrån
ett livsförloppsperspektiv. Under senare år har studiet av välfärdsstatens utfall utvidgats
mot hälsa.
På avdelningen bedrivs också forskning om social marginalisering med fokus på bl.a.
fattigdom, vräkningar och arbetslöshet. I samarbete med CHESS ansvarar avdelningen
för den longitudinella studien Stockholm Birth Cohort (Metropolit). Datamaterialet som
omfattar alla barn födda 1953 och som bodde i Storstockholm 1963 har genererat flera
studier där forskare på andra avdelningar och inom olika ämnen som nationalekonomi
och psykologi bidragit.
Forskare vid den socialpolitiska avdelningen är också med och leder InGRID-2
(Inclusive Growth Research Infrastructure Diffusion), som finansieras via EU Horizon
2020.
Susanne Alm har under större delen av året arbetat inom projektet Reproduktion av
ojämlikhet genom sammanflätade liv (RELINK). Projektet, som leds av Bitte Modin och
Ylva Almquist, är förlagt till Institutionen för Folkhälsovetenskap och finansierat av
FORTE. Susanne har också, tillsammans med bland andra Sara Brolin Låftman vid
Institutionen för Folkhälsovetenskap, arbetat med flera artiklar om olika aspekter av
ungdomars psykiska hälsa, samt tillsammans med Kenneth Nelson och Rense
Nieuwenhuis slutfört författandet av ett antologikapitel om fattigdomsutvecklingen
bland ålderspensionärer i Sverige, det senare på uppdrag av the World Bank. Slutligen
har hon också, tillsammans med Lena Roxell, slutfört en artikel om interners upplevelser
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av klosterverksamheten inom svensk kriminalvård, samt bidragit till en festskrift till Eva
Tiby, professor i kriminologi vid SU.
Young-Hwan Byun har publicerat artikeln, “Government Redistribution and Public
Opinion: A Matter of Contention or Consensus?” i International Journal of Sociology. Younghwan erhöll medel från Samhällsvetenskapliga fakulteten och Forum för Asienstudier vid
Stockholms universitet (187000 SEK). Han organiserade föredrag på temat “European
social policy from non-European perspective” vid ESPANETs (European Network for
Social Policy Analysis) årliga konferens. Young-hwan har presenterat sin forskning vid
ett flertal internationella konferenser och seminarier t.ex. 2018 års FISS konferens och
2018 års ESPAnet konferens. Young-hwan har gett två föreläsningar på temat
arbetsmarknadsreltaioner i Östasien vid en AKPA-kurs. Han har deltagit i
högskolepedagogiska kurser vid CeUL vid Stockholms universitet och i en metodkurs
organiserad av ECPR (European Consortium for Political Research). Young-hwan har
tillsammans med två kollegor varit ansvarig för att organisera seminarieserien
Stratifiering, välfärd och politik (SVS) vid SOFI.
Cassandra Engeman, postdoktor i sociologi, fortsatte sin forskning inom projektet som
hon under 2017 erhöll medel för från Marie Skłodowska-Curie stiftelsen från EUkomissionen. Projektet undersöker skälen till att det finns skillnader mellan länder
beträffande införandet av familjepolitik med ett fokus på (a) föräldraledighet för fäder
och (b) ledighet för att vårda svårt sjuka familjemedlemmar som man/hustru eller
partner. Hon presenterade sina preliminära resultat vid XIX International Sociological
Association World Congress of Sociology i Toronto. Engeman fortsatte att publicera
forskning från sin avhandling som studerar variationer i familjepolitik mellan
amerikanska stater. I en artikel publicerad i tidskriften Mobilization: An International
Quarterly visar hon hur statens finansiella resurser formar strategierna bland de som
förespråkar ledighet och hur mottagliga beslutsfattarnna är för förespråkarnas krav.
Engeman publicerade också en policy rapport om införandet av ledighetslagstiftning på
statlig nivå i USA. Denna data har använts i en artikel som för nuvarande är under
granskning hos en tidsskrift och som har publicerats som ett SOFI working paper. Under
2018 blev Engeman medlem av the International Network on Leave Policies and
Research. I denna roll kommer Engeman att vara medförfattare till uppdateringar kring
amerikansk familjepolitik. Hon presenterade sin forskning med koppling till USA och var
ordförande i en session vid årsmötena för the American Sociological Association och the
Society for the Study of Social Problems.
Ingrid Esser, docent i sociologi, har under 2018 fortsatt med jämförande socialpolitisk
och arbetslivsinriktad forskning inom ramen för ett VR-finansierat projekt om matchning
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mellan arbetsvärderingar och arbetskvalitet för hållbara arbetsliv tillsammans med Karen
M Olsen (NHH Bergen, Norge) och Tomas Berglund (Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet). Arbetet har resulterat i ett bokkapitel (i tryck
2019) och en artikel (manuskript för bedömning) om hur matchning på flera centrala
arbetskvaliteter är viktiga för anställdas arbetstillfredsställelse. En del av resultaten
uppmärksammades i Dagens nyheter och fick stor spridning. Esser har också kursansvar
med undervisning på kursen ”Komparativ sociologi” vid Sociologiska institutionen,
Stockholms Universitet, och kursen ”Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv”,
vid enheten för arbetsmarknadskunskap (AKPA) vid SOFI. Esser handleder för tillfället
en doktorand. Hennes uppdrag som ledamot i Insynsrådet på Inspektionen för
socialförsäkringen fortsätter.
Marie Evertsson är professor i sociologi med inriktning mot socialpolitik. Hon har
under året inlett arbetet i projektet GENPARENT Revealing Sources of Gendered Parenthood.
A multi-method comparative study of the transition to parenthood in same-sex and different-sex couples.
Projektet finansieras av Europeiska forskningsrådet (ERC) och är ett femårigt
Consolidator Grant (No. 771770) under EUs Horizon 2020 research and innovation
program. I projektet anställdes under hösten två doktorander (Madeleine Eriksson och
Allison Geerts). Projektet fokuserar på övergången till föräldraskap och fördelningen av
föräldraledighet, betalt respektive obetalt arbete i olikkönade och samkönade par i
Sverige, de nordiska länderna, Holland och USA. Evertsson har också arbetat med
Katarina Boye i ett (förlängt) projekt finansierat av Forte där föräldraledighetsuttag och
karriärutveckling i kvinnliga samkönade och olikkönade par i Sverige jämförs (Forte dnr.
2014-2347). Arbetet resulterade i en publikation i European Sociological Review i augusti 2018
och i flera manus under utarbetande. Under året har Evertsson har också slutfört arbetet
i projektet TransParent (www.transparent-project.com). Projektet samlar forskare från
åtta Europeiska länder för kvalitativa och kvantitativa studier av övergången till
föräldraskap i heterosexuella par (Transition to Parenthood). Tillsammans med Daniela
Grunow, Goethe University, Frankfurt har hon slutfört arbetet med en antologi baserad
på forskarnas analyser av intervjuer med föräldrar i de åtta länderna innan och efter att
de blivit föräldrar. Boken visar hur familjepolitk och nationell ’gender culture’ är centrala
för det sätt på vilket informanterna upplever och praktiserar föräldraskap. Utöver flera
inbjudna presentationer var Evertsson keynote speaker vid European Consortium for
Sociological Research (ECSR) konferens Causes and Consequences of Inequalities in Europe i
Paris i Oktober 2018.
Tomas Korpi, professor i sociologi särskilt arbetsmarknadssociologi och doktor i
nationalekonomi, har under året varit studierektor vid AKPA(t.o.m. 2018-09-30). Utöver
uppdraget som studierektor har han också undervisat på AKPA:s kurser, och bl.a. varit
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kursansvarig för tre av dem. Vad det gäller forskning har han främst sysslat med att leda
forskningsprogrammet “Towards Resilient Societies? Welfare State Institutions and
Individual Capabilities in a Changing Europe” finansierat av Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd (FORTE). Programmet, som löper till 2019, har som övergripande
tema välfärdsstatens strukturella förändringar med sänkta ersättningar vid
inkomstbortfall och ökad betoning på investeringar i medborgarnas humankapital.
Arbetet omfattar dels datainsamling i syfte att kartlägga omfattningen av förändringarna,
dels analyser av orsakerna till och konsekvenserna av dem. Särskilt fokus ligger här på
samspelet mellan transfereringar och offentligt finansierade tjänster inom områdena
utbildning, arbetsmarknad, familj och hälsa. Programmet omfattar för närvarande två
seniora forskare, fyra doktorander och två forskningsassistenter. Han dessutom fortsatt
sitt arbete med analyser av hur samspelet mellan socialpolitiska reformer och strukturella
förändringar på arbetsmarknaden inverkar på löner och sysselsättning. En del av arbetet
emanerar ur ett komparativt nordisk projekt som slutrapporterades 2015 och under året
har två articklar publicerats i internationella tidskrifter. Därutöver har han arbetat med
ytterligare två manuskript som båda har insänts till internationella tidskrifter för
bedömning.
Walter Korpi, professor i socialpolitik (emeritus) arbetar med jämförande analyser av
orsaker och konsekvenser av socialpolitik och ojämlikhet bland medborgare i västländer.
Analysen fokuserar på faktorer som driver skillnader mellan länder när det gäller
samhällsinstitutioner och andra strukturella aspekter av politiken och vilken relevans
dessa skillnader har för fördelningsresultat mellan medborgare. Sådana analyser kan
komplettera studier på individnivå genom att uppmärksamma makronivåkontext där
individuella skillnader i olikheter uppstår. Tillsammans med Stefan Englund undersöker
han det nära hundra år långa mönstret av vågliknande förändringar i arbetslösheten i
dessa länder, från den djupa förkrigsdepressionen till en lång efterkrigstidperiod av full
sysselsättning till de senaste årens återgång till relativt stabil höga arbetslöshet. Ett annat
gemensamt fokusområde omfattar utvecklingen av sociala medborgarrättigheter samt
socioekonomiska och könsskillnader med avseende på partisan politik, valinstitutioner
och religion. Jämförande analyser innefattar användning och utveckling av stora och ofta
historiska databaser. För att underlätta kausala diskussioner fokuserar analyserna här på
18 större länder med oavbruten politisk demokrati efter 1918 (Australien, Österrike,
Belgien, Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Japan, Norge,
Nederländerna, Nya Zeeland, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA). Uppsatser har
presenterats vid nationella och internationella konferenser.
Arvid Lindh, doktor i sociologi, publicerade två artiklar i internationella tidskrifter under
året. Det ena är samförfattad med Ingrid Esser (SOFI) och behandlar attityder till arbete
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och jobbkvalitet ur ett länderjämförande perspektiv. Den andra är samförfattad med
Ingemar Johansson Sevä (Umeå) och undersöker hur stödet för privatisering av
välfärdstjänster varierar bland lokalpolitiker i svenska kommuner. Under våren
spenderade Lindh fyra månader vid Stone center on Socio-Economic Inequality (vid City
University of New York) i form av ett Forte-finansierat utbyte. Lindh utgjorde svensk
representant i designteamet för International Social Survey Programme’s (ISSP)
kommande modul om ”Social Inequality” som färdigställdes vid ISSPs årsmöte i Mexiko
i maj. Dessutom så tillträdde Lindh som styrelseledamot i Sveriges Sociologförbund.
Lindh var föräldraledig på heltid i totalt fyra månader under den andra halvan av året.
Kenneth Nelson, professor i sociologi, bedriver jämförande socialpolitisk forskning.
Nelson har under året fortsatt leda arbetet med att utveckla SPIN-databasen, som
inkluderar institutionella och komparativa data över socialpolitiken för ett stort antal
länder. Under året har Nelson blivit beviljad nya forskningspengar, dels ett projekt kring
bostadsbidragens betydelse för bostadsstandarden i Sverige och andra EU-länder
(FORTE, 4 630 000 kronor), och dels ett projekt med syfte att uppdatera och utvidga
SPIN-databasen (Riksbankens jubileumsfond, 9 000 000 kronor). Nelson medverkar
också i flera andra svenska och internationella forskningsprojekt kring välfärdsstatens
organisering och konsekvenser. Han är fortfarande en av två forskningsledare för ett
europeiskt infrastrukturprojekt kring social tillväxt (InGRID-2). Bland Nelsons pågående
forskning kan nämnas ett manus om ensamstående föräldrar, arbetslöshet och fattigdom.
Studien är förnärvarande under granskning av the European Sociological Review. För
Världsbankens räkning har Nelson också avslutat ett arbete om fattigdom och ojämlikhet
bland svenska ålderspensionärer. Nelson har också genomfört en studie om fattigdom
bland äldre i västvärlden, för publicering i en ny handbok om fattigdom utgifen av
Routledge.
Rense Nieuwenhuis, docent i sociologi, var under 2018 tillsammans med Laurie C.
Maldonado redaktör för boken 'The Triple Bind of Single Parents: resources, employment,
and policies to improve well-being' (utgiven av Policy Press). Han har också dessutom
skrivit kapitlet “Single-Parent Families and In-Work Poverty” i Handbook of In-Work
Poverty (utgiven av Edward Elgar) och en rapport för UN Women (“Gender equality
and poverty are intrinsically linked: A contribution to the continued monitoring of
selected sustainable development goals”). Nieuwenhuis erhöll två forskningsanslag från
Forte för sina projekt “In it together? Supporting women's employment to reduce
economic inequality among all households” (ensam sökande) och “Adequate housing
conditions: the role of housing benefits in Sweden and abroad” tillsammans med Kenneth
Nelson, Susanne Alm och Ida Borg. Han var inbjuden att presentera sin forskning vid
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seminarier på University of Harvard och University of Mannheim. Han påbörjade ett
uppdrag som associerad redaktör för tidsskriften Community, Work & Family.
Thor Norström, är professor emeritus i sociologi med inriktning mot socialpolitik. En
stor del av hans verksamhet är inriktad mot sociologisk och epidemiologisk
alkoholforskning, ofta i samarbete med forskare vid andra institut, främst Karolinska
institutet, och Folkehelseinstituttet i Oslo. Under 2018 publicerade han åtta artiklar inom
alkoholepidemiologi tillsammans med olika samarbetspartners. Två av dessa behandlade
klassgradienten i ungdomars alkoholkonsumtion, tre rörde olika aspekter av utvecklingen
i ungdomars drickande. En artikel behandlade potentiella konsekvenser på
alkoholkonsumtion och skador av ett slopande av Systembolaget, i ett annat arbete
utvärderades effekten av utökade öppettider på krogen i Visby.
Yerko Rojas, doktor i sociologi, var under 2018 delvis tjänstledig från SOFI och arbetade
under denna tjänstledighet som forskare med inriktning ANDT vid Socialstyrelsen. Inom
ramen för sin tjänstgöring vid SOFI arbetade Yerko med sitt postdoc-projekt
“Självmordsbeteende från ett livscykelperspektiv – livsbanor, efterverkningar och sociala
sammanhang”. Hans arbete vid SOFI har resulterat dels i en artikel som publicerats på
nätet, öppen tillgång (“Open access”), av tidskriften Suicidology Online den tolfte
december 2018, dels i två kommande medförfattade kapitel i den andra utgåvan av
Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention.
Ola Sjöberg, professor i sociologi, arbetade under 2018 i projektet ”Arbetsvillkor i slutet
av arbetslivet, vägare till pension och hälsa efter pensionering” (finansierat av
Riksbankens Jubileumsfond). Han arbetade också med en sammanställning av s.k.
plattformsarbete i Sverige på uppdrag av Eurofound. Han har också fortsatt sitt arbete
med komparativa analyser av välfärdssystem, och främst då arbetslöshets- och
sjukförsäkring
Sten-Åke Stenberg är sedan 1999 professor i sociologi med inriktning mot arbetslöshet
och marginalisering. Hans forskning har i huvudsak två inriktningar: bostadssocial
marginalisering och livsförloppsstudier. Tillsammans med Denny Vågerö (CHESS,
Stockholms universitet) leder han forskningen baserad på en kohortstudie av
stockholmsbarn födda 1953: Stockholm Birth Cohort Study (SBC). Under perioden
december 2017 till mars 2018 var han gästprofessor vid RMIT, Melbourne, Australien
och är sedan november 2018 gästforskare på Institutionen för socialt arbete vis
Strockholms universitet.
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Välfärd och levnadsnivå
Forskningen om välfärd och levnadsnivå omfattar teoretiskt grundade empiriska studier
av individers levnadsförhållanden, vad gäller exempelvis familjeliv, arbetsliv och hälsa.
Såväl nivåer som fördelningar, liksom förändringar av nivåer och fördelningar, är centrala
studieobjekt. Forskarna inom området analyserar därmed både välfärdsutveckling och
ojämlikhet (social stratifiering), inom Sverige liksom i internationellt jämförande
perspektiv.
Ett stort antal projekt med skilda teoretiska infallsvinklar och olika empiriska underlag
genomförs vid avdelningen (se beskrivningarna i anslutning till individuella forskare
längre fram i detta avsnitt), men den viktigaste gemensamma databasen är
Levnadsnivåundersökningarna (LNU; se vidare nedan). Projektens resultat publiceras
främst i internationella tidskrifter och antologier, men ges även spridning i svenska fora
(bl.a. inom ramen för statliga utredningar i SOU-serien). Särskilt viktiga publikationer i
den svenska utgivningen har varit de antologier som skrivs i samband med varje ny våg
av LNU (med cirka ett decenniums mellanrum). 1984 utkom Välfärd i förändring;
Levnadsvillkor i Sverige 1968-1981, med Robert Erikson och Rune Åberg som redaktörer
(Prisma förlag; engelsk översättning 1987: Welfare in Transition, Clarendon Press). Efter
LNU 1991 publicerades Vardagens villkor; Levnadsförhållanden i Sverige under tre decennier
(Brombergs 1994), redigerad av Johan Fritzell och Olle Lundberg. LNU-vågen år 2000
gav upphov till Familj och arbete – vardagsliv i förändring (SNS Förlag 2004), där Magnus
Bygren, Michael Gähler och Magnus Nermo var redaktörer. Den senaste
undersökningen, genomförd 2010, utgör grundvalen för Ojämlikhetens dimensioner;
Uppväxtvillkor, arbete och hälsa i Sverige (Liber, 2014), redigerad av Marie Evertsson och
Charlotta Magnusson.
LNU är en återkommande surveyundersökning där ett riksrepresentativt urval av
Sveriges vuxna befolkning intervjuas om sina faktiska levnadsförhållanden inom en rad
områden, t.ex. familj, hälsa, utbildning, ekonomi, fritid, boende, politiskt deltagande och
sysselsättning/arbetsförhållanden. Inom ramen för levnadsnivåprojektet vid SOFI har
hittills sex levnadsnivåundersökningar (LNU) genomförts, åren 1968, 1974, 1981, 1991,
2000 och 2010. Nedan beskrivs den senaste omgången, LNU 2010, mer ingående. (För
mer information om LNU, se SOFIs hemsida. Där framgår även hur externa forskare
kan ansöka om att få tillgång till LNU-data.)
Urvalet för LNU 2010 består av 8 889 personer. Av dessa har 6 259 personer intervjuats
(inklusive 915 personer som har besvarat ett förkortat formulär). Detta motsvarar en
svarsfrekvens på 72,0 procent (61,5 procent exklusive det förkortade formuläret). Som
vanligt utgörs basen i urvalet av panelen, dvs. de som varit med i urvalet till en eller flera
tidigare omgångar av LNU. Till detta kommer nydragna urval av ungdomar och
invandrare. Detta gör att LNU motsvarar ett riksrepresentativt urval av 18-75 åringar i
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landet. För första gången ingår också de unga vuxna (20-28 år) som var med i urvalet
till Barn-LNU år 2000.
Liksom år 2000 har LNU 2010 kompletterats med en partnerenkät (Partner-LNU) och
en studie av barns och ungdomars levnadsvillkor (Barn-LNU). Partnerenkäten lämnas
till huvudrespondentens make/maka/sambo/partner och består huvudsakligen av ett
mindre utsnitt ur huvudformuläret. Enkäten ger t.ex. viktig information om vilka som
gifter sig/flyttar ihop, förhållanden som påverkar familjens levnadsvillkor (t ex om
maken är sjuklig, reser mycket i jobbet, eller ofta arbetar över), och den kan ligga till
grund för analyser av fördelningen av betalt och obetalt arbete mellan makar där det är
en stor fördel att uppgifter om hushållets förhållanden kommer från båda parter.
Frågorna i Partner-LNU har besvarats av 2 571 personer, vilket motsvarar en
svarsfrekvens på 76,8 procent. En nyhet för LNU 2010 är att intervjun avslutas med att
respondenten får fylla i en enkät med frågor om sin personlighet.
I Barn-LNU intervjuas de barn (10-18 år) som finns i huvudrespondentens hushåll med
en s.k. “hörenkät”. Barnen lyssnar på en ljudinspelning med frågor och besvarar dem i
ett svarshäfte där frågorna (av integritetsskäl) inte framgår. Frågorna behandlar samma
områden som huvudformuläret, dvs. ekonomi, hälsa, sociala relationer, boende, fritid
m.m. Frågorna i Barn-LNU har besvarats av 923 barn och ungdomar, vilket motsvarar
en svarsfrekvens på 72,0 procent.
En ny våg av LNU, den sjunde i ordningen, genomförs år 2020. Rådet för Forskningens
Infrastrukturer (RFI) vid Vetenskapsrådet (VR) beslöt hösten 2017 att ge ekonomiskt
stöd till den kommande datainsamlingen. Stödet från RFI avser ett konsortium med
namnet REWHARD (Nationell infrastruktur för longitudinella databaser för forskning om
relationer, arbete och hälsa över livsloppet), med säte vid Stockholms universitet och i
samarbete med Karolinska institutet, KI). Konsortiet, med finansiering från VR/RFI
för perioden 2018-22, omfattar fyra databaser: LNU, SLOSH (Swedish Longitudinal
Occupational Survey of Health), IMAS (Insurance Medicine All Sweden) och STODS
(Swedish Twin project Of Disability pension and Sickness absence).
Anton B. Andersson, forskare i sociologi, har under året medverkat i att slutföra
rapporten Hur går det för våra unga vuxna? En rapport om sysselsättning och levnadsvillkor.
Andersson har också arbetat med att vidareutveckla kapitel ur sin avhandling för att få
dem publicerade i tidskrifter samt med att initiera nya publikationer. Ämnesmässigt
handlar det om vilken roll socialt kapital har för att förklara arbetsmarknadsutfall och
utbildningsval. Detta är i linje med de två FORTE projekt Andersson är involverad i, dels
hans post-doc projekt ”Exkludering av etniska minoriteter från arbetsmarknaden - vilken
roll spelar sociala nätverk?”, dels projektet ”Tidiga arbetsmarknadsutfall för unga vuxna”
(YOUNGWORK) som leds av professor Carina Mood.

20

Erik Bihagen blev under året befordrad till professor i sociologi med inriktning mot
arbetsmarknadssociologi. Vid sidan av undervisning inom AKPA-programmet har Erik
fortsatt studera elitrekrytering på arbetsmarknaden (med Magnus Nermo och Lotta Stern).
Erik har också arbetat vidare inom projektet Tackling Inequalities in Time of Economic
Austerity (TITA) som analyserar bl.a. social rörlighet med finska registerdata, och ett
projekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond under ledning av Michael Tåhlin om
ungdomars och utlandsföddas etablering i arbetslivet, samt i ett projekt med Charlotta
Magnusson om ekonomiska konsekvenser av könsatypiska utbildningsval. Under året
publicerade Erik två bokkapitel (med Magnus Nermo respektive Charlotta Stern och Magnus
Nermo) samt en artikel i Research in Social Stratification and Mobility tillsammans med Paul
Lambert vid Stirling University. Tillsammans med Anders Böhlmark, Sara Kjellson och
Roujman Shahbazian fick Erik forskningsmedel från Forte för att studera betydelsen av
klass, utbildning och kön för livsinkomster.
Katarina Boye, docent i sociologi, har under året startat upp ett projekt om vård av sjukt
barn (vab) med finansiering från Riksbankens Jubileumsfond. Projektet fokuserar på uttag
av vab och dess konsekvenser i olika grupper av befolkningen så som föräldrar i olika
familjekonstellationer och med olika inkomstnivåer. Tillsammans med Marie Evertsson
studerade Boye vilka kvinnliga, samkönade par i Sverige som blir föräldrar och vem i
paret som är biologisk mor till parets gemensamma barn. Boye och Evertsson
publicerade också en artikel i European Sociological Review där uttaget av föräldraledighet i
dessa par jämförs med uttaget i olikkönade par. På temat fördelningen av föräldraledighet
och omsorg publicerade Boye och Evertsson en Socialförsäkringsrapport (2018:3) samt,
tillsammans med Jeylan Erman (University of Pennsylvania), en artikel i Demographic
Research. Inom forskarnätverket TransParent (www.transparent-project.com) arbetade
Boye tillsammans med Jenny Alsarve (Örebro universitet) och Christine Roman (Örebro
universitet) med det svenska kapitlet i den andra boken om övergången till föräldraskap
i åtta europeiska länder, New Parents in Europe. Work-Care Practices, Gender Norms and Family
Policies. Boken redigeras av Evertsson och Daniela Grunow (Goethe-Universität Frankfurt
am Main) och ges ut under våren 2019. Tillsammans med Anne Grönlund (Umeå
universitet) publicerade Boye en artikel i Work, Employment and Society om könsskillnader
i kvalifikationsnivå tidigt i karriären samt hur dessa hänger samman med lön.
Margarita Chudnovskaya, postdok i sociologi, har under året fortsätt arbete med
publicering av hennes avhandling. Hon presenterade sin studie "Childlessness among
highly educated men in Sweden" på European Population Conference i Belgien och
studien har nu publicerats i European Journal of Population. Även hennes studie "Housing
context and childbearing in Sweden: a cohort study" har publicerats i Housing Studies. Hon
har påbörjat en ny studie om barnlöshet och utbildning i Sverige och presenterat det
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internt. Tillsammans med Linus Andersson har hon jobbat på en studie om
distansutbildning på högskolenivå som har också presenterats internt. Hon har också fått
anslag av European Sociological Research Council för att organisera ett workshop vid
SOFI i maj 2019.
Per Engzell, fil dr i sociologi, är sedan september 2017 i huvudsak postdok vid Nuffield
College, Oxford, men även verksam inom Carina Moods projekt Sammanhängande
ojämlikheter. Under året har han fått två artiklar accepterade för publikation: "Aspiration
Squeeze: The Struggle of Children to Positively Selected Immigrants" (Sociology of
Education) samt "What Do Books in the Home Proxy For? A Cautionary Tale" i
(Sociological Methods and Research). Därutöver har han fortsatt forskningssamarbeten bl a
med Carina Mood och Jan O. Jonsson vid SOFI, samt Are Skeie Hermansen (sociologi, Oslo)
och Thor Berger (ekonomisk historia, Lund). Det senare samarbetet utmynnade i en artikel
publicerad PNAS i början av 2019.
Robert Erikson, professor emeritus i sociologi, har ägnat arbete under året åt fortsatta
studier av hur kvinnors och mäns utbildning och sociala position avhänger av deras
sociala bakgrund. Han är engagerad i en komparativ studie där vi jämför primära och
sekundära effekter vid övergången till universitetsstudier i Storbritannien, Tyskland och
Sverige. Bland Eriksons uppdrag kan nämnas att han är ledamot av ESO
(Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi), att han är ordförande för IFAU:s
vetenskapliga råd och ledamot av de vetenskapliga råden inom Riksrevisionen och SNS.
Peter Fallesen, docent och forskare, har publicerat en artikel i Labour Economics om
effekten av arbetsmarknadspolitiska insatser på kriminalitet tillsammans med Lars Pico
Geerdsen (Kraks Foundation), Torben Tranæs (Danish National Centre for Social Research)
och Susumu Imai (Hokkaido University). Han har också tillsammans med flera
medförfattare publicerat en artikel om fertilitet i de nordiska länderna i European Journal
of Population och en artikel om effekten av ADHD medicin på betyg i Plos One. Fallesen
har också skickat in reviderade artiklar till Acta Sociologica och Health Economics
(tillsammans med medförfattare) och har ett ”conditional accepted” bokkkapitel hos
Springer. Fallesen har under en månad varit varit gästforskare vid Institute for Research
on Poverty, UW-Madison och har under två veckor varit gästforskare vid Department of
Policy Analysis and Management, Cornell University. Han arbetar för nuvarande med ett
projekt om överföring av kognitiva förmågor mellan flera generationer och om
intergenerationell överföring av institutionella kontakter.
Michael Grätz började som forskare inom LNU-gruppen i september 2018 efter att ha
lämnat en anställning vid Nuffield College, University of Oxford. Hans forskning
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fokuserar på att identifiera faktorer som påverkar den intergenerationella överföringen
av fördelar. Han har en Ph.D. från the European University Institute in Florence,
Italy. Han har under året publicerat en studie om skillnader och likheter i utbildning
mellan syskon i Tyskland i tidsskriften Sociological Science.
Karin Halldén, docent i sociologi, har i huvudsak varit föräldraledig under 2018. Under
tidigare år har Halldén bland annat arbetat i ett nordiskt projekt om könsskillnader i
akademiska karriärer och, tillsammans med Anders Stenberg, analyserat betydelsen av RUTavdrag för fertilitet och skilsmässa. Vidare har Halldén studerat könsgapet i löneförmåner
samt, tillsammans med Liana Fox, undersökt könsspecifik överföring av utbildning över
tre generationer. Halldén har varit kursansvarig och undervisat både på AKPA
(”Sociologiska perspektiv på arbetsmarknaden i teori och praktik”) och Sociologiska
institutionen (”Social stratifiering på arbetsmarknaden”) samt handlett uppsatser på coch masternivå. Hon är också associate editor för den vetenskapliga tidskriften Social
Politics.
Jan O. Jonsson, professor i sociologi, var under 2018 tjänstledig på 80% för en tjänst
som Official Fellow vid Nuffield College, Oxford. Årets mest omfattande arbete gällde
slutförandet av den komparativa volymen Growing up in Diverse Societies: The Integration of
the Children of Immigrants in England, Germany, the Netherlands, and Sweden (Oxford University
Press), redigerad tillsammans med Frank Kalter, Mannheims universitet, Frank van
Tubergen, Utrecht och Anthony Heath, Oxford. Denna bok baseras på ett datamaterial och
ett projekt (CILS4EU) om etnisk integration av ungdomar, som Jonsson är svensk
forskningsledare för. En svensk volym som använder longitudinella data från detta
projekt pågår i samarbete med flera forskare vid SOFI och universitetet i Mannheim.
Jonsson leder också det sammankopplade komparativa utbildningsprojektet ED4EU,
med bl.a. Per Engzell, Oxford och Frida Rudolphi, där arbetet med en redigerad volym
pågick under året. Ett kapitel, skrivet tillsammans med Stephanie Plenty, har presenterats
internationellt. Med Carina Mood och Engzell studerade han social mobilitet och
ojämlikhet, varav en studie om social rörlighet över tre generationer. Med Robert Hellpap,
Oxford och Isabel Raabe, ETH Zürich, analyserade han interetniska sociala nätverk.
Charlotta Magnusson, docent i sociologi, har under året fortsatt med
forskningsprojekten: ”Föräldraskapets konsekvenser för karriärer: vilka påverkas och
varför?” (FORTE) tillsammans med Magnus Bygren (Sociologiska Institutionen) och
Michael Gähler (Sociologiska Institutionen) och “Arbetsmarknadens förlorare och vinnare
– Longitudinella studier av hur uppväxtförhållanden och överföringar mellan
generationer är relaterade till unga vuxnas villkor och val på arbetsmarknaden” (FORTE)
tillsammans med Erik Bihagen (SOFI) och Magnus Nermo (Sociologiska Institutionen).
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Under året har hon också startat upp projektet ”Kvinnors och mäns sjukfrånvaro – varför
så olika? (O)betalt arbete, hälsa och sjukdom bland kvinnor och män under fem
decennier” (FORTE). Hon har under året publicerat artiklar i de ovanstående projekten,
bland annat en tillsammans med Anne Grönlund (Umeå universitet) i Gender Issues där de
studerar samband mellan personlighet och yrkesval. I en annan studerar hon och Magnus
Nermo, publicerad i Journal of Youth Studies, samband mellan självkänsla i barndomen och
yrkesprestige som ung vuxen. Hon är även medlem i det FORTE-finansierade nordiska
nätverket: Jämställdhet och samspelet välfärdsstat-arbetsliv- familj.
Carina Mood, professor i sociologi, har under året jobbat med det Forte-finansierade
forskningsprogrammet MINQ och ett Forte-projekt om barns och ungas ekonomi och
sociala relationer. Dessutom har hon varit tjänstledig på 20 % för att arbeta på Institutet
för Framtidsstudier i projektet YOUNG (om barns och ungas levnadsvillkor), och
projektet YOUNGWORK (om ungas arbetsmarknadsinträde). Hon har under året bland
annat studerat inter- och multigenerationella samband i socioekonomiska utfall med Jan
O Jonsson och Per Engzell, och ojämlikhet i och koncentration av olika levnadsnivåproblem
med Sara Kjellsson. I maj publicerade hon, tillsammans med projektgruppen för
YOUNGWORK, de första resultaten om ungas tidiga arbetsmarknadsutfall i en rapport
och vid ett seminarium. Tillsammans med Jan O Jonsson, Frida Rudolphi och Stephanie Plenty
jobbade hon med analyser av ungas integration, och presenterade resultat vid ett
seminarium i riksdagen. Under året publicerade hon också två kapitel, varav ett med Jan
O Jonsson, I boken Growing up in Diverse Societies: The Integration of the Children of Immigrants in
England, Germany, the Netherlands, and Sweden (Oxford University Press), redigerad av Frank
Kalter, Mannheims universitet, Frank van Tubergen, Utrecht och Anthony Heath, Oxford.
Boken baseras på datamaterialet CILS4EU, och en svensk volym som använder
longitudinella data från detta projekt pågår i samarbete med flera forskare vid SOFI och
universitetet i Mannheim.
Frida Rudolphi, doktor i sociologi, har under året fortsatt att studera könsskillnader i
skolprestationer inom ramen för ett projekt FORTE-finansierat projekt, där data från
den svenska delen av CILS4EU används. Tillsammans med Jörg Dollmann (Mannheims
universitet) har hon arbetat med komparativa studier om strukturell integration. Hon har
även, tillsammans med medarbetare vid SOFI och Institutet för Framtidsstudier, arbetat
med en rapport om unga personers sysselsättning, lett av Stephanie Plenty.
Roujman Shahbazian, doktor i sociologi, har under året reviderat kapitel från sin
avhandling för tidskrifter. Tillsammans med Erik Bihagen (SOFI), Anders Böhlmark (SOFI)
och Sara Kjellsson (SOFI) påbörjade han studier om inkomstojämlikhet över livet, bl. a om
betydelsen av klass, kompetens och kön. Vidare är han också engagerad i ett
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interdisciplinärt samarbete med Mohammad H. Sepahvand (Uppsala Universitet) som
fokuserar på Burkina Faso och individers attityder gentemot risktagande. Från september
2018 var han tjänstledigt från SOFI för ett vikarierande lektorat på sociologiska
institutionen vid Stockholms universitet och arbete vid Statistiska Centralbyrån (SCB),
men bibehöll en affiliering till SOFI.
Sara Kjellsson, doktor i sociologi, inledde året med att disputera. Hon försvarade
avhandlingen “Sick of work? Questions of class, gender and self-rated health” i januari
2018. Kjellsson har sedan under året arbetat i det FORTE-finansierade projektet
”Sammanhängande ojämlikheter. Flerdimensionella perspektiv på ojämlikhet i dagens
Sverige” där Carina Mood är forskningsledare. Kjellsson har, tillsammans med Mood,
arbetat med att på basis av LNU-undersökningens samtliga årgångar utvidga bilden av
ojämlikhetens utveckling i Sverige och därtill anlägga ett multidimensionellt perspektiv.
Hon har under året även arbetat på Institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms
Universitet, där hon ingår i projektet Mechianisms behind growing inequalties in health
– going beyond existing explanations som leds av professor Olle Lundberg. Utöver detta
handledde Kjellsson uppsatser på kandidat- och masternivå på Sociologiska institutionen.
Michael Tåhlin, sedan 1998 professor i sociologi med inriktning mot levnadsnivån, har
under året arbetat med bl.a följande projekt: (a) förberett en ny våg av
Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2020, bl.a. genom att medverka i ledningen för
infrastrukturkonsortiet REWHARD, finansierat av Vetenskapsrådet (VR) 2018-2022, där
LNU ingår som en av fyra databaser vid SU och Karolinska Institutet (KI); (b) analyserat
hur ungdomars sysselsättningsmönster i Europa sammanhänger med strukturell
omvandling av arbetslivet med avseende på utbud och efterfrågan på kvalifikationer; en
artikel (medförfattare Johan Westerman) publicerades i slutet av året i European Societies; en
motsvarande analys av utlandsföddas sysselsättning pågick under året, i ett samarbete
mellan Tåhlin, Westerman och Ryszard Szulkin, där ett artikelmanus förelåg vid årets slut;
båda analyserna görs inom ramen för ett projekt finansierat av Riksbankens
jubileumsfond (RJ) 2017-19; (c) undersökt hur klass och genus är relaterade till varandra
som grundläggande dimensioner i arbetslivets sociala och ekonomiska struktur;
dataunderlag är främst LNU 2010 men även European Social Survey (ESS) 2010;
preliminära resultat presenterades vid sociologidagarna i Lund, mars 2018; projektet är
ett samarbete med Charlotta Magnusson, SOFI; (d) analyserat jobbstrukturens utveckling i
Sverige 1974-2010, med utgångspunkt i forskningen om jobbpolarisering; ett utkast till
rapport att utges av Arena skrevs under året, med sikte på publicering våren 2019.
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Arbetsrätt
Sabina Hellborg, doktor i civilrätt och gästlärare på AKPA, disputerade i maj 2018 med
avhandlingen Diskrimineringsansvar: en civilrättslig undersökning av förutsättningarna
för ansvar och ersättning vid diskriminering. Hon har undervisat och varit ansvarig för
kurser i arbetsrätt på AKPA I och II.
Erik Sjödin, universitetslektor i civilrätt, särskilt arbetsrätt. Efter återkomst i arbete efter
föräldraledighet har jag inlett mitt arbete i det av Vetenskapsrådet finansierade projektet
”An inclusive and sustainable Swedish labour law - the ways ahead”. Min del rör löner
och då särskilt minimilön. Hittills har det resulterat i en artikel om den processrättsliga
frågan om vilken domstol som ska avgöra tvister om stridsåtgärder. Utöver det har Erik
inlett arbetet med en artikel om brottet människoexploatering och hur det samspelar med
arbetsrätten. Därutöver har jag som redaktör arbetat med en antologi där samtliga som
disputerat i arbetsrätt under 2010-talet medverkar. Antologin kommer att ges ut under
2019.

Finansiering
SOFI består av ett forskningsinstitut (SOFI/FO) och en grundutbildningsenhet
(SOFI/GU) med namnet Arbetsmarknadskunskap med management (AKPA).
Verksamheten vid SOFI finansieras av anslag från fakultetsnämnden, bidrag från
forskningsråd och myndigheter samt utbildningsbidrag och stipendier.
År 2018 var fakultetsnämndens anslag 27 655 tkr till SOFI/FO och 8 764 tkr till
SOFI/GU. Bidragen från forskningsråd och myndigheter år 2018 var sammanlagt 48 032
tkr enligt följande. I tabellen rapporteras endast externt finansierade forskningsprojekt
där kontraktet slutits mellan finansiär och SOFI. Det innebär att t.ex. stipendier samt
bidrag till forskningsnätverk och konferenser inte räknas in i totalsumman. Dessutom
deltar forskare vid SOFI också i forskningsprojekt med andra huvudmän än SOFI.

Forskningsfinansiering
Projektledare
Andersson Anton
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Projektnamn

Finansiär

Exkludering av etniska
minoriteter från
arbetsmarknaden - vilken roll
spelar sociala nätverk?

FORTE

2018
1 000 000

Andersson Joona Pernilla

Andersson Joona Pernilla

Björklund Anders
Boschini Anne
Boschini Anne
Boye Katarina

Byun Young-hwan

Böhlmark Anders
Celikaksoy Aycan

Estrada Felipe

Evertsson Marie

Inkomströrlighet mellan och
inom generationer för inrikes
och utrikes födda: Vilken roll
spelar egenföretagande?
Nyanländas etablering på
arbetsmarknaden: Hur
påverkar deltagande i olika
typer av insatser hos
Arbetsförmedlingen
möjligheten för nyanlända att
få ett jobb?
Populism, Inequality and
Institutions
Nudging - vägen till mer
jämställda anställnings- och
befordringsförfaranden?
Barnlösa män och icke
föräldralediga fäder
Vabbande föräldrar på en
ojämnställd arbetmarknad.
Hur varierar tillfällig
föräldrapenning för vård av
barn och dess löneeffekt med
socioekonomisk position och
familjesituation?
Hur påverkar strukturen på
välfärdsstatens skatter och
förmåner allmänhetens stöd
för omfördelning?
Utbildningssegregation i
Sverige: Dynamik,
mekanismer och effekter
Education and Employment
Careers of Refugee Youth who
arrived as Unaccompanied
minors and Separated
Children
Den ojämlika brottsligheten:
En studie av brottslighetens
sociala och rumsliga
förändring.
GENPARENT: Revealing
Sources of Gendered
Parenthood: A multi-method

VR

1 000 000

IFAU
600 000

Norface
FORTE

700 000
1 080 000

VR

1 600 000

RJ
650 000

FORTE

800 000

VR
890 000
FORTE

1 200 000

VR

1 791 000

EU H20
ERC

7 266 387
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Hallden Karin
Hederos Karin

Jäntti Markus
Korpi, Tomas

Lindh Arvid

Lindh Arvid
Lindh Arvid

Magnusson Charlotta
Magnusson Charlotta
Magnusson Charlotta
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comparative study of the
transition to parenthood in
same-sex and opposite-sex
couples
Research on Gender Equality
in Research and Innovation
Subjective performance
evaluations, carrier trajectories
and gender bias; Evidence
from Swedish law clerks
Tackling Inequalities in Time
of Austerity (TITA2)
Programstöd
välfärdssamhället: Mot ett
hållbart samhälle?
Välfärdsstatens institutioner
och individuella resurser i ett
föränderligt Europa.
Institutionell tillit och
välfärdspolitiska preferenser
ur ett länderjämförande
perspektiv: Marknadens
bortglömda roll.
Social tillit och demokratisk
klasskamp i moderna
välfärdsstaten
Klasskillnader i attityder till
ekonomisk ojämnlikhet och
omfördelning ur ett
länderjämförande perspektiv;
en vistelse vid Stone center on
socio- economic inequality,
City university of New York.
Föräldraskapets
konsekvenser för karriärer:
vilka påverkas och varför?
Nordic Center for Research
on Gender Equality in
Research and Innovation
Kvinnor och mäns
sjukfråvaro- varför så olika?
(O)betalt arbete, hälsa och
sjukdom bland kvinnor och
män under fem decennier

Nordicore
369 782
Vetenskapsakademin

392 000

Academy of
Finland

836 350

FORTE

2 000 000

VR

1 132 000

FORTE

1 100 000

FORTE
177 442

FORTE

1 000 000

Nordicore
158 478
FORTE

1 100 000

Mood Roman Carina

Mood Roman Carina
Nelson Kenneth
Nelson Kenneth

Nelson Kenneth
Rickne Johanna
Rickne Johanna
Rojas Yerko

Rudolphi Frida
Sandberg Anna
Sandberg Anna
Sauermann Jan

Sammanhängande
ojämlikheter:
Flerdimensionella perspektiv
på ojämlikhet i dagens Sverige
Ekonomiska resurser och
sociala relationer bland barn
och unga
Nätverket för forskning om
socialpolitik och välfärd.
Expanding Rights in an Age
of Retrenchment: Women,
Social Movements and the
Politics of Family Leave
InGRID - 2

FORTE

3 500 000

FORTE

1 500 000

FORTE
EU/Marie
Curie
EU/H2020

Vägar till en mer jämställd
arbetsmarknad
Wallenberg Academy Fellow
KAW
Sociala processer på den
svenska kreditmarknaden marginalisering och
återetablering
Könsskillnader i utbildning:
Hur uppstår de?
Könskillnader i yrkesval,
karriär och lön
Könskillnader i yrkesval,
karriär och lön
Sibling Spillover Effects

FORTE

Arbetsvillkor i slutet av
arbetslivet, vägar till pension
och hälsa efter pensionering
An inclusive and substainable
Swedish labour market- the
way ahead
Långsiktiga kausala effekter
av gymnasieutbildning
Kan vi minska könslönegapen
genom interventioner i
löneförhandlingar?
Identifikation av kausala
orsakssamband och
interventioner.

RJ

200 000
717 000
1 190 000

600

770 000
1 000 000

FORTE

1 500 000

FORTE
900 000
VR

703 000

FORTE
800 000
IFAU
600 000

Sjöberg Ola
Sjödin Erik
Stenberg Anders
Säve-Söderberg Jenny

782 861

VR
614 037
VR

1 500 000

VR

2 040 000
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Tåhlin, Michael
Tåhlin, Michael

Tåhlin, Michael

Wadensjö Eskil

Motivation och ojämlikhet på
arbetsmarknaden.
Kunskapssamhällets mörka
sida? Nedgången i ungdomars
och utlandsföddas
sysselsättning.
Nationell infrastruktur för
forskning om sociala
realtioner, arbete och hälsa
över livsloppet
(REWHARD)
Ett nytt hållbart arbetsliv –
trender, hälsoeffekter och
styrmedel

TOTALA BIDRAG
2018

FORTE
RJ

570 000
1 144 000

VR
984 000

FORTE

173 421

48 031 758

Utbildning
Enheten för arbetsmarknadskunskap med management (AKPA) är sedan 1972 en del
av Institutet för social forskning. AKPA ger flera olika kurser på grundnivå.
Arbetsmarknadskunskap med managment I (30 hp) ger studenterna en bred orientering
inom arbetsrätt, arbetsmarknadsekonomi och personal- och organisationsteori medan
fortsättningskursen AKPA II (30 hp) fördjupar och vidareutvecklar dessa kunskaper.
Kurserna ges på helfart dagtid. Tillsammans med sociologiska och nationalekonomiska
institutionen ger AKPA även kandidatprogrammet Arbetsliv och arbetsmarknad (AA,
180 hp), inom vilket studenterna läser två terminer hos AKPA. Det totala antalet
studenter (inklusive AA studenterna) var 135 på AKPA I och 55 på AKPA II under
vårterminen och 145 på AKPA I och 50 på AKPA II under höstterminen.
AKPA ger även en kurs i Arbetsmarknadspolitik och ekonomi (7,5 hp) inom Studieoch yrkesvägledarprogrammet varje hösttermin, en kurs som också ges som fristående
kurs. Under höstterminen 2018 var det 37 studenter som läste den som fristående kurs.
På samma sätt ger AKPA kursen Löner, lönebildning, och lönestruktur (7,5 hp) dels
inom kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, dels som fristående kurs.
Under 2018 var det på vårterminen 75 studenter som läste den inom programmet och
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16 som fristående. På höstterminen var det 96 studenter som läste den inom
programmet och 19 studenter som fristående. Båda dessa kurser ges på helfart dagtid.
Under 2018 gavs dessutom den fristående kursen Individ, organisation och
arbetsmarknad: sociologiska perspektiv på yrken och arbetsplatser (7,5 hp) med 24
studenter på halvfart dag/kväll under vårterminen och 18 studenter under
höstterminen.
AKPA tillhandahåller även uppdragsutbildningar. Mer specifikt har AKPA under 2018
ordnat två uppdragsutbildningar åt TCO i Arbetsmiljökunskap (7,5 hp) med Ola
Sjöberg som kursansvarig lärare respektive Samhällsekonomi, lönebildning och fackliga
utmaningar (7,5 hp) med Tomas Korpi som kursansvarig lärare.
Personalen har under året bestått av tre professorer, fyra docenter, en universitetslektor,
en gästlärare, en biträdande studierektor och två utbildningsadministratörer. Två av
professorerna, Erik Bihagen och Ola Sjöberg, är sociologer, medan den andre, Tomas Korpi,
är både arbetsmarknadssociolog och arbetsmarknadsekonom. De tre docenterna, Anne
Boschini, Karin Edmark och Anders Stenberg är arbetsmarknadsekonomer. Erik Sjödin,
universitetslektor, undervisar i arbetsrätt såsom även gästläraren Sabina Hellborg. Frida
Engström är bitr. studierektor och studievägledare, och Elma Sose och Emma Lindhagen
utbildningsadministratörer. Dessutom har AKPA haft lärare anställda för enstaka
kurser, nämlig Emma von Essen (SOFI), Ingrid Esser (SOFI), Karin Halldén (SOFI), Karin
Hederos (SOFI), Susan Niknami (SOFI), Johanna Palm (Sociologiska institutionen, SU)
och Anna Sandberg (SOFI). Härutöver har en rad kvalificerade gästföreläsare från bl.a.
SOFI, myndigheter och näringsliv samt arbetsmarknadens parter medverkat.
SOFIs forskare deltar också i undervisning (inklusive handledning) inom
grundutbildning, avancerad nivå och forskarutbildning anordnad av andra institutioner
vid SU, främst i nationalekonomi och sociologi. En förteckning över kursansvar samt
föreläsare på kurser på avancerad och forskarnivå finns i Appendix.

Samverkan
SOFIs forskare bidrar till universitetets uppdrag att samverka med det omgivande
samhället på flera sätt. Institutets forskare informerar regelbundet om sin forskning i
media. Exempelvis uppmärksammades artikel "Competing Identities: A Field Study of
In‐ Group Bias Among Professional Evaluators" av Anna Sandberg (publicerad i
Economci Journal) av Financial Times kolumnisten Sarah O'Connor i en kolumn med
rubriken ”Diversity coaching from the Olympic dressage event”. Olof Bäckman
intervjuades i danska Weekendavisen om könsskillnader i brottslighet. och den finska
tidningen Yle citerade Michael Gählers forskning (i samarbete med Maria Brandén och
Magnus Btgren) om chansen att få jobb för kvinnor vid längre pendlingsavstånd.
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Nationellt uppmärksammades exempelvis forskning av Anne Boschini (tillsamans med
Kristin Gunnarsson och Jesper Roine) om kvinnors representation i toppskiktet i
inkomstfördelningen i flera media t.ex. Kollega och Dagens Nyheter. Ingrid Esser
intervjuades i Dagens Nyheter om svenskarnas missnöje med sina jobb och Pernilla
Andersson Joona intervjuades i Radio P4 Östergötland om invandrares integration på
arbetsmarknaden. SOFI-forskaren Johann Rickne skrev tillsammans med Torsten
Person och Olle Folke en debattartikel om hur arbetsmarknaden och
inkomstfördelningen kan förklara Sverigedemokraternas framgångar på DN-debatt. Mer
information om SOFI-forskare i media finns under “SOFI i media” på hemsidan.
För det andra deltar institutets forskare som ledamöter, experter och sakkunniga i
styrelser, råd, kommittéer, arbetsgrupper m.m. Som exempel kan nämnas styrelsen för
Riksbankens Jubileumsfond, generalförsamlingen för European Social Survey, styrelser
vid CHESS, Forte och IIES, IFAUs och SBUs vetenskapliga råd, som ledamöter i KVA,
European Consortium of Sociological Research (ECSR) och Regionala
etikprövningsnämnden (EPN) i Stockholm, samt ordförandeskap för användarråd vid
SCB. En förteckning över samverkan för året återfinns i Appendix.
För det tredje har SOFI två öppna seminarieserier. På seminarieserien i
Arbetsmarknadsekonomi, som leddes av Ian Burn ochSimona Bejenariu hölls 28 seminarier
under året. På seminarieserien Social stratifiering, välfärd och socialpolitik, som leddes av Younghwan Byun, Arvid Lindh och Margarita Chudnovskaya hölls 18 seminarier under året.
Rubrikerna återfinns i Appendix.
För det fjärde gästas SOFI varje år av forskare. Under 2018 vistades 18 forskare och
doktorander för kortare eller längre perioder vid SOFI. En förteckning finns i Appendix.
Slutligen deltar forskare från SOFI i olika internationella samarbetsprojekt.
Exempelvis är Tomas Korpi ledamot i Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschungs
(WZB) vetenskapliga råd. Kenneth Nelson är medlem av styrgruppen för EU-projektet
Inclusive Growth Research Infrastructure Diffusion (InGRID), Eskil Wadensjö är
styrelsemedlem i ENRSP (European Network for Research on Supplementary Pensions)
och Michael Tåhlin är ledamot av styrelsen för European Social Survey (ESS). Mer detaljer
finns på institutets hemsida och på forskares personliga hemsidor.

Ledning
SOFI leds av en styrelse, som ska bestå av en ordförande samt minst fem och högst tio
andra ledamöter. Majoriteten av ledamöterna ska vara vetenskapligt kompetenta
(doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens). Institutets föreståndare

32

ingår i styrelsen. En personalrepresentant samt två doktorandrepresentanter ingår också
i styrelsen.
Institutet leds under styrelsen av en föreståndare. Till sin hjälp har föreståndaren en
ledningsgrupp. Den träffas regelbundet för informella överläggningar.

Styrelseledamöter vid slutet av 2018
Markus Jäntti (föreståndare SOFI, ordförande), Ola Leijon (Inspektionen för
socialförsäkringen), Caroline Olgart Höglund (Försäkringskassan), Anna Lilja Qvarlander
(Sveriges kommuner och landsting), Petra Nilsson (Arbetsförmedlingen) Charlotta
Magnusson (personalrepresentant) samt Eva-Lisa Palmtag (doktorandrepresentant).

Suppleanter vid slutet av 2018
Pernilla Andersson Joona (ställföreträdande föreståndare), Susanne Fahlén (Inspektionen för
socialförsäkringen), Christina Björk (Sveriges kommuner och landsting), Karin Hederos
(personalrepresentant), Ieva Reine (Försäkringskassan) samt Mohammad Taslimi
(Arbetsförmedlingen) och Charlotta Boström (doktorandrepresentant).

Verkställande ledning vid slutet av 2018
Ledningsgruppen bestod vid slutet av 2018 av Markus Jäntti (föreståndare), Pernilla
Andersson Joona (stf.föreståndare), Anne Boschini (studierektor, AKPA), Marie Evertsson,
Tomas Korpi, Matthew Lindquist, Erik Lindqvist, Charlotta Magnusson (jämställdhetsombud),
Carina Mood, Maria Mårtensson (administrativ chef), Kenneth Nelson, Johanna Rickne, Dan-Olof
Rooth, Sten-Åke Stenberg, och Michael Tåhlin.
Daniel Fredriksson var skyddsombud.

Personal
Personal vid slutet av 2018
Susanne Alm FD, docent i sociologi, forskare
Adam Altmejd, FD i nationalekonomi, forskare
Pernilla Andersson Joona FD, docent i nationalekonomi, forskare
Anton B. Andersson, FD i sociologi, forskare
Simona Bejenariu, FD nationalekonomi, postdok
Erik Bihagen FD, docent i sociologi, universitetslektor
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Anders Björklund professor i nationalekonomi särskilt utvärderande
arbetsmarknadsforskning sedan 1990
Anne Boschini FD, docent i nationalekonomi, universitetslektor, studierektor vid AKPA
Charlotta Boström doktorand i nationalekonomi
Katarina Boye FD, docent i sociologi, forskare
Sofi Burman forskningsassistent
Ian Burn, FD i nationalekonomi, PostDoc
Young-hwan Byun PhD i statsvetenskap, postdok
Anders Böhlmark FD, docent i nationalekonomi, forskare
Aycan Çelikaksoy PhD i nationalekonomi, forskare
Margarita Chudnovskaya, FD i sociologi, PostDoc
Iman Dadgar doktorand i nationalekonomi
Laure Doctrinal doktorand i sociologi
Karin Edmark FD, docent i nationalekonomi, universitetslektor
Mari Eneroth forskningsassistent
Cassandra Engeman, FD i sociologi, forskare
Stefan Englund FK, forskningsingenjör
Frida Engström bitr studierektor vid AKPA
Per Engzell FD i sociologi, forskare
Robert Erikson professor i sociologi med inriktning mot levnadsnivån sedan 1986
Madeleine Eriksson, doktorand i sociologi
Emma von Essen, FD i nationalekonomi, forskare
Anni Erlandsson doktorand i sociologi
Ingrid Esser FD, docent i sociologi, forskare
Peter Fallesen FD, docent i sociologi, postdok
Ante Farm TeknL, FD, docent i nationalekonomi, forskare
Maria Forslund doktorand i sociologi
Daniel Fredriksson doktorand i sociologi
Allison Geerts, doktorand i sociologi
Michael Grätz, FD i sociologi, forskare
Karin Halldén FD, docent i sociologi, forskare
Karin Hederos FD i nationalekonomi, forskare
Emma Heikensten doktorand i nationalekonomi
Sabina Hellborg, Jur. Dr., gästlärare
Caroline Hertzman, ekonom
Simon Hjalmarsson doktorand i sociologi
Jan O. Jonsson professor i sociologi med inriktning mot levnadsnivån sedan 1998
Markus Jäntti professor i nationalekonomi särskilt arbetsmarknadsekonomi sedan 2009
Anna Kahlmeter doktorand i sociologi
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Sara Kjellsson FD i sociologi, forskare
Kristian Koerselman FD i nationalekonomi, systemadministratör
Tomas Korpi FD i nationalekonomi, FD i sociologi, professor i sociologi
Walter Korpi professor i socialpolitik sedan 1973
Chaim la Roi, FD i sociologi, forskare
Lena Lindahl FD, docent i nationalekonomi, forskare
Arvid Lindh FD i sociologi, forskare
Matthew Lindquist FD, professor i nationalekonomi särskilt arbetsmarknadsekonomi
sedan 2014
Erik Lindqvist FD, professor i nationalekonomi sedan juni 2018
Christine Lomaeus Alamaa, doktorand i nationalekonomi
Per Lundborg professor i internationell migration och etniska relationer
Charlotta Magnusson FD, docent i sociologi, forskare
Carina Mood FD, professor i sociologi med inriktning mot levnadsnivån sedan 2015
Maria Mårtensson, Administrativ chef
Kenneth Nelson FD, professor i sociologi med inriktning mot jämförande socialpolitik
sedan 2014
Tara Nabavi, administratör
Rense Nieuwenhuis PhD i sociologi, forskare
Susan Niknami FD i nationalekonomi, forskare
Thor Norström professor i sociologi med inriktning mot socialpolitik sedan 1990
Eva-Lisa Palmtag doktorand i sociologi
Stephanie Plenty FD i sociologi, forskare
Johanna Rickne, FD, professor i nationalekonomi sedan juli 2018
Yerko Rojas FD i sociologi, forskare
Dan-Olof Rooth FD, professor i nationalekonomi sedan 2016
Frida Rudolphi FD i sociologi, forskare
Linus Andersson Rydell, doktorand i sociologi
Anna Sandberg, FD i nationalekonomi, forskare
Jan Sauermann FD docent i nationalekonomi, forskare
Roujman Shahbazian, FD i sociologi, forskare
Sebastian Sirén doktorand i sociologi
Ola Sjöberg FD, professor i sociologi
Erik Sjödin Jur. Dr., universitetslektor
Elma Sose utbildningsadministratör vid AKPA
Anders Stenberg FD, docent i nationalekonomi, universitetslektor
Sten-Åke Stenberg professor i sociologi med inriktning mot arbetslöshet och
marginalisering sedan 1999, föreståndare
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Ann-Charlotte Ståhlberg professor i socialt arbete med inriktning mot samhällsekonomi
med socialpolitik särskilt socialförsäkring sedan 2005 vid Institutionen för socialt
arbete
Marianne Sundström professor i arbetsmarknadskunskap
Jenny Säve-Söderbergh FD, docent i nationalekonomi, forskare
Malin Tallås Ahlzén, doktorand i nationalekonomi
Eirini Tatsi FD i nationalekonomi, postdok
Georg Treuter forskningsassistent
Michael Tåhlin professor i sociologi med inriktning mot levnadsnivån sedan 1998
Eskil Wadensjö professor i arbetsmarknadspolitik sedan 1980
Johan Westerman doktorand i sociologi

Personal som slutat under 2018
Isabelle Andersson, ekonomi- och personalhandläggare, tjl
Martin Berlin, FD i nationalekonomi, forskare
Julia Boguslaw FD i nationalekonomi
Olof Bäckman FD, docent i sociologi, forskare, stf. föreståndare
Michael Gähler FD, docent i sociologi, forskare
Niklas Kaunitz, FD i nationalekonomi, forskare
Cecilia von Otter FD i sociologi, forskare
Jenny Torssander FD i sociologi, forskare
Katharina Wesolowski FD i sociologi, postdok
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Publikationer
Vid samförfattande med författare utanför SOFI markerar kursiv text författare som varit aktiva vid
SOFI.

Artiklar i internationella tidskrifter, ISI-noterade
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Contributor for StataTeX Blog
Roujman Shahbazian
Roujman Shahbazian’s avhandling uppmärksammades i flera media, t.ex. Sydsvenskan
och Göteborgs-Posten.
Ola Sjöberg
Ledamot i styrgruppen för ARC (Ageing Research Center)
Sten-Åke Stenberg
Ledamot av Stockholms regionala etikprövningsnämnd.
Ledamot av Stockholms socialtjänstakademi.
Ledamot av styrelsen för behandlingshemmet Hatten.
Ledamot i vetenskapligt råd för Statens Beredning för Medicinsk och Social
Utvärdering (SBU).
Marianne Sundström
Ledamot av Stockholms regionala etikprövningsnämnd.
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Inledning om manlig barnlöshet på möte med Nationalekonomiska föreningen 2018-0531.
Intervjuad i Forskning och framsteg nr 8 2018
Jenny Säve-Söderberg
Utnämnd av Vetenskapsrådet till “AcademiaNet Expert Database for Outstanding Female
Academics”, Robert Bosch Stiftung och Spektrum der Wissenschaft (Nature Publishing
Group).
Medlem av “CESIfo research network”, Center for Economic Studies, University of Munich.
Medlem av “FLat World and the Financial Literacy Programme”.
Medlem av ”Nätverket för Jämställda Löner”.
Affilierad till SPaDE (Social Policy and Family Dynamics in Europe)
Michael Tåhlin
Ledamot av insynsrådet vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK)
Ledamot av redaktionskommittén för European Sociological Review
Ledamot av redaktionskommittén för Social Forces
Eskil Wadensjö
Ledamot av fakultetsstyrelsen vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet
Ledamot av styrelsen för Carl Mannerfelts fond.
Ordförande i SCB:s användarråd för befolkning, demografi och utbildning
Ledamot av STATIV:s referensgrupp vid SCB.
Ordförande för Ekonomisk Debatts redaktionsråd.
Ledamot av redaktionskommittén för Arbetsmarknad & Arbetsliv
Medlem av Advisory Board för Review of Economics of the Household
Ledamot av TAM-Arkivs forskningsråd
Ledamot av organisationskommittén för det årliga forskarseminariet i Umeå om
socialförsäkringar
Medlem av SIEPS Academic Network
Ledamot av insynsrådet för Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).
Ordförande för FORES vetenskapliga råd om migrationsforskning
Medlem av Global Utmanings råd för Hälsa och Välfärd
Ledamot av Scientific Advisory Board för EU:s JPI om äldreforskning MYBL (More
Years Better Lives).
Styrelsemedlem av ENRSP (European Network for Research on Supplementary
Pensions)
andledare för två som disputerat 2018 Dorothee Gnädinger (Warwick Unversity) och
Donato Lo Re (Università Cattolica del S. Cuore, Milano)
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Kursansvar mm.
Kursansvar på grundläggande nivå
AKPA
Arbetsrätt 1, Sabina Hellborg var kursansvarig
Arbetsmarknadsekonomi 1: Introduktion, Emma von Essen, Karin Hederos och Anna
Sandberg var kursansvariga.
Management 1: Ledarskap och organisation, Erik Bihagen var kursansvarig.
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet, Karin Edmark var
kursansvarig.
Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv, Ingrid Esser var kursansvarig.
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning och lönestruktur, Anders Stenberg var
kursansvarig.
Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö, Ola Sjöberg var kursansvarig.
Temakurs, Erik Bihagen, Anne Boschini och Sabina Hellborg var kursansvariga.
Arbetsmarknadspolitik och ekonomi, Susan Niknami var kursansvarig.
Löner, lönebildning och lönestruktur, Anne Boschini var kursansvarig.
Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska perspektiv på yrken och
arbetsplatser, Tomas Korpi var kursansvarig.

Kursansvar och föreläsningar på avancerad nivå och forskarnivå
Social Stratification, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Charlotta
Magnusson var kursansvarig. Peter Fallesen, Jan O. Jonsson, Carina Mood och Michael Tåhlin
föreläste.
Labor markets, economic growth and inequality, Sociologiska institutionen, Stockholms
universitet. Michael Tåhlin var kursansvarig och föreläste. Tomas Korpi och Ryszard
Szulkin föreläste.
Family Sociology, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Katarina Boye var
kursansvarig.
Gender and gender structures. Rense Nieuwenhuis föreläste.
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Human Capital and the Economics of Education, Nationalekonomiska institutionen,
Stockholms universitet. Matthew Lindquist, Jan Sauermann och Jonas
Vlachos (Stockholms universitet) var kursansvariga. Matthew Lindquist, Jan Sauermann
och Jonas Vlachos (Stockholms universitet) föreläste.
Gender Differences: Origins and Consequences, PhD Course in Economics,
Stockholm University. Anne Boschini, Jenny Säve-Söderberg, Jan Sauermann, Ian Burn, och
Emma von Essen föreläste.
Welfare states, social policy and health, CHESS, Stockholms universitet. Ola Sjöberg
föreläste
An Introduction to Public Health Sciences, Institutionen för folkhälsovetenskap,
Stockholms universitet. Sara Kjellsson föreläste (”Class as a dimension of health
inequality”).
Public Health Research – concepts and theories, Karolinska Institutet, Stockholm. Sara
Kjellsson föreläste (“Social stratification”).

Uppdragsutbildning
Arbetsmiljö i nya tider. Uppdragdsutbildning för TCO, Ola Sjöberg var kursansvarig.
Samhällsekonomi, lönebildning och fackliga utmaningar (7,5 hp) med Tomas Korpi var
kursansvarig

Presentationer vid SOFI:s seminarieserier 2018
Seminarieserien i Arbetsmarknadsekonomi
Datum
1/2
8/2
15/2
22/2
8/3
15/3

54

Talare
Mari Rege (UiS Business
School)
Giuseppe Sorrenti (University
of Zurich)
Torsten Santavirta (SOFI)
Mircea Trandafir (Southern
Denmark University)
Barbara Petrongolo (Queen
Mary University London)
Charlotta Boström (SOFI)

Titel/forskningsområde
Leveling the playing field: An intervention to
promote school readiness
Money vs. Time: Family Income, Maternal Labor
Supply, and Child Development
The more we get together, the happier we’ll be?
The effect of disruptive peers
Effects of Radiation Therapy on the Labor Market
Outcomes of Breast Cancer Patients
Gender norms and economic incentives
The Effects from Graduating College in a
Recession – The Swedish Case

22/3

Susan Niknami (SOFI)

12/4

Libertad Gonzalez (Universitat
Pompeu Fabra)
Ben Vollaard (Tilburg
University)
Andreea Mitrut (Gothenburg
University)
Oriana Bandiera (London
School of Economics)
Aline Buetikofer (Norwegian
School of Economics)
Arna Olafsson (Copenhagen
Business School)

19/4
26/4
3/5
17/5
24/5
31/5

David Neumark (UCI)

14/6

Patrick Button (Tulane
University)

30/8

Gerard Pfann (Maastricht)

6/9

Maria Charles (UCSB)

13/9

Marianne Bitler (UC Davis)

20/9

Eirini Tatsi (SOFI)

27/9

Diego Batiston (NE SU)

4/10

Trude Lappegård (SSB
Norway)
Alyssa Schneebaum (WU
Wien)
Gordon Dahl (UCSD)

11/10
18/10
15/11
22/11

Nagore Iriberri (University of
the Basque Country)
Aureo de Paula (UCL)

29/11

Abhijeet Singh (SSE)

The Intergenerational Effects of Parental
Incarceration
The Effects of Paternity Leave on Fertility and
Labor Market Outcomes
Breaking habits: A field experiment
Abortion and Crime
Why do people stay poor?
The Impact of Paid Maternity Leave on Maternal
Health
Non-Standard Behaviors and Choice
Imperfections: Evidence from Experimental and
Administrative Data
The Long-Run Effects of the Earned Income Tax
Credit on Women’s Earnings
Employment Discrimination against Indigenous
Peoples in the United States: Evidence from a
Field Experiment
Teach Your Children Well: Determinants and
Consequences of Parenting Styles
Gender Attitudes in Africa: Liberal Egalitarianism
in 34 Countries
Long Run Effects of Food Assistance and Early
Human Capital Programs
Common Pitfalls in the Interpretation of Peer
Effects
The Persistent Effects of Brief Interactions:
Evidence from Immigrant Ships
Father Involvement and Fertility
Marriage Rights and the Household Division of
Labor
Incarceration Spillovers in Criminal and Family
Networks
Are Referees and Editors in Economics Gender
Neutral?
Recovering Social Networks from Panel Data:
Identification, Simulations and an Application
Understanding the Flailing State: Experimental
Evidence from a Large Scale School Governance
Improvement Program in India
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6/12
13/12

Miriam Wust
(The Danish Centre for Socia
l Science Research)
Erin Hengel (University of
Liverpool)

Nurse home visiting, child health and parental
investments - Evidence from a nurse strike
Publishing while female. Are women held to
higher standards? Evidence from peer review.

Seminarieserien i Social stratifiering, välfärd och socialpolitik 2018

56

Date

Speaker

Title of the presentation

23/1
6/2

Julian Garritzmann (University of Zurich,
Switzerland)
Jani Erola (University of Turku, Finland)

20/2

Chiara Comolli (Stockholm University)

6/3

Jonas Pontusson (University of Geneva,
Switzerland)

3/4

Walter Korpi (Stockholm University)

17/4

Thomas Lorentzen and Kristoffer
Vogt (University of Bergen, Norway)
Arne Kalleberg (University of North
Carolina at Chapel Hill, USA)
Michael Grätz (Nuffield College, Oxford
University, UK)

The Political Economy of Higher Education
Tuition Fees and Subsidies
Compensation in intergenerational attainment:
mechanisms and main findings
Intergenerational mobility during the Great
Recession: the impact on the transition to
motherhood for American women.
Paper Stones Revisited: Class Voting,
Unionization and the Electoral Decline of the
Mainstream Left
Partisan Politics, Distributional Conflict and
Market-economic Institutions in the Long Waves
of Western Unemployment, 1920-2015 from
Great Depression through Full Employment to
European Federalization
Life course patterns among early school leavers

24/5
12/6

4/9
18/9
1/10
2/10
16/10

30/10

Precarious Lives: Job Insecurity and Well-Being
in Rich Democracies
Reinforcing at the Top or Compensating at the
Bottom? Family Background and Academic
Performance in Germany, Norway, and the
United States.

Pieter Vanhuysee (University of Southern
Denmark, Denmark)
Wendy Sigle (London School of
Economics, UK)
Torsten Persson and Jens Rydgren
(Stockholm University)
Jane Gingrich (Oxford University, UK)
Karen Haandrikman (Stockholm
University)

Pro-Elderly Welfare States within a ChildOriented Europe: Evidence and Implications
With age comes…? Gendered pathways into late
parenthood in Norway
The Growth of the Sweden Democrats

Jennifer Hook ( University of Southern
California, USA)

A Stalled Revolution for Whom? Decomposing
Change in Women’s Labor Force Participation in
13 Countries, 1988-2015

Schools and Economic Attitudes
Ethnic and socio-economic segregation levels
across Europe using individualized scalable
neighbourhoods
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13/11

Lyndsay Flynn (Wheaton College, USA)

27/11

Silja Häusermann (University of Zurich,
Switzerland)
Ridhi Kashyap (Nuffield College, Oxford
University, UK)
Vanessa Barker (Stockholm University)

11/12
17/12

Inequality and its Discontents: Housing Politics,
Young People, and the Making of a Lost
Generation
Rethinking welfare reform as the politics of
priorities: conceptualization and measurement
Measuring global gender inequality indicators
using large-scale online advertising data
Nordic Nationalism and Penal Order: Walling
the Welfare State

Gästforskare vid SOFI under 2018
Elina Fergin Wennberg, Örebros universitet, januari-maj 2018
Rocco Palumbo, University of Salerno, Italy February 26 - March 9 2018
Rosalba Manna, University of Naples: February 26 - March 9 2018
Kerem Gabriel Öktem, Bielefeld University (Germany), March 19 - March 23
2018.
Sebastian Butschek, University of Cologne, mars-april 2018
Chaïm la Roi, University of Groningen, April 2018
Marina Romaguera, Universidad de Alcalá, April 2018.
David Neumark, University of California at Irvine, maj-juni 2018
Hélène Le Forner, Paris School of Economics, March-May 2018
Aico van Vuuren, Göteborgs universitet, januari-december 2018
Gordon Dahl, University of California at San Diego, september – december
2018.
Sebastian Buhai, CEPREMAP, november 2018
Helena Holmlund, IFAU, juli 2018
Lina Aldén, Linnéuniversitet, oktober 2018
Miika Päällysaho, University of Helsinki, August 2018.
Katharina Kunißen, Mainz, Germany, August 2018.
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Binnur Balkan, Stockholm Scoohl of Economics, August – Decenber 2018
Jörg Dollman, University of Mannheim, September – December 2018.
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