
Förord 
 
Denna verksamhetsberättelse ger en översikt och sammanfattning av 
arbetet vid Institutet för social forskning (SOFI) under 2019. 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 Daniel Rossetti, kommunikatör, och har 
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Institutet för social forskning (SOFI) bedriver forskning om sociala frågor och ar-

betsmarknadsfrågor samt viss utbildning. Vid 2019 års utgång arbetade ca 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 (Sten-

Åke 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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Publik
a-
tioner 

a. Böcker 
internationella 
förlag 

1 - - 1 2 - 

 b. Internationella 
tidskrifter, ISI-
noterade 

38 34 36 49 48 44 

 c. Internationella 
tid-skrifter, ej ISI-
noterade 

7 7 7 5 6 3 

 d. Bokkapitel, 
internationella  

14 5 6 7 11 11 

 e. Vetenskapliga 
publikationer på 
svenska (böcker 
och 
artiklar/kapitel) 

44 8 5 7 5 7 

 f. 
Populärvetenskap
, övriga 
publikationer, 
recensioner  

23 20 11 34 32 37 

 g. Avhandlingar 2 2 1 2 2 3 
        
Gäst- a. Till SOFI, 

forskare 
6 4 5 9 13 17 

forskar
e* 

b. Till SOFI, 
doktorander 

7 7 6 6 5  

 c. Från SOFI, 
forskare 

2 1 1 1 3  

 d. Från SOFI, 
doktorander 

4 1 1 0 0  

        
Extern
a 
medel 

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

0,9  
(1,4) 

0,9 
(1,3) 

1,7 
(5,2) 

4,3 
(7,6) 

9,2 
(12,0) 

6,4 
(7) 
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 b. Övriga medel 
MSEK (i % av alla 
medel) 

28,0 
(44,9) 

35,3 
(50,3) 

33,2 
(46,2) 

24,7 
(43,8) 

38,9 
(51,3) 

48,6 
(53) 

        
Forska
re 

a. Professorer, 
rekryterade 

9 10 9 11 12 12 

 b. Professorer, 
befordrade 

4 3 3 1 2 2 

 c. Professorer, 
återanst. 

3 4 4 4 5 5 

 d. Professorer, 
övriga 

1 1 1 4 3 3 

 e. Docenter 11 10 10 17 16 17 
 f. Övriga 

disputerade (ej 
prof., ej docent) 

22 21 19 25  27 

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

 

 

 

Arbetsmiljö 

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor – RALV – är Stockholms universitets 
skyddskommitté. På SOFI finns en lokal RALV-grupp för frågor rörande arbetsmiljö 
och lika villkor som jobbar med att förbättra arbetsmiljön på institutet. Det lokala rådet 
är en del i Stockholms universitets organisation av det systematiska arbetsmiljö- och lika 
villkorsarbetet, och en viktig del av samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och 
studenter.  

Under våren 2019 genomfördes en medarbetarundersökning på SOFI. Där framkom 
att det funnits fall av trakasserier och sexuella trakasserier vid institutet. En åtgärd som 
alltid vidtas vid Stockholms universitet då detta inträffar är att personalavdelningen 
anordnar en obligatorisk föreläsning om trakasserier och sexuella trakasserier för 
institutets medarbetare. En föreläsning annordnades för personal på SOFI och ägde 
rum i två etapper hösten 2019. Händelserna har också lett till att ledningen tillsammans 
med likavillkorsombudet diskuterar hur vi kan gå vidare med ärendet.  

Forskning 
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Institutets forskning sammanfattas här under tre olika rubriker även om flera 

forskningsprojekt är sektorsövergripande. Disputerade forskares verksamhet under 2019 

redovisas 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 hur det går för unga invandrare på 

arbetsmarknaden, ensamstående flyktingbarn och invandrare som egenföretagare. 

 

 
Pernilla Andersson Joona, docent i nationalekonomi, har under året avslutat arbetet 

med ett nordiskt projekt om nyanländas arbetsmarknadsetablering i Sverige, Norge och 

Danmark tillsammans med forskare i Danmark och Norge. Resultaten presenterades i 

rapporten ”Nordic integration and settlement policies for refugees. A comparative 

analysis of labour market integration outcomes” som gavs ut av Nordiska Ministerrådet. 

Andersson Joona har även arbetat med en svensk studie om nyanländas etablering som 

särskilt fokuserar på vilka aktiviteter flykting- och anhöriginvandrare deltar i inom 

etableringsprogrammet. IFAU har finansierat projektet. Andersson Joona har under 2019 

varit ställföreträdande föreståndare vid SOFI. Andersson Joona har under perioden 1 

augusti till 31 december 2019 varit tjänstledig på 70 % från Stockholms universitet för att 

arbeta som utredningssekreterare i utredningen om en moderniserad arbetsrätt (A 

2019:01). 
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Simona Tudor, doctor I nationalekonomi, forskar inom arbetsmarknads- och 

hälsoekonomi, med fokus på tidiga former av humankapital och fertilitet. Under 2019 

fotsatte hon att arbeta med ett forskningsprojekt tillsammans med Andreea Mitrut 

(Göteborgs universitet) och Cristian Pop-Eleches (Columbia University) om bedrägerier 

och corruption inom hälso- och sjukvårdssektorn, infektioner förvärvade på sjukhus och 

spädbarns hälsa, och ett projekt med Joanna Clifton-Sprigg (University of Bath) och Eleonora 

Fichera (University of Bath) om finansiella incitament, kattiär och uttaget av 

föräldraledighet bland kcvinnliga akademiker i Storbritannien. Hon var, tillsammans med 

Markus Jäntti, ansvarig för doktorandkursen Econometrics I under 2019. Hon var 

opponent vid slutsemiariet för Debbie Lau, Göterborgs universitet. Hon presenterade sin 

forskning ESPE 2019 vid University of Bath, EALE 2019 vid Uppsala universitet och på 

workshopen “The importance of early-life circumstances: Shocks, parents and policies” 

som hölls på Göteborgs universitet. Hon tog emot sina författarkollegor Joanna Clifton-Sprigg 

och Eleonora Fichera som gästforskare vid SOFI i februari och september 2019. Hon 

gästade själv University of Bath i juni 2019.  

 

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). 

 

Anders Böhlmark, docent i nationalekonomi, har under året forskat om 

utbildningsfrågor inom ramen för projektet ”Utbildningssegregation i Sverige: Dynamik, 

Mekanismer och Effekter”, som finansieras av Vetenskapsrådet, och om 

inkomstdynamik, vilket finansierats av FORTE och av NORFACE. Anders bidrog under 

året med ett kapitel i antologin ”Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet.”, 

ESO 2019:1, och ett kapitel i antologin ”Integrating Immigrants into the Nordic Labour 
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Markets”, Nordisk Ministerråd, 2019. En artikel om betydelsen av skolans organisation 

(med Helena Holmlund, IFAU) publicerades under året i Journal of Urban Economics.  
 
Aycan Çelikaksoy, doktor i nationalekonomi, fortsatte att 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 
publicerat kapitel i två böcker i internationellt och nationalt perspektiv och en 
tidskriftartikel och en rapport tillsammans med Eskil Wadensjö. 
 
Pierre Deschamps, doktor i nationalekonomi, har arbetat på sina forskningsprojekt om 
effekten av den så kallade Bosman-domen på diskriminering, samt effekterna av 
könskvotering i anställningskommittéer för rekrytering av kvinnor. Deschamps bjöds in 
att presentera forskning på en konferens vid NYU Abu Dhabi, och i Rotterdam, samt att 
visa en poster på EALE i Uppsala. Han startde ett nytt projekt tillsammans med 
Guillaume Chapelle, Dylan Glover, Xavier Lambin och Morgane Laouenan om 
diskriminering på digitala marknader (online marketplaces). Projektet fick finansiering 
från franska ”Defenseur des droits" med 96 314 euro. 
 
Sirus Dehdari, doktor i nationalekonomi, har under året forskat om valdeltagande och 
väljarstödet för främlingsfientliga och högerradikala partier. Han leder, tillsammans med 
Sven Oskarsson, forskningsprojektet ”Ekonomisk oro, invandring och stödet för 
högerradikala partier”, vars syfte är att få bättre förståelse för hur ekonomiska faktorer 
samt kontakt med flyktingar påverkar stödet för högerradikala partier. Sirus är också 
verksam i projektet ”Contexts, Networks and Participation: The Social Logic of Political 
Engagement” vid Uppsala universitet, där han bland annat undersöker valdeltagandet 
bland utrikesfödda väljare samt hur olika livshändelser, så som dödsfall inom familjen, 
påverkar valdeltagandet. Sirus har varit på förälraledighet under större delen av året. 
 
Karin Edmark, docent i nationalekonomi, har under året tillsammans med Iftikhar 
Hussain (University of Sussex) och Carla Haelermans (University of Maastricht) arbetat 
med att undersöka hur fristående gymnasieskolors etablering påverkar elevers studieval 
och studieresultat. Tillsammans med Lovisa Persson (Högskolan i Kristianstad) har hon 
också arbetat med ett relaterat projekt som jämför studieresultat bland elever i fristående 
och kommunala skolor. Hon har presenterat sitt arbete på konferenser och workshops, 
samt publicerat en artikel om friskolors etableringsbeslut. 
 
Emma von Essen, blev under året docent i nationalekonomi och var från och med 
2020-01-01 Lika villkors-ombud på SOFI. Under året har von Essen publicerat en artikel 
i PLoS ONE om anonymitet och diskriminering på online marknader, och en artikel om 
könsskillnader i risk och tävlingsbenägenhet i tidskriften Journal of Behavioral and 
Experimental Economics. Von Essen har tillsammans med Ian Burn (SOFI) och Ylva Moberg 
(SOFI) arbetat vidare med ett projekt om transsexuella personer och hur 
könsbekräftande vård påverkar villkoren på arbetsmarknaden. Vidare har hon har arbetat 
med ett projekt tillsammans med Joakim Jansson (Nationalekonomiska institutionen, SU) 
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om anonymitet och näthat mot kvinnor och minoritetsgrupper. von Essen har även 
fortsatt arbeta med två projekt om ekonomiskt arv och kön.  
 
Ante Farm, docent i nationalekonomi, har under 2019 fått artikeln ”Pricing in practice 
in consumer markets” publicerad online i Journal of Post Keynesian Economics. 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 lönebildning” har 
antagits för publicering i Ekonomisk Debatt.  

 

Karin Hederos, doktor i nationalekonomi, har under året studerat könsskillnader på 

arbetsmarknaden. Tillsammans med Evelina Bonnier (HHS), Anna Dreber Almenberg (HHS) 

och Anna Sandberg publicerade hon en uppsats i Journal of Economic Behavior & Organization 

om effekter av könssterotyp reklam på beteende. Tillsammans med Anders Stenberg 

färdigställde hon en uppsats om fördelningen av inkomster inom svenska hushåll. Vidare 

har hon, tillsammans med Anna Sandberg, samlat in material från svenska domstolar till 

ett forskningsprojekt om prestationsutvärderingars roll på arbetsmarknaden. Detta 

projekt beviljades under året ett anslag från Vetenskapsrådet. 

 

Markus Jäntti, professor i nationalekonomi och föreståndare för SOFI, 

publicerade en uppsats med Jukka Pirttilä och Risto Rönkkö i Review of Income and Wealth 

om inkomstomfördelning i olika länder. En studie samförfattad med om sambandet 

mellan livsstillfrdsställelse, inkomst och förmögenhet, samförfattad med Conchita 

D’Ambrosio och Anthony Lepinteur publicerades i Social Indicators Research. Under året 

fungerade han som en av redaktörerna för Journal of Economic Inequality. Jäntti undervisade 

inom forskarutbildningen i nationalekonomi. 

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 hur fysisk och psykisk hälsa påverkas av ett längre 

fängelsestarff. 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. Under året har han tillsammans med David Cesarini (NYU) och Robert 
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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 

Skedinger. Han genomför också en studie av hur flyktingmottagandet påverkar infödda 

ungdomars arbetsmarknadssituation. Vidare har han påbörjat en studie av hur 

lönefördelning påverkas av att familjemedlemmar arbetar på samma arbetsplats. Studien 

genomförs tillsammans med Nathan Wilmers, MIT. 

 

José Montalbán, doctor i nationalekonomi, fortsatte arbeta på sina projekt “The 

Gender Gap in Student Performance: The Role of the Testing Environment” (med 

Almudena Sevilla) och “School Choice Priorities and School Segregation: Evidence from 

Madrid” (med Lucas Gortazar och David Mayor), och avslutade sitt projekt “Countering 

Moral Hazard in Higher Education: The Role of Performance Incentives in Need-Based 

Grants”. José undervisade på doktorandutbildningen I nationalekonomi vid Stockholms 

universitet (tilsammans med Matthew Lindquist och Jonas Vlachos) på kursen “Labor III: 

Human Capital and the Economics of Education” och kommer att undervisa på  

“Gender Economics” under vårterminen 2020. José har presenterat sin forskning på the  

Tinbergen Institute Labour Seminar (Amsterdam), den fjärde Stockholm-Uppsala 

Education Economics Workshop (Stockholm) och The Spanish Economic Association 

Meeting (Alicante). 

 

Susan Niknami, doktor i nationalekonomi, har under året arbetat tillsammans 

med Ulrika Ahrsjö (Stockholms universitet) och Mårten Palme (Stockholms universitet) i 

ett projekt om könsskillnader på arbetsmarknaden.  Tillsammans med Julien Grenet (Paris 

School of Economics) och Hans Grönqvist (Uppsala universitet) har hon vidare studerat 

hur barns livschanser påverkas av att en förälder får fotboja istället för fängelse. Hon har 

även omarbetat en omfattande studie om barn till frihetsberövade föräldrar och 

medverkat i en videointervju om just denna forskning. Videon finns tillgänglig på 

Stockholms universitets hemsida. Under året har Susan dessutom varit kursansvarig för 

kursen “Arbetsmarknadspolitik och ekonomi” vid AKPA samt inom Studie- och 

yrkesvägledarprogrammet. 
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Johanna Rickne, professor i nationalekonomi. Under 2019 var Johanna tjänstledig 

under vårterminen och arbetade under höstterminen i huvudsak med ett projekt om 

sexuella trakasserier och jämställdhet på arbetsmarknaden. Hon presenterade forskning 

på ett antal utländska universitet, inklusive Yale, Harvard, Stanford, Chicago, Princeton, 

LSE, UCL, King’s College, Hebrew University och Zurich University, samt vid ett antal 

internationella konferenser. På konferensen SOIE (Society for Institutional and 

Organizational Economics) vann hennes forskning om Sverigedemokraterna pris för 

bästa artikel. Hon släppte rapporten ”Kvinnor med flyktingbakgrund i rut-

subventionerade företag” på SNS, vilken rönte uppmärksamhet i svensk press och debatt. 

Under 2019 tilldelades Johanna forskningsmedel för forskningsprogrammet ”En 

jämställd arbetsmarknad i teori och praktik” från FORTE. Programmet finansierar en 

gemensam forskningsmiljö med syftet att undersöka rekrytering, arbetsvillkor och hälsa 

bland utsatta grupper på arbetsmarknaden.  

 

Dan-Olof Rooth, professor i nationalekonomi särskilt utvärderande 

arbetsmarknadsforskning. Han har under året publicerat en artikel i Journal of Health 

Economics, ”Birth Weight and Vulnerability to a Macroeconomic Crisis”, tillsammans med 

Prashant Bharadwaj (UC San Diego), Jan Bietenbeck och Petter Lundborg (båda Lunds 

universitet). Dan-Olof bedriver flertalet forskningsprojekt och han har under året bland 

annat jobbat tillsammans med Anders Stenberg (SOFI) och Gordon Dahl (UC San Diego) 

på ett projekt inriktat mot utbildningsekonomi, med Gordon Dahl och Andreas Kotsadam 

(Frischsenteret i Oslo) på ett projekt om genus inom norska militären, samt med Catarina 

Guolao (Toulouse Business School), Juan Lacomba och Francis Lagos (båda Universidad 

de Granada) på ett projekt om diskriminering på arbetsmarknaden i Frankrike och 

Spanien. Dessutom har han påbörjat projektet ”Nyanlända flyktingars 

arbetsmarknadsintegration: En studie av aktiviteter inom etableringsuppdraget och hur 

dessa påverkar arbetsgivarnas rekryteringsbeslut” tillsammans med Magnus Carlsson och 

Stefan Eriksson (Uppsala universitet), vilken beviljades finansiering av Vetenskapsrådet 

2018. Dan-Olof är också med i en forskargrupp från flera lärosäten som fick miljöstöd 

från Vetenskapsrådet för projektet ”Att främja mångfald på arbetsmarknaden - vilka 

åtgärder är mest effektiva? Experimentella studier i samarbete med företag och 

organisationer”.  

 

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” samt forskningsprogrammet ”En jämlik 

arbetsmarknad i teori och praktik”, som båda finasieras av FORTE. Tillsammans med 

Karin Hederos (SOFI) har hon arbetat med att sammanställa data från svenska domstolar 

för ett projekt som handlar om prestationsutvärderingar och arbetsmarknadsutfall. 
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Sandberg och Hederos har under året ansökt om, och blivit tilldelade, ett projektanslag 

på 4,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för detta projekt. Vidare har hon, 

tillsammans med Ingvild Almås (IIES och NHH), Serena Cocciolo (Världsbanken) och Jon de 

Quidt (IIES), förberett ett fältexperiment för att studera könsdiskriminering i 

bedömningen av teamarbete. Experimentet kommer att utföras i USA i samarbete med 

Gallup under våren 2021. Tillsammans med Eva Ranehill (Handelshögskolan i Göteborg) 

och Clara Färnström (HHS) har hon även arbetat med ett projekt som handlar om psykisk 

ohälsa bland svenska doktorander. Hon har under året presenterat sitt arbete vid 

internationella konferenser (bland annat American Economic Associations årliga konferens i 

Atlanta, USA) och seminarier (bland annat vid universiteten i Innsbruck och Liverpool). 

Hon har även reviderat två uppsatser för publikation i internationella tidsskrifter: (1) ”A 

man’s world? The impact of a male dominated environment on female leadership” (med 

E. Ranehill och A. Born) har blivit inbjuden till en “revise and resubmit” i en 

nationalekonomisk tidskrift, (2) “Exposure to half-dressed women and economic 

behavior” (med E. Bonnier, A. Dreber och K. Hederos) har publicerats i Journal of 

Economic Behavior and Organization. 

 

Jan Sauermann, docent i nationalekonomi, fortsatte sitt arbete med sina project 

”Comparing experimental and non-experimental estimates of on-the-job training” och 

“Sibling spillover effects in educational choices” (båda med Anders Stenberg), och 

avslutade sina projekt ”The Effect of Employment Protection on Firms' Worker 

Selection” och ” Do estimated individual fixed effects capture worker ability?” (båda med 

Sebastian Butschek, University of Cologne). Jan undervisade också en kurs på 

doktorandutbildningen i nationalekonomi vid Stockholms univeritet (tillsammans med 

Matthew Lindquist and Jonas Vlachos), och en kurs på Personnel Economics vid 

Sociologiska institutionen  

 

Anders Stenberg, docent i nationalekonomi, lektor vid AKPA, har under året undervisat 

om lönebildning vid AKPA:s 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 2019 har Stenberg skrivit en bilaga till den 

långtidsutredningen 2019, om vuxenutbildning påverkar inkomster och sysselsättning. 

Stenberg har också skrivit ett kapitel till en antologi som publicerats som ESO-rapport 

om skolans likvärdighet. Ett ytterligare pågående projekt, tillsammans med Karin Halldén 

(SOFI), utvärderar RUT-avdragets syfte att uppmuntra kvinnors möjligheter att 

kombinera karriär och familjebildning. På temat kön och arbetsmarknad har han också 
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tillsammans med Karin Hederos (SOFI) studerat fördelningen av gifta kvinnors andel av 

hushållsinkomsten. 

 

Ann-Charlotte Ståhlberg, professor och nationalekonom, har fortsatt driva 

forskningsprojekt om socialförsäkringar med särskilt fokus på pensioner. Hennes 

forskning har även rört jämställdhetsfrågor. Hon har under året medverkat i ett EU-

finansierat internationellt projekt kring kvinnors pensioner och könsgapet i pensioner. 

Hon har också kommunicerat med det omgivande samhället med artiklar i dagspress och 

populärvetenskapliga tidskrifter kring frågor som rör pensionssystemets finansiella och 

politiska stabilitet, jämställda pensioner och dylikt.  

 

Marianne Sundström, professor i arbetsmarknadskunskap, fortsatte samarbetet med 

Anne Boschini, SOFI, och Lina Aldén, Linnéuniversitet kring forskningsprojektet, 

”Barnlösa män och icke-föräldralediga fäder”. Marianne Sundström har ingått i 

forskarnätverket kring Linnécentret Social Policy and Family Dynamics in Europe 

(SPaDE).  

 

Jenny Säve-Söderbergh, docent i nationalekonomi, har under 2019 varit verksam 

forskare vid Institutet för social forskning (50 procent) och Inspektionen för 

Socialförsäkringen (50 procent). Hennes forskning vid SOFI har främst behandlat 

könsskillnader i förhandlingsbeteende utifrån olika metoder. Dels utgår forskningen från 

experimentell metod, dels utifrån enkätundersökningar inom forskningsprojektet 

”Reducing the Gender Pay Gap by Nudging Negotiations: Identifying Causal 

Mechanisms and Interventions”. Projekten bedrivs tillsammans med Anna Dreber 

Almenberg, Emma Heikensten, Christine Alamaa och i samarbete med Jusek. Hon har även 

arbetat med Christine Alamaa i projektet ”Can we replicate the field in the lab? Gender 

gaps in negotiation behavior and shying away from exposure to social ranking”. Utöver 

det bedriver hon forskning om skuldattityders betydelse för skuldsättning i projektet 

”Attitudes Toward Debt and Debt Behaviour” som bedrivs tillsammans med Annamaria 

Lusardi, Johan Almenberg och Roine Vestman. Forskningen har presenterats på konferenser 

i Glasgow, IIPF 2019, och i Dublin, IAREB-SABE 2019. 

 

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 och arbetar tillsammans med henne 

vidare med nya artiklar, kapitel och rapporter. Han medverkar i forskning om arbetsmiljö 

som har programanslag från Forte tillsammans med forskare från Karolinska institutet, 
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KTH och Göteborgs universitet. Han är handledare för en doktorand vid universitetet i 

Warszawa, har undervisat på kursen Law and Economics vid den juridiska fakulteten och 

varit handledare och examinator vid masterutbildningen i nationalekonomi vid 

Stockholms universitet. 

 
 
 

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 ekonomisk-

strukturella 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. Andra konsekvenser som behandlas är marginalisering, 

inkomstfördelning, fattigdom, arbetslöshet, hälsa, samt skillnader avseende klass och 

kön. Flera av dessa områden kan teoretiskt och metodologiskt integreras utifrån ett 

livsförloppsperspektiv. 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). 

 

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, docent i sociologi, har under året till stor del arbetat inom projektet 
”Reproduktion av ojämlikhet genom sammanflätade liv” (RELINK), förlagt till 
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Institutionen för Folkhälsovetenskap och finansierat av FORTE.  Arbetet har under året 
resulterat i två publicerade artiklar, där den ena (samförfattad med tre andra forskare) 
handlar om problematiska familjerelationer i tonåren och risk för prematur dödlighet i 
vuxen ålder, medan den andra (egenförfattad) handlar om ungas syskonrelationer och 
dessas betydelse för utbildningsaspirationerna. Susanne har också fortsatt samarbetet 
med kollegor vid Institutionen för Folkhälsovetenskap även utanför RELINK-projektets 
ramar, vilket under året resulterat i två publikationer, där den ena handlar om ungas 
framtidstro i relation till spelande och riskfyllt spelande, medan den andra behandlar hur 
olika aspekter av skolklimatet kan påverka ungas framtidstro. Slutligen under året har 
Susanne, tillsammans med Rense Nieuwenhuis och Kenneth Nelson, slutfört arbetet med en 
artikel om fattigdomsutvecklingen för olika hushållstyper i Sverige under de senaste 
decennierna. Artikeln är publicerad i European Sociological Review och uppmärksammades i 
samband med att den kom ut i många nyhetsmedia.  

 

Young-Hwan Byun, doktor i statsvetenskap, har publiceraat artikeln "Government 

Redistribution and Public Opinion: A Matter of Contention or Consensus?" i International 

Journal of Sociology 49(3). Tillsammans med Kenneth Nelson, Ola Sjöberg, and Sebastian Sirén, 

fick Young-hwan ett års finansiering (USD 80 000) från The Korea Foundation för det 

treåriga projektet om Korean Social Policy from Comparative Perspective. Tillsammans 

med Kenneth Nelson, fick han också finansiering (SEK 500 000) från The Swedish 

Foundation for International Cooperation (STINT) för en studie om internationell 

spridning och kunskap om den svenska socialförsäkringsmodellen. Dessutom fick 

Young-hwan finansiering från Forum for Asian Studies vid Stockholms universitet (SEK 

45 000) för forskning kring ”social policy in developmental context.” Till konferensen 

2019 års ESPAnet (European Network for Social Policy Analysis) sammankallade 

Young-hwan under temat "European social policy from non-European perspective." 

Young-hwan presenterade sin forskning vid svenska och internationella konferenser, 

bland annat 2019 års FORTE Talk, the 2019 års FISS (Foundation for International 

Studies on Social Security) conference, och 2019 ESPAnet conference. Han gav två 

föreläsningar om arbetsmarknadsrelationer i östra Asien på AKPA. Young-hwan skrev 

två vetenskapliga rapporter för den sydkoreanska regeringen, en om det svenska 

pensionssystemet och den andra om det svenska yrkesutbildningssystemet.  

Cassandra Engeman, doktor i sociologi, fortsatte sin forskning med ett projekt 

finansierat av ”Marie Skłodowska-Curie fellowship” (2017) från EU-kommissionen 

(742339-ERA). Projektet undersöker orsaker till tvärnationella variationer av tidpunkten 

för familjepolitikens införande. I en uppsats som är under granskning för publicering i 

Journal of European Social Policy argumenaterar hon för att länder är snabbare med att införa 

rätt till föräldraledighet för pappor när länderna har en högre andel kvinnor och 

representanter för konfessionella partier i lagstiftande församlingar, och när 

http://fiss-socialsecurity.org/
http://fiss-socialsecurity.org/
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konfessionella partier är mer konkurrenskraftiga. Resultaten presenterades vid Nordic 

Welfare Research conference (Helsingfors), the Community, Work & Family conference 

(Valletta), the American Sociological Association annual meeting (New York City) och 

the European Network for Social Policy Analysis (Stockholm). Hon har också ett kapitel 

I den kommande Palgrave Handbook of Family Policy (Rense Nieuwenhuis and Wim Van 

Lancker, eds.). I det kapitlet undersöker Engeman variation i policy på delstatsnivå i USA 

för att uppmärksamma, ofta förbisedda, innovativa aspekter i amerikansk 

föräldraledighetspolitik. Forskningen presenterades på det årliga mötet vid Foundation 

for International Studies on Social Security (Sigtuna). Hon har också en uppsats under 

granskning om familjepolitik på delstatsnivå i Social Forces. Engeman deltog också i 

organiseringen (tillsamman med Melanie Borstad) av sessionen “Changes in Workers’ 

Rights” åt Labor Studies Division of the Society for the Study of Social Problems in its 

annual meeting i New York. Engeman blev medlem av the International Editorial Board 

of Community, Work & Family och medlem av redaktionen för IPM Section Newsletter, 

nyhetsbrevet för Inequality, Poverty and Mobility-delen av the American Sociological 

Association. Engeman fick också finansiering för två projekt som ska färdigställas mellan 

2020 och 2024. Hennes projekt “Encouraging Fathers’ Care: Causes and Consequences 

of Fathers’ Parental Leave Provisions in Cross-National Comparative Perspective,” 

beviljades stöd från FORTE (2019-00337). Hennes projekt med Katrin Uba (Uppsala 

Universitet) “The Power of Protest? Investigating Forms of Collective Action and their 

Influence on Environmental Policies,” beviljades stöd från Vetenskapsrådet. (2019-

02918). 

Ingrid Esser, docent i sociologi med inriktning mot socialpolitisk och 

arbetslivsforskning. Hennes forskning har fokuserat på att finalisera studier inom VR-

finansierat projektet om matchning mellan arbetsvärderingar och arbetskvalitet för 

hållbara arbetsliv tillsammans med Karen M Olsen (NHH Bergen, Norge), Tomas Berglund 

(Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet) och Ola 

Sjöberg (SOFI). Flera manuskript har färdigställts inför publicering. En artikel med 

Berglund utvärderar hur arbetsmarknadens och välfärdsstatens institutioner inverkar på 

hur väl arbetstagare är matchade på arbetskvaliteter som visats vara centrala för 

arbetstillfredsställelse. I en artikel tillsammans med Olsen undersöks utvecklingen över tid 

i upplevd kontroll i sitt jobb och över anställning (employability) i olika länder, med 

särskilt fokus på genderskillnader. I en tredje artikel analyseras hur arbetskvalitet inverkar 

på arbetsmotivation över tid och hur välfärdsstat och arbetsmarknadsinstitutioner 

förklarar internationella skillnader. Därutöver har Esser har också kursansvar med 

undervisning på kurserna i ”Komparativ sociologi” vid Sociologiska institutionen 

(Stockholms Universitet), och ”Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv”, vid enheten 

för arbetsmarknadskunskap (AKPA), SOFI. Esser handleder för tillfället en doktorand. 
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Hon är ledamot i Insynsrådet på Inspektionen för socialförsäkringen. Under året inleddes 

också samverkan med Dagens Arena/Arena Idé kring ett projekt om meningsfullt arbete 

och livstillfredsställelse. 

Marie Evertsson är professor i sociologi med inriktning mot socialpolitik. Hon har 

under året lett 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 året två postdoktorer (Ylva Moberg och Maaike van 

der Vleuten). Två doktorander är sedan tidigare verksamma i projektet. GENPARENT 

fokuserar på övergången till föräldraskap och fördelningen av föräldraledighet, betalt 

respektive obetalt arbete i olikkönade och samkönade par i Danmark, Finland, Norge, 

Sverige, 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). Under året har 

Evertsson publicerat en antologi tillsammans med Daniela Grunow, (Goethe University, 

Frankfurt). Antologin baseras på samarbetet i TransParent (www.transparent-

project.com). Projektet samlar forskare från åtta Europeiska länder för kvalitativa och 

kvantitativa studier av föräldraskapsblivande i heterosexuella par. New Parents in Europe: 

Work-Care Practices, Gender Norms and Family Policies (Edward Elgar Publishing), bygger 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. Evertsson är 

biträdande redaktör för den vetenskapliga tidskriften European Sociological Review.  

Daniel Fredriksson doktor i sociologi, disputerade 25 januari 2019 med avhandlingen 

”Enabling Employment?”. Han anställdes efter avlagd examen som postdoktor på SOFI 

inom ramen för ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla SPIN-databasen. Detta 

projekt finansieras av Riksbankens jubileumsfond med Kenneth Nelson som 

huvudansvarig. Vidare under året har arbetet fortgått med att studera 

arbetsmarknadspolitik ur ett jämförande perspektiv i flera studier som bygger på 

studierna i avhandlingen. (Daniel gick på föräldraledighet i slutet av november.) 

Tomas Korpi, professor i sociologi särskilt arbetsmarknadssociologi, och doktor i 

nationalekonomi. Hans forskning har under året främst varit inriktad mot 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 blivit förlängt till 2020, har som 

http://www.transparent-project.com)/
http://www.transparent-project.com)/
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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 har under året omfattat tre 

seniora forskare, fyra doktorander och två forskningsassistenter. Inom ramen för 

projektet har han fått två artiklar antagna för publicering i internationella tidskrifter. Han 

dessutom fortsatt sitt arbete med analyser av hur samspelet mellan socialpolitiska 

reformer och strukturella förändringar på arbetsmarknaden inverkar på löner och 

sysselsättning. Här har han under året publicerat en artikel och sänt in ytterligare en till 

en internationell tidskrift för bedömning. Under året har även arbetet inom ett nytt 

internationellt EU-finansierat projekt, ”Technequality”, inletts., ett samarbete mellan åtta 

institutioner från sex länder kring den teknologiska utvecklingens betydelse för 

ojämlikhet på arbetsmarknaden. Korpi ansvarar här för ett av delprojekten, och har 

dessutom inlett arbetet med två egna delstudier. Därutöver har han också varit 

kursansvarig för en av AKPA:s uppdragsutbildningar. 

Arvid Lindh, doktor i sociologi, arbetade under året mestadels inom projektet 

”Institutionell tillit och välfärdspolitiska preferenser ur ett länderjämförande perspektiv: 

marknadens bortglömda roll”, finansierat av Vetenskapsrådet. En artikel i projektet 

publicerades i en internationell tidskrift. Lindh har även ägnat sig åt datainsamling inför 

framtida forskningsprojekt. Dels i Sverige som del av International Social Survey 

Program (ISSP), samt i USA som del av General Social Survey (GSS). För den 

amerikanska datainsamlingen så tilldelades Lindh tillsammans med Leslie McCall 

(CUNY) och Jonas Edlund (Umeå) 80 400 USD från Russell Sage Foundation. Lindh har 

även ansvarat för det sociologiska forskningsseminariet vid SOFI (SVS) samt tjänstgjort 

som styrelseledamot i Sveriges Sociologförbund. 

Ylva Moberg är doktor i nationalekonomi och forskar om arbetsmarknadsekonomi, 

föräldraskap och jämställdhet. Hon studerar speciellt påverkan av skatte- och 

bidragssystem, föräldraledighet samt arbetsfördelningen inom samkönade och 

olikkönade par och bland adoptiv- respektive biologiska föräldrar. Ylva arbetar 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 tillsammans med Marie Evertsson, 

Maaike van der Vleuten, Madeleine Eriksson och Allison Geerts, samtliga vid SOFI. Hennes 

artikel “The Anatomy of the Extensive Margin Labor Supply Response” (tillsammans 

med Spencer Bastani, Linnéuniversitetet, och Håkan Selin, IFAU) accepterades av 

Scandinavian Journal of Economy och kommer att publiceras under 2020. Hon har under året 
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även presenterat sin forskning vid ett flertal konferenser samt publicerat ett Working 

Paper (Speedy responses: Effects of higher benefits on take-up and division of parental 

leave) och en populärvetenskaplig rapport (Snabbhetspremien - Högre föräldrapenning för 

kvinnor ger mindre jämställt uttag) vid IFAU.  

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 initierat ett nytt forskningsprojekt om bostadsbidragens 

betydelse för bostadsstandarden i Sverige och andra EU-länder. 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). Under året har Nelson 

publicerat en studie of ensamstående föräldrar, arbetslöshet och fattigdom i Sverige. 

Studien finns som open access i European Sociological Review. För Världsbankens räkning 

har Nelson också publicerat ett bokkapitel om fattigdom och ojämlikhet bland svenska 

ålderspensionärer. Nelson har också genomfört en studie om fattigdom bland äldre i 

västvärlden, utgiven av Routledge.   

Rense Nieuwenhuis, docent i sociologi, publicerade under 2019 en rad artiklar och 

bokkapitel. Huvudfokus låg på samspelet mellan familjers demografi, kvinnors 

sysselsättning och socialpolitik. Kombinerat visar dessa artiklar att den ökande 

sysselsättningsgraden för kvinnor bara marginellt har minskat fattigdomen i Europa, och 

att deltagandet på arbetsmarknaden inte är källan till den plötsliga ökningen av 

singelföräldrars fattigdom i Sverige. Det kan istället kopplas till ökande arbetslöshet och 

minskad tillgänglighet för arbetslöshetsföräkring. Ett nytt forskningsintresse uppstod: 

Könsskillnader för äldre fattiga. Nieuwenhuis fortsatte också arbetet (tillsammans med 

Wim van Lancker, university of Leuven) som redaktör för Palgrave Handbook of Family Policy 

– som ska publiceras 2020. Han presenterade forskning vid Hertie School of Governance 

i Berlin, the Institute for Analytical Sociology I Norrköping, och vid LISER vid 

University of Luxembourg. Han var också redaktör för tidskriften 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, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och Institutet 

för hälsa och välfärd (THL, Finland). Tillsammans med Jonas Landberg (Institutionen för 

folkhälsovetenskap, SU) arbetar han med ett projekt om socioekonomiska skillnader i 
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alkoholkonsumtion och alkoholrelaterad dödlighet. I ett annat projekt studerar han 

tillsammans med Iman Dadgar (SOFI) kopplingen mellan makroekonomiska förändringar 

och olika former av dödlighet. Under 2019 färdigställde de ett manus om sambandet 

mellan BNP och hjärt- och kärldödlighet. Tillsamman med Pia Mäkelä (Institutet för hälsa 

och välfärd, Finland) publicerade Norström 2019 en artikel om sambandet mellan 

totalkonsumtionen av alkohol och alkoholrelaterad dödlighet i Finland. 

Ola Sjöberg, professor i sociologi, arbetade under 2019 i projektet ”Arbetsvillkor i slutet 

av arbetslivet, vägare till pension och hälsa efter pensionering” (finansierat av 

Riksbankens Jubileumsfond). Under året initierade han också ett projekt om arbetsmiljö 

och hälsa i ett komparativt perspektiv. 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) initierade han 2004 kohortstudien Stockholm Birth Cohort Study 

(SBC). I dag är SBC utvidgat till ett multigenerationellt datamaterial (SBC Multigen) och 

en del av projektet "Reproduktion av ojämlikhet genom sammanflätade liv" (RELINK). 

Projektet leds av docent Ylva Brännström Almquist och professor Bitte Modin på 

Institutionen för folkhälsovetenskap. Stenberg deltar i projektets styrgrupp. Under 2019 

var han gästprofessor vi Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.  

Maaike van der Vleuten, doktor i sociologi, började sin tjänst i oktober på projektet 

GENPARENT Revealing Sources of Gendered Parenthood. A multi-method comparative study of the 

transition to parenthood in same-sex and different-sex couples. Tillsammans med Marie Evertsson 

och Ylva Moberg undersöker hon de ekonomiska konsekvenserna av att bli förälder i 

samkönade och heterosexuella relationer i Norge, Finland, Sverige och Danmark. Van 

der Vleuten har också fortsatt att arbeta med sina projekt med att studera könsskillnader 

i utbildningsval, för att utvärdera bland annat syskonens, vänners och tidigare förmågor 

påverkan. Hon har publicerat en artikel om betydelsen av vänners genusideologi för 

utbildninsgval i den vetenskapliga tidskriften Educational research and Evaluation och i 

yrkestidskriften Van Twaalf tot Achttien. Magazine for teachers in secondary education. The times 

higher education publicerade också en artikel som var resultatet av en intervju med Van der 

Vleuten om hennes forskning syskons påverkan på utbildningsval, som hon presenterade 

hos European Sociological Association i Manchester i augusti 2019. Van der Vleuten blev 

kvaificerad universitetslärare på Stockholms universitet i september. 
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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 och i särskilda LNU-antologier.  

 

Under 2019 har forskargruppen jobbat intensivt med att förbereda 2020 års LNU. LNU 

är en återkommande surveyundersökning där ett riksrepresentativt urval av Sveriges 

vuxna befolkning (18-75 år) intervjuas om sina levnadsförhållanden inom en rad 

områden, t.ex. familj, hälsa, utbildning, ekonomi, fritid, boende, politiskt deltagande och 

sysselsättning/arbetsförhållanden. Undersökningen består i varje omgång av en paneldel 

som följer samma personer över tid, och ett nydraget urval av ungdomar och invandrare. 

Inom ramen för levnadsnivåprojektet vid SOFI har hittills sex LNU genomförts, åren 

1968, 1974, 1981, 1991, 2000 och 2010, och 2020 års undersökning blir alltså den sjunde 

i ordningen. För LNU 2020 har företaget Ipsos kontrakterats för fältarbetet. Detta skulle 

ha inletts i februari 2020 men har skjutits upp till sensommaren/hösten 2020 på grund 

av den rådande situationen med Covid-19.  

 

Liksom år 2000 och 2010 kompletteras LNU 2020 med datainsamling från 

respondentens eventuella partner (Partner-LNU) och barn 10-18 år i hushållet (Barn-

LNU), och liksom i LNU 2010 får respondenten också fylla i en enkät med frågor om 

sin personlighet. Vi samlar även in data från de vuxna som varit med i Barn-LNU 2000 

och 2010. En nyhet i LNU 2020 är att vi använder ett större spann av 

datainsamlingsmetoder, och för att skatta eventuella metodeffekter genomför vi en så 

kallad Tilläggs-LNU i ett riksrepresentativt urval om 16 000 personer uppdelade på fyra 

urvalsgrupper om 4000 personer vardera. I dessa urvalsgrupper samlar vi in samma 

uppgifter som i huvudundersökningen, men med fyra olika primärmetoder: 

Besöksintervju, telefonintervju, webbenkät och pappersenkät.  
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Finansieringen för LNU 2020 beviljades 2017 av Rådet för Forskningens 

Infrastrukturer (RFI) vid Vetenskapsrådet (VR). Stödet från RFI ges till LNU som en 

del av 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 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).  

 

 

Adam Altmejd, doktor i nationalekonomi, har en tjänst om 20% i LNU-gruppen, och 

tillbringar resterande tid som postdoktor på Handelshögskolan. Han har under året fått 

en artikel publicerad i tidskriften PLoS ONE, med titeln "Predicting the replicability of 

social science lab experiments”. Han arbetar dessutom med en rad projekt om 

konsekvenserna av universitetsutbildning. Tillsammans med forskare från Princeton i 

USA har han nyligen publicerat ett working paper om hur syskon påverkar varandras 

utbildningsval i Sverige, Chile och Kroatien. I början av året fick Adam ett 

programanslag från Handelsbankens forskningsstiftelse för ett stort projekt om sociala 

preferenser. Tillsammans med forskare från Berkeley och Bonn och i samarbete med 

en svenska organisationen SMSLivräddare planeras en rad studier om hur dessa 

volontärer motiveras till att frivilligt delta i hjärt- och lungräddningsinsatser. 

Anton B. Andersson, doktor i sociologi, har under året skickat in två kapitel ur sin 

avhandling till tidskrifter samt arbetat med att initiera nya publikationer. Andersson har 

presenterat en ny uppsats som undersöker vilka arbetsmarknadsutfall som olika 

gymnasieutbildningar leder till på kort och lång sikt vid en internationell konferens 

(ECSR, Lausanne). Två nya uppsatser har också påbörjats som på olika sätt försöker 

förklara i vilken utsträckning barn till invandrare kan få jobb genom kontakter. 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. 

Linus Andersson, doktor i sociologi, arbetar med Marika Jalovaara (University of Turku) 

inom ett projekt om fertilitet i Finland och Norden. Under året har han publicerat en 

artikel i Research in Social Statification and Mobility om utbildningssystemets effekter på 

partnerbildning. Under sommaren och hösten har han reviderat pågående studier, 

handlett C-uppsatser vid sociologiska institutionen och gästforskat vid European 
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University Institute. Linus Andersson är sedan vintern 2019 senior researcher vid 

University of Turku. 

Erik Bihagen, professor i sociologi, har under året undervisat inom AKPA-

programmet. Vid sidan om detta har Erik fortsatt arbeta inom 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. Han har också arbetat i 

projektet TECHNEQUALITY (där Michael Tåhlin och Tomas Korpi också ingår) om 

automatiseringsriskers betydelse för olika karriärutfall efter utbildning samt som PI inom 

ett FORTE-finansierat projekt om betydelsen av klass, utbildning och kön för 

livsinkomster (med Roujman Shahbazian, Anders Böhlmark och Sara Kjellsson). 

Katarina Boye, docent i sociologi, tillträdde under året ett lektorat vid 

Levnadsnivåprojektet och påbörjade därmed arbetet som undersökningsledare vid 

insamlingen av en ny omgång av Levnadsnivåundersökningen, LNU 2020. Boye har 

också under året arbetat med 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. De studerade också löneutvecklingen efter 

föräldraledighet bland kvinnor i samkönade par och kvinnor och män i olikkönade par. 

Under våren publicerades den andra boken av forskarnätverket TransParent 

(www.transparent-project.com), New Parents in Europe. Work-Care Practices, Gender Norms 

and Family Policies. Boye bidrog tillsammans med Jenny Alsarve (Örebro universitet) 

och Christine Roman (Örebro universitet) med ett kapitel om svenska 

förstagångsföräldrar. Boye publicerade också en artikel i Work, Emplyment and Society om 

sambandet mellan vab och senare löneutveckling bland svenska kvinnor och män. 

Margarita Chudnovskaya, doktor i sociologi har under 2019 arbetat på MINQ-

projecktet (PI: Carina Mood). Hon har forskat på frågor om familjers ojämlikhet, 

exempelvis utbildningshomogami, barnlöshet, och fertilitet hos multi-partnerfamiljer 

(tillsammans med Peter Ueda från Karolinska Institutet och Linus Andersson från SOFI). 

Hon har också arbetat med ojämlikhet inom utbildning, med en uppsats om 

distansundervisning (med Linus Andersson från SOFI) och en om immigration och val av 

utbildningsprogram (med Carina Mood och Frida Rudolphi). Hon har publicerat en uppsats 

i European Sociological Review: "Is the end of educational hypergamy the end of hypergamy? Evidence 

from Sweden" och varit värd för den ECSR-finansierade workshopen "Gender, Status, and  

http://www.transparent-project.com/
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Per Engzell, doktor i sociologi, har fortsatt sin vistelse vid Nuffield College, Oxford, 

jämte arbete inom Carina Moods forskningsprogram ”Sammanhängande ojämlikheter”. 

Under 2019 har han publicerat två arbeten i Proceedings of the National Academy of Sciences 

samt delar av sin avhandling i Sociology of Education, Sociological Methods & Research, och 

International Migration Review. Han forskning har presenterats vid seminarier på University 

of Oxford, University College London, London School of Economics, Stockholms och 

Lunds Universitet samt ett antal internationella konferenser. Han var medsökande till tre 

beviljade projekt under 2019: "Structural, Cultural and Social Integration among Youth", 13 

MNOK av Nordforsk (huvudsökande Carina Mood), "Integration of Youth in Sweden in a 

Multidimensional Perspective" 5,9 mkr av VR (huvudsökande Jan O. Jonsson), samt "The 

Shadow of Peasant Past", 4,6 mkr av VR och 4,2 mkr av FORTE (huvudsökande Martin 

Hällsten, Sociologiska institutionen). Per har även blivit affilierad med det nyinstiftade 

Leverhulme Centre for Demographic Science, Oxford. Mycket av hans pågående arbete 

kretsar kring social rörlighet under välfärdsstatens framväxt, där han samarbetar med 

ekonomhistoriker vid Lund och Uppsala Universitet, samt Institutet för 

Näringslivsforskning.  

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 under året har varit ledamot av ESO 

(Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi), att han var ordförande för IFAU:s 

vetenskapliga råd och ledamot av de vetenskapliga råden inom Riksrevisionen och SNS. 

Under året redigerade han tillsammans med Lena Unemo en ESO-rapport om 

likvärdigheten i skolan i vilken han också stod som författare av ett kapitel. Han 

publicerade vidare ett kapitel om den sociala bakgrundens betydelse för 

utbildningsframgång i Research Handbook on the Sociology of Education redigerad av Rolf 

Becker, Berns Universitet. 

Peter Fallesen, docent i sociologi och forskare, har publicerat en artikel i Acta Sociologica 

om föräldrars tid med sina barn, tillsammans med Michael Gähler (SOFI/Sociologiska 

Institutionen). Tillsammans med Gähler har Fallesen också publicerat ett bokkkapitel hos 

Springer om variation i hur barn från så kallade splittrade familjer mår.  Fallesen har också 

skickat in reviderat artikel till Health Economics (tillsammans med medförfattare) och ska 

revidera artiklar till Journal of Marriage and Family och European Journal of Population. Fallesen 

har också gett ut fyra working papers (tre med medförfattare) och har under två veckor 

besökt Center for Demography and Ecology, University of Wisconsin, Madison, där han 

är associated forskare. Han arbetar för nuvarande med projekt om överföring av 
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kognitiva förmågor mellan flera generationer, om intergenerationell överföring av 

institutionella kontakter och om olikhet i fertilitet.  

Michael Grätz, doktor i sociologi, arbetar på ett forskningsprojekt på University of 

Lausanne. Projektet är finansierat av Swiss National Science Foundation och studerar 

effekten av föräldrars demografiska beteende för intergenerationell social rörlighet. Han 

är affilierad till LNU-gruppen vid SOFI. Grätz har publicerat artikeln "Reinforcing at the 

Top or Compensating at the Bottom? Family Background and Academic Performance 

in Germany, Norway, and the United States" tillsammans med Øyvind N. Wiborg i European 

Sociological Review. 

Karin Halldén, docent i sociologi, har varit föräldraledig på deltid under 2019. Under 

2019 samt 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 RUT-avdrag för fertilitet och skilsmässa. Vidare har Halldén studerat hur 

kollektivavtalade ersättningar under tiden med föräldrapenning inverkar på fäders 

föräldrapenningsuttag. Halldén har varit kursansvarig och undervisat på AKPA (”Individ, 

organisation & arbetsmarknad: Sociologiska perspektiv på yrken och arbetsplatser”) och 

handlett uppsatser på c- och masternivå. Hon är också associate editor för den 

vetenskapliga tidskriften Social Politics samt ledamot i Statistiska centralbyråns 

användarråd för välfärdsstatistik. 

Jan O. Jonsson, professor i sociologi, var under 2019 tjänstledig på 80% för en tjänst 

som Official Fellow vid Nuffield College, Oxford. Studiet av intergenerationella 

processer fortskred, främst i samarbete med Carina Mood och Per Engzell, och utkast 

presenterades vid internationella konferenser. Tillsammans med Stephanie Plenty 

färdigställdes en artikel om familjerelationernas betydelse för socioekonomiska och 

etniska skillnader i yrkesaspirationer, vilken accepterades för publikation av Child 

Development. Med Richard Breen, Nuffield College, färdigställdes ett bokkapitel om 

utbildningens betydelse för intergenerationell social rörlighet. Tillsammans med Georg 

Treuter publicerades ett bokkapitel om betydelsen av skolresurser och skolklimat för 

utbildningsutfall och ojämlikhet, och två länkade studier påbörjades. Med Robert Hellpap, 

Zeppelin University och Isabel Raabe, University of Zürich, analyserade Jonsson 

interetniska sociala nätverk.  

Chaïm la Roi, doktor i sociologi, har under 2019 fått två artiklar från sin avhandling 

publicerade i American Journal of Orthopsychiatry och Journal of Applied Developmental 

Psychology. Dessutom har han inlett projekt inom YOUNG och Interlocking Inequalities. 

Som en del av detta arbete har han inlett samarbeten med forskare I Sverige, 
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Nederländerna, och USA. Forskningen rör flera olika ämnen, inklusive social integration 

av ungdomar, mobbning och sexuell identitet samt mental hälsa. Han presenterade en 

sammanfattning av sin avhandling vid ett seminarie hos SOCPOL-gruppen på SOFI. 

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), 

samt projektet ”Kvinnors och mäns sjukfrånvaro – varför så olika? (O)betalt arbete, hälsa 

och sjukdom bland kvinnor och män under fem decennier” (FORTE). Hon ingår även i 

det nystartade FORTE-finansierade programmet All-inclusive (PI Michael Tåhlin). Hon 

har under året publicerat artiklar i de ovanstående projekten, bland annat en tillsammans 

med Sara Brolin Låftman (Institutionen för folkhälsovetenskap, SU) i Children and Youth 

Services Review där de studerar samband mellan självkänsla i barndomen och framtida 

yrkesprestige. I en annan studie studerar hon och Magnus Nermo hur lönegapet bland 

kvinnor och män i yrken med hög prestige har förändrats över tid (1968-2010). Hon har 

under året tillträtt som lektor vid AKPA, där hon har undervisat om lönebildning. 

Carina Mood, professor i sociologi, är projektledare för det FORTE-finansierade 

forskningsprogrammet MINQ (Sammanhängande ojämlikheter) och ett FORTE-projekt 

om barns och ungas ekonomi och sociala relationer. Dessutom har hon varit tjänstledig 

på 20 % för att på Institutet för Framtidsstudier leda projektet YOUNGWORK om 

ungas arbetsmarknadsinträde. Tillsammans med Michael Tåhlin och Katarina Boye leder 

hon arbetet med LNU 2020, och under 2019 skedde mycket av det förberedande arbetet 

för undersökningen, inklusive etableringen av samarbetet med Ipsos. Under hösten 2019 

har hon varit på sabbatstermin på Nuffield College, Oxford, och hon har bedrivit 

forskning om inter- och multigenerationella samband, om ungas integration, och om 

utbildningsval. 

Stephanie Plenty, docent i sociologi, har varit föräldraledig under större delen av 2019. 

Hon har arbetat i det FORTE-finansierade forskningsprogrammet MINQ och ett 

FORTE-projekt om barns och ungas ekonomi och sociala relationer, bådde ledda av 

Carina Mood. Under året jobbade hon på en artikel med Jan O. Jonsson om betydelsen av 

familjerelationer i invandrarbarns ambitioner, en artikel om ungas psykiska hälsa och 

senare etabelering på arbetsmarknaden tillsammans med Charlotta Magnusson och Sara 

Brolin Låftman, samt en bok kapital om socioekonomiska faktorer kopplat till använding 
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av bestraffning i skolor, tillsammans med australiensiska forskare. Hon publicerade en 

artikel om kopplingar mellan alkoholanvändning i tonåren och unga vuxna. Plenty har 

varit kursansvarig och undervisat på Sociologiska institutionen (Grundläggande metod). 

Frida Rudolphi, doktor i sociologi, har under året fortsatt att studera könsskillnader i 

skolprestationer inom ramen för ett FORTE-finansierat projekt, där data från den 

svenska delen av CILS4EU används, och studerat integration av unga inom ramen för 

Carina Moods projekt Sammanhängande ojämlikheter. Hon har tillsammans med 

medarbetare vid SOFI och Institutet för Framtidsstudier, arbetat med en rapport om 

unga personers integration.  

Roujman Shahbazian, doktor i sociologi, har under året varit verksam vid Statistiska 

Centralbyrån (SCB) och haft ett vikarierande lektorat på Sociologiska institutionen vid 

Stockholms universitet. Han har fortsatt att revidera kapitel i sin avhandling, och fick en 

artikel accepterad i Journal of Family Research. Under året har han fortsätt studera 

betydelsen av klass, utbildning och kön for livsinkomster (tillsammans med Erik Bihagen, 

Anders Böhlmark och Sara Kjellsson) och presenterat preliminära resultat både internt som 

externt. Vidare är han också engagerad i ett interdisciplinärt samarbete med Mohammad 

H. Sepahvand (Uppsala Universitet) som fokuserar på Burkina Faso och individers 

attityder gentemot risktagande. 

Sara Kjellsson, doktor i sociologi, har 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. Under året presenterades delar av detta arbete på konferensen FORTE talks, 

26-27 mars (med Mood som föredragshållare) samt på Gävleborgs länsstyrelses konferens 

Jämlikt Gävleborg, 13 november (med Kjellsson som föredragshållare). Hon har under 

året även arbetat på Institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms Universitet som 

del i projekten ”Mechianisms behind growing inequalties in health – going beyond 

existing explanations” lett av professor Olle Lundberg samt ”Stressorer, stress och 

hälsobesvär bland flickor och pojkar under adolescensen” under ledning av professor 

Viveca Östberg. Utöver detta har Kjellsson undervisat på kandidatprogrammet i 

Sociologisk samhällsanalys 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 
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infrastrukturkonsortiet REWHARD, finansierat av Vetenskapsrådet (VR) 2018-2022, där 

LNU ingår som en av fyra databaser vid SU och Karolinska Institutet (KI), samt genom 

konstruktion av urvalsdesign och frågeformulär, liksom arbete med juridiska och 

forskningsetiska frågor; arbetet med LNU 2020 sker i samarbete med bl.a. Katarina Boye 

och Carina Mood; (b) Varit huvudsökande i ansökan till FORTE (Forskningsrådet för 

hälsa, arbetsliv och välfärd) om medel till forskningsprogrammet ALL-INCLUSIVE: 

Sammanhållning och exkludering i arbetslivets förändring; FORTE beviljade medel för 

en första period om 2,5 år (2019-2021), med möjlighet till förlängning 3,5 år (2022-2025), 

till ett sammanlagt potentiellt belopp om 17,8 milj. kr. Programgruppen – som omfattar 

åtta personer med anställning vid SOFI, bl.a. Karin Halldén och Charlotta Magnusson – har 

under hösten påbörjat arbetet, bl.a. med rekrytering av två doktorander och input till 

LNU 2020; (c) Analyserat hur ungdomars och utlandsföddas sysselsättningsmönster i 

Europa sammanhänger med strukturell omvandling av arbetslivet med avseende på 

utbud och efterfrågan på kvalifikationer samt med ekonomiska konjunktursvängningar, 

särskilt recessioner; analyserna ingår ett projekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond 

(RJ) 2017-19, och genomförs i samarbete med Erik Bihagen, Ryszard Szulkin och Johan 

Westerman; (d) Analyserat jobbstrukturens utveckling i Sverige 1974-2010, på basis av 

Levnadsnivåundersökningarna (LNU) och med utgångspunkt i den internationella 

forskningen om jobbpolarisering; en rapport på Tankesmedjan Arena Idé publicerades 

under våren, åtföljd av en artikel på DN Debatt (tillsammans med German Bender). 

Rapporten (Polariseringsmyten; Försvinner verkligen de medelkvalificerade jobben?) presenterades 

under sommaren och hösten vid ett antal seminarier runtom i landet, bl.a. i Almedalen. 

 

 
Arbetsrätt 

Sabina Hellborg, doktor i civilrätt, arbetade under 2019 med postdok-projekten 

”Rättsligt ansvar för mobbning och kränkningar på arbetsplatsen” (Ragnar Söderbergs 

stiftelse) samt ”Förbud mot bristande tillgänglighet – rättsliga möjligheter och 

begränsningar gällande ett aktivt deltagande för personer med funktionsnedsättning” 

(Forte).  Under året publicerade hon artiklarna Diskrimineringsersättning som påföljd i 

och utanför arbetsrätten, i Lavalgenerationen, 2010-talets doktorsavhandlingar i 

arbetsrätt (red. E. Sjödin och N. Selberg) ; Förbudet mot bristande tillgänglighet – några 

frågor om ansvar för åtgärder och genomförande, i Labour Law and the Welfare state 

(red. L. Carlson, P. Herzfeld Olsson och V. Pietrogiovanni) och Liability for Medical Injuries 

in Sweden, i Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie. 
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Erik Sjödin, universitetslektor och docent i civilrätt, särskilt arbetsrätt. Under året har 

han arbetat i det av Vetenskapsrådet finansierade projektet An inclusive and sustainable 

Swedish labour law - the ways ahead. Sjödins del rör löner och då särskilt minimilön och under 

året har två artiklar publicerats i ett specialnummer av Juridisk tidskrift. Artiklarna rör 

gränslandet mellan arbetsrätt och straffrätt. Därutöver har han som redaktör och 

medverkande publicerat antologin Lavalgenerationen där samtliga som disputerat i 

arbetsrätt under 2010-talet medverkar. Sjödin har därutöver verkat som lärare i arbetsrätt 

på AKPA. Under året har första omgången av en uppdragsutbildning i arbetsrätt dragit 

igång och planeringen för en ny arbetsrättslig kurs på AKPA II inletts.  

 

 

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 2019 var fakultetsnämndens anslag 27 880 tkr till SOFI/FO och 8 850 tkr till 

SOFI/GU. Därutöver tilldelades särskilda medel om 221 tkr. Bidragen från 

forskningsråd och myndigheter år 2019 var sammanlagt 54 936 tkr enligt tabellen nedan. 

I tabellen rapporteras endast externt finansierade forskningsprojekt där kontraktet slutits 

mellan finansiär och SOFI. Det innebär att till exempel 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. 

 

Forskare Finansiär Projektnamn Beviljat 
bidrag 
2019 (tkr) 

Alm Susanne FORTE Ett halvsekel av strukturella förändringar - en period av attitydmässig 
stabilitet? Kvinnors attityder till välfärdsstaten under hemmafruepoken 
och idag. 

770 

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

1 000 
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Andersson Joona Pernilla IFAU Nyanländas etablering på arbetsmarknaden 80 

Andersson Joona Pernilla VR Inkomströrlighet mellan och inom generationer för inrikes och utrikes 
födda: Vilken roll spelar egenföretagande? 

1 000 

Bihagen Erik FORTE Inkomstojämlikhet över livet: Betydelsen av klass, kön och kompetens 1 100 

Björklund Anders Norface Populism, Inequality and Institutions 1 050 

Boschini Anne VR Barnlösa män och icke föräldralediga fäder 1 600 

Burn Ian KVA Talking about my genderation: The economics of gender transition in 
Sweden 

400 

Burn Ian KVA Discrimination against homosexuals in labour. Market: Causes, 
consequences and remedies 

98 

Byun Young-hwan FORTE Hur påverkar strukturen på välfärdsstatens skatter och förmåner 
allmänhetens stöd för omfördelning? 

800 

Böhlmark Anders VR Utbildningssegregation i Sverige: Dynamik, mekanismer och effekter 890 

Celikaksoy Aycan FORTE Education and Employment Careers of Refugee Youth who arrived as 
Unaccompanied minors and Separated Children 

1 300 

Edmark Karin IFAU Gymnasielinjer och arbetsmarknadsutfall - effektskattning och 
metodutvärdering 

1 232 

Edmark Karin VR Valfrihet och konkurrens i svensk förskola: Effekter på personal och 
segregation 

1 498 

Evertsson Marie EU GENPARENT: Revealing Sources of Gendered Parenthood: A multi-
method comparative study of the transition to parenthood in same-sex 
and opposite-sex couples 

3 500 

Halldén Karin NORDICORE Research on Gender Equality in Research 353 

Hellborg Sabina FORTE Förbud mot bristande tillgänglighet - rättsliga möjligheter 
och begränsningar gällande ett aktivt deltagande för personer med 
funktionsnedsättning 

600 

Hellborg Sabina Ragnar Söderbergs 
stiftelse 

Ansvar för mobbning och kränkningar på arbetsplatsen 222 
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Jäntti Markus Academy of Finland TITA2/ Tackling Inequalities in Time of Austerity 803 

Korpi, Tomas EU TECHNEQUALITY 1 100 

Lindh Arvid FORTE Social tillit och demokratisk klasskamp i moderna välfärdsstaten 1 100 

Lindqvist Erik Ragnar Söderbergs 
stiftelse 

Wealth accumulation over the life cycle and between generations 1 417 

Magnusson Charlotta FORTE Föräldraskapets konsekvenser för karriärer: vilka påverkas och varför? 1 030 

Magnusson Charlotta FORTE Kvinnor och mäns sjukfrånvaro- varför så olika? (O)betalt arbete, hälsa 
och sjukdom bland kvinnor och män under fem decennier 

1 100 

Mood Roman Carina FORTE Långtidseffekter av invandrarungdomars utbildningsval 485 

Mood Roman Carina FORTE Ekonomiska resurser och sociala relationer bland barn och unga 1 000 

Mood Roman Carina FORTE Sammanhängande ojämlikheter: Flerdimensionella perspektiv på 
ojämlikhet i dagens Sverige 

4 000 

Nelson Kenneth RJ SPIN databasen: en uppdatering och utvidgning 3 484 

Nelson Kenneth Marie Curie ERA Expanding Rights in an Age of Retrenchment": Women, Social 
Movements and the Politics of Family Leave 

651 

Nelson Kenneth FORTE Adekvat bostadsstandard: Bostadsbidragets effekter i Sverige och andra 
europeiska länder 

1 700 

Nelson Kenneth EU InGRID2 1 774 

Nieuwenhuis Rense FORTE I situationen tillsammans? Om stöd till kvinnors sysselsättning som en 
väg mot minskad ekonomisk ojämlikhet för alla. 

1 200 

Rickne Johanna FORTE En jämlik arbetsmarknad i teori och praktik 2 700 

Rickne Johanna Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse 

Wallenberg Academy Fellow : Gender, careers and democratic 
representation 

1 000 
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Rooth Dan-Olof VR Nyanlända flyktingars arbetsmarknadsintegration: En studie av 
aktiviteter inom etableringsuppdraget och hur dessa påverkar 
arbetsgivarnas rekryteringsbeslut. 

1 300 

Rudolphi Frida FORTE Könsskillnader i utbildning: hur uppstår de? 930 

Sandberg Anna VR Könskillnader i yrkesval, karriär och lön 703 

Sandberg Anna FORTE Könskillnader i yrkesval, karriär och lön 830 

Sauermann Jan IFAU Sibling Spillover Effects 500 

Sjöberg Ola RJ Arbetsvillkor i slutet av arbetslivet, vägar till pension och hälsa efter 
pensionering 

802 

Stenberg Anders VR Långsiktiga kausala effekter av gymnasieutbildning 1 500 

Säve-Söderberg Jenny IFAU Can we replicate the field in the lab? Gender gaps in negotiation behavior 
and shying away from exposure to social ranking. 

502 

Säve-Söderberg Jenny VR Kan vi minska könslönegapen genom interventioner i löneförhandlingar? 
Identifikation av kausala orsakssamband och interventioner. 

2 040 

Tåhlin, Michael FORTE Motivation och ojämlikhet på arbetsmarknaden. 630 

Tåhlin, Michael FORTE ALL-INCLUSIVE? Sammanhållning och exkludering i arbetslivets 
förändring 

1 900 

Tåhlin, Michael RJ Kunskapssamhällets mörka sida? Nedgången i ungdomars och 
utlandsföddas sysselsättning. 

1 144 

Wadensjö Eskil FORTE / KI Ett nytt hållbart arbetsliv – trender, hälsoeffekter och styrmedel 118 

    

  
TOTALA INTÄKTER PROJEKT 54 936 

 

Utbildning 
 
  Enheten för arbetsmarknadskunskap med management (AKPA) bildades 1969 och 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 143 på AKPA I 



 32 

och 63 på AKPA II under vårterminen och 154 på AKPA I och 70 på AKPA II under 
höstterminen.  
 
  AKPA ger även en kurs i Arbetsmarknadspolitik och ekonomi (7,5 hp) inom Studie- 
och yrkesvägledarprogrammet varje hösttermin, en kurs som också ges som fristående 
kurs. Under höstterminen 2019 var det 17 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 20 som 
fristående. På höstterminen var det 70 studenter som läste den inom programmet och 19 
studenter som fristående. Båda dessa kurser ges på helfart dagtid. Under 2019 gavs 
dessutom den fristående kursen Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska 
perspektiv på yrken och arbetsplatser (7,5 hp) med 25 studenter på halvfart dag/kväll 
under vårterminen och 27 studenter under höstterminen. 
 
  AKPA tillhandahåller även uppdragsutbildningar. Mer specifikt har AKPA under 2019 
ordnat tre uppdragsutbildningar åt TCO i Arbetsmiljökunskap (7,5 hp) med Ola Sjöberg 
som kursansvarig lärare, i Samhällsekonomi, lönebildning och fackliga utmaningar (7,5 
hp) med Tomas Korpi som kursansvarig lärare samt den nyinrättade uppdragsutbildningen 
Arbetslivets juridik (15 hp) med Erik Sjödin som kursansvarig lärare. 
 
  Personalen har under året bestått av tre professorer, fem docenter, en universitetslektor, 
en gästlärare, en biträdande studierektor, två utbildningsadministratörer och en studie-
och karriärvägledare. Två av professorerna, Erik Bihagen och Ola Sjöberg, är sociologer, 
medan den tredje, Tomas Korpi, är både arbetsmarknadssociolog och 
arbetsmarknadsekonom. Docenterna Anne Boschini, Karin Edmark och Anders Stenberg är 
arbetsmarknadsekonomer, docent Charlotta Magnusson är sociolog, medan docenten i 
civilrätt Erik Sjödin undervisar i arbetsrätt. Sabina Hellborg är gästlärare i arbetsrätt. Frida 
Engström är bitr. studierektor, Elma Sose och Emma Lindhagen utbildningsadministratörer 
och Johan Andersson är studie-och karriärvägledare.     Dessutom har AKPA haft lärare 
anställda för enstaka kurser, nämligen Charlotta Boström (SOFI), Emma von Essen (SOFI), 
Ingrid Esser (SOFI), Daniel Fredriksson (SOFI), Karin Hederos (SOFI), Karin Halldén (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. 
 
  SOFI:s 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. 
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Samverkan 

SOFI:s forskare bidrar till universitetets uppdrag att samverka med det omgivande 
samhället på flera sätt. Institutets forskare informerar regelbundet om sin forskning i 
media. Under 2019 anställdes en kommunikatör för att öka möjligheten för insitutets 
forskning att få spridning utanför den akademiska världen och bidra till ett gott 
beslutsunderlag för maktahavare, samt öka kunskapen hos allmänheten. Ett officiellt 
Twitterkonto startades där forskningsresultat, forskares framträdanden i medier och 
andra nyheter som rör SOFI:s samverkan med det övriga samhället kan kommuniceras. 

Under året uppmärksammades flera studier genomförda helt eller delvis av forskare 
anställda vid SOFI i svenska och utländska medier. Exempelvis fick artikeln “The 
Diminishing Power of One?” av Susanne Alm, Kenneth Nelson och Rense Nieuwenhuis 
(publicerad i European Sociological Review) uppmärksamhet i många medier bl a Dagens 
Nyheter, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio och Göteborgs-Posten. Aycan Çelikaksoy och Eskil 
Wadensjös rapport ”Ensamkommande flickor på väg in i samhället” uppmärksammades av flera 
medier bland annat SVT Nyheter. Rapporten ”The Price of Promotion” av Johanna Rickne 
och Olle Folke uppmärksammades av BBC och tidskriften Quartz. Flera forskare skrev 
också debattartiklar som publicerade i landets största medier, bland annat skrev Erik 
Sjödin under rubriken"Slarvig ny lag om människoexploatering" på SvD Debatt, Ann-Charlotte 
Ståhlberg skrev (tillsammans med Agneta Kruse) i samma tidning "Pensionerna är högre än vad 
systemet tål", Michael Tåhlin skrev på DN Debatt (tillsammans med German Bender) om sin 
rapport Polariseringsmyten; Försvinner verkligen de medelkvalificerade jobben? och Johanna Rickne 
skrev (med Eberhard Stüber) ”Riksreviasionen missar lönekartläggningens mening” i Dagens Arena. 
Mer information om SOFI-forskare i media finns under “SOFI i media” på hemsidan. 

 
Institutets forskare deltar också 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. Även andra sorters 
samarbeten förekommer, under året inledde exempelvis Ingrid Esser samverkan med 
Dagens Arena/Arena Idé kring ett forskningsprojekt om meningsfullt arbete och 
livstillfredsställelse och Johanna Rickne författade en rapport på SNS om RUT-företag 
som fick stort genomslag i media. En förteckning över samverkan för året återfinns i 
Appendix. 
 
SOFI har två öppna seminarieserier. På seminarieserien i Arbetsmarknadsekonomi, som 
leddes av Ian Burn och Simona Bejenariu och övertogs av Pierre Deschamps och Jose Montalban 
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hölls 29 seminarier under året. På seminarieserien Social stratifiering, välfärd och socialpolitik, 
som leddes av Arvid Lindh och Margarita Chudnovskaya hölls 18 seminarier under året. 
Rubrikerna återfinns i Appendix.  
 
SOFI gästas varje år av en rad forskare från Sverige och andra länder. Under 2018 
vistades 17 forskare 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 

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 2019 
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Markus Jäntti (föreståndare SOFI, ordförande), Ola Leijon (Inspektionen för 

socialförsäkringen), Caroline Olgart Höglund (Försäkringskassan), Anna Lilja Qvarlander 

(Sveriges kommuner och regioner), Petra Nilsson (Arbetsförmedlingen) Charlotta 

Magnusson (personalrepresentant) samt Eva-Lisa Palmtag (doktorandrepresentant). 

 
Suppleanter vid slutet av 2019 

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 2019 

 

Ledningsgruppen bestod vid slutet av 2019 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 2019 
 
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 

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 



 36 

Young-hwan Byun FD i statsvetenskap, postdok 

Anders Böhlmark FD, docent i nationalekonomi, forskare 

Aycan Çelikaksoy FD i nationalekonomi, forskare 

Margarita Chudnovskaya, FD i sociologi, postok 

Iman Dadgar doktorand i nationalekonomi 
Sirus H. Dehdari, FD i nationalekonomi 

Pierre Deschamps, FD i nationalekonomi, postdok 

Laure Doctrinal doktorand i sociologi 

Karin Edmark FD, docent i nationalekonomi, universitetslektor 

Mari Eneroth forskningsassistent 

Cassandra Engeman, FD i sociologi, forskare 

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, docent 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 FD i sociologi, postdok 
Allison Geerts, doktorand i sociologi 
Michael Grätz, FD i sociologi, forskare 

Karin Halldén FD, docent i sociologi, forskare 

Karin Hederos FD i nationalekonomi, forskare 
Sabina Hellborg, Jur. Dr., gästlärare 

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 

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 
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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 
Ylva Moberg FD i sociologi, postdok 

José Montalbán Castilla, FD i nationalekonomi, postdok 

Carina Mood FD, professor i sociologi med inriktning mot levnadsnivån sedan 2015 

Maria Mårtensson, administrativ chef 
Irma Munoz, ekonom 

Kenneth Nelson FD, professor i sociologi med inriktning mot jämförande socialpolitik 

sedan 2014 
Tara Nabavi, administratör 

Rense Nieuwenhuis FD, docenti 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 
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kurser på avancerad nivå (D-kurser/magisterkurser och kurser på forskarutbildningen), 

presentationer vid SOFI:s seminarieserier och gästforskare som vistats vid SOFI under 

året. 

 
Samverkan 2019 
 
Susanne Alm 

Intervjuad av Vetenskapsradion och Göteborgs-Posten om fattigdomsutvecklingen för 

olika typer av hushåll i Sverige. 

Presenterade forskning om uppväxtvillkor och prematur dödlighet för gymnasieelever 
på universitetsbesök på SU. 

 

Pernilla Andersson Joona 

Medverkade vid FORES integrationskonferens den 19 januari 2019. Temat för 

konferensen var ”Framtidens integration”.  

Medverkade vid ett seminarium arrangerat av SCB  under Järvaveckan den 13 juni 
2019. Rubriken för seminariet var "Flyktingars arbetsmarknad och försörjning i 
Sverige". 

 

Anton B. Andersson 

Anton intervjuades för en artikelserie i sydsvenskan om pengars roll för sociala 

relationer.  

 

Anders Björklund 

Ledamot av Jämlikhetskommissionen. 

Ordförande i användarrådet för arbetsmarknadsstatistik vid SCB. 

Ledamot av SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) förtroenderåd. 

Medlem av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin). 

 

Erik Bihagen 

Ledamot av Statistiska centralbyråns referensgrupp för MONA-systemet. 

Ledamot av Statistiska centralbyråns användarråd för mikrodatautlämnande för 

forskning. 

 

Anne Boschini 
Föreläsning “Gender Gaps in Sweden” på Handelshögskolan i Stockholm, december 
2019 
Ledamot i Fortes beredningsgrupp ”Socialpolitik och sociala förändringar”  
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Ledamot i Ekonomisk Debatts redaktion 

Katarina Boye 

Sakkunnig på ansökan om forskningsmedel för the National Science Centre, Polen. 

Ledamot i Editorial Board för Journal of Marriage and Family. 

Young-hwan Byun 

Organiserat SOFI:s seminarieserie Social Stratification, Welfare and Social Policy (SWS) 

Stream organizer av 2019 års ESPANET konferens 

Granskare åt  American Journal of Political Science, Comparative Political Studies, Social Policy & 

Administration, and International Journal of Social Welfare 

Medlem av European Consortium for Political Research  

Medlem av American Political Science Association  

Medlem av American Sociological Association  

 

Pierre Deschamps 

Artikeln om om könskvoter diskuterades i Times Higher education 

Diskuterade också i “career section” av Nature  

 

Sirus Dehdari 

Presentation hos LO: "Economic Distress and Support for Radical Right Parties 

- Evidence from Sweden", mars 2019 
Deltagande i podcasten "Bildningspodden", oktober 2019 

 

Robert Erikson 

Ledamot av ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi),  

Ordförande för IFAU:s vetenskapliga råd  

Ledamot av de vetenskapliga råden inom Riksrevisionen och SNS.  

 

Cassandra Engeman 

“Associate member” i International Network on Leave Policies and Research 

Bidragit till en årlig rapport om amerikansk familjepolitik som är underlag för såväl 

akademiker som beslutsfattare 

 

 

Per Engzell  

Höll ett föredrag och frågesession om "Problem med att mäta elevers bakgrund med 

enkätuppgifter" vid Skolverkets Enhetsdag för Internationella studier vid Kastellet, 

Stockholm, 7 juni 2018. 
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Marie Evertsson 

Styrelseledamot för Stockholm University Linnaeus Center on Social Policy and Family 

Dynamics in Europe (SPADE). 

 

Emma von Essen 

Ledamot i Ekonomisk Debatts redaktion f.o.m. 2020-01-01 

Arrangör av ”Workshop in Gender Economics: Parenthood and Careers in the 

Nordics” (18 september, SOFI) 

 

Ingrid Esser 

Ledamot av Insynsrådet vid Inspektionen för socialförsäkringen. 

Samverkan med forskningsprojekt vid Dagens Arena/Arena Idé om meningsfullt 

arbete 2019-2020. 

 

Daniel Fredriksson 

Presentation av forskning på LO, 14 november. 

Presentation av forskning på Arbetslöshetens dag, 15 maj. (anordnad av Akademikernas 

a-kassa) 

Avhandlingen blev uppmärksammad i media, bland annat i DN. 

Uttagen till TCO’s Akademi för Framtidens arbetsmarknadsforskare. 

 

Karin Halldén 

Ledamot i Statistiska centralbyråns användarråd för välfärdsstatistik 

 

Karin Hederos 

Intervjuades i SvD om min och Anna Sandbergs forskning om könsskillnader i 

förhandling.  

Höll tillsammans med Anna Sandberg en kurs på Advokatsamfundet om forskning om 

jämställdhet på arbetsplatsen.  

 

Jan O. Jonsson 
Ledamot av KVA (Kungliga Vetenskapsakademin) 
Ledamot av det vetenskapliga rådet vid Mannheimer Zentrum für Europäische 
Sozialforschung (MZES), Universitetet i Mannheim 
Styrelsemedlem för Programmet för forskning och innovation inom utbildningssektorn 
(Portføljestyret, Utdanning og kompetanse), Norska forskningsrådet  
Consultant Editor, Acta Sociologica 
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Sara Kjellsson 
Medverkande, tillsammans med Carina Mood, på konferensen FORTE talks med 
presentationen ”Glider Sverige isär? Ojämlikhet i levnadsnivå 1968-2010”. 

Medverkade vid frukostseminarium för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med 
presentationen ”Sjuk av arbete? Kön, klass och hälsa”. 

Föredragshållare med efterföljande frågestund på Gävleborgs länsstyrelses konferens 
Jämlikt Gävleborg med titeln ”Glider Sverige isär? Ojämlikhet i levnadsnivå 1968-2010”. 

Tomas Korpi 

Ledamot av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings (IFAU) 

vetenskapliga råd. 

Ledamot i Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschungs (WZB) vetenskapliga råd. 

 

Arvid Lindh 

Styrelseledamot i Sveriges Sociologförbund. 

Svensk representant i International Social Survey Programme (ISSP). 

  

Matthew Lindquist 

Gästredaktör Medlem i betygskommitén för Mohammad Sepahvands 

doktorsavhandling, "Essays on Risk Attitudes in Sub-Saharan Africa,” 

Nationalekonomisk institutionen, Uppsala universitet, den 8 mars 2019. 

Rådgivande samtal med Kriminalvården, Stockholm, den 3 maj 2019 

Extern kommentator till Finanspolitiska rådets årsrapport, Stockholm, den 10 maj 

2019. 

Keynote speaker: 2nd Labour Workshop, Gothenburg University, September 2019 

Ledamot av programkommittéen, European Association of Labour Economists’ 

Årsmöte, Uppsala, September 2019. 

Forskarseminarie på Kriminalvården, Norrköping, den 22 oktober 2019 

 

Erik Lindqvist 

Redaktör för Scandinavian Journal of Economics. 

Medlem av betygsnämnden för Sebastian Butscheks avhandling vid Universität zu 

Köln. 

Intervjuades av P1 Morgon om effekten på lycka av att vinna på lotteri. 

  

Carina Mood 

Ordförande i Beredningsgrupp 2, Riksbankens Jubileumsfond 

Styrelseledamot, Riksbankens Jubileumsfond 
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Samarbete med SKL ang. kunskapscentrum om avhopp från gymnasiet (tillsammans 

med Frida Rudolphi) 

 

Kenneth Nelson  

Ledamot av styrelsen för Foundation for International Studies on Social Security 

(FISS).  

Ledamot av styrelsen för The Network for European Social Policy Analysis (ESPAnet).  

Medlem av styrgruppen för Inclusive Growth Research Infrastructure Diffusion 

(InGRID-2)  

Medlem av styrgruppen för The Linnaeus Center on Social Policy and Family 

Dynamics in Europe (SPaDE)  

Ordförande i den svenska sektionen av ESPAnet. 

Vetenskaplig expert i European Social Policy Network (ESPN). 

Vetenskaplig expert i European Social Monitor (ESM). 

Vetenskaplig expert i European Social Network (ESN). 

Sakkunnig för Norges forskningsråd. 

Medlem av den rådgivande gruppen för infrastruktur (RÅG-A) vid Vetenskapsrådet. 

Vice ordförande i Sveriges sociologförbund. 

 

Thor Norström 

Deltof I internationell forskargrupp Norström participated in an international research 

group (chaired by Professor Tim Stockwell) commissioned by Finnish Alko. The aim of 

the work was to assess the consequences on population health of a dismantling of the 

monopoly alcohol retail system in Finland. 

 

Rense Nieuwenhuis  

Lead senior researcher i projektet “Review of the Implementation of the Beijing 

Platform for Action in the EU Member States, 25 years later”, let av European Institute 

for Gender Equality (EIGE) 

Höll anförande vid High-Level Conference ’Europe for Gender Equality? Taking Stock 

– Taking Action’, organiserat av det finska0 orförandeskapet i Council of Europe: “The 

Triple Bind of Single-Parent Families: What is needed for gender equality in the EU?” 

One of the background paper authors and external researchers of UN Women’s 

flagship report “Progress of the world’s women 2019-2020”. 

Aktiv medelm i InGRID-2 consortiet för ”Supporting expertise in inclusive growth”.  

Jurymdlem i The Rosabeth Moss Kanter award for excellence in work-family research. 

Arrangerade the 2019 ESPAnet conference, with over 300 attendants.  

Blivande styrelseledamot (sekreterare) av ESPAnet (European network for social policy 

analysis). 
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Stephanie Plenty 

Föredrag om rapport om unga personers sysselsättning hållits för Vägledarkalendariets 

konferens i september 2019, tillsammans med Frida Rudolphi.  

Debattartikel i Dagens Samhälle i mars 2019 tillsammans med Janne Jonsson 

External reviewer of grant applications for the Social Sciences and Humanities 

Research Council of Canada 

 

 

Johanna Rickne 

Ledamot av SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) förtroenderåd. 

Ordförande i användarrådet för arbetsmarknadsstatistik vid SCB. 

Extern sakkunnig för lektorat i nationalekonomi vid Umeå universitet.  

Föreläsning på SNS om rapporten ”Kvinnor med flyktingbakgrund i rut-

subventionerade företag” 

Kommentator på SNS International Policy talk av Marianne Bertrand 

Föreläsning om karriär och skilsmässa när kvinnor och män får toppjobb på 

populärvetenskaplig konferens anordnad av Swedish House of Finance 

Föreläsning om sexuella trakasserier på populärvetenskaplig konferens ordnad av 

Vänsterpartiet i Gävle 

Kort föredragande om karriär och skilsmässa på TCO:s tält under Almedalsveckan, 

samt deltagande i TCO:s poddcast om könsskillnader i karriärer.  

Deltagare i panel om jämställdhet på universitetet, anordnat av Uppsala Universitet 

under Almedalsveckan. 

Föredrag på TCO om sexuella trakasserier.  

Talarserie om tre populärvetenskapliga föreläsningar vid Nottingham University 

Kommentator på Riksrevisionens rapport om lönekartläggningar, anordnat av Arena 

Idé. 

Föredrag om rutavdraget på LO. 

Deltog i podcast av Dagens Arena om Sverigedemokraternas framväxt 

Deltog i Ekots Lördagsintervju. 

Forskningen omskrevs av DN, SvD, BBC, Der Spiegel, New York Times, Nikkei 

Shimbun, Forbes, Business Insider m.fl. 

Författade ett antal krönikor för web-tidningen arbetsvärlden. 

På RePeC lista av den översta kvartilen av nationalekonomer på twitter i termer av antal 

följare. 

CEPR fellow. 
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Dan-Olof Rooth 

Medverkade tillsammans med Karin Hederos och Anna Sandberg i ett seminarium på 

SNS med titeln ”Hur kan mångfald och jämställdhet förbättras på arbetsplatser?” 

Deltog i referensgruppen för ESO-rapporten av Joakim Ruist med titeln ”Tid för 

integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering” 

Extern sakkunnig för Kaveh Majlesis docentansökan vid Lunds universitet. 

 

Frida Rudolphi 

Lanseringsseminarium vid Institutet för Framtidsstudier (IFFS) tillsammans med 

Stephanie Plenty och Carina Mood av rapport om unga personers sysselsättning, ett 

arbete som har letts av Stephanie Plenty.  

Föredrag om samma rapport har hållits vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 

tillsammans med Stephanie Plenty och vid Regeringskansliet, Samordnaren för unga 

som varken arbetar eller studerar, tillsammans med Anton Lager.  

Deltagande vid användarråd för välfärdsstatistik vid Statistiska Centralbyrån.  

 

Anna Sandberg 

Samverkan med Advokatsamfundets referensgrupp för jämställdhet (flera möten med 

referensgruppen för frågestud och diskussioner under våren) 

Utbildning om jämställdhet på Advokatsamfundet (Höll i halvdagsutbildning, april). 

EFN Ekonomikanalen, www.efn.se (Intervjuad om könsskillnader på arbetsmarknaden 

i Stockholm, april) 

Chefstidningen (Intervjuad om könskillnader i ledarskap och könssammansättningen av 

arbetsgrupper, maj) 

Föreläsningar om jämställdhet på Setterwalls Advokatbyrå (augusti) och Valtech 

(november) 

 

Ola Sjöberg 

Ledamot i styrgruppen för ARC (Ageing Research Center) 

 

Anders Stenberg 

Ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för utbildningsvetenskap (UVK).  

 

Sten-Åke Stenberg  

Ledamot av Stockholms regionala etikprövningsnämnd. 

Ledamot av Stockholms socialtjänstakademi. 

Ledamot av styrelsen för behandlingshemmet Hatten. 

http://www.efn.se/
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Ledamot i vetenskapligt råd för Statens Beredning för Medicinsk och Social 

Utvärdering (SBU). 

 
Marianne Sundström 
Ledamot av Etikprövningsmyndigheten Stockholm. 

 

Jenny Säve-Söderberg 

Forskare och utredare vid Inspektionen för socialförsäkringen. 

Forskningssamverkan med Jusek.  

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 

 

Maaike van der Vleuten,  

Medlem av European Sociological Association RN23 Sexuality & RN10 Sociology of 

Education 

Medlem av Interuniversity Study Group Social Stratification and Life Course (ISOL) 

 

Eskil Wadensjö 

Ledamot av fakultetsstyrelsen vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet 

Ledamot av fakultetsstyrelsen vid den Sanhällvetenskapliga fakulteten vid Oslo 

Metropolitan University 

Ledamot av styrelsen för Carl Mannerfelts fond 

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 
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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) 

Handledare för Nina Lazarczyk-Bilal som är doktorand vid universitetet i Warszawa. 

Föreläst vid Almedalen, Järvaveckan och Bokmässan i Göteborg. 

Varit sakkunnig vid tillsättning av professur i nationalekonomi vid Karlstads universitet. 

Utredningsuppdrag för SIEPS (om utstationerad arbetskraft) tillsammans med Erik 

Sjödin och för utredningen om en moderniserad arbetsmarknadspolitik (om 

vuxenutbildning tillsammans med Jonas Olofsson, Malmö universitet) 

 

 

 

Kursansvar mm.   

 

Kursansvar på grundläggande nivå 

 
Arbetsrätt 1, Sabina Hellborg var kursansvarig under vt19 och Erik Sjödin var kursansvarig 
under ht19. 
 
Arbetsmarknadsekonomi 1: Introduktion, Emma von Essen, Karin Hederos och Anna 
Sandberg var kursansvariga under vt19; Charlotta Boström och Emma von Essen under ht19. 
Management 1: Ledarskap och organisation, Erik Bihagen var kursansvarig. 
 
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet, Karin Edmark var 
kursansvarig. 
 
Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv, AKPA (7,5 hp) med Ingrid Esser som 
kursansvarig och undervisande lärare. 
 
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning och lönestruktur, Anders Stenberg var 
kursansvarig. 
 
Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö, Ola Sjöberg var kursansvarig.  
 
Temakurs, Erik Bihagen, Emma von Essen och Sabina Hellborg var kursansvariga under vt19 
och Erik Bihagen, Charlotta Boström och Erik Sjödin var kursansvariga under ht19. 
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Arbetsmarknadspolitik och ekonomi, Susan Niknami var kursansvarig.  
 
Löner, lönebildning och lönestruktur, Anne Boschini var kursansvarig under vt19 och 
Charlotta Magnusson under ht19. 
 
Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska perspektiv på yrken och 
arbetsplatser, Karin Halldén 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, Rense Nieuwenhuis koordinerade och föreläste 
 
Gender and gender structures. Changes and Stability in Institutions, Policies and 
Practices, 7.5 ECTS-poäng på avancerad nivå vid Sociologiska institutionen, Stockholms 
Universitet. Marie Evertsson är kurskoordinator för kursen. Rense Nieuwenhuis och Anna 
Sandberg föreläste.  
 
Gender inequality på kursen Ojämlikhet och segregation på masterprogram i 
computational social science, Institutet för analytisk sociologi, IAS, Linköpings 
universitet. Charlotta Magnusson och Rense Nieuwenhuis föreläste.  
 
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.  

Gender Economics, Undergrad course på Yale University. Johanna Rickne var 
Kursansvarig. 
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Advanced Policy Evaluation, Ph.D. summer course at Essex University, Johanna Rickne 
var kursansvarig och undervisade, gemensamt med Olle Folke. 
 
An Introduction to Public Health Sciences, Institutionen för folkhälsovetenskap, 
Stockholms universitet. Sara Kjellsson föreläste (”Class as a dimension of health 
inequality”). 
 
Hälsa på lika villkor, Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstad universitet. Sara 
Kjellsson föreläste (”Sociala skillnader i ohälsa; kön och klass”). 
 
Science, theory, practice and ethics, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska 
Institutet. Sara Kjellsson föreläste (”Social stratification”) 
 
Kursen Law and Economics vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Eskil 
Wadensjö undrvisade.  

Kursen Komparativ sociologi: Makt, klass och genus i välfärdsstaten, Sociologiska 

institutionen, Stockholms universitet, (7.5 poäng), med Ingrid Esser som kursansvarig och 

undervisande lärare. 
 
Föreläsningar på masternivå/doktorandnivå på Sociologiska institutionen samt 
Institutionen för Folkhälsovetenskap, Stockhoplms universitet, av Karin Halldén 
 
Family Sociology (graduate course in Sociology), Cassandra Engeman served as guest 
instructor for two class meetings and became thesis co-supervisor (with Ann-Zofie 
Duvander) to Henrik-Alexander Schubert (Department of Sociology, Demography Unit, 
Stockholm University). Additionally, Engeman received additional pedagogical training 
at a workshop hosted by the annual meeting of the American Sociological Association 
(New York City) on the topic of “Inclusive Pedagogy.” 
 
Sociologisk analys I, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Roujman 
Shahbazian var kursansvarig. 
 
Grundläggande metod för PAO studenter (7,5hp), Sociologiska institutionen, Stephanie 
Plenty undervisade 

 
 
 
 
 

Uppdragsutbildning 

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

 
 
 
Presentationer vid SOFI:s seminarieserier 2019 
 
Seminarieserien i Arbetsmarknadsekonomi 

 
Datu
m 

Talare Titel/forskningsområde 

15/1 Dario Sansone 
(Georgetown 
University)           

Pink Work. Same-Sex Marriage, 
Employment and Discrimination 

18/1 Ying Shi (Stanford 
University) 

Expertise and Independence on 
Governing Boards: Evidence from 
School Districts 

22/1 Luise Görges (Hamburg 
University) 

Wage earners, homemakers & gender identity 
Using an artefactual field experiment to 
understand couples’ labour division choices 

24/1 José Montalbán Castilla 
(Paris School of 
Economics)  

Countering moral hazard in higher education: The 
role of performance incentives in need-based 
grants 

31/1 Marta Lopes 
(Universidade Nova de 
Lisboa)   

Job Security and Fertility Decisions 
 

5/2 Margarita Machelett 
(Brown University) 

Gender price gaps and competition: Evidence 
from a correspondence study 

7/2 Job Talk: Soledad Giardili 
(Queen Mary 
University)       
 

Single-sex Schools and Student Achievement: 
Early-age Evidence from Admission Lotteries 
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12/4 Pierre Deschamps(Sciences-
Po)   

Gender Quotas in Hiring Committees: a Boon or 
a Bane for Women? 

7/3 Astrid Kunze (NHH Bergen)    
Universal Childcare for the Youngest and the 
Maternal Labour Supply  

14/3 Matti Sarvimäki (Aalto)      "The Making of Social Democracy: The 
Economic and Electoral Consequences of 
Norway's 1935 School Reform”  

28/3 Thomas Breda 
Can Female Role Models Reduce the Gender Gap 
in Science? Evidence from Classroom 
Interventions in French High Schools" 

4/4 Jan Beitenbeck (Lund)          
 

“Intensive and Extensive Margin Effects of 
Tuition Fees in Higher Education” 

24/5 Marta Martinez (UAM)         
 

Education, Labour Market Experience and 
Cognitive Skills: Evidence from PIAAC 

9/5 Pamela Campa (SSE)            
 

Gender and Government Formation 

16/5 Tobin Hanspal (Frankfurt)   Do Financial Misconduct Experiences Spur 
White-Collar Crime? 

23/5 Philip Oreopoulos (University 
of Toronto)  

The Remarkable Unresponsiveness of College 
Students to Nudging And What We Can Learn 
from It 

4/6 Kevin Lang (Boston) “Ordinal Scales in Empirical Economics: Test 
Score Gaps, Happiness and Other Tales of Woe" 

5/6 Shulamit Kahn (Boston)        

 
"The Asymmetric Gendered Landscape of 
Women in STEM: A Research Synthesis" 

13/6 Maria Perotta Berlin 
(SITE)             
 

"Prostitution and Violence. Evidence from 
Sweden" 
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2/9 Lee Badgett (U Mass Amherst) 
"The Impact of a Ban on Sexual Orientation and 
Gender Identity Discrimination on Federal 
Contractors" 

26/9 Kaisa Kotakorpi 
(Tampere)             

"Does Complexity Matter for Benefit Take-up? 
Empirical Evidence from a Universal Childcare 
Benefit" 

3/10 Jessica Preece (BYU) 
 

"Gender, Authority, and Group Dynamics: A 
Field Experiment" 

10/10 Matthew Lindquist (SOFI) 
 

"The Health Effects of Prison" 

17/10 Eva Ranehill (Gothenburg) "Do Gender Preference Gaps Impact Policy 
Outcomes?" 

7/11 Martin Eckhoff Andresen 
(Statistics Norway) 
 

"What Causes the Child Penalty? Evidence from 
Same-Sex Couples and Policy Reforms" 

21/11 Jan Stuhler (Carlos III) 
 

"Name-Based Estimators of Intergeneration 
Mobility: Evidence from Finnish Veterans" 

28/11 Morgane Laouénan (Paris 1) 
 

"Outsourcing Recruitment as a Solution to 
Prevent Discrimination: a Correspondance Study" 

5/12 Charles Bellemare (Laval 
Quebec) 
 

"Video CV and Job Search of Persons with and 
without Disabilities" 

12/12 Anna Bindler 
(Gothenburg) 

"Scaring or Scarring? Labour Market Effects of 
Criminal Victimisation" 
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Datum Talare Titel/forskningsområde 

8/1 Julian Garritzmann (University of 
Zurich, Switzerland) 

The Declining Middle: Political Reactions 
to Occupational Change     

22/1 Anna Malmquist (Linköping 
University)         

Swedish gay men's pursuit of fatherhood: 
Legal obstacles and strategies for coping 
with them. 

5/2 Juta Kawalerowicz (Linköping 
University) 

Anarchy in the UK: the role of 
deprivation, community relations and 
gentrification in London riot 2011 

19/2 Philipp Lersch (Humboldt 
University, Germany)     

Changes in Intracohort Inequality in 
Occupational Prestige in the 20th 
Century? Evidence from Germany     

5/3 Jayeon Lindelle (Lund University)     Silent institutionalization of 
complementary benefits for the 
unemployed in Sweden 

19/3 Are Skeie Hermansen (University of 
Oslo, Norway)         

Towards Spatial Assimilation? 
Intergenerational Contextual Mobility in 
Norwegian Immigrant Minorities 

2/4 Ellen Kossek (Purdue University, 
United States)         

Caring for the Elderly at Work and 
Home: Can a Randomized 
Organizational Intervention Improve 
Psychological Health? 

14/5 Andre Grow (Max Plank Institute of 
Demographic Research, 
Germany)     

Gender, Resources, and Status: An 
Empirically Grounded Model of Status 
Construction Theory      

28/5 Olli Kangas (Kela, Social Insurance 
Institution, Finland)     

Political Feasibility of Basic Income in 
Finland: Lessons Learned from the Basic 
Income Experiment 

11/6 Claudia Finger (WZB, Germany)     Social inequality in access to prestigious 
fields of study: The interplay of students’ 
application behavior and universities’ 
selection procedures  
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2/9 Lee Badgett (University of 
Massachussetts Amherst, United 
States) 

“The Impact of a Ban on Sexual 
Orientation and Gender Identity 
Discrimination on Federal 
Contractors”     

24/9 David Rueda (University of Oxford, 
United Kingdom)         

Income, Risk and Voting: Demand for 
Redistribution and Left Parties in 
Industrialized Democracies 

8/10 Liza Reisel (Norwegian Institute of 
Social Research, Norway 

The death of the welfare state paradox? 
New evidence of a gender equality hurdle  
 

2210 Carsten Jensen (Aarhus University, 
Denmark) 

Government Responsiveness to Voters’ 
Economic Vulnerabilities: Evidence from 
18 European Democracies     

5/11 Tina Kretschmer    (Groningen 
University, Netherlands) 

A lifespan, cross-context perspective on 
peer relationships 

19/11 Mirjam Fisher (German Institute for 
Economic Research, Germany)         

Survey approaches to lesbian, gay, 
bisexual and trans persons and 
households: Recent examples from the 
Netherlands and Germany 

3/12 Lonnie Berger (University of 
Wisconsin Madison)     

The Impact of Center-Based Childcare 
Attendance on Early Child Development: 
Evidence from the French ELFE Cohort 

17/12 Katja Möhring (University of 
Mannheim, Germany) 

Couples’ Life Courses and Old Age 
Income in Europe      
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Gästforskare vid SOFI under 2019 

Elvisa Drishti , University of Shkodra (Albania), april 2019 

Linna Martén, Uppsala universitet, jan-aug 2019 

Joanna Cliffton Spriggs, University of Bath, feb-mar 2019 

Tor Eriksson, Aarhus universitet, april 2019 

Lena Aldén, Linnéuniversitetet, april 2019 

Jana Javornik, Leeds University Business School (United Kingdom), april 2019 

Mara Yerkes, Utrecht University (Netherlands), april 2019 

Anna Ermolina, Higher school of economics HSE Moscow (Russia), maj 2019 

Schulamit Kahn, Boston University, maj 2019 

Kevin Lang, Boston University, maj 2019 

Phillip Oreopoulos, Univeristy of Toronto, maj 2019 

Lynn van Vugt, University of Maastricht (Netherlands), juli 2019 

Kerem Ökte, University of Bielefeld (Germany), sept 2019 

Jan Stuhler, Universidad Carlos III de Madrid, nov 2019 

Linuz Aggeborn, Uppsala universitet, aug-dec 2019 

Giorgio Cutuli, Department of Sociology and Social Research University of Trento, okt 

2019 

Mattias Öhman, Institutet för bostads- och urbanforskning, aug-dec 2019 
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