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Förord
Denna verksamhetsberättelse ger en översikt och sammanfattning 
av arbetet vid Institutet för social forskning (SOFI) under 2020. Den 
är avsedd som underlag för diskussioner inom institutet och insti-
tutets styrelse samt för andra intresserade. I verksamhetsberättelsen 
ingår också en uppföljning av de mål som satts upp i den strategiska 
planen. Verksamheten redovisas också på institutets hemsida (www.
sofi.su.se). Berättelsen har redigerats av Daniel Rossetti, kommuni-
katör, och har fastställts av institutets styrelse den 7 juni 2021.

Markus Jäntti
Föreståndare
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Inledning
Institutet för social forskning (SOFI) bedriver forskning om sociala frågor och arbets-
marknadsfrågor samt viss utbildning. Vid 2020 års utgång arbetade 107 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 ar-
betslöshet 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 Erik 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. Även docent Ante 
Farm var aktiv vid institutet fram till sin bortgång hösten 2020.

SOFI inrättades den 1 januari 1972 genom ombildning av Institutet för arbetsmarknads-
frågor 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 grundutbildings-
enhet: Enheten för arbetsmarknadskunskap med management (AKPA). Från och med höst-
terminen 2018 tog docent Anne Boschini över som studierektor. Övrig personal presenteras 
nedan. Dessutom deltar institutets forskare i undervisning inklusive handledning inom ut-
bildning anordnad av andra institutioner, främst i nationalekonomi och sociologi.
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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. Jämställdhetsplanen har ersatts av en åtgärdsplan för arbetsmiljö, 
jämställdhet och likabehandling (finns på hemsidan, under Om oss).

Uppföljning av nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Publika-
tioner

a. Böcker in-
ternationella 
förlag

1 - - 1 2 -  -

b. Inter-
nationella 
tidskrifter, 
ISI-noterade

38 34 36 49 48 44  73

c. Interna-
tionella tid-
skrifter, ej 
ISI-noterade

7 7 7 5 6 3  -

d. Bokkapi-
tel, interna-
tionella

14 5 6 7 11 11  8

e. Vetenska-
pliga pub-
likationer 
på svenska 
(böcker och 
artiklar/ka-
pitel)

44 8 5 7 5 7  9

f. Pop-
ulärveten-
skap, övriga 
publikation-
er, recen-
sioner

23 20 11 34 32 37  13

g. Avhan-
dlingar

2 2 1 2 2 3  1

Externa 
medel

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

0,9
(1,4) 

0,9
(1,3)

1,7
(5,2)

4,3
(7,6)

9,2
(12)

6,4 
(7)

6,2
(6,1)



Institutet för social forskning (SOFI)

5

Arbetsmiljö

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor – RALV – är Stockholms universitets skyddskom-
mitté, och den struktur som Stockholms universitet har valt för att arbeta systematiskt med 
arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor. 

Under 2020 har RALVs arbete till stor del bestått av att löpande se över och förbättra ar-
betsmiljön för medarbetare på SOFI under pandemin. Under året har RALV genom Rouj-
man Shahbazian kartlagt män och kvinnors möjligheter att stanna kvar på SOFI efter dispu-
tation. Vidare har RALV arbetat med att ta fram förslag till förbättring av doktorandernas 
arbetsmiljö. Karin Hederos (lika villkorsombud) och Emma von Essen (stf. föreståndare) 
har i samråd med RALV arbetat med att ta fram åtgärdsplanen för arbetsmiljö, lika villkor 
och likabehandling. 

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)

58,6
(57,3)

Forskare a. Profes-
sorer, re-
kryterade

9 10 9 11 12 12 13

b. Profes-
sorer, be-
fordrade

4 3 3 1 2 2 2

c. Professor-
er, återanst.

3 4 4 4 5 5 5

d. Profes-
sorer, övriga

1 1 1 4 3 3 6

e. Docenter 11 10 10 17 16 17 20
f. Övriga 
disputerade 
(ej prof., ej 
docent)

22 21 19 25 27 19

Gästforskare a. Till SOFI, 
forskare

6 4 5 9 13 17 2

b. Till SOFI, 
doktorander

7 7 6 6 5 0 2

c. Från SOFI, 
forskare

2 1 1 1 3 0 0

d. Från 
SOFI, dok-
torander

4 1 1 0 0 0 0
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Forskning

Institutets forskning sammanfattas här under tre olika rubriker även om flera forskning-
sprojekt är sektorsövergripande. Disputerade forskares verksamhet under 2020 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 effek-
terna 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 behand-
lar olika aspekter på arbetsmarknadens funktionssätt som lönebildningen och rörligheten 
på arbetsmarknaden både internt och internationellt och mellan olika tillstånd på arbets-
marknaden. 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 an-
nat hur det går för unga invandrare på arbetsmarknaden, ensamstående flyktingbarn och 
invandrare som egenföretagare.

Aino-Maija Aalto, doktor i nationalekonomi, har fortsatt att arbeta med sitt avhandlingska-
pitel “Do girls choose science when exposed to female science teachers?”. Hon presenterade 
sitt arbete vid Finlands ekonomiska förenings årliga konferens i Tammerfors i februari och 
publicerade ett working paper i IFAU-serien både på engelska och svenska. Dessutom har 
Aino-Maija startat nya projekt med fokus på studieval för grundskoleelever som ansöker 
till gymnasieskolan. Ett av projekten, tillsammans med Lucas Tilley, studerar effekten av 
peer-sammansättning på akademisk prestation. Projektet fick extern finansiering från IFAU 
under året. Ett annat projekt, tillsammans med Karin Hederos och Anna Stenberg, är i ett 
inledande skede med planering för datainsamling om genustypiska preferenser för olika 
gymnasieskolor. Ett projekt tillsammans med Damar Müller och Lucas Tilley, om pan-
demins inverkan på studieval, har kommit till analysstadiet efter genomförd datainsamling 
från studieval från olika regioner i Sverige. Aino-Maija har också undervisat på Arbets-
marknadsekonomi I på AKPA I tillsammans med Jenny Jans under höstterminen 2020. 

Anders Björklund, professor i nationalekonomi särskilt utvärderande arbetsmarknadsfor-
skning, är sedan september 2017 professor emeritus. Han har under året publicerat en över-
sikt av olika ansatser att studera familjebakgrundens betydelse, en översikt som presenterats 
på olika konferenser. Han har också inom ramen för ett projekt finansierat av NORFACE 
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arbetat med utvecklingen av inkomst- och löneskillnader på den svenska arbetsmarknaden. 
I detta arbete har han också fördjupat sig i olika mätfrågor kring kapitalinkomsternas be-
tydelse för inkomstfördelningen.

Anne Boschini, docent i nationalekonomi, har under året arbetat vidare på projektet om 
mäns fertilitet i Sverige tillsammans med Marianne Sundström (SOFI) samt Lina Aldén. 
Anne har också arbetat vidare på projektet om könsnormer i chefsrekryterings- och be-
fordringsprocesser 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 Ef-
fekter”, som finansieras av Vetenskapsrådet, och om inkomstdynamik, vilket finansierats av 
FORTE och av NORFACE. En artikel om långsiktiga effekter av boendesegregation (med 
Alexander Willén, NHH Bergen) publicerades under året i American Economic Journal: 
Applied Economics.

Pierre Deschamps, fil dr i nationalekonomi,  fick en “read and review” i tidskriften Euro-
pean Economic Review för sitt arbete med José de Sousa om Bosman-domen effekten på 
diskriminering. För övrigt fortsatte han att arbeta med sina projekt, om könskvoteringens 
av medlemmarna i anställningskommitéer och effekten för rekrytering av kvinnor, om hur 
agglomereringseffekter interagerar med arbetsmarknadschocker och inrättande av ett ex-
periment på diskriminering på onlinemarknaderna.

Sirus Dehdari, doktor i nationalekonomi, har under året forskat om valdeltagande och väl-
jarstödet 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 projek-
tet ”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 valdeltagan-
det. Sirus har varit på förälraledighet under större delen av året.

Karin Edmark, docent i nationalekonomi, har under året arbetat tillsammans med Lovisa 
Persson (Högskolan i Kristianstad) med ett projekt som jämför studieresultat bland elever 
i fristående och kommunala skolor. Hon har vidare inlett arbetet med två forskningspro-
jekt som handlar om arbetsmarknaden för förskolepersonal, respektive effekter av gymna-
sieutbildning. Karin deltog som keynote speaker vid en konferens om utbildning i Taiwan 
(4th International Conference on Experimental Education 2020), där hon berättade om 
erfarenheterna från 90-talets svenska skolvalsreformer.

Emma von Essen, docent i nationalekonomi, blev från och med 2020-01-05 utsedd till ställ-
företrädande föreståndare för SOFI. Från och med 2021-01-01 är von Essen suppleant i 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden. Under året har von Essen publicerat en artikel i 
Management Science som berör incitament och gruppsamarbete. Vidare fortsätter von Es-
sen samarbeta vidare med ett projekt om transsexuella personer och hur könsbekräftande 
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vård påverkar villkoren på arbetsmarknaden tillsammans med Ian Burn (Liverpool) och 
Ylva Moberg (SOFI). Ytterligare en forskare, Lucas Tilley (Uppsala) har tillkommit till pro-
jektet. von Essen har även fortsatt arbeta med ett projekt tillsammans med Joakim Jansson 
(LNU) om anonymitet och näthat mot kvinnor och minoritetsgrupper samt två projekt om 
ekonomiskt arv och kön.

Ante Farm, docent i nationalekonomi, har under 2020 avlidit efter en kort tids sjukdom. Un-
der 2020 publicerade ante flera artiklar. Bland annat blev “Measuring the Effect of Match-
ing Problems on Unemployment” publicerad i tidskriften International labour review. Han 
har dessutom reviderat en artikel som visar att ett företags efterfrågan på arbetskraft beror 
på lön och efterfrågan på företagets produkter men inte – som i traditionella modeller – på 
reallönen. Farm har också fortsatt sitt arbete med en lärobok om inflation, sysselsättning 
och arbetslöshet, och en relaterad artikel med titeln ”Om lönebildning” har publicerats i 
Ekonomisk Debatt.

Karin Hederos, doktor i nationalekonomi. Under 2020 var Karin föräldraledig under vårter-
minen och arbetade under höstterminen med flera projekt om könsskillnader på arbets-
marknaden. Tillsammans med Anders Stenberg undersökte hon fördelningen av inkomster 
mellan makar i svenska hushåll. Tillsammans med Anna Sandberg studerade hon rekom-
mendationsmönster på den svenska arbetsmarknaden och inledde ett nytt forskningspro-
jekt om hur utformningen av platsannonser påverkar könssammansättningen av de som 
söker ett jobb. Vidare har hon, tillsammans med Anna Sandberg, fortsatt samla in material 
från svenska domstolar till ett forskningsprojekt om prestationsutvärderingars roll på ar-
betsmarknaden.

Jenny Jans, doktor i nationalekonomi, har under 2020 bland annat arbetat i ett projekt 
om huruvida miljögifter påverkar barns hälsa och likvärdiga förutsättningar tillsammans 
med forskare vid Uppsala universitet. Vidare har Jans bland annat arbetat i ett projekt som 
undersöker de långsiktiga konsekvenserna av fertilitetsreformer. Jans har varit kursansvarig 
och undervisat på AKPA ”Arbetsmarknadsekonomi I”, haft några föreläsningar på kursen 
”Politisk ekonomi och arbetslöshet”, samt handlett studenter på temakursen under mo-
ment 4 på AKPA II. Hon har även under höstterminen 2020 genomgått och avslutat den 
pedagogiska kursen för universitetslärare, UL1. Jans har även deltagit i det pågående rekry-
teringsarbetet av årets Job Market kandidater, varit referee för vetenskaplig tidskrift samt 
presenterat vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).

Markus Jäntti, professor i nationalekonomi och föreståndare för SOFI, publicerade en ar-
tikel med professor emeritus Anders Björklund om olika ansatser till att studera hur vik-
tig familjebakgrunden är i tidsskriften Research on Social Stratification and Mobility. En 
något populariserad version av denna rapport publicerades på svenska i Ekonomisk Debatt. 
Han ansvarade tillsammans med Simona Tudor för kursen inom doktorandprogrammet i 
nationalekonomi Econometrics I. Under året fungerade han som en av redaktörerna för 
Journal of Economic Inequality.

Matthew Lindquist, professor i nationalekonomi, har under året skrivit om familjebak-
grundens 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 fängelsestraff. Lindquist har 
också skrivit om nätverkseffekter i arbetsproduktivitet bland medarbetare tillsammans med 
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Jan Sauermann (SOFI) och Yves Zenou (Monash University). Lindquists forskning stöds av 
Vetenskapsrådet.

Erik Lindqvist är professor i nationalekonomi (särskilt arbetsmarknadsekonomi) sedan sep-
tember 2018. Under året har han tillsammans med David Cesarini (NYU) och Robert Ös-
tling (Handelshögskolan) publicerat två uppsatser: “Long-run Effects of Lottery Wealth 
on Psychological Well-being” i Review of Economic Studies samt “Association Between 
Lottery Prize Size and Self-reported Health Habits in Swedish Lottery Players” i JAMA 
Network Open. Han har även publicerat två artiklar som pre-print: ”Windfall Gains and 
Stock Market Participation” i Journal of Financial Economics (tillsammans med Cesarini, 
Östling och Joseph Briggs vid Board of Governors) samt “Firms and Skills: The Evolution 
of Worker Sorting” i Journal of Human Resources (tillsammans med Jonas Vlachos vid 
Stockholms universitet och Christina Håkanson vid Finanspolitiska rådet).

Linna Martén, doktor i nationalekonomi, började arbeta på SOFI i november 2020. Under 
hösten har hon tillsammans med Kirk Bansak arbetat med ett projekt som studerar hur 
algoritmer kan användas för att optimera vilka kommuner nyanlända flyktingar placeras 
i. Tillsammans med Johanna Rickne, Olle Folke och Matz Dahlberg har hon även arbetat 
med ett projekt som studerar var lokalpolitiker bor och hur det påverkar var bygglov bev-
iljas och vilka skolor som läggs ner.

José Montalbán är “assistant professor” i ekonomi vid SOFI. Under 2020 har han arbetat 
med flera projekt relaterade till utbildningsekonomi. Han har arbetat med att undersöka 
effekten av behovsbaserade bidrag till studenter med låg inkomst inom högre utbildning. 
Denna studie har just reviderats och skickats in i tidskriften The Economic Journal. Han 
har också arbetat med effekterna av bredband på studenter provtestresultat med hjälp av 
geokodade data från Storbritannien, med könsskillnaderna i studenters prestationer i olika 
testmiljöer samt med konsekvenserna av skolval och segregering.

Johanna Rickne, professor i nationalekonomi. Under 2020 arbetade Johanna i huvudsak med 
ett projekt om sexuella trakasserier och jämställdhet på arbetsmarknaden. Hon arbetade ock-
så med ett projekt om hur placeringen av politikers egna hem inom en kommun påverkar 
sannolikheten att det stängs skolor och byggs impopulära byggnader i närområdet. Hon pre-
senterade sin forskning på ett antal utländska universitet, inklusive Pompeo Fabra, LISER 
(Luxemburg), Mannheim University, Copenhagen University, Universidad de Barcelona, Tou-
louse University och Universidad Autonoma. Hon var också keynote på tre konferenser, en 
om politisk ekonomi vid UCL (London), en om politisk ekonomi vid SUNEF (Madrid) och 
den tredje en konferens om utvecklingsekonomi i Bolivia. Hon ordnade två workshops med 
syfte att skapa nätverk mellan yngre och mer seniora forskare. Den ena ägde rum vid SOFI/
SU (online) och hade fokus på arbetsvillkor och arbetsmarknadssituationen för äldre arbet-
stagare. Den andra ägde rum vid University of Nottingham (online) och handlade om The 
Economics of Gender Norms. När pandemin startade under våren ordnade Johanna en semi-
narieserie online där doktorander presenterade sina Job Market Papers inom fältet Gender 
Economics. Seminarieserien hade mellan 120-150 deltagare per tillfälle. Som en förlängning 
ordnade Johanna under Ht2020 ytterligare en seminariserie i samarbete med CEPR. Denna 
serie hade endast seniora talare och ungefär samma antal deltagare.

Dan-Olof Rooth, professor i nationalekonomi särskilt utvärderande arbetsmarknadsforskn-
ing. Han har under året fått två artiklar accepterade i topp5-rankade tidskrifter. Den första, 
Long-Term Effects of Childhood Nutrition: Evidence from a School Lunch Reform, är ac-
cepterad till Review of Economic Studies och är författad tillsammans med Petter Lundborg 
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och Jesper Alex-Petersen. Den andra, Does integration change gender attitudes? The effect 
of randomly assigning women to traditionally male teams, är accepterad till Quarterly Jour-
nal of Economics och är författad tillsammans med Gordon Dahl och Andreas Kotsadam. 
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 pro-
jekt inriktat mot utbildningsekonomi, med Catarina Guolao (Toulouse Business School), 
Juan Lacomba och Francis Lagos (båda Universidad de Granada) på ett projekt om dis-
kriminering på arbetsmarknaden i Frankrike och Spanien, samt ytterligare ett projekt om 
diskriminering på svensk arbetsmarknad tillsammans med Elisabeth Ugreninov vid Oslo 
Metropolitan University. Dessutom är han snart halvvägs med projektet ”Nyanlända flyk-
tingars arbetsmarknadsintegration: En studie av aktiviteter inom etableringsuppdraget och 
hur dessa påverkar arbetsgivarnas rekryteringsbeslut” tillsammans med Magnus Carlsson 
(Linnéuniversitetet) och Stefan Eriksson (Uppsala universitet). 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 ar-
betsmarknaden 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. Hon har bland annat arbetat med att 
färdigställa manuskriptet ”Gender and willingness to lead – does the gender composition 
of teams matter?” (samförfattat med E. Ranehill och A. Born) som under året har blivit 
accepterat för publikation i tidskriften Review of Economics and Statistics. Hon har även, 
tillsammans med Karin Hederos (SOFI), arbetat med att sammanställa data från svenska 
domstolar för ett projekt som handlar om prestationsutvärderingar och arbetsmarknad-
sutfall.. Vidare har hon, tillsammans med Ingvild Almås (IIES och NHH), Serena Cocci-
olo (Världsbanken) och Jon de Quidt (IIES), färdigställt ett fältexperiment för att studera 
könsdiskriminering i bedömningen av teamarbete. Utöver detta har hon varit föräldraledig 
(100% februari-juni, 50% juli-december).

Jan Sauermann, docent i nationalekonomi, avslutade sitt arbete med sin projektet ”Com-
paring experimental and non-experimental estimates of on-the-job training” (med Anders 
Stenberg). Han har under året presenterat sitt studie ”The Effect of Employment Protec-
tion on Firms’ Worker Selection” ( med Sebastian Butschek, University of Innsbruck) bland 
annat vid EALE SOLE AASLE World Conference 2020. Från mars till och med augusti 
var Jan foräldrarledig och började sedan arbeta vid Institutet för arbetsmarknads- och ut-
bildningsspolitisk utvärdering (IFAU) i september. Jan är fortfarande knuten till SOFI som 
gästforskare.

Anders Stenberg, docent i nationalekonomi, lektor vid AKPA, har under året undervisat 
om lö-nebildning vid AKPAs fortsättningskurs, och även medverkat i att sjösätta en ny 
fristående kurs vid AKPA om Praktiska undersökningsmetoder. Stenberg forskar om ut-
bildnings- och arbets-marknadsfrågor. För närvarande leder han ett större projekt om den 
långsiktiga betydelsen av utbildningens innehåll på gymnasieskolan. Det har under 2020 
resulterat i två artiklar med Dan-Olof Rooth (SOFI) och Gordon Dahl (UC San Diego) som 
dels undersöker om individers gym-nasieval har långsiktiga konsekvenser för inkomster, 
och dels hur val påverkas av föräldrars och syskons utbildningsval. I en relaterad studie för 
NORFACE undersöks även om långsiktiga utfall skiljer sig åt mellan individer om väljer 
mellan yrkesinriktade och teoretiska utbildningsprogram. Under året publicerade Stenberg 
också en artikel med Jan Sauermann (tidigare SOFI, IFAU från september 2020) om sk-
evheter i utvärderingar av utbildning på arbetsplatsen som utförs med konventionella re-



Institutet för social forskning (SOFI)

11

gressionsanalyser. En rapport författad för Tillväxtanalys räkning, om utbild-ningsinsatser 
på företag, innehåller bland annat en kort sammanfattning av denna studie. Sten-berg pub-
licerade under 2020  även ett kapitel som bilaga till långtidsutredningen, om vuxenut-
bildning påverkar inkomster och sysselsättning. Stenberg har under året också skrivit en 
rapport för Almega om städsektorns roll för integrationen på arbetsmarknadenbilaga till-
sammans med Karin Halldén (SOFI). 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 
tillsammans med Karin Hederos (SOFI) studerat fördelningen av gifta kvinnors andel av 
hushållsinkomsten.

Ann-Charlotte Ståhlberg, professor och nationalekonom, har under 2020 arbetat med frågor 
som rör offentlig ekonomi med fokus på socialförsäkringar. Hon har tillsammans med Ag-
neta Kruse, Lunds universitet granskat det kvartssekel gamla pensionssystemet. Vidare har 
hon tillsammans med Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, och Agneta Kruse, Lunds 
universitet påbörjat en studie för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) kring 
Socialförsäkringar och välfärdssystem.

Marianne Sundström, professor i arbetsmarknadskunskap, fortsatte samarbetet med Anne 
Boschini, SOFI, och Lina Aldén, Linnéuniversitet kring forskningsprojektet, ”Barnlösa män 
och icke-föräldralediga fäder”.

Jenny Säve-Söderbergh, docent i nationalekonomi, har under 2020 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 förhandlings-
beteende 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 tillsam-
mans med Anna Dreber Almenberg, Emma Heikensten, Christine Alamaa och i samarbete 
med Jusek. Inom samma projekt har hon även arbetat med Emelie Fröberg och Richard Wahl-
und med vilka hon bedriver ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete om könsskillnader i 
förväntade och erhållna löner bland toppstudenter. Utöver det bedriver hon tillsammans med 
Christine Alamaa projektet ”Can we replicate the field in the lab? Gender gaps in negotiation 
behavior and shying away from exposure to social ranking”. Under 2020 har hon även pub-
licerat två artiklar om: (i) skuldattityders betydelse för skuldsättning ”Attitudes Toward Debt 
and Debt Behaviour” med Annamaria Lusardi, Johan Almenberg och Roine Vestman och 
(ii) beskattningsregler av privat pensionssparande och risktagande i ”Targeting Risk Lovers? 
Taxation of Private Pension Savings, Risk Preferences, and Gender” med Bo Larsson.

Simona Tudor, doktor i nationalekonomi, bedriver forskning inom arbets- och hälsoekonomi 
med fokus på tidig humankapitalbildning och fertilitet. År 2020 publicerade hon artikeln 
”Ekonomiska incitament, fertilitet och barnresultat i tidigt liv” i tidskriften Labour Econom-
ics . Hon fortsatte forskningsprojekten med Andreea Mitrut (Göteborgs universitet) och 
Cristian Pop-Eleches (Columbia University) om bedrägeri och korruption inom sjukvården, 
sjukhusförvärvade infektioner och spädbarnshälsa, och ett gemensamt projekt med Joanna 
Clifton-Sprigg (universitet of Bath) och Eleonora Fichera (University of Bath) om ekonomiska 
incitament, karriärproblem och utnyttjande av mammaledighet bland brittiska kvinnliga aka-
demiker. Simona var, tillsammans med Markus Jäntti, ansvarig för doktorandkursen i Ekono-
metri I. Hon var föräldraledighfrån maj 2020.
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Socialpolitik och social förändring

Den socialpolitiska avdelningens forskning omfattar komparativa och longitudinella studi-
er av socialpolitikens drivkrafter, organisering och konsekvenser på länder- och individnivå 
(macro och micro). Analyserna av drivkrafter omfattar såväl ekonomisk-strukturella faktor-
er som skilda aktörers handlande. Konsekvenser av socialpolitiken på individnivå innefat-
tar till exempel analyser av fördelning av föräldraledighet och karriärrelterade konsekvener 
av föräldraskap för kvinnor och män i olika familjekonstellationer. Genom en kombina-
tion av kvalitativa och kvantitativa longitudinella studier av övergången till föräldraskap i 
olika par studeras familje- och socialpolitiska teoriers betydelse för inkomstutveckling och 
arbetsfördelning. Andra konsekvenser som behandlas är marginalisering, inkomstfördeln-
ing, fattigdom, arbetslöshet, hälsa, samt skillnader avseende klass och kön. Flera av dessa 
områden kan teoretiskt och metodologiskt integreras utifrån ett livsförloppsperspektiv. So-
cialpolitikens organisering har tidigare fokuserat främst på olika socialförsäkringsprogram, 
men inom avdelningen bedrivs även en hel del forskning kring socialbidrag och välfärd-
stjänster 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. fat-
tigdom, 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 för det första arbetat inom det egna FORTE-
finansierade projektet ”Ett halvsekel av strukturella förändringar – en period av attitydmäs-
sig stabilitet?”. Den första artikeln från projektet publicerades under året i Arbetsmarknad 
& Arbetsliv. För det andra har hon, tillsammans med Rense Nieuwenhuis och projektledare 
Kenneth Nelson, inlett arbetet inom projektet ”Adekvat bostadsstandard? Bostadsbidra-
gets effekter i Sverige och i andra länder”, också det finansierat av FORTE. Tillsammans 
med Olof Bäckman (numera vid Kriminologiska institutionen), har Susanne vidare slutfört 
arbetet med en studie om sambandet mellan vräkningar och brottslighet, en artikel som 
under året publicerades i European Journal of Criminology. Slutligen har Susanne under 
året också publicerat en artikel tillsammans med en folkhälsovetare och en psykiatriker, 
som handlar om sambandet mellan dåliga relationer i uppväxtfamiljen och inläggning med 
psykiatrisk diagnos senare i livet. Denna artikel är publicerad i Scandinavian Journal of 
Public Health. Susanne blev under hösten 2020 erbjuden ett lektorat vid Kriminologiska 
institutionen, SU, och avslutade vid årsskiftet sin anställning vid SOFI.
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Young-Hwan Byun, doktor i statsvetenskap, presenterade sin forskning om ålderdoms fat-
tigdom och pensionsreformer i Korea vid 2020 års International Sociological Association’s 
RC 19-konferens och tog fram socialpolitiska data till Korea. Tillsammans med Kenneth 
Nelson, Ola Sjöberg och Sebastian Sirén fick Young-Hwan finansiering (USD 80 000) från 
Korea Foundation för ett projekt om koreansk socialpolitik utifrån ett jämförande perspek-
tiv. Dessutom fick Young-Hwan, tillsammans med Eva Hansson (statsvetenskapliga institu-
tionen) och Johan Lagerkvist (SCORE), en strategisk finansiering för forskningsutveckling 
inom asiatiska studier från Stockholms universitet (92 000 kr). Tillsammans med Johan 
Nordensvärd (Linköping University), Catalina Turcu (University College London) och Bin-
qin Li (University of New South Wales) fick Young-Hwan finansiering (1 MSEK) från FOR-
MAS för forskning om teknisk och social anpassning till COVID- 19 i fem globala städer.

Cassandra Engeman, doktor i sociologi, startade det nya projektet ”Encouraging Fathers’ 
Care: Causes and Consequences of Fathers’ Parental Leave Provisions in Cross-National 
Comparative Perspective”, finansierat av ett stipendium från Forte Junior Project (2019-
00337). Som en del av detta projekt utvecklade hon, tillsammans med Sofie Burman, dok-
torand vid SOFI, longitudinella och jämförande indikatorer för pappaledighetsregler som 
mäter varaktighet och nyttonivåer för olika ledighetstyper. Ett dokument som Cassandra 
varit medförfattare till om utvecklingen av pappaledighet i olika länder och över tid pre-
senterades vid 2020 års Research Committee on Poverty, Social Welfare and Social Policy 
(RC19, ISA) (Taipei/digitalt) och har accepterats för presentation vid ASA:s årsmöte 2021. 
De jämförande indikatorerna kommer att göras offentligt tillgängliga som en del av SOFI:s 
SPIN-databas och utgör grunden för ytterligare två studier: en om politik för pappaledighet 
och en om uttaget av förälkdraledighet hos pappor.

År 2020 publicerade Engeman en uppsats, ”When do unions matter to social policy? Or-
ganized labor and leave legislation in US states, 1983-2016” i tidskriften Social Forces. 
Publikationen fick uppmärksamhet från tidningarna Dagens Arena, Arbetsvärlden, och en 
sociologipodcast ledd av UC-Berkeley-professorn Samuel Lucas. Engeman publicerade ock-
så ett kapitel om utvecklingen av ledighetslagstiftning i amerikanska stater från 1942-2017 
i ett kapitel som ingår i The Palgrave Handbook of Family Policy (red., Rense Nieuwenhuis 
och Wim Van Lancker).

Ingrid Esser, docent i sociologi med inriktning mot socialpolitisk och arbetslivsforskning har 
under 2020 (med 50% anställning vid SOFI) bland ingått i ett nordiskt samarbete där hon 
analyserat genderskillnader i arbetsvillkor tillsammans med Karen Olsen (NHH i Bergen) 
samt i eget forskningsprojekt, tillsammans med Tomas Berglund vid Göteborgs universitet 
studerat betydelsen av arbetsmarknadens institutioner för matchningen mellan arbetsprefe-
renser och arbetsvillkor. Utöver detta har Esser kursansvar med undervisning vid två kurser 
vid Stockholms universitet, handleder doktorand och har medverkat som reviewer på den 
vetenskapliga tidskriften European Sociological Review.

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 pro-
gram. Två postdoktorer (Ylva Moberg och Maaike van der Vleuten) och två doktorander 
(Madeleine Eriksson och Allison Geerts) är, utöver Evertsson, verksamma i projektet. GEN-
PARENT fokuserar på övergången till föräldraskap och fördelningen av föräldraledighet, 
betalt respektive obetalt arbete i olikkönade och samkönade par i Danmark, Finland, Norge, 
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Sverige, Holland och USA. Under året resulterade detta projekt i kapitlet “Parentalization 
in same-sex couples: Family formation and leave rights in five northern European coun-
tries”, in Nieuwenhuis och van Lancker (red.), The Palgrave Handbook of Family Policy. 
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). Som ett (av flera) resultat av detta projekt 
publicerades artikeln ”Who gives birth (first) in female same-sex couples in Sweden?” av 
Boye och Evertsson, i den vetenskapliga tidskriften Journal of Marriage and Family. Everts-
son har också samförfattat och publicerat artikeln “Trends in women’s relative earnings 
within couples across the transition to parenthood in Sweden, 1987-2007” (Nylin, Musick, 
Billingsley, Duvander & Evertsson) i European Sociological Review. Tillsammans med Li 
Ma, Gunnar Andersson och Ann-Zofie Duvander, Sociologiska institutionen, publicerade 
Evertsson artikeln ”Fathers’ Uptake of Parental Leave: Forerunners and Laggards in Swe-
den, 1993-2010” i Journal of Social Policy.  Evertsson är biträdande redaktör för den vet-
enskapliga tidskriften European Sociological Review. Hon var under året ordförande i Vet-
enskapsrådets beredningsgrupp HS-C för ämnena sociologi, socialantropologi och socialt 
arbete. Evertsson var också ledamot i beredningsgruppen/panelen för Social Sciences incl. 
Social Psychology (ky20soc1), Finlands akademi.

Daniel Fredriksson, doktor i sociologi. Under första delen av året, fram till juli, var Daniel 
föräldraledig på heltid. Under resten av året har Daniel fortsatt sin anställning som postdok-
tor inom ramen för ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla SPIN-databasen. Detta 
projekt finansieras av Riksbankens jubileumsfond med Kenneth Nelson som huvudans-
varig. Vidare under året har Daniel arbetat med att publicera studier från avhandlingen. 
Under 2020 har alla ingående studier från avhandlingen blivit publicerade i internationella 
tidskrifter (Daniel disputerade 2019). Han har också undervisat på kursen ”Svensk arbets-
marknad i jämförande perspektiv”, vid enheten för arbetsmarknadskunskap (AKPA).

Jan Helmdag började sin antällning som post-doc forskare vid SOFI i april 2020. Han är 
anställd i forskningsprojektet som syftar till att massivt utvidga SPIN-databasen till att om-
fatta årlig kodning, vilket finansieras av Riksbankens jubileumsfond med Kenneth Nelson 
som handledare. Innan Jan började vid SOFI arbetade han för Comparative Welfare Entitle-
ments Dataset Project där han fick erfarenhet av att koda skatter och socialförsäkringssys-
tem. Förutom kodning för SPIN fortsätter Jan med att studera den politiska ekonomin 
vid arbetsmarknadsreformer ur ett jämförande perspektiv och förbereder publikationen 
av flera uppsatser som baseras på hans doktorsavhandling samt inom projektet “Career 
discontinuities and pension security – parenthood as wage risk” tillsammans med forskare 
från Finlands centrum för pensioner.

Tomas Korpi, professor i sociologi och doktor i nationalekonomi. Hans forskning har under 
året främst varit inriktat 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 förlängts 
till 2020, har som övergripande tema välfärdsstatens strukturella förändringar med sänk-
ta 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 om-
rådena utbildning, arbetsmarknad, familj och hälsa. Programmet har under året omfattat 
två seniora forskare, en postdok, tre doktorander och två forskningsassistenter. Inom ra-
men för projektet har under året två artiklar publicerats i internationella vetenskapliga 
tidskrifter. Han dessutom fortsatt sitt arbete med analyser av hur samspelet mellan social-
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politiska reformer och strukturella förändringar på arbetsmarknaden inverkar på löner och 
sysselsättning, ett arbete som lett till att ytterligare en artikel antagits för publicering. Under 
året har även arbetet med det EU-finansierade projektet ”Technequality: Understanding 
how technological innovations affect work, education, and inequality” fortskridit. Projektet 
är ett samarbete mellan åtta institutioner i sex olika länder, och Korpi ansvarar där för ett 
av delprojekten. Mot slutet av året lämnades delprojektets första rapport in, en rapport med 
bidrag från sex olika författare på temat automatisering, sysselsättning, och kognitiva och 
icke-kognitiva färdigheter. Arbetet med två ytterligare rapporter har inletts, och Korpi har 
dessutom arbetat med två egna delstudier. Slutligen pågår arbetet med det av Forte finansi-
erade projektet ”Bortom goda exempel: Analyser av kommunala variationer i insatser för 
unga som varken arbetar eller studerar”. Projektet, som är ett samarbete med Institutionen 
för socialt arbete vid Stockholms universitet, fokuserar på hur arbetet med ungdomar som 
står utanför både arbetsmarknaden och utbildningssystemet är organisera på lokal nivå.  
Detta har så här långt lett fram till att en artikel skickats in till en internationell vetenskaplig 
tidskrift för bedömning, och arbetet med ytterligare två artiklar pågår.

Arvid Lindh, doktor i sociologi, har under året arbetet inom projektet ”Institutionell tillit och 
välfärdspolitiska preferenser ur ett länderjämförande perspektiv: marknadens bortglömda 
roll” (Vetenskapsrådet), liksom med projektet ”Social tillit och demokratisk klasskamp i 
moderna välfärdsstater”(FORTE). En översiktsartikel om social klass och politiska attity-
der publicerades i Annual Review of Sociology. Lindh har även ägnat sig åt datainsamling 
inför framtida forskningsprojekt som del av International Social Survey Program (ISSP), 
ansvarat för det sociologiska forskningsseminariet vid SOFI (SVS), samt tjänstgjort som 
styrelseledamot i Sveriges Sociologförbund.

Ylva Moberg är postdoktor i nationalekonomi och arbetar inom projektet GENPARENT 
Revealing Sources of Gendered Parenthood. A multi-method comparative study of the tran-
sition to parenthood in same-sex and different-sex couples. Under året har hon publicerat 
artikeln “The Anatomy of the Extensive Margin Labor Supply Response” i Scandinavian 
Journal of Economics med Spencer Bastani (Linneuniversitetet) och Håkan Selin (IFAU), 
samt kapitlet ”Parentalization of Same-Sex Couples: Family formation and leave rights 
in five northern European countries” i boken The Palgrave Handbook of Family Policy 
(Palgrave Macmillan) med Marie Evertsson (SOFI) och Eva Jaspers (Utrecht University). 
Moberg har också tillsammans med Emma von Essen (SOFI), Lucas Tilley (UU) och Ian 
Burn (University of Liverpool) arbetat vidare med ett projekt om transsexuella personer och 
hur könsbekräftande vård påverkar villkoren på arbetsmarknaden.

Kenneth Nelson, professor i sociologi, bedriver jämförande socialpolitisk forskning. Nelson 
har under året fortsatt leda arbetet med att utveckla SPIN-databasen, som inkluderar insti-
tutionella och komparativa data över socialpolitiken för ett stort antal länder. Under året 
har Nelson fortsatt analysera bostadsbidragens betydelse för bostadsstandarden i Sverige 
och andra EU-länder, samt initierat ett nytt externt finansierat projekt kring välfärdsstat-
ens organisering och grön skattepolitik. 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 so-
cial tillväxt (InGRID-2). Under året har Nelson publicerat en studie om studiesystemens 
organisering i olika länder. Studien finns som open access i Studies in Higher Education. 
Han har dessutom publicerat en artikel över SPIN-databasens organisering (International 
Journal of Social Welfare), samt fått en artikel accepterad för publikation som behandlar de 
konceptuella och empiriska problem som finns i studiet av socialpolitikens täckningsgrader. 
Under året har Nelson också bidragit med ett kapitel i en internationell hyllningsskrift till 
professor Wim van Oorschot.
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Rense Nieuwenhuis, docent i sociologi, publicerade 2020 ett antal artiklar och bokka-
pitel samt den (redigerad) Handbook of Family Policy. Hans forskning undersöker hur 
familjemångfald och socialpolitik påverkar fattigdom och ekonomisk ojämlikhet. Forsknin-
gen är vanligtvis jämförande mellan länder och har ett genusperspektiv. Fokuset har den se-
naste tiden legat på ensamstående föräldrar, hur kvinnors inkomster påverkar ojämlikheten 
mellan hushållen och vilkea resultat familjepolitiken leder till.

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 Institutionen för folkhälsovetenskap, SU. 
Tillsammans med Jonas Landberg (Institutionen för folkhälsovetenskap, SU) arbetar han 
med ett projekt om socioekonomiska skillnader i alkoholkonsumtion och alkoholrelaterad 
dödlighet. I ett annat projekt studerar han tillsammans med Iman Dadgar (SOFI) kopplin-
gen mellan makroekonomiska förändringar och olika former av dödlighet. Under 2020 
publicerade de en artikel om sambandet mellan BNP och hjärt- och kärldödlighet. Tillsam-
man med Jonas Landberg publicerade Norström 2020 en artikel om sambandet mellan 
totalkonsumtionen av alkohol och alkoholrelaterad dödlighet i olika utbildningsgrupper.

Ola Sjöberg, professor i sociologi, arbetade under 2020 i projektet ”Arbetsvillkor i slutet 
av arbetslivet, vägare till pension och hälsa efter pensionering” (finansierat av Riksbankens 
Jubileumsfond). Under året arbetade han också med 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 mar-
ginalisering 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 pro-
jektet “Reproduktion av ojämlikhet genom sammanflätade liv” (RELINK). Projektet leds av 
docent Ylva Brännström Almquist och professor Bitte Modin på Institutionen för folkhäl-
sovetenskap. Stenberg deltar i projektets styrgrupp. Under 2020 beviljades han och docent 
Therese Reitan på Södertörns högskola forskningsmedel av FORTE till projektet “Att bli 
eller inte bli ledare. Vägar in i och ut ur ledarskapspositioner i ett genus-och livsloppspers-
pektiv”.

Maaike van der Vleuten, doktor i sociologi, började sin tjänst i oktober på projektet GEN-
PARENT 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 tidi-
gare förmågor påverkan. För närvarande gör hon det med professor dr. Pia Schober. Hon 
har publicerat artikeln “Same-sex Couples from a Cross-national Perspective” i Journal of 
GLBT family studies och “Sibling influence in field of study choices” in Research on Social 
Stratification and Mobility”. En sammanfattning av den senare publicerades också i den 
nederländska tidskriften Mens en Maatschappij. En populärvetenskaplig artikel om varför 
flickor väljer bort naturvetenskap publicerades också på Radboud Recharge.
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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 stud-
ieobjekt. Forskarna inom området analyserar därmed både välfärdsutveckling och ojäm-
likhet (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 Levnadsnivåundersökn-
ingarna (LNU; se vidare nedan). Projektens resultat publiceras främst i internationella tid-
skrifter 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 2020 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/ar-
betsförhållanden. 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 datainsamlingen kunde starta först i december 2020 på grund av den rådande 
situationen med Covid-19, med telefonintervjuer som ersättning för besöksintervjuer tills 
restriktioner med anledning av pandemin lättar. Fältarbetet beräknas pågå till december 
2021.

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 ur-
val 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.

Finansieringen av 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 forskn-
ing 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 ab-
sence). REWHARD har finansiering t.o.m. 2022 och förberedde i slutet av 2020 en ansökan 
till VR-RFI om fortsatta medel för perioden 2023-28.
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Adam Altmejd, doktor i nationalekonomi, har en tjänst om 20% i LNU-gruppen, och till-
bringar resterande tid som postdoktor på Handelshögskolan. Han har under året fått en 
artikel accepterad för publikation i den renommerade tidskriften Quarterly Journal of Eco-
nomics. Artikeln handlar om hur syskon påverkar varandras utbildningsval och använder 
sig av data från fyra länder: Sverige, Kroatien, Chile och USA. Forskningen visar starka sys-
koneffekter, yngre syskon söker sig i betydligt större grad till universitet och program som 
deras äldre syskon läst - mönstret gäller i nästan lika hög grad sämre som bättre program 
och ser ungefär likadant ut i alla länderna. Adam har även fått ett anslag från IFAU för 
fortsatt arbete med olika forskningsprojekt om konsekvenserna av universitetsutbildning 
på olika utfall.

Anton Bjuggren Andersson, doktor i sociologi, har under året arbetat med att förbereda för 
ett nytt projekt med titeln ”En framtid att tro på? Social optimism i tider av strukturom-
vandling”. Vidare har Andersson arbetat med en artikel om hur klassprofilen på individers 
sociala nätverk är kopplat till deras åsikter i socioekonomiska och sociokulturella frågor. 
Andersson har också arbetat med att färdigställa en artikel om hur arbetsmarknadsutfall 
påverkas av olika gymnasieutbildningar samt en artikel om betydelsen av användningen av 
kontakter och sociala nätverk för övergången mellan skola och arbetsliv. Under året har 
Andersson publicerat två artiklar från sin avhandling i tidskrifterna Social networks, res-
pektive Research in social stratification and mobility.

Linus Andersson, doktor i sociologi, har arbetat inom forskningsprogrammet Interlock-
ing inequalities: A multidimensional perspective on inequality in contemporary Sweden 
(MINQ). Linus har även arbetat vid Åbo Universitet. Linus har huvudsakligen analyserat 
fallande nativitetstal i Norden och har under året publicerat forskningresultat i Demo-
graphic Research och Population Studies.

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 jubile-
umsfond under ledning av Michael Tåhlin om ungdomars och utlandsföddas etablering i 
arbetslivet, samt i projektet TECHNEQUALITY (där Michael Tåhlin och Tomas Korpi ock-
så 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 Anders Böhlmark, Sara Kjellson och Roujman Shahbazian). Under året 
beviljades en ny ansökan av både FORTE och VR med Erik som PI, tillsammans med Karin 
Halldén, Roujman Shahbazian och Johan Westerman. Detta blir ett VR-finansierat projekt 
om historiska förändringar av karriärmönster, med fokus på den möjliga ’avstandardiserin-
gen’ av karriärer över tid. Projektet påbörjas under 2021.

Katarina Boye, docent i sociologi och lektor inom Levnadsnivåprojektet, har under året 
huvudsakligen ägnat sig åt insamlingen av Levnadsnivåundersökningen 2020. Hon publi-
cerade också en artikel i Journal of Marriage and family tillsammans med Marie Evertsson 
om vilka kvinnliga, samkönade par i Sverige som blir biologiska föräldrar och vem i paret 
som bär barnet.

Margarita Chudnovskaya, doktor i sociologi. Under 2020 arbetade hon i fyra olika projekt.  
Margarita började arbeta på ett FORTE-finansierat postdoc-projekt om samboande par i 
Sverige med hjälp av nya registerdata. Hon arbetar också med ett blandat metodprojekt om 
Yrkeshögskolan tillsammans med Rebecca Ye (Stockholms universitet) och Erik Nylander 
(Linköpings universitet). Detta projekt handlar om att undersöka vem som anmäler sig till 
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YH och hur YH relaterar till yrkes- och inkomstbanor. Margarita var också anställd inom 
Carina Moods MINQ-projekt. I detta projekt arbetade hon med en uppsats tillsammans 
med Linus Anderson (SOFI) om utvidgning av distansutbildning online. Hon arbetade ock-
så på en uppsats med Peter Ueda (Karolinska Institutet) om multi-partner-fertilitet i Sverige. 
Slutligen var Margarita medlem i Michael Tåhlins ALL-INCLUSIVE-projekt där hon plan-
erar att skriva ett bokkapitel om YH tillsammans med de övriga YH-projektmedlemmarna.

Andreas Diemer, doktor i ekonomisk geografi, började på SOFI under hösten 2020 som for-
skare. Hans arbete undersöker hur informationsnätverk kring arbete i bostadsområden och 
peer-effekt skiljer sig mellan individer med olika bakgrund. Han bidrar till två forsknings-
projekt: MINQ och IntegrateYouth, finansierade av FORTE respektive NordForsk, båda 
med professor Carina Mood som huvudutredare.

Per Engzell, fil dr i sociologi, är baserad i Oxford sedan disputationen 2017 men anknuten 
till Carina Moods forskningsprogram MINQ. Med Mood och Jan O. Jonsson publicerade 
han en artikel i Sociological Science (”It’s All about the Parents: Inequality Transmission 
across Three Generations in Sweden”) som bl a uppmärksammades av den populära pod-
casten The Weeds. Därtill har han publicerat följande: Berger, T., and Engzell, P. (2020). 
“Trends and Disparities in Subjective Upward Mobility since 1940.” Socius, 6, 1-11; Eng-
zell, P., and Rohrer, J. (2020). “Improving Social Science: Lessons from the Open Science 
Movement.” PS: Political Science & Politics; Engzell, P., and Tropf, F. C. (2020). “Herit-
ability of Education Remains Associated with Social Mobility.” Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 117 (46), 28566-28567. Under året har han lett ett forskningsprojekt 
om skolstängningar under pandemin som rönt stor uppmärksamhet i internationella me-
dier samt presenterats vid OECD, Världsbanken och EU-kommissionen. Denna forskning 
konsulterades av Sveriges utbildningsminister liksom beslutsfattare i ett flertal länder och 
angavs bl a som huvudevidens för ett utbildningsstödpaket på 8,5 miljarder euro av Ned-
erländernas regering.

Robert Erikson, professor emeritus i sociologi, har ägnat arbete under året åt fortsatta stud-
ier 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 Journal of 
Marriage and Family om hur upphävande av obligatoriska separationsperioder före en 
skilsmässa påverkar, en artikel med Gert Thielsemans och Dimitri Mortelmans (Univer-
sity of Antwerp) i Journal of Family Issues om uppdelning av hushållsarbete och framtida 
risk för skilsmässa, en artikel i BMJ Open med Benito Campos (University of Heidelberg 
/ Danmarks tekniska universitet) om hjärnskakningars effekt på lönen, en artikel tillsam-
mans med Rasmus Landersø (ROCKWOOL Foundation) i Health Economics om effekten 
av psykiatrisk antagning på senare resultat, en artikel med Chiara Comolli (University of 
Lausanne) m fl i European Journal of Population om lågkonjunkturer och fertilitet, en ar-
tikel med Simone NV Johansen (ROCKWOOL Foundation) m fl i Social Service Review 
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om livstidsrisk för barnfattigdom i Danmark, samt två medförfattade bokkapitel på danska 
om barn och ojämlikhet. En artikel om kohortfertilitet i Norden med Julia Hellstrand (uni-
versitetet i Helsingfors) m fl har också accepterats för publicering i tidskriften Demogra-
phy. Fallesen har också gett ut fem working papers (tillsammans med andra medförfattare) 
och han har för närvarande fyra uppsatser som granskas vetenskapligt inför publicering. 
Han arbetar för närvarande med projekt om överföring av kognitiva förmågor mellan flera 
generationer, om intergenerationell överföring av institutionella kontakter, om olikhet i fer-
tilitet, och om konsekvenser av nya familjeformer mellan generationerna, finansierat av 
Riksbankens jubileumsfond.

Michael Grätz, doktor i sociologi, fick tre artiklar accepterade för publicering 2020. Han 
publicerade en studie med Oliver Lipps (FORS, University of Lausanne) som visade att 
studenter tillbringade 1/3 mindre tid på att studera i skolor och universitet under skolstäng-
ningen i Schweiz 2020 orsakad av covid-19 än före stängningen. I tidskriften European So-
ciological Review publicerade Grätz en artikel som visade att de politiska och ekonomiska 
förändringar som åtföljdes av den tyska återföreningen 1990 inte förändrade förutsättnin-
garna mellan generationerna. Slutligen har han en kommande artikel i tidskriften Demog-
raphy, med en stor uppsättning internationella medförfattare, som jämför syskons likheter 
mellan samhällen och mellan sociala grupper i samhällen (ett gemensamt arbete med Kieron 
J. Barclay (Stockholm), Torkild H. Lyngstad (Oslo) , Øyvind N. Wiborg (Oslo), Jani Erola 
(Åbo), Aleksi Karhula (Helsingfors), Patrick Präg (Paris), Thomas Laidley (Colorado) och 
Dalton Conley (Princeton).

Karin Halldén, docent i sociologi, har under 2020 bland annat arbetat i ett nordiskt pro-
jekt om könsskillnader i akademiska karriärer och, tillsammans med Anders Stenberg, ana-
lyserat 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”). Hon 
var 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 2020 tjänstledig på 80% för en tjänst som 
Official Fellow vid Nuffield College, Oxford. Tillsammans med Per Engzell och Carina 
Mood publicerades en analys av social rörlighet över tre generationer och med Stephanie 
Plenty en artikel om familjerelationernas betydelse för socioekonomiska och etniska skill-
nader i yrkesaspirationer. Med Richard Breen, Nuffield College, publiicerades ett bokkapitel 
om utbildningens betydelse för intergenerationell social rörlighet. Tillsammans med Georg 
Treuter har arbetet pågått om effekter av skolkvalitet för ojämlikhet, samt om kamratef-
fekter i skolan. Med Robert Hellpap, Zeppelin University och Isabel Raabe, University of 
Zürich, analyserade Jonsson interetniska sociala nätverk, och med Mood, Frida Rudolphi 
och Jörg Dollmann, MZES, Mannheims universitet, invandrarungdomars utbildningsaspi-
rationer och framsteg i gymnasiet.

Chaïm la Roi, doktor i sociologi, har 2020 publicerat artiklar i Journal of Youth and Adoles-
cence, Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, och Archives of Sexual be-
havior, om sexuell läggning, psykiska skillnader och attityder till homosexualitet. Som en del 
av projekten YOUNG och Interlocking Inequalities genomförde han forskning om skolkon-
textens roll för politiska attityder, familjeinkomsters roll för social integration i skolan och 
socialt stöd för det mentala välbefinnandet hos individer i sexuella minoritetsgrupper. En del 
av denna forskning genomfördes med kollegor i Schweiz, Storbritannien och USA.
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Charlotta Magnusson, docent i sociologi, har under året fortsatt med forskningsprojek-
ten ”Föräldraskapets konsekvenser för karriärer: vilka påverkas och varför?” (FORTE) 
tillsammans med Magnus Bygren (Sociologiska Institutionen) och Michael Gähler (Soci-
ologiska Institutionen) och ”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 FORTE-finansierade programmet All-inclusive (PI Michael Tåhlin). Hon 
har under året publicerat artiklar i de ovanstående projekten, bland annat en tillsammans 
med Magnus Bygren och Michael Gähler i Social Forces där de studerar samband mellan 
föräldraskap och lön för kvinnor och män i Sverige och hur dessa samband har förändrats 
mellan 1968 och 2010. Hon är även lektor vid AKPA där hon har undervisat om lönestruk-
tur och lönebildning.

Carina Mood, professor i sociologi, är projektledare för forskningsprogrammet MINQ (Sam-
manhängande ojämlikheter, Forte) och ett projekt om barns och ungas ekonomi och sociala 
relationer (Forte). Under året har hon startat forskningsprogrammet IntegrateYouth, ett Nor-
dforsk-finansierat samarbete mellan SOFI, Nuffield College (Oxford) och forskningsinstitutet 
Fafo (Oslo). Hon har varit tjänstledig på 20 % för att på Institutet för Framtidsstudier leda 
projektet YOUNGWORK om ungas arbetsmarknadsinträde, och under våren 2020 avslutade 
hon en sabbatstermin på Nuffield College, Oxford. Under året har hon bedrivit forskning 
om inter- och multigenerationella samband, om ungas integration, och om utbildningsval.  
Tillsammans med Michael Tåhlin och Katarina Boye leder hon arbetet med LNU 2020, som 
försenades på grund av pandemin och kommer att pågå även under 2021.

Stephanie Plenty, docent i sociologi, har under 2020 arbetat i det Forte-finansierade forskn-
ingsprogrammet MINQ, ett projekt om barns och ungas ekonomi och sociala relationer, och 
ett NORDFORSK-finansierade projekt om integration av unga, båda ledda av Carina Mood. 
Under året fick Plenty en artikel med Janne Jonsson om betydelsen av familjerelationer i invan-
drarbarns aspirationer accepterad för publicering i tidskriften Child Development. En artikel 
med kollegor från Insitiutionen för folkhälsovetenskap om kopplingar mellan elevers psykisk 
hälsa, skolprestation och segregation publicerades i Journal of Youth and Adolescence,. Ett 
bokkapital om socioekonomiska faktorers koppling till användning av bestraffning i skolor 
publicerades också tillsammans med australiensiska forskare. Plenty har studerat ungas psykisk 
hälsa och senare etablering på arbetsmarknaden tillsammans med Charlotta Magnusson och 
Sara Brolin Låftman, och betydelsen av sociodemografiska faktorer i ungas sociala relationer 
tillsammans med Chaim la Roi, Isabel Raabe, Simon Hjalmarsson och Peter Fallesen.

Frida Rudolphi, doktor i sociologi, har under året fortsatt att studera könsskillnader i skolpr-
estationer 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 publicerat artiklar om etniska skillnader i utbildn-
ingsaspirationer i ett komparativt perspektiv tillsammans med Zerrin Salikutluk vid Humbold-
tuniversitetet och om betydelsen av sammansättningen av skolkamrater för språkkunskaper 
tillsammans med Jörg Dollmann vid Mannheims universitet. Forskningen om könsskillnad-
er i utbildning har presenterats på olika seminarier. Rudolphi beviljades finansiering för ett 
treårigt projekt vid VR om datorspelande och skolrelaterade beteenden och skolframgångar 
som påbörjas 2021. Under året har Rudolphi varit tjänstledig på deltid för att arbeta som vika-
rierande lektor vid annat lärosäte.

Roujman Shahbazian, doktor i sociologi, har sedan april månad påbörjat sin post-doc vistelse på 
Sociologiska Institutionen vid Münchens Ludwig-Maximilian-universitet (LMU) men fortsatt varit 
verksam vid SOFI. Under året har han studerat betydelsen av klass, utbildning och kön för livs-
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inkomster (tillsammans med Erik Bihagen, Anders Böhlmark och Sara Kjellsson i deras FORTE 
finansierade projekt Dnr: 2018-00532). Han var medsökande till ett beviljade projekt under 2020: 
”Karriärer på den svenska arbetsmarknaden från 1960-talet och framåt: Från stabilitet till instabi-
litet?” (PI Erik Bihagen). Vidare är han också engagerad i ett interdisciplinärt samarbete med Mo-
hammad H. Sepahvand (Statistiska Centralbyrån) som fokuserar på Burkina Faso och individers 
attityder gentemot risktagande. Detta samarbete har resulterat i tre publiceringar under 2020: Em-
pirical Economics, African Review of Economics and Finance och Journal of Economic Inequality.

Sara Kjellsson, doktor i sociologi, arbetade under första halvåret 2020 i två FORTE-finansierade 
projekt på SOFI, dels ”Kvinnor och mäns sjukfrånvaro – varför så olika? (O)betalt arbete, hälsa och 
sjukdom bland kvinnor och än under fem decennier” där Charlotta Magnusson är huvudforskare 
och dels ”Inkomstojämlikhet över livet: Betydelse av klass, kön och kompetens” med Erik Bihagen 
som forskningsledare. I det förstnämnda projektet undersöks, med en kombination av data från 
LNU-undersökningen och administrativa registerdata, kvinnors och mäns sjukskrivningsmönster i 
förhållande till hälsa och såväl betalt som obetalt arbete. I det senare nyttjade Kjellsson, tillsammans 
med Bihagen och Roujman Shahbahzian, sysselsättningsbiografin från LNU-undersökningen för att 
studera klasskillnader i progressionen av arbetslivskarriärer. Utöver detta undervisade Kjellsson på 
kandidatprogrammet i Sociologisk samhällsanalys på Sociologiska institutionen. Från augusti 2020 
är Kjellsson anställd som post-dok på Institutionen för folkhälsovetenskap.

Michael Tåhlin, sedan 1998 professor i sociologi med inriktning mot levnadsnivån, har under året 
arbetat med bl.a. följande projekt: (a) Förberett en ny våg av Levnadsnivåundersökningen (LNU) 
2020, bl.a. genom att medverka i ledningen för infrastrukturkonsortiet REWHARD, finansierat av 
Vetenskapsrådet (VR) 2018-2022, där LNU ingår som en av fyra databaser vid SU och Karolinska 
Institutet (KI), genom styrning av datainsamlingen som utförs av undersökningsföretaget Ipsos, lik-
som arbete med juridiska och forskningsetiska frågor; arbetet med LNU 2020 sker i samarbete med 
bl.a. Katarina Boye, Emelie Karlsson och Carina Mood; (b) Varit ledare för forskningsprogrammet 
ALL-INCLUSIVE: Sammanhållning och exkludering i arbetslivets förändring; FORTE har beviljat 
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 består av åtta forskare 
vid SOFI, har under året bl.a. rekryterat två doktorander (Amanda Almstedt Valldor och Edvin Syk) 
och påbörjat arbetet med en serie artiklar om ojämlikhet i arbetslivet; (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 kon-
junktursvängningar, särskilt recessioner; under året har en artikel från projektet publicerats, en andra 
artikel har skickats för bedömning till en tidskrift, och en tredje artikel har presenterats vid olika 
seminarier; analyserna ingår i ett projekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond (RJ) 2017-20, 
och genomförs i samarbete med Erik Bihagen, Ryszard Szulkin och Johan Westerman.

Johan Westerman doktorerade i sociologi i juni månad och har sedan juli arbetat som forskare. 
Han presenterade en studie som samförfattats med Michael Tåhlin om hur marginalgruppers sys-
selsättning påverkas av ekonomiska kriser på ett forskarseminarium arrangerat av RATIO (25/11). 
Han har även reviderat och skickat in ett av sina avhandlingskapitel, samt skickat in ett manus om 
invandrares sysselsättning (med Michael Tåhlin och Ryszard Szulkin). Han har även arbetat med att 
initiera nya studier inom Michael Tåhlins program ”All-Inclusive”, samt varit medsökande till bev-
iljade anslag för projektet ”Karriärer på den svenska arbetsmarknaden från 1960-talet och framåt” 
(VR och FORTE, huvudsökande: Erik Bihagen).
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Arbetsrätt
Sabina Hellborg, är doktor i civilrätt, och har under 2020 främst arbetat med postdok-
projektet Förbud mot bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
(FORTE) och skrivit en artikel om tillgång till arbete för personer med psykiska funktion-
snedsättningar, som publiceras under våren 2021. Hon har  också arbetat med projektet 
Rättsligt ansvar för mobbning och kränkningar i arbetslivet (Ragnar Söderbergs stiftelse) 
samt undervisat på en ny kurs i arbetsrätt på AKPA II.

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.  Utöver det har Sjödin publicerat en rapport ut-
stationering för Sieps i samband 25 års jubileet av Sveriges medlemskap i EU. Sjödin har 
organiserat en nordisk webbinarieserie i arbetsrätt samt en webbinarieserie för de svenska 
doktoranderna i arbetsrätt. Utöver det har han tjänstgjort som expert i utredningen om 
bolagsrörlighet inom EU.
Sjödin har undervisat och ansvarat för arbetsrättskurserna på AKPA I och II samt en up-
pdragsutbildning för TCO.
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Finansiering

SOFI består av ett forskningsinstitut (SOFI/FO) och en grundutbildningsenhet (SOFI/GU) 
med namnet Arbets¬marknadskunskap med management (AKPA). Verksamheten vid SOFI 
finansieras av anslag från fakultetsnämnden, bidrag från forskningsråd och myndigheter 
samt utbildningsbidrag och stipendier. 

År 2020 var fakultetsnämndens anslag 28 485 tkr till SOFI/FO och 8 985 tkr till SOFI/
GU. Därutöver tilldelades särskilda medel om 225 tkr. Bidragen från forskningsråd och 
myndigheter år 2020 var sammanlagt  64 811 tkr enligt följande. Stipendier samt bidrag till 
forskningsnätverk och konferenser räknas inte in i totalsumman. 
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Externa medel 2020

Forskare Finansiär Projekt
Beviljat 
bidrag 
2020

Arbetsrätt

Hellborg Sabina Ragnar Söder-
berg stiftelse

Ansvar för mobbning och 
kränkningar på arbetsplatser

 694 575 

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

 1 000 000 

Sjödin Erik VR An inclusive and substainable 
Swedish labour market- the way 
ahead

 353 479 

 2 048 054 

LNU (Välfärd och  
levnadsnivå)

Bihagen Erik FORTE Inkomstojämlikhet över livet: Be-
tydelsen av klass, kön och kompetens

 900 000 

Boye Katarina RJ Vabbande föräldrar på en ojämn-
ställd arbetmarknad. Hur varierar 
tillfällig föräldrapenning för vård av 
barn och dess löneeffekt med socioe-
konomisk position och familjesitua-
tion?

 745 667 

Chudnovskaya Mar-
garita

FORTE Ojämlika familjer: en kartläggning av 
ojämlikhet mellan och inom svenska 
hushåll enligt flera dimensioner av 
socioekonomisk status

 1 000 000 
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Magnusson Char-
lotta

FORTE "Kvinnors och mäns sjukfrånvaro 
– varför så olika? (O)betalt arbete, 
hälsa och sjukdom bland 
kvinnor och män under fem decen-
nier"

 1 230 000 

Mood Roman Ca-
rina

FORTE Ekonomiska resurser och sociala 
relationer bland barn och unga

 1 110 000 

Mood Roman Ca-
rina

NordForsk IntegrateYouth  1 592 697 

Tåhlin, Michael VR REWHARD - Nationell infrastruktur 
för forskning om sociala relationer, 
arbete och hälsa över livsloppet 

 16 339 000 

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

 3 000 000 

Tåhlin, Michael RJ Kunskapssamhällets mörka sida  1 144 000 

 27 061 364

AME  
(Arbetsmarknad 
och ekonomi)
Andersson Joona 
Pernilla

VR Inkomströrlighet mellan och inom 
generationer för inrikes och utrikes 
födda: Vilken roll spelar egenföreta-
gande?

 1 000 000 

Björklund Anders Norface Populism, Inequality and Institutions  1 225 000 

Boschini Anne VR Barnlösa män och icke föräldralediga 
fäder

 1 600 000 

Böhlmark Anders VR Utbildningssegregation i Sverige: Dy-
namik, mekanismer och Effekter

 890 000 

Celikaksoy Aycan FORTE Utbildnings- och sysselsättningskar-
riärer för ensamkommande flykting-
barn i Sverige

 1 230 000 

Edmark Karin VR Valfrihet och konkurrens i svensk för-
skola: Effekter på personal och segre-
gation

 1 494 050 

Hederos Karin VR Prestationsutvärderingar, karriärvä-
gar och könsskillnader: En studie av 
svenska domstolsnotarier

 1 097 049 

Jäntti Markus Academy of 
Finland

Tackling Inequalities in Time of Aus-
terity

 671 450 
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Lindquist Matthew IFAU Does the time table matter? Estimat-
ing the long-term effects of letting 
schools to set their own time tables.

 968 200 

Lindqvist Erik R a g n a r 
S ö d e r b e r g 
stiftelse

Wealth Accumulation Over the Life 
Cycle and between Generations

 1 333 333 

Lindqvist Erik IFAU Did the apple far from the tree? Dy-
namics of educational and labor mar-
ket inequality when households are 
uncertain about childrens´ability.

 123 000 

Rickne Johanna VR  1 400 312  1 400 312 

Rickne Johanna KAW Wallenberg Academy Fellow - KAW  1 000 000 

Rickne Johanna FORTE En jämlik arbetsmarknad i teori och 
praktik

 2 800 000 

Rooth Dan-Olof VR Nyanlända flyktingars arbets-
marknadsintegration: En studie av 
aktiviteter inom etableringsuppdraget 
och hur dessa påverkar arbetsgivar-
nas rekryteringsbeslut. 

 1 300 000 

Sandberg Anna FORTE Könskillnader i yrkesval, karriär och 
lön

 800 000 

Sandberg Anna VR Könskillnader i yrkesval, karriär och 
lön

 703 000 

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

 95 000 

 19 730 394 
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SOCPOL (Social-
politik och social 
förändring)
Alm Susanne FORTE Ett halvsekel av strukturella förän-

dringar - en period av attitydmäs-
sig stabilitet? Kvinnors attityder till 
välfärdsstaten under hemmafruepo-
ken och idag. 

 820 000 

Byun Young-hwan KF Korean Social Policy from Compar-
ative Perspective

 781 860 

Engeman Cassandra FORTE Fäders vård av barn : Orsaker till 
och konsekvenser av fäders föräl-
draledighet i ett tvärnationellt jäm-
förande perspektiv

 1 000 000 

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

 3 500 000 

Korpi  Tomas EU TECHNEQUALITY  1 066 660 

Lindh Arvid FORTE Social tillit och demokratisk 
klasskamp i moderna välfärdsstaten

 1 130 000 

Nelson Kenneth RJ SPIN databasen: en uppdatering och 
utvidgning

 2 674 731 

Nelson Kenneth EU InGRID2  1 676 000 

Nelson Kenneth FORTE Adekvat bostadsstandard: Bostads-
bidragets effekter i Sverige och an-
dra europeiska länder 

 1 300 000 

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

 1 200 000 

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

 821 997 

 15 971 248 

TOTALA INTÄKTER EXTERNA MEDEL 2020  64 811 060 
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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 grund-
nivå. Arbetsmarknadskunskap med management I (30 hp) ger studenterna en bred ori-
entering inom arbetsrätt, arbetsmarknadsekonomi och personal- och organisationsteori 
medan fortsättningskursen AKPA II (30 hp) fördjupar och vidareutvecklar dessa kunska-
per. Kurserna ges på helfart dagtid. Tillsammans med sociologiska och nationalekonomis-
ka institutionen ger AKPA även kandidatprogrammet Arbetsliv och arbetsmarknad (AA, 
180 hp), inom vilket studenterna läser två terminer hos AKPA. Det totala antalet studenter 
(inklusive AA studenterna) var 135 på AKPA I och 80 på AKPA II under vårterminen och 
130 på AKPA I och 90 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 2020 var det 20 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 
2020 var det på vårterminen 74 studenter som läste den inom programmet och 12 som 
fristående. På höstterminen var det 69 studenter som läste den inom programmet och 18 
studenter som fristående. Båda dessa kurser ges på helfart dagtid. Under 2020 gavs dessu-
tom den fristående kursen Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska pers-
pektiv på yrken och arbetsplatser (7,5 hp) med 19 studenter på halvfart dag/kväll under 
vårterminen och 18 studenter under höstterminen. Höstterminen 2020 introducerades en 
ny fristående kurs Praktiska undersökningsmetoder för arbetslivet som planeras att ges 
varje termin. 

AKPA tillhandahåller även uppdragsutbildningar. Mer specifikt under 2020 ordnade 
AKPA uppdragsutbildningen Arbetslivets juridik (15 hp) med Erik Sjödin som kursans-
varig lärare.

Personalen har under året bestått av två professorer, fem docenter, en universitetslektor, 
en gästlärare, två biträdande studierektorer som även arbetar som studie-och karriärvägl-
edare och en utbildningsadministratör. Båda professorerna, Erik Bihagen och Ola Sjöberg, 
är sociologer. Docenterna Anne Boschini, Karin Edmark och Anders Stenberg är arbets-
marknadsekonomer, docent Charlotta Magnusson är sociolog, medan docenten i civilrätt 
Erik Sjödin undervisar i arbetsrätt. Frida Engström och Frida Hager är bitr. studierektorer 
och Elma Sose är utbildningsadministratör. Dessutom har AKPA haft lärare anställda för 
enstaka kurser, nämligen Aino-Maija Aalto (SOFI), Charlotta Boström (SOFI), Emma von 
Essen (SOFI), Ingrid Esser (SOFI), Daniel Fredriksson (SOFI), Karin Halldén (SOFI), Jenny 
Jans (SOFI) och Susan Niknami (SOFI). Härutöver har en rad kvalificerade gästföreläsare 
från bl.a. SOFI, myndigheter och näringsliv samt arbetsmarknadens parter medverkat.

SOFIs forskare deltar också i undervisning (inklusive handledning) inom grundutbildning, 
avancerad nivå och forskarutbildning anordnad av andra institutioner vid SU, främst i 
nationalekonomi och sociologi. En förteckning över kursansvar samt föreläsare på kurser 
på avancerad och forskarnivå finns i Appendix.
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Samverkan
SOFI:s forskare bidrar till universitetets uppdrag att samverka med det omgivande samhäl-
let på flera sätt. Institutets forskare informerar regelbundet om sin forskning i media. Under 
2020 fortsatte arbetet som inleddes av den nyantällde kommunikatören 2019 och institutet 
publicerade en rad artiklar på sin webbpålats om nya studier, där vissa även skickades som 
pressmeddelanden från Stockholms univeritets centrala kanaler. 

Under året uppmärksammades flera studier genomförda helt eller delvis av forskare an-
ställda vid SOFI i svenska och utländska medier. Exempelvis fick artikeln “Sexual Harass-
ment of Women Leaders” (Daedalus) av Johanna Rickne och Olle Folke (affilierad till SOFI) 
med flera fick uppmärksamhet i många medier både i Sverige och utomlands bl a Daily 
Mail, Nikkei Shimbun, Der Spiegel, Forbes, CBS News, The Independent, SvD, DN. Johan 
Westermans avhandling I sociologi ”Motives matter: Intrinsic motivation in work learning 
and labor market performance” som han disputerade med under året uppmärksammades 
i många medier, bland annat Aftonbladet, Arbetet, SvD och Omni Ekonomi. Forskare från 
SOFI deltog som gäster i radio och poddar, bland annat intervjuades Anders Stenberg i SR 
Vetenskapsradion på djupet om forskningen på tvillingar, Matthew Lindquist var gäst i pod-
casten Probable Causation och Sirus Dehdari gästade DIAL Podcast. Många specialinriktade 
tidningar och tidskrifter har också plockat upp nyheter om SOFI:s forskning, bland annat en 
studie av Cassandra Engeman på föräldraledighet i amerikanska delstater som tidningen Ar-
betsvärlden intervjuade henne om, och Accent magasin intervjuade Thor Norström om hans 
studie på hur olika grupper drabbas av ökad alkoholkonsumtion. Tidningen Hem&Hyra 
intervjuade Sten-Åke Stenberg flera gånger under året om vräkningar av hyresgäster och de 
samhällskonomiska kostnaderna för detta. Flera forskare skrev också debattartiklar som 
publicerade i landets största medier, bland annat skrev Erik Lindqvist under rubriken ”Fyra 
förslag som kan tämja marknadskrafterna i skolan” på DN Debatt. 

Institutets forskare deltar också som ledamöter, experter och sakkunniga i styrelser, råd, 
kommittéer, arbetsgrupper m.m. Som exempel kan nämnas styrelsen för Riksbankens Ju-
bileumsfond, 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 Susan Niknami förfat-
tade en rapport på SNS om Ökade skillnader i skolresultat mellan inrikes och utrikes födda 
elever En förteckning över samverkan för året återfinns i Appendix.
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Seminarier vid SOFI med forskare från både Stockholms universitet o andra lärosäten i Sverige och utomlands arrangeras Seminarier vid SOFI med forskare från både Stockholms universitet o andra lärosäten i Sverige och utomlands arrangeras 
vanligtvis flera gånger i veckan, men har sedan våren 2020 hållits digitalt. Foto: Daniel Rossetti.vanligtvis flera gånger i veckan, men har sedan våren 2020 hållits digitalt. Foto: Daniel Rossetti.

SOFI har två öppna seminarieserier. På seminarieserien i Arbetsmarknadsekonomi, som led-
des av Pierre Deschamps och Jose Montalban hölls 6 seminarier på SOFI och 11 seminarier 
online under året. På seminarieserien Social stratifiering, välfärd och socialpolitik, som leddes 
av Arvid Lindh och Margarita Chudnovskaya hölls 4 seminarier på SOFI och 7 seminarier 
online under året. Rubrikerna återfinns i Appendix. 

SOFI gästas varje år av en rad forskare från Sverige och andra länder. Under 2020 vistades 
färre forskare på SOFI än tidigare år på grund av den rådande pandemin.  Ett fåtal forskare 
har trots pandemin kortvarigt besökt SOFI. En förteckning finns i Appendix.

Slutligen deltar forskare från SOFI i olika internationella samarbetsprojekt. Exempelvis är To-
mas Korpi ledamot i Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschungs (WZB) vetenskapliga 
råd samt i det vetenskapliga rådet för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering (IFAU). Kenneth Nelson är medlem av styrgruppen för EU-projektet Inclusive 
Growth Research Infrastructure Diffusion (InGRID), Eskil Wadensjö är styrelsemedlem i EN-
RSP (European Network for Research on Supplementary Pensions) och Michael Tåhlin är 
ledamot av insynsrådet för den nyligen inrättade Myndigheten för Arbetsmiljökunskap (MY-
NAK). 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 led-
ningsgrupp. Den träffas regelbundet för informella överläggningar.

 

Styrelseledamöter vid slutet av 2020

Markus Jäntti (föreståndare SOFI, ordförande), Susanne Fahlén (Inspektionen för so-
cialförsäkringen), Malin Junestav (Försäkringskassan), Anna Lilja Qvarlander (Sveriges 
kommuner och regioner), Helena Persson (Arbetsförmedlingen) Karin Edmark (personal-
re presentant), Edvin Syk (doktorandrepresentant) och Christin Alamaa (doktorandrepre-
sentant).

Suppleanter vid slutet av 2020 

Emma von Essen (ställföreträdande föreståndare), Sofie Cedstrand (Inspektionen för so-
cialförsäkringen), Christina Björk (Sveriges kommuner och landsting), Johan Westerman 
(personal representant), Ulrik Lidwall (Försäkringskassan) samt Emma Wigren (Arbets-
förmedlingen).

Verkställande ledning vid slutet av 2020

Ledningsgruppen bestod vid slutet av 2020 av Markus Jäntti (föreståndare), Emma von  
Essen (stf.föreståndare), Anne Boschini (studierektor, AKPA), Marie Evertsson, Karin 
Hederos (lika villkorsombud), Tomas Korpi, Matthew Lindquist, Erik Lindqvist, Carina 
Mood, Maria Mårtensson (administrativ chef), Kenneth Nelson, Johanna Rickne, Dan-
Olof Rooth, Sten-Åke Stenberg, och Michael Tåhlin.

Ingrid Esser var skyddsombud.
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Personal 
Personal vid SOFI i slutet av 2020

Aino-Maija Aalto 
FD i nationalekonomi, postdok

Amanda Almstedt Valldor 
doktorand i sociologi

Adam Altmejd 
FD i nationalekonomi, forskare

Anton B. Andersson 
FD i sociologi, forskare

Erik Bihagen  
FD, docent i sociologi, universitetslektor

Anders Björklund 
professor i nationalekonomi särskilt ut-
värderande arbetsmarknadsforskning

Anne Boschini 
FD, docent i nationalekonomi, universitet-
slektor, studierektor vid AKPA 

Katarina Boye 
FD, docent i sociologi, forskare

Sofi Burman 
forskningsassistent

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, postdok

Iman Dadgar 
doktorand i nationalekonomi

Pär Dalén 
forskningsassistent

Sirus H. Dehdari 
FD i nationalekonomi, postdok

Pierre Deschamps 
FD i nationalekonomi, postdok

Andreas Diemer 
FD i ekonomisk geografi, postdok

Laure Doctrinal 
doktorand i sociologi

Karin Edmark FD 
FD, docent i nationalekonomi, universitet-
slektor

Mari Eneroth 
forskningsassistent

Marie Evertsson 
professor i sociologi

Cassandra Engeman 
FD i sociologi, forskare

Frida Engström 
biträdande studierektor vid AKPA, studie- 
och karriärvägledare

Per Engzell 
FD i sociologi, forskare

Madeleine Eriksson 
doktorand i sociologi

Emma von Essen 
FD, docent i nationalekonomi, forskare

Robert Erikson 
professor i sociologi med inriktning mot 
levnadsnivån

Anni Erlandsson 
doktorand i sociologi

Ingrid Esser  
FD, docent i sociologi, forskare

Peter Fallesen 
FD docent i sociologi, postdok

Nada Faraj 
forskningsassistent

Maria Forslund 
doktorand i sociologi

Daniel Fredriksson 
FD i sociologi, postdok

Allison Geerts 
doktorand i sociologi

Michael Grätz 
FD i sociologi, forskare
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Katarina Hagelin 
ekonomi- och personalhandläggare

Frida Hager 
biträdande studierektor vid AKPA, studie- 
och karriärvägledare

Karin Halldén 
FD, docent i sociologi, forskare

Karin Hederos 
FD i nationalekonomi, forskare

Sabina Hellborg 
Jur. Dr, gästlärare

Jan Helmdag 
FD i statsvetenskap, postdok

Simon Hjalmarsson 
doktorand i sociologi

Jenny Jans 
FD i nationalekonomi, postdok
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Detta appendix är sammansatt i syfte att arkivera detaljer kring insatser från forskare vid 
SOFI vad gäller samverkan, ansvar för hela kurser samt föreläsningar och kursansvar för 
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 2020

Anders Björklund:

Ledamot av Jämlikhetskommissionen.

Ledamot av SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) förtroenderåd.

Medlem av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin).

Anne Boschini

Ledamot i Fortes beredningsgrupp ”Socialpolitik och sociala förändringar”

Margarita Chudnovskaya

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

Katarina Boye

Satt i Editorial Board för Journal of Marriage and Family

Sirus H. Dehdari

Presentation hos IFN och University of Bologna: “Workplace Contact and Support for Anti-
immigration Parties”, januari 2020.

Deltagande i podcastserien “Ojämlikheten”, december 2020.

Cassandra Engeman

Medlem i International Network on Leave Policies and Research

Arrangerade en stream tillsammans med Rense Niewenhuis för the European Network for 
Social Policy and Analysis (ESPAnet) 



Verksamhetsberättelse 2020

44

Arrangerade doktorandkonferens  and och samtalsledare hos International Network on 
Leave Policies and Research:s årliga möte (digitalt). 

Medlem av editorial board hos Community, Work & Family journal och editorial team  hos 
IPM Section Newsletter (Inequality, Poverty and Mobility-sektionen hos ASA).

Per Engzell

Forskningen omskriven av bl a New York Times, The Economist, Die Zeit, samt nationella 
medier i Nederländerna, Schweiz, Österrike, Ungern, Sverige, Danmark, m fl.

Inbjudna presentationer vid OECD, Världsbanken och EU-kommissionen.

Populäravetenskapliga forskningssammanfattningar för VoxEU (1, 2), Population Europe 
(1, 2) och American Sociological Association (1).

Postdoctoral Researcher, Leverhulme Center for Demographic Science (LCDS), Oxford.

Non-stipendiary Research Fellow, Nuffield College, Oxford.

Anordnade webbinarieserie ”Historical Perspectives on Intergenerational Mobility”

Emma von Essen

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

Ingrid Esser

Ledamot av Insynsrådet vid Inspektionen för socialförsäkringen.

Samverkan med forskningsprojekt vid Dagens Arena/Arena Idé om meningsfullt arbete 
2019-2020.

Karin Halldén

Associate editor för den vetenskapliga tidskriften Social Politics samt ledamot i Statistiska 
centralbyråns användarråd för välfärdsstatistik.

Jan Helmdag

Associated forskare i projektet “Career discontinuities and pension security – parenthood 
as wage risk”, Finska pensionscentret

Associated forskare i Comparative Welfare Entitlements Dataset (CWED 2)

Jan O. Jonsson

Ledamot av KVA (Kungliga Vetenskapsakademin)

Ledamot av det vetenskapliga rådet vid Mannheimer Zentrum für Europäische Sozial-
forschung (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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Markus Jäntti

Redaktörer för Journal of Economic Inequality.

Sara Kjellsson

Författade kapitlet ”Klass, kön och etnicitet i ett förlängt arbetsliv” till Socialförsäkringsrap-
port 2020:5. Kapitlet presenterades på forskarseminariet Förlängt arbetsliv – förutsättnin-
gar, utmaningar och konsekvenser i Umeå 15–16 januari 2020, arrangerat av Försäkring-
skassan, FORTE och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Tomas Korpi

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

Konferenspresentation, Texas Economics of Crime Workshop, Texas A & M University, 
februari 2020.

Opponent vid Daniel Almén’s final slutseminare vid Nationalekonomiska institutionen vid 
Stockholms universitet, 27 mars 2020.

Medlem av betygsnämnden för Jonas Cedrlöf’s doktorsavhandling vid Nationalekonomis-
ka institutionen, Uppsala universitet, “Job Loss: Consequences and Labor Market Policies,” 
Department of Economics, Uppsala University, 15 maj 2020.

Medlem av betygsnämnden för Daniel Almén’s doktorsavhandling vid Nationalekonomiska 
institutionen, Stockholms universitet, “Societal Impacts of Modern Conscription: Human 
Capital, Social Capital and Criminal Behaviour,” 12 juni 2020.

Konferenspresentation, European Association of Labour Economists & Society of Labor 
Economics, juni 2020.

Ledamot av programkommittéen, Econometric Society European Winter Meetings, Not-
tingham UK, december 2020.

Erik Lindqvist

Redaktör för Scandinavian Journal of Economics. 

Opponent för Paula Roths avhandling vid Uppsala universitet.

Forskningen omskriven av New York Times.

Debattartikel på DN Debatt om skolmarknaden (20/12) tillsammans med Tore Ellingsen, 
Peter Fredriksson och Jonas Vlachos.

Debattartiklar om smittspårning av Covid-19 på SvD Brännpunkt (30/3) och i norska Af-
tenposten (19/4) tillsammans med Tommy Andersson, Erik Grönqvist, Hannes Malmberg, 
Robert Östling och Daniel Spiro.
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Intervjuad av Arbetsvärlden, Vetenskapsradion och Global Labor Organization om Sveriges 
hantering av Covid-19.

CEPR Research Fellow.

External Research Fellow CreAM, UCL.

Charlotta Magnusson

Intervjuad i tidningen Arbetet: “Lönegapet i prestigeyrken kvar på 1960-talsnivå”

Sakkunnig vid tjänstetillsättning, biträdande lektorat i sociologi vid Linnéuniversitetet. 

Ylva Moberg

Affilierad forskare vid Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS). 

Bidragit med en graf till boken “Parenthood the Swedish Way: a science-based guide to 
pregnancy, birth, and infancy” (på svenska “Praktika för blivande föräldrar: gravidfakta 
och barnkunskap på vetenskaplig grund”) av Agnes Wold och Cecilia Chrapkowska.

Hållit publikt seminarium vid Handelshögskolan i Stockholm i samband med internationel-
la kvinnodagen 8 mars. 

José Montalbán

Referens för academiska tidskrifter som Oxford Review of Economic Policy, Socio-Eco-
nomics Planning Sciences, Economica, och Economics of Education Review.

Carina Mood

Ordförande i Beredningsgrupp 2, Riksbankens Jubileumsfond

Styrelseledamot, Riksbankens Jubileumsfond

Medlem i referensgrupp för regeringsuppdrag om lärande under utbrottet av covid-19, Ins-
pektionen för vård och omsorg

Medlem i bedömargrupp FRIPRO/VAM, Norges forskningsråd

Kenneth Nelson

Medlem av styrgruppen för EU-projektet Inclusive Growth Research Infrastructure Diffu-
sion (InGRID)

Expert i the European Social Policy Network och the Social Situation Monitor

Rense Nieuwenhuis

Samarbete med flera olika internationella organisationer:

Uppdrag att skriva en rapport till EU-parlamentets FEMM-utskott

Samarbetade med en organisation för ensamstående föräldrar i Nederländerna (kallad Sin-
gle SuperMom). Nieuwenhuis gav råd om en bok de skrev (publicerad i början av 2021) 
om hur man kan förbättra situationen för ensamstående föräldrar och skrev ett kapitel om 
ensamstående föräldrars politiska sammanhang

The Handbook of Family Policy omeskrevs av många medier, bland annat The Conversa-
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tion.

Intervjuad av grekisk statlig tv om situationen för singelföräldrar i Europa.

Stephanie Plenty

Inspelat föredrag om en rapport om ungas framtidstror på UR (ubildningsradion), 10 november 2020. 

Johanna Rickne

SCBs användarråd för arbetsmarknadsstatistik 

SNS förtroenderåd

IZA Affiliate

CEPR Affiliate

Bokkapitel ”Jämställd politisk makt är en rättvisefråga” i Det Feministiska Löftet, utgiven av ABF och LO. 

Presenterade pappret ”All the Single Ladies: Job Promotions and the Durability of Marriage” på populärvetenska-
pligt seminarium i regi av Stockholm House of Finance.

Artikeln ”All the Single Ladies: Job Promotions and the Durability of Marriage” omskrevs av The Atlantic, Busi-
ness Insider, El País och Washington Examiner.

Artikeln Sexual Harassment of Women Leaders. Omskrevs av Daily Mail, Nikkei Shimbun, Der Spiegel, Forbes, 
CBS News, The Independent, SvD, DN, AGI

Deltog i TV4 för att diskutera kvinnliga väljare i det Amerikanska valet.

Artikeln Gender and Dynastic Political Recruitment: Theory and Evidence omskrevs av CNN

Ola Sjöberg

Ledamot i styrgruppen för ARC (Ageing Research Center)

Erik Sjödin

Organiserat en nordisk webbinarieserie i arbetsrätt samt en webbinarieserie för de svenska doktoranderna i ar-
betsrätt. Utöver det har han tjänstgjort som expert i utredningen om bolagsrörlighet inom EU.

Anders Stenberg

Ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för utbildningsvetenskap (UVK). 

Sten-Åke Stenberg

Ledamot av Stockholms socialtjänstakademi.

Ledamot av styrelsen för behandlingshemmet Hatten.

Ledamot i vetenskapligt råd för Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU).

Marianne Sundström

Ledamot i SCB:s användarråd för mikrodata
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Debattartikel: Boschini, Anne, Aldén, Lina och Marianne Sundström, ”Statistiken visar—
fattiga män är mest barnlösa”, Göteborgs-Posten 2020-01-31.

Maaike van der Vleuten 

Medlem av European Sociological Association RN23 Sexuality & RN10 Sociology of Edu-
cation

Medlem av COST Action

Medlem av Population Association America

Eskil Wadensjö 

Ledamot av fakultetsstyrelsen vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet 

Ledamot av fakultetsstyrelsen vid den Sanhällvetenskapliga fakulteten vid Oslo Metropoli-
tan University 

Ledamot av styrelsen för Carl Mannerfelts fond 

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 social-
försäkringar 

Medlem av SIEPS Academic Network. 

Ledamot av insynsrådet för Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

Ordförande för FORES vetenskapliga råd för migrationsforskning

Medlem av Global Utmanings råd för Hälsa och Välfärd 

Ledamot av Scientific Advisory Board för EU:s JPI (Joint Programme Initiative) om äldre-
forskning MYBL (More Years Better Lives)

Styrelsemedlem i ENRSP (European Network for Research on Supplementary Pensions) 

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

Varit sakkunnig vid tillsättning av för tillsättning av forskartjänst i migrationsforskning vid 
Oslo Metropolitan University 

Utredningsuppdrag om utstationerad arbetskraft för SIEPS tillsammans med Erik Sjödin

Utredningsuppdrag om vuxenutbildning och för utredningen om en moderniserad arbets-
marknadspolitik tillsammans med Jonas Olofsson, Malmö universitet 
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Kursansvar mm.  

Kursansvar på grundläggande nivå

• Arbetsrätt 1, Erik Sjödin var kursansvarig under både vt20 och ht20.

• Arbetsmarknadsekonomi 1: Introduktion, Charlotta Boström var kursansvarig under 
vt19; Aino-Maija Aalto och Jenny Jans under ht20.

• Management 1: Ledarskap och organisation, Erik Bihagen var kursansvarig. 

• Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet, Karin Edmark var 
kursansvarig. 

• Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv, Ingrid Esser var kursansvarig. 

• Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning och lönestruktur, Anders Stenberg var 
kursansvarig. 

• Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö, Ola Sjöberg var kursansvarig. 

• Temakurs, Erik Bihagen, Charlotta Boström och Erik Sjödin var kursansvariga under 
vt20 och Erik Bihagen, Anne Boschini och Erik Sjödin var kursansvariga under ht20. 

• Arbetsmarknadspolitik och ekonomi, Susan Niknami var kursansvarig. 

• Löner, lönebildning och lönestruktur, Charlotta Magnusson var kursansvarig. 

• Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska perspektiv på yrken och arbet-
splatser, Karin Halldén var kursansvarig.

• Praktiska undersökningsmetoder för arbetslivet, Karin Edmark var kursansvarig under 
ht20. 

Kursansvar och föreläsningar på avancerad nivå och forskarnivå 

• Globalization, Economy and Politics in Asia på internationella masterprogrammet 
Asian Studies, Statsvetenskaploga institutionen (SU), Young-hwan Byun undervisade

• Komparativ sociologi: Makt, klass och genus i välfärdsstaten, Sociologiska institu-
tionen (7.5 poäng), med Ingrid Esser som kursansvarig och undervisande lärare.

• Gender and gender structures. Changes and Stability in Institutions, Policies and 
Practices, 7.5 ECTS-poäng på avancerad nivå vid Sociologiska institutionen (SU)  
Marie Evertsson är kurskoordinator och föreläsare på kursen. Även Johanna Rickne 
föreläste.

• Kursen Econometrics I inom doktorandprogrammet i nationalekonomi, Markus Jäntti 
och Simona Tudor ansvarade.

• Forskarkurs, Labor III, “Human Capital and the Economics of Education,” Matthew 
Lindquist undervisade tillsammans med Jonas Vlachos (Nationalekonomiska institu-
tionen, SU), Jan Sauermann och José Montalbán.

• Social Stratification, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Charlotta 
Magnusson var kursansvarig och föreläste 
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• Föreläsning Gender inequality på kursen Ojämlikhet och segregation på master-
program i Computational Social Science, Institutet för analytisk sociologi, IAS, 
Linköpings universitet, Charlotta Magnusson föreläste

• Kursen Economics of Gender på forskarnivå, (SU), Ylva Moberg undervisade

• Topics in Gender Economics, (SU), José Montalbán undervisade

• “Family Sociology”, Sociologiska institutionen (SU) Rense Nieuwenhuis var kursans-
varig ochföreläste och även Cassandra Engeman föreläste.

• “Inequality and Segregation course” vid Instutute for Analytical sociology 
(Norrköping), Rense Nieuwenhuis föreläste

• Grundläggande metod för PAO studenter (7,5hp), Sociologiska institutionen (SU), 
Stephanie Plenty var kursansvarig och undervisade 

• Doktorandkurs Gender Economics på SU/SOFI Johanna Rickne föreläste

• Doktorandkurs Gender Economics på Copenhagen University (10 föreläsningar), 
Johanna Rickne undervisade

• Kursen ”Personnel Economics” på masternivå, Sociologiska institutionen, (SU), (7.5 
poäng), med Roujman Shahbazian som kursansvarig och undervisande lärare.

Uppdragsutbildning 

• Uppdragsutbildning för TCO, Erik Sjödin undervisade

 

Lärare på AKPA håller en presentation under utbildningens 50-årsjubileum. Foto: Daniel RossettiLärare på AKPA håller en presentation under utbildningens 50-årsjubileum. Foto: Daniel Rossetti
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Presentationer vid SOFI:s seminarieserier 2020

Seminarieserien i Arbetsmarknadsekonomi

Datum Forskare Titel
5 jan Oscar Erixson (Uppsala) “Smart and Generous”
12 jan Edwin Leuven (Oslo) “Event Studies, Endogenous Timing and the 

Child Penalty”
19 jan Ariel Pihl (Göteborg) “Using Subjective Expectations to Explain Ex-

pected and Actual College Major Choice”
26 jan Fanny Landaud (NHH) “School Selectivity, Peers, and Mental Health”
2 feb Felix Weinhardt (Mu-

nich)
“Immigration and the Evolution of Local Cul-
tural Norms”

23 feb José de Sousa (Paris-
Saclay)

“The Positive Effects of Affirmative Action: A 
Case Study in France”

19 apr Anne Boring (Eras-
mus Rotterdam)

“Improving student evaluations of teaching”

26 apr Perihan Saygin (Univer-
sity of Florida)

“Gender Differences in Willingness to Guess on 
High-Stakes Standardized Tests”

3 sept Daniel Waldenström 
(IFN)

“The Ability Gradient in Bunching”

10 sept Luca Repetto (Uppsala) “Long-run consequences of high-quality college 
on the labor market and family outcomes”

17 sept Sanna Ericsson (Lund) “Cultural norms and neighbourhood exposure: 
impacts on the gender gap in math”

24 sept  Ulf Zoelitz (Zurich) “The Causal Impact of Socio-Emotional Skills 
Training on Educational Success”

8 okt  8th October: Michela 
Carlana (Harvard)

“Parents and peers: The cost of gender stereo-
types”

15 okt Matteo Sandi (LSE) “School Indiscipline and Crime”
22 okt Mirjam Wentzel (NHH) “Formal Child Care and Later-in-Life Delinquen-

cy: Can Early Childhood Interventions Affect 
Criminal Behavior?”

5 nov Xiaoyue Shan (Zurich) “Does Minority Status Drive Women Out Of 
Male-Dominated Fields?”

19 nov Giuseppe Sorrenti (Zu-
rich)

“Welfare, Workfare and Labor Supply: A Unified 
Ex Post and Ex Ante Evaluation”
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Seminarieserien i Social stratifiering, välfärd och socialpolitik 2020

Datum Forskare Titel
January 14 Per Engzell (Oxford Univer-

sity / SOFI)
Social Mobility in Sweden Before the 
Welfare State

January 28 Matthijs Rooduijn (Univer-
sity of Amsterdam)

Tainted by Office? Populist Parties as 
Mobilizers of Discontent

February 11 Malcolm Fairbrother 
(Umeå University)

Do We Value People Who Don't Exist 
Yet? Climate Change, Debt, and Attitudes 
towards Policies for Improving Future 
Lives

March 10 Martin Dribe (Lund Uni-
versity)

When did the health gradient emerge? 
Social class and mortality in Southern 
Sweden, 1813-2015

(notera att resterande seminarier under våren 2020 blev uppskjutna)

08-sep Andreas Diemer (joining 
LNU/SOFI from LSE)

Spatial Diffusion of Local Economic 
Shocks in Social Networks: Evidence 
from the US Fracking Boom

22-sep Moa Bursell (IFFS) Is it possible to reduce individual im-
plicit bias in organizational settings? A 
study of social assistance officers

06-okt Jan Teorell (Lund Univer-
sity)

134 Days: Explaining Bargaining Dura-
tion in the Case of Sweden, 2018-2019

20-okt Anja Neundorf (University 
of Glasgow)

Can Online Civic Education Induce 
Democratic Citizenship? Experimental 
Evidence from a New Democracy

17-nov Noam Gidron (Hebrew 
University of Jerusalem)

Who Dislikes Whom? The Drivers of Af-
fective Polarization between Pairs of Par-
ties in Western Democracies

01-dec Kirsten van Houdt (joining 
LNU/SOFI from University 
of Amsterdam)

Adult stepfamilies in The Netherlands

15-dec Renske Keizer  (Erasmus 
University Rotterdam)

Fathers’ role in the intergenerational 
transmission of (dis)advantages

Gästforskare vid SOFI under 2020

Jörg Dollmann (MZES, Mannheim)

Jakob Molinder (ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala).


