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Examina 
151127 Filosofie doktorsexamen i socialt arbete, 240 hp, Stockholms universitet 

1996   Högskoleexamen på Journalistlinjen, 60 hp, Stockholms universitet  

1994 Filosofie kandidatexamen på Beteendevetenskaplig utredarlinje, 210 hp, 
Stockholms universitet 

Anställningar och större uppdrag 
180801- Biträdande lektor, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. 

Verksam inom fyra projekt: 
1. Projektledare för projektet Samordningsproblem i vårdkedjan för de mest sjuka 
äldre: hur uppfattar deras vuxna barn att vården och omsorgen fungerar och vad 
blir konsekvenserna för dem när samordningen brister?, finansierat av Stockholms 
läns landsting (2017-2019).  
2. Forskare inom projektet Kan integrerad vård minska negativa effekter av 
marknadsorientering och styrsystem för äldre med stora vårdbehov?, finansierat 
av Forte, projektledare Bo Burström, KI (2018-2020).  
3. Forskare inom projektet Changing Places: Unpaid Work in Public Spaces, 
finansierat av Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, 
projektledare Pat Armstrong, York University (2017-2019).  
4. Forskare inom projektet Social Inequalities in Ageing, finansierat av Nordforsk, 
projektledare Johan Fritzell, KI (2016-2019). 

170101-180731 Forskare, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet (minst 90% 
forskning, undervisning resterande tid). Verksam inom samma projekt som ovan. 

160701- 161231 Vikarierande lektor, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. 40% 
undervisning och 60% forskning, varav 50% inom forskningsprogrammet 
Individanpassad omsorg och generell välfärd, finansierat av Forte, projektledare 
Marta Szebehely och 10% inom forskningsprojektet Social Inequalities in Ageing, 
finansierat av Nordforsk, projektledare Johan Fritzell, KI. 

160101-160630 Forskare, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet (samma 
fördelning av arbetstiden som för vikarierande lektor ovan) 

2013-2015 Forskningsassistent inom forskningsprojektet Anhörigomsorgens pris: 
omsorgsansvar och förvärvsarbete i medelåldern, finansierat av Vetenskapsrådet, 
och forskningsprogrammet Individanpassad omsorg och generell välfärd, 
finansierat av Forte. Projektledare respektive programansvarig: Marta Szebehely, 
Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. 
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2013-2014 Uppdrag som expert i regeringens utredning om män och jämställdhet (dir. 
2012:97) 

2007-2013   Doktorand, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet  

2012 Forskningsassistent i forskningsprojektet Anhörigomsorgens pris: omsorgsansvar 
och förvärvsarbete i medelåldern 

2009  Forskningsassistent på uppdrag av Socialdepartementet inom projektet 
Anhörigomsorgens omfattning och relation till förvärvsarbete, Institutionen för 
socialt arbete, Stockholms universitet 

2005-2007  Redaktör på Ordfront magasin 

2004-2005 Utredningssekreterare i Jämställdhetspolitiska utredningen, ansvarig för familje- 
och socialpolitik 

2003-2004 Utredare på Socialstyrelsen, ansvarig för social barnavård inom ett 
regeringsuppdrag om socialtjänstens verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv 
(deltidsanställning) 

2002-2004  Forskningsinformatör, Centrum för utvärdering av socialt arbete, Socialstyrelsen 
(deltidsanställning) 

2000-2002  Uppdrag som frilansjournalist, för bl.a. Dagens Nyheters och Aftonbladets 
kulturredaktioner och tidskriften Arena, och föredragshållare (deltid)  

1999-2000   Skribent på Aftonbladets kulturredaktion (heltidsanställning) 

1998-1999  Chefredaktör för tidskriften Bang (halvtidsanställning)  

1996-1998 Uppdrag av Atlas förlag att skriva debattbok om det feministiska nätverket 
Stödstrumporna: (s)veket mot kvinnorna och hur högern stal feminismen (deltid) 

1996-1999  Uppdrag som frilansjournalist och föredragshållare (deltid) 

1995-1996 Koordinator i anordnandet av en genuskonferens i Moskva med finansiering av 
SIDA. Konferensen anordnades av tidskriften Bang i samarbete med Sveriges 
ambassad i Moskva och den ryska organisationen Association for Women 
Journalists (deltid) 

1995   Uppdrag att medverka i Fritidsutredningens delbetänkande 

1994-1995 Utvärdering av projektet Att stärka flickor i föreningslivet på uppdrag av 
Ungdomsstyrelsen (projektet förlades till Centrum för kvinnoforskning, 
Stockholms universitet) 

1992 Undersökning om attityder till jämställdhet vid Stockholms universitet på uppdrag 
av JämO (projektet förlades till Centrum för kvinnoforskning, Stockholms 
universitet) 

1991 Undersökning om sexuella trakasserier mot kvinnliga studerande vid Stockholms 
universitet på uppdrag av Civildepartementet 

Annan erfarenhet 
2017 Gästforskare på ARC (Aging Research Center, KI/SU) (deltid) 

2002  Sommarpratare för Sveriges radio 

1992-1997 Redaktör för tidskriften Bang från starten av tidskriften (ideellt arbete) 
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