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Inledning 
 

Institutet för social forskning (SOFI) bedriver forskning om sociala frågor och ar-
betsmarknadsfrågor samt viss utbildning. Vid 2017 års utgång arbetade ungefär 80 
personer vid SOFI. Där fanns då tre professorer i nationalekonomi, särskilt 
arbetsmarknadsekonomi (Markus Jäntti, 2009-, Matthew Lindquist 2014- och Dan-Olof 
Rooth 2016-), en i internationell migration och etniska relationer (Per Lundborg, 2012-
2017), tre i sociologi med inriktning mot socialpolitik (Kenneth Nelson 2014-, Marie 
Evertsson, 2017-, Tomas Korpi 2017-), en i sociologi med inriktning mot arbetslöshet 
och marginalisering (Sten-Åke Stenberg, 1999-), samt tre professorer i sociologi med 
inriktning mot levnadsnivå (Jan O. Jonson, 1998-, Carina Mood 2015- och Michael 
Tåhlin, 1998-). Professorer vid AKPA var Tomas Korpi (sociologi, 2008- 31 oktober 
2017) och Ola Sjöberg (sociologi, 2010-). Professor emeriti Anders Björklund, Robert 
Erikson, Walter Korpi, Thor Norström och Eskil Wadensjö deltar också aktivt i 
institutets verksamhet.  

SOFI inrättades den 1 januari 1972 genom ombildning av Institutet för 
arbetsmarknadsfrågor och inordnades den 1 juli 1981 i Stockholms universitet och den 1 
juli 1994 i den samhällsvetenskapliga fakulteten. SOFI har sedan sin tillkomst en särskild 
grundutbildningsenhet: Enheten för arbetsmarknadskunskap med management (AKPA). 
Under 2017 var professor Tomas Korpi studierektor på AKPA. Övrig personal 
presenteras nedan. Dessutom deltar institutets forskare i undervisning inklusive 
handledning inom utbildning anordnad av andra institutioner, främst i nationalekonomi 
och sociologi. 
 
 

Uppföljning av verksamheten  
 
SOFI har ett antal delmål i sin strategiska plan (finns på hemsidan, under Om oss), vilka 
följs upp i verksamhetsberättelsen. Nedan beskrivs verksamheten i nyckeltal med 
avseende på dessa mål. Tanken är att vid uppföljningen av verksamheten lägga en särskild 
vikt vid utvecklingen över tid. Notera att jämställdhetsmålen följs upp i 
jämställdhetsplanen (finns på hemsidan, under Om oss) som rapporteras i särskild 
ordning. 
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Uppföljning av nyckeltal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Publika-
tioner 

a. Böcker internationella 
förlag 

3 2 1 - - 1 

 b. Internationella 
tidskrifter, ISI-noterade 

41 47 38 34 36 49 

 c. Internationella tid-
skrifter, ej ISI-noterade 

3 4 7 7 7 5 

 d. Bokkapitel, 
internationella  

11 14 14 5 6 7 

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

6 8 44 8 5 7 

 f. Populärvetenskap, 
övriga publikationer, 
recensioner  

40 29 23 20 11 34 

 g. Avhandlingar 1 2 2 2 1 2 
        
Gäst- a. Till SOFI, forskare 2 7 6 4 5 9 
forskare* b. Till SOFI, 

doktorander 
4 2 7 7 6 6 

 c. Från SOFI, forskare 1 0 2 1 1 1 
 d. Från SOFI, 

doktorander 
1 0 4 1 1 0 

        
Externa 
medel 

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

0 
(0,0) 

0,9 
(1,3) 

0,9  
(1,4) 

0,9 
(1,3) 

1,7 
(5,2) 

4,3 
(7,6) 

 b. Övriga medel MSEK 
(i % av alla medel) 

36,7 
(54,1) 

36,8 
(52,0) 

28,0 
(44,9) 

35,3 
(50,3) 

33,2 
(46,2) 

24,7 
(43,8) 

        
Forskare a. Professorer, 

rekryterade 
8 8 9 10 9 11 

 b. Professorer, 
befordrade 

4 4 4 3 3 1 

 c. Professorer, återanst. 3 3 3 4 4 4 
 d. Professorer, övriga 1 1 1 1 1 4 
 e. Docenter 15 18 11 10 10 17 
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 f. Övriga disputerade (ej 
prof., ej docent) 

18 19 22 21 19 25 

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

Institutets forskning sammanfattas här under tre olika rubriker även om flera 
forskningsprojekt är sektorsövergripande. Disputerade forskares verksamhet under 2017 
redovisas kortfattat i bokstavsordning under respektive rubrik. 

Arbetsmarknad och ekonomi 

Den arbetsmarknadsekonomiska forskningen täcker flera viktiga områden. Den har i 
huvudsak en empirisk inriktning men det finns också teoretiskt inriktad forskning. En 
betydande del av forskningen kan ses i ett livscykelperspektiv. Flera projekt behandlar 
uppväxtens och utbildningens roll för hur det går senare i livet. Andra studier behandlar 
utträdet ur arbetslivet bland annat vad som påverkar tidpunkten för utträde och 
effekterna av pensionssystem och förändringar av dessa. Flera forskare är inriktade på att 
undersöka och jämföra löner och sysselsättning för olika grupper på arbetsmarknaden: t 
ex invandrare och personer födda i Sverige samt kvinnor och män. Flera projekt 
behandlar olika aspekter på arbetsmarknadens funktionssätt som lönebildningen och 
rörligheten på arbetsmarknaden både internt och internationellt och mellan olika tillstånd 
på arbetsmarknaden. Arbetsmarknads- och familjepolitikens effekter för olika grupper 
betonas också i flera projekt. Flera forskare arbetar med diskriminering på 
arbetsmarknaden av kvinnor, äldre, utlandsfödda samt homosexuella. 
Arbetsmarknadsekonomer har även arbetat med ett växande antal forskningsprojekt om 
kriminalitet i Sverige. Flera forskare arbetar med forskning om invandring och 
integration. Frågor som behandlas är bland annat effekterna av en utvidgning av EU för 
den svenska arbetsmarknaden, hur det går för unga invandrare på arbetsmarknaden, 
invandring i samband med ingående av äktenskap, ensamstående flyktingbarn och 
invandrare som egenföretagare. 

Pernilla Andersson Joona, docent i nationalekonomi, har under året slutfört sin 
forskning inom projektet “Kvinnligt egenföretagande ur ett livscykelperspektiv” med 
finansiering från Vetenskapsrådet. Andersson Joona har under året påbörjat ett 
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forskningssamarbete med forskare från Norge och Danmark inom projektet ”Nordisk 
analys av nyanländas integration”. Syftet med projektet är att jämföra nyanländas 
arbetsmarknadsintegration i Sverige, Norge och Danmark. Andersson Joona erhöll under 
2017 medel från IFAU för att göra en fördjupad svensk studie på området. Under året 
erhöll Andersson Joona, tillsammans med Matthew Lindquist, också medel från VR för 
projektet ”Inkomströrlighet mellan och inom generationer för inrikes och utrikes födda. 
Vilken roll spelar egenföretagande?” Andersson Joona var under hösten 2017 
kursansvarig för kursen “Arbetsmarknadspolitik och ekonomi” vid AKPA samt inom 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet.  

Simona Bejenariu Tudor, doktor i ekonomi, fortsatte sitt arbete med faktorer som 
påverkar barns hälsa vid födseln inom två projekt: effekterna av åtstramningsåtgärder på 
barnhälsan vid födseln och effekterna av ett etniskt riktat hälsoprogram på användningen 
av prenatala hälsovård och barnhälsa vid födseln. Båda är gemensamma arbeten med 
Andreea Mitrut (Göteborgs universitet). I ett relaterat forskningsprojekt undersöker hon 
effekterna av ekonomiska incitament för fertilitet och tidiga föräldrainvesteringar i 
humankapital. I ett pågående arbete ingår att undersöka orsakerna och följderna av 
kvinnlig sterilisering i USA, med fokus på hälso- och arbetsmarknadsresultat. Bejenariu 
Tudor har sedan november 2015 delvis varit ansvarig för AME-seminarieserien sedan. 
Bejenariu Tudor var föräldraledig mellan oktober 2016 och november 2017. 

Martin Berlin, doktor i nationalekonomi, disputerade i augusti 2017 med avhandlingen 
Essays on the Determinants and Measurement of Subjective Well-Being. Berlin har under året 
publicerat bokkapitlet "Hur bör man mäta välfärd" i läroboksantologin Nationalekonomins 
frågor (Studentlitteratur). Han har även författat och presenterat rapporten "Vad kan vi 
lära av lyckoforskningen" (Studieförbundet näringsliv och samhälle), vilket 
uppmärksammades av flera medier. Under hösten har Berlin organiserat AME:s 
lunchseminarier. 

Anders Björklund, professor i nationalekonomi särskilt utvärderande 
arbetsmarknadsforskning, övergick till att bli professor emeritus den första september 
under 2017. Han har under året arbetat med en översikt av olika ansatser att studera 
familjebakgrundens betydelse, en översikt som presenterats på olika konferenser. Han 
har också arbetat med en studie av hur det går för barn till homosexuella föräldrar, ett 
projekt som bedrivs med Lina Aldén och Mats Hammarstedt vid Linnaeus universitetet och 
som har presenterats på flera konferenser och seminarier under året. Vidare, tillsamman 
med Markus Jäntti och Per-Olof Robling, har han arbetat med en rapport om 
kapitalinkomsternas betydelse för inkomstfördelningen för Finansdepartementet. 
Björklunds forskning ingår i institutets FORTE-center som också leds av Björklund. 
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Anne Boschini, docent i nationalekonomi, har under året arbetat vidare på projektet om 
genusskillnader i toppinkomster i Sverige, både med historiska data och med registerdata 
tillsammans med Kristin Gunnarsson och Jesper Roine. Anne har också arbetat tillsammans 
med Marianne Sundström (SOFI) samt Lina Aldén på deras gemensamma projekt om mäns 
fertilitet i Sverige. Projektet beviljades finansiering av Vetenskapsrådet för projekttiden 
2018-2020. Slutligen har Anne arbetat vidare på projektet om könsnormer i 
chefsrekryterings- och befordringsprocesser tillsammans med Anna Thoursie (SOFI och 
Ledarna).  

Sebastian Buhai, PhD, associerad forskare vid SOFI, publicerade i oktober 2017 artikeln 
"“How Productive is Workplace Health and Safety?” (tillsammans med Elena Cottini från 
Katolska Universitetet Milano och Niels Westergaard-Nielsen från Handelshögskolan i 
Köpenhamn) i Scandinavian Journal of Economics. Sebastian undervisade också på ett par 
inbjudna, självdesignade intensiva minikurser eller föreläsningar 2017, både på grundnivå 
och avancerad nivå och både i Sverige (Örebro universitet) och Rumänien. Han 
beviljades dessutom anslag från Institute for Advanced Studies in Science and 
Technology (STAR) vid Babes-Bolyai University (UBB) i Rumänien för sitt 
forskningsförslag "Agent-Based Modeling of Labor Market Flows ”.  

Ian Burn, postdok i nationalekonomi, började arbeta på SOFI i september 2017. Ian har 
arbetat med att studera diskriminering av äldre arbetstagare i USA. Med sina 
medförfattare, David Neumark och Patrick Button, analyserar han data som samlats in 
under två stora korrespondensstudier för att förstå vilka mekanismer som ligger bakom 
åldersdiskriminering. Ian arbetar för närvarande med att utveckla en algoritm för att 
identifiera stereotypt språk för äldre arbetstagare. Målet är att studera hur arbetsgivare 
som diskriminerar äldre arbetstagare på arbetsmarknaden använder negativa stereotyper 
i sina platsannonser. Ian har också arbetat med en serie uppsatser som försöker förstå 
hur minoritetsstudenter, t.ex. kvinnor och homosexuella män och kvinnor, väljer 
huvudämne på högskolan. Fokus ligger på hur diskriminering på arbetsmarknaden 
påverkar deras val. Arbetet kring homosexuella är gemensamt med Mike Martell. 

Anders Böhlmark, docent i nationalekonomi, har under året forskat om 
utbildningsfrågor och immigration inom ramen för projektet “Equality of opportunity – 
How can education and family policy influence?”, som finansieras av FORTE, bl.a. en 
studie om effekterna av utbyggnaden av 1-9 skolor i Sverige (med Helena Holmlund, 
IFAU), en studie om konsekvenserna av boendesegregation för individers utbildnings 
och arbetsmarknadsutfall (med Alexander Willén, Cornell University), samt en studie om 
skolsegregation och studentutfall (med Kristian Koerselman, SOFI). 
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Aycan Celikaksoy har arbetat med olika projekt om situationen för ensamkommande 
minderåriga och separerade barn i Sverige tillsammans med Eskil Wadensjö. Hon har 
också arbetat med OECD:s forskningsprojekt om rörlighet mellan generationerna för 
barnen till invandrare. Hon har fått ett treårigt bidrag från FORTE för att arbeta med 
utbildning och sysselsättning av flyktingungdomar. 

Karin Edmark, docent i nationalekonomi, har inom ramen för ett större projekt, under 
benämningen ”Vilka faktorer påverkar elevers gymnasieansökningar?”, finansierat av 
Vetenskapsrådet tillsammans med Iftikhar Hussain (University of Sussex) och Carla 
Haelermans (University of Maastricht) arbetat med uppsatser om fristående 
gymnasieskolors påverkan på elevers studieresultat och arbetsmarknadssituation, samt 
om elevers val av gymnasieskola. Hon medverkade med ett kapitel om skolval och 
friskolor i antologin Nationalekonomis frågor, Studentlitteratur AB, 2017.  

Emma von Essen, doktor i Nationalekonomi började arbeta på SOFI i september 2017 
efter fyra år som forskare vid Aarhus universitet i Danmark. Hon har under året arbetat 
i ett projekt tillsammans med Joakim Jansson (NEK, SU) om anonymitet och näthat mot 
kvinnor och minoritetsgrupper. Projektet är en del av en större forskningsgrupp som 
heter SIRG (Stockholm Internet Research Group) och arbetar bland annat tillsammans 
med Lina Eklund (Uppsala universitet), Fatima Jonsson (DSV, SU) och Magnus Johansson 

(Uppsala universitet) i ett projekt om anonymitet och beteende på Internet. von Essen har 
även fortsatt arbeta med två projekt om ekonomiskt arv och kön. Tillsammans med 
Gustav Bruze (Karolinska Institutet) studerar hon hur en arvsreform gällande fördelningen 
av resurser inom familjer kan påverka levnadsnivån för efterlevande makar av olika kön. 
Reformen infördes för att förbättra de ekonomiska förhållandena för efterlevande änkor. 
Vidare samarbetar hon med Mahmood Arai (NEK, SU) och Michael Lundholm (NEK, SU) i 
ett projekt om hur genusskillnader på arbetsmarknaden hänger ihop med ekonomiskt 
arv. Projektet väntar fortfarande på data från SCB. Vidare har von Essen precis inlett ett 
projekt tillsammans med Ian Burn (SOFI) om hur transgender personer och 
könsbekräftande vård påverkar villkoren på arbetsmarknaden.  

Ante Farm, docent i nationalekonomi, har under 2017 fått artikeln ”Pricing and price 
competition in consumer markets” publicerad i Journal of Economics samt artikeln ”Pricing 
and production in consumer markets where sales depend on production” publicerad i 
Economics Letters. Han har dessutom reviderat två artiklar om arbetsmarknadens 
funktionssätt, nämligen en som klargör effekten av matchningsproblem på arbetslöshet 
med hjälp av en ny typ av vakansstatistik, och 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 den s k reallönen. Farm har också fortsatt sitt arbete 
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med en lärobok om inflation, sysselsättning och arbetslöshet, och en preliminär version 
finns nu i två delar, dels ”Basic Monetary Economics” (SOFI Working Paper 8/2017), 
dels ”Basic Macroeconomics” (SOFI Working Paper 1/2018).  

Karin Hederos, doktor i nationalekonomi, har under året studerat könsskillnader på 
arbetsmarknaden tillsammans med flera olika forskargrupper. Tillsammans med Anna 
Sandberg har hon studerat könsskillnader i rekommendationsmönster. I samarbete med 
Anders Stenberg har hon undersökt fördelningen av inkomster inom svenska hushåll. I ett 
tredje projekt, tillsammans med Evelina Bonnier (HHS), Anna Dreber (HHS) och Anna 
Sandberg, har hon studerat hur könsstereotyper påverkar beteende. Hederos har även 
fortsatt forska om i vilken utsträckning könssegregeringen på arbetsmarknaden förs 
vidare mellan generationer. Vidare har hon och Anna Sandberg initierat ett 
forskningsprojekt  för att analysera könsskillnader i prestationsomdömen bland svenska 
tingsnotarier. Hederos undervisade även på AKPA-programmet. 

Markus Jäntti, professor i nationalekonomi, publicerade en uppsats med Karin Hederos 
och Lena Lindahl i Social Choice & Welfare om könsskillnader i möjligheternas jämställdhet 
och i Economica med Jenny Torssander som ytterligare medförfattare om trender i livslängd 
i olika inkomstgrupper. En studie med Anders Björklund och Martin Nybom vid IFAU som 
jämför bidraget av socioekonomiska skillnader i tidiga utfall och 
arbetsmarknadsrelaterade faktorer till intergenerationell inkomstpersistens publicerades i 
Economic Journal. Under året fungerade som en av redaktörerna för Journal of Economic 
Inequality. Jäntti handledde doktorander i nationalekonomi och undervisade i 
forskarutbildningen. Fram till juni var Jäntti partiellt tjänstledig och verksam vid 
Helsingfors universitet. 

Lena Lindahl, docent i nationalekonomi, har under året slutfört en studie om hur 
förväntad livslängd har förändrats över tid och mellan inkomstgrupper i Sverige. Studien 
är skriven tillsammans med Karin Hederos Eriksson, Jenny Torssander och Markus Jäntti. Hon 
har också slutfört arbetet med en studie om könsskillnader när det gäller jämlikhet i 
möjligheter, tillsammans med Karin Hederos Eriksson och Markus Jäntti samt fortsatt 
arbetet med en studie om barnfattigdom tillsammans med Markus Jäntti och Bruce 
Bradbury. Hon påbörjade även arbetet med en studie om återupptagna gymnasiestudier 
bland ungdomar, tillsammans med Rita Asplund, Pekka Vanhala, Erling Barth, Karsten 
Albaek, och Marte Ström. Hon hade även del i kursansvaret för kursen 
Arbetsmarknadsekonomi 1 vid AKPA. 

Matthew Lindquist, professor i nationalekonomi, har under året skrivit om 
familjebakgrundens betydelse för egenföretagande tillsammans med Mirjam van Praag 
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(Copenhagen Business School), Joeri Sol (University of Amsterdam) och Theodor Vladasel 
(Copenhagen Business School). Tillsammans med Randi Hjalmarsson (Göteborgs 
universitet) har han studerat effekten av militärtjänstgöring på brottslighet. Lindquist har 
också skrivit om nätverkseffekter i arbetsproduktivitet bland medarbetare tillsammans 
med Jan Sauermann (SOFI) och Yves Zenou (Monash University). Lindquists forskning 
ingår i institutets FAS-center. Hans forskning stöds även av Vetenskapsrådet. 

Per Lundborg, är nationalekonom och sedan 2010 professor i internationell migration 
och etniska relationer. Han har under 2017 färdigställt ett projekt baserad på en 
företagsenkät om flyktinginvandrares anställning. Han arbetar på en uppsats om 
effekterna av minimilöner på flyktingars arbetslöshet tillsammans med Per Skedinger. Han 
har också fortsatt arbetet med att studera löneeffekter av läkares invandring till Sverige. 
Han har också påbörjat en studie av sambandet mellan flyktingars inträde på 
arbetsmarknaden och ungdomars arbetsmarknadssituation. Vidare har han påbörjat en 
studie av hur lönestrukturen påverkas av att familjemedlemmar arbetar på samma 
arbetsplats. Studien genomförs tillsammans med Nathan Wilmers, Harvard University. 

Susan Niknami, doktor i nationalekonomi, har under året tillsammans med Will Dobbie 
(Princeton University), Hans Grönqvist (Uppsala universitet), Mårten Palme (Stockholms 
universitet) och Mikael Pricks (Stockholms universitet) studerat hur barn påverkas av att 
en av föräldrarna hamnar i fängelse. Tillsammans med Hans Grönqvist och har Susan även 
arbetat med en ESO-rapport om studiegapet mellan utrikes- och inrikes födda elever.   

Johanna Rickne, docent i nationalekonomi, fortsatte under åren med sina två 
forskningsprojekt ”Vägar till en jämställd arbetsmarknad” (FORTE) och ”Lokal politik 
och förvaltning: Vem vill styra i svenska kommuner och spelar det någon roll?” (RJ). 
Tillsammans med Olle Folke (Uppsala Universitet) och Melanie Hughes (Pittburg 
University) genomförde hon en studie av politisk integration bland utrikes födda. Hon 
arbetade också med en studie om familjeband inom politiken tillsammans med Olle Folke 
(Uppsala Universitet) och Dan Smith (Harvard University). Under våren 2017 var Johanna 
gästforskare vid Harvard University. Under hösten inledde hon en studie om rutavdragets 
påverkan på arbetsmarknaden, med särskilt fokus på ekonomisk deltagande bland 
personer med flyktingbakgrund. Vid årsskiftet tilldelades Johanna anslaget Wallenberg 
Academy Fellow, vilket kommer att inledas under HT 2018.  

Per Olof Robling, doktor i nationalekonomi, har under våren fortsatt arbetet att studera 
de långsiktiga effekterna av blyexponering i barndomen med Peter Nilsson (IIES) och Hans 

Grönqvist (Uppsala universitet). Per Olof har också tillsammans med Jon Pareliussen vid 
OECD skrivit om demografins betydelse för utvecklingen av ekonomisk ojämlikhet i de 
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nordiska länderna på uppdrag av Nordic Economic Policy Review. Detta arbete presenterades 
på konferensen "Income Inequality in the Nordic Countries - How do we handle it?" i 
Köpenhamn i oktober och kommer att publiceras under 2018. Tillsammans med Markus 

Jäntti och Anders Björklund har han färdigställt med en rapport om kapitalinkomsternas 
betydelse för inkomstfördelningen för Finansdepartementet. Per Olof har under året 
arbetat mellan 10-50 procent på SOFI och har under hösten varit föräldraledig.   

Dan-Olof Rooth, professor i nationalekonomi särskilt utvärderande 
arbetsmarknadsforskning. Han har under året arbetat med ett projekt kring effekter av 
skollunchreformen på 60-talet tillsammans med Petter Lundborg och Jesper Alex Petersen 
(båda Lunds universitet) samt två projekt med Gordon Dahl (UC San Diego). Det första, 
även tillsammans med Magnus Carlsson (Linnéuniversitetet) är ett projekt om politiska 
partiers påverkan på människors attityder, medan det andra projektet behandlar 
könsattityder inom norska militären, detta projekt även tillsammans med Andreas 
Kotsadam (Frischsenteret i Oslo). 

Anna Sandberg, doktor i nationalekonomi, har under året forskat om könsskillnader på 
arbetsmarknaden inom ramen för juniorforskarprojektet ”Könsskillnader i yrkesval, 
karriär och lön: Nya förklaringsmodeller”, som finasieras av FORTE. Tillsammans med 
Eva Ranehill (Handelshögskolan i Göteborg) och Andreas Born (HHS) har hon utfört ett 
experiment för att studera hur könssammansättningen av grupper påverkar 
könsskillnader i självförtroende och ledarskapsambitioner. Tillsammans med Evelina 
Bonnier (HHS), Anna Dreber (HHS) och Karin Hederos har hon färdigställt en uppsats som 
handlar om hur könsstereotyper i media påverkar könsskillnader i beteende. Hon har 
även, tillsammans med Ingvild Almås (IIES), Serena Cocciolo (IIES) och Jon de Quidt (IIES) 
arbetat med ett experiment som undersöker hur könsdiskriminering varier beroende på 
om en individ arbetar ensam eller i ett team. Vidare har hon, tillsammans med Karin 
Hederos, inlett ett brett projekt som undersöker innehållet i subjektiva 
prestationsomdömen, finansierat av ett anslag från Kungliga Vetenskapsakademin: 
”Subjective performance evaluations, career trajectories and gender bias: Evidence from 
Swedish law clerks.”  

Jan Sauermann, doktor i nationalekonomi, har publicerat artikeln “Working Hours and 
Productivity” i Labour Economics med Marion Collewet (Universite Catolique de Louvain), 
en artikel med titeln “Estimating the Relationship between Skill and Overconfidence” i 
Journal of Behavioral and Experimental Economics med Jan Feld (Wellington University) och 
Andries Grip (Maastricht University), och har en artikel accepterad i Journal of the European 
Economic Association med Frederike Mengel (Essex University och Lund universitet) och Ulf 
Zölitz (University of Zurich) med titeln “Gender Bias in Teaching Evaluations”. Jan 
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fortsatte hålla sin kurs Personnel Economics i “Personal, arbete och organisation” (PAO) 
programmet vid Sociologiska Institutionen. Jan slutatde att organisera Brown Bag 
seminarier på SOFI, och organiserade första workshop inom nyetablerade Stockholm-
Uppsala Education Economics Network.  

Anders Stenberg, docent i nationalekonomi, lektor vid AKPA, har under året undervisat 
om lönebildning vid AKPAs fortsättningskurs. Stenberg forskar om utbildnings- och 
arbetsmarknadsfrågor. För närvarande leder han ett större projekt om den långsiktiga 
betydelsen av utbildningens innehåll på gymnasieskolan, yrkesinriktat, teoretiskt inriktat 
eller med betoning på STEM ämnen. Frågor som undersöks handlar om individers val 
har långsiktiga konsekvenser för inkomster, demokrati, hälsa och om hur val påverkas av 
föräldrars och syskons utbildningsval. Under 2017 har Stenberg i två olika studier arbetat 
tillsammans med Jan Sauermann (SOFI) och Bart Golsteyn (ROA, Maastricht) för att 
undersöka individer som valde gymnasieutbildning under 1970-talet, och om deras val av 
inriktning haft betydelse för utfall på arbetsmarknaden fram till 55 års ålder. Under 2017 
har han också arbetat med en rapport för finansdepartementet om sambandet mellan 
utbildningens fördelning i arbetskraften och inkomstfördelningen. 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 året fortsatt driva 
forskningsprojekt i offentlig ekonomi, främst socialförsäkringssystemen.  Hon har 
medverkat som expert i den norska offentliga utredningen kring pensionsreformen och 
efterlevandeskyddet i det norska socialförsäkringssystemet (NOU 2017:3). Hon har 
arbetat på ett Världsbanksprojekt tillsammans med Agneta Kruse, kring äldreomsorg, 
förtidspension och efterlevandeskydd. En delrapport presenterades i Rom i oktober. Hon 
har, också tillsammans med Agneta Kruse, studerat pensionssystem i en åldrande 
befolkning och rättvis fördelning mellan generationer för en antologi utgiven av 
Studentlitteratur Förlag.  

Marianne Sundström, professor i arbetsmarknadskunskap, fortsatte sin forskning inom 
ett projekt tillsammans med Pernilla Andersson Joona vilket utvärderade 
etableringsreformen för vissa nyanlända invandrare. Projektet har bl a resulterat i en 
rapport och en tidskriftsartikel. Hon ingår i forskarnätverket kring Linnécentret Social 
Policy and Family Dynamics in Europé (SPaDE). 
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Jenny Säve-Söderbergh, docent i nationalekonomi, har under 2017 varit verksam 
forskare vid Institutet för social forskning (50 procent) och Inspektionen för 
Socialförsäkringen (50 procent).    Hennes forskning vid SOFI har behandlat: (a) 
könsskillnader i förhandlingsbeteende, dels utifrån experimentell metod, dels utifrån 
enkätundersökningar inom forskningsprojektet ”Reducing the Gender Pay Gap by 
Nudging Negotiations: Identifying Causal Mechanisms and Interventions”. Projektet 
bedrivs tillsammans med Anna Dreber Almenberg, Emma Heikensten, Christine Alamaa och i 
samarbete med Jusek, (b) intergenerationell överföring av attityder till skuldsättning, 
tillsammas med Annamaria Lusardi, Johan Almenberg och Roine Vestman. Hennes forskning 
har presenterats på Western Economic Associations konferens och Interactive Minds i Århus. 
Under året har hon även publicerat en ESO-rapport om jämställda pensioner, ”Makar 
som delar på kakan - En ESO rapport om jämställda pensioner”. Jenny Säve-Söderbergh har 
varit opponent vid två avhandlingar, en avhandling i nationalekonomi vid Linné 
universitetet, och en avhandling i interaktionsdesign vid Kungliga Tekniska Högskolan, 
samt ledamot av en betygsnämnd vid Handelshögskolan. I början av året var hon också 
delansvarig för rekryteringsarbetet av två internationella post-doc positioner för SOFI.  

Eskil Wadensjö, professor i arbetsmarknadspolitik, har under året publicerat ett antal 
artiklar och kapitel bland annat om invandring och integration, speciellt inom ramen för 
ett projekt om ensamkommande flyktingbarn tillsammans med Aycan Çelikaksoy. Han har 
tillsammans med Aycan fått anslag för ytterligare tre år för forskning om 
ensamkommande barn från forskningsrådet FORTE. Han är för närvarande handledare 
för tre doktorander. Han deltar i två större EU-finansierade projekt om de äldres 
respektive de yngres arbetsmarknad och ett programanslag från Forte om arbetsmiljö 
tillsammans med forskare från Karolinska institutet, KTH och Göteborgs universitet. 
Han har under året föreläst vid flera olika universitet och konferenser, bl.a. två 
föreläsningar i Lund i samband med Lunds universitet 350-årsjubileum. 
 

 
Socialpolitik och social förändring 

Den socialpolitiska avdelningens forskning omfattar komparativa och longitudinella 
studier av socialpolitikens drivkrafter, organisering och konsekvenser. Analyserna av 
drivkrafter omfattar såväl ekonomisk-strukturella faktorer som skilda aktörers handlande. 
Socialpolitikens organisering har tidigare fokuserat främst på olika 
socialförsäkringsprogram, men inom avdelningen bedrivs även en hel del forskning kring 
socialbidrag och välfärdstjänster av olika slag. Inom forskargruppen har flera 
internationellt uppmärksammade komparativa databaser etablerats, däribland the Social 
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Policy Indicators Database (SPIN). Bland de konsekvenser som behandlas ingår 
marginalisering, inkomstfördelning, fattigdom, arbetslöshet, samt skillnader avseende 
klass och kön. Flera av dessa områden kan teoretiskt och metodologiskt integreras utifrån 
ett livsförloppsperspektiv. Under senare år har studiet av välfärdsstatens utfall utvidgats 
mot hälsa.   

På avdelningen bedrivs också forskning om social marginalisering med fokus på bl.a. 
fattigdom, vräkningar och arbetslöshet. I samarbete med CHESS ansvarar avdelningen 
för den longitudinella studien Stockholm Birth Cohort (Metropolit). Datamaterialet som 
omfattar alla barn födda 1953 och som bodde i Storstockholm 1963 har genererat flera 
studier där forskare på andra avdelningar och inom olika ämnen som nationalekonomi 
och psykologi bidragit.  

Forskare vid den socialpolitiska avdelningen är också med och leder InGRID-2 
(Inclusive Growth Research Infrastructure Diffusion), som finansieras via EU Horizon 
2020. 

Susanne Alm har under större delen av året arbetat inom projektet Changing social policy 

and income inequality: Sweden in comparative perspective, tillsammans med Kenneth Nelson och 
Rense Nieuwenhuis och finansierat av FORTE. Hon har också avslutat arbetet inom det 
av Sten-Åke Stenberg ledda projektet Dynamics of Evictions in Sweden, också det finansierat 
av FORTE. Vidare har hon tillsammans med Sara Brolin Låftman vid Institutionen för 
Folkhälsovetenskap arbetat med flera artiklar om olika aspekter av ungas psykiska hälsa, 
samt tillsammans med Kenneth Nelson och Rense Nieuwenhuis påbörjat författandet av ett 
antologikapitel om fattigdomsutvecklingen bland ålderspensionärer i Sverige, det senare 
på uppdrag av the World Bank. 

Young-Hwan Byun mottog ett FORTE-postdocbidrag 2018-2019 för sitt nya projekt 
om hur välfärdsstatens skatte- och förmånsstruktur utgör allmänhetens stöd för 
omfördelning. Medan tidigare forskning endast fokuserade på ena sidan av myntet - 
antingen skatt eller förmåner, undersöker detta projekt både skatter och förmåner som 
omfattar dubbla aspekter av välfärdsstaten, betingat av varandras effekter. Young-Hwan 
presenterade sitt arbete vid flera internationella konferenser och expertseminarier, bland 
annat LIS-användarkonferensen 2017 vid LIS-centret i Luxemburg, 2017-års FISS-
konferensen i Sigtuna, Sverige och 2017 ESPANET-konferensen i Lissabon, Portugal. 
Han har vidare arbetat med att publicera uppsatserna som presenterades. Han bidrog till 
LIS-nyhetsbrev med sin analys om åldersfattigdom i Sydkorea. Young-Hwan var 
inbjuden att föreläsa på Forum för asiatiska studier vid Stockholms universitet. Han 
deltog också i en workshop om CSES-data i University of Manchester, Storbritannien.  
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Olof Bäckman, docent i sociologi, har under 2017 arbetat med ett VR-finansierat projekt 
om brottsuveckling och ojämlikhet tillsammans med Felipe Estrada, Anders Nilsson och 
Fredrik Sivertsson (samtliga Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet). 
Samarbetet med Thomas Lorentzen (Universitetet i Bergen), Timo Kauppinen och Ilari 
Ilmakunnas (båda THL, Helsingfors) kring forskning om nordiska ungdomars inträde i 
vuxenlivet har fortsatt under 2017. Under året har Bäckman också arbetati ett nordiskt 
projekt vid Köpenhamns universitet om nyanlända invandrares livschanser (CAGE). 
Bäckman har också arbetat i projektet “Marginalisering, återetablering och utslagning: 
sociala processer på den svenska bostadsmarknaden” under ledning av Sten-Åke Stenberg 
(SOFI). Ett projekt som avslutats under året. Därtill har han varit expert i “Utredningen 
om en modern föräldraförsäkring” vid Socialdepartementet som lämnade sitt 
slutbetänkande under hösten samt ledamot av International Advisory Committee till 
Horizon 2020-projektet “Overcoming job-insecurity in Europe” (NEGOTIATE) som 
avslutades i december. Bäckman har varit ställföreträdande föreståndare på SOFI sedan 
mars 2014, en post han lämnade vid utgången av 2017.  

Cassandra Engeman, PhD i sociologi, tilldelades ett Marie Skłodowska-Curie-
stipendium i 2017 från Europeiska kommissionen och startade sin PostDoc-anställning 
vid SOFI i september. Innan hon började vid SOFI var hon gästforskare vid 
Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och tjänstgjorde som extern 
expert på arbetarskydd och hälsa 2040, ett projekt lett av European Trade Union Institute 
i Bryssel för att förutse arbetsplatssäkerhet och hälsoproblem. Hon presenterade sina 
uppsatser vid flera internationella konferenser och möten däribland uppsatsen 
“Expanding Family Policy: Women, Labor, and the Politics of Family Leave across U.S. 
States, 1983-2016” vid årsmötet för American Sociological Association (ASA) annual 
meeting i Montreal, Kanada och uppsatsen “When Do Unions Matter to Social Policy? 
Organized Labor and Leave Legislation in U.S. States, 1983-2016” vid kongressen för 
The Nordic Political Science Association (NOPSA) i Odense, Denmark. Hon fungerade 
också som specialist för rundabordssamtalet "Consumer Activism and the Corporation", 
vid American Sociological Associations årsmöte i Montreal, Kanada. Hon presenterade 
också en samförfattad uppsats, med Jennifer Rogers-Brown på Long Island University och 
Barbara Herr Harthorn vid University of California, Santa Barbara vid årsmötet för 
American Sociological Association.  

Ingrid Esser, docent i sociologi, har under året fortsatt med jämförande socialpolitisk 
och arbetslivsinriktad forskning inom det VR-finansierade projektet “Matchning av 
arbetspreferenser för hållbara arbetsliv”, vilket resulterat i tre publikationer. En studie handlar 
om ensamstående föräldrars hälsa och dess koppling till arbetskvalitet och socialpolitik. 
Tillsammans med Karen Olsen, NHH, undersöktes ensamstående föräldrars matchning på 
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arbetsmarkanden med avseende på arbetskvalitet, och i en studie med Arvid Lindh, SOFI, 
studeras hur arbetspreferenser skiljer sig mellan länder och över tid. Ytterligare ett 
manuskript om matchning på arbetsmarknaden har skickats in till internationell tidskrift 
för bedömning. Esser handleder doktorander, varav en avlade doktorsexamen under året, 
samt har undervisat med kursansvar för kursen i komparativ sociologi vid Sociologiska 
institutionen, Stockholms Universitet, liksom för kursen Svensk arbetsmarknad i jämförande 

perspektiv, vid enheten för arbetsmarknadskunskap (AKPA) vid SOFI. Hon har också 
undervisat om välfärdstater och hälsa på Center of Health and Equity Studies (CHESS), 
Stockholms universitet.  Sedan 2016 är hon ledamot i Insynsrådet på Inspektionen för 
socialförsäkringen.  

Marie Evertsson tillträdde som professor i sociologi med inriktning mot socialpolitik den 
1 juni 2017. Hon lämnade då ett lektorat vid Sociologiska institutionen, Stockholms 
universitet. Evertssons forskning fokuserar på övergången till föräldraskap ur ett 
genusperspektiv. Evertsson har arbetat vidare med kvalitativa såväl som kvantitativa 
studier av föräldraskap och dess betydelse för inkomst-, löne- och karriärutveckling. 
Evertsson samarbetar i den kvalitativa delen med Daniela Grunow vid Goethe 
University, Frankfurt. De arbetade under året vidare med en antologi där föräldrar i åtta 
Europeiska länder intervjuats innan och efter att de blivit föräldrar. Evertsson har också 
arbetat med Boye i ett projekt finansierat av Forte där föräldraledighetsuttag och 
karriärutveckling i kvinnliga samkönade och olikkönade par jämförs. Evertsson fick 
under hösten besked att hon erhållet ett ERC Consolidator grant för att utvidga den 
svenska studien till de nordiska länderna, Nederländerna och USA. Evertsson har också 
varit involverad i TITA; Tackling Inequalities in Times of Austerity, finansierat av 
Academy of Finland, där hon presenterade forskning tillsammans med Kathrin 
Morosow, Sociologiska institutionen, vid European Consortium for Sociological 
Research (ECSR) i Milano.  

Tomas Korpi, professor i sociologi särskilt arbetsmarknadssociologi och doktor i 
nationalekonomi, har under året varit studierektor vid AKPA. Därutöver har han under 
året främst sysslat med att leda forskningsprogrammet “Towards Resilient Societies? 
Welfare State Institutions and Individual Capabilities in a Changing Europe” finansierat 
av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Programmet, som löper till 
2019, har som övergripande tema välfärdsstatens strukturella förändringar med sänkta 
ersättningar vid inkomstbortfall och ökad betoning på investeringar i medborgarnas 
humankapital. Arbetet omfattar dels datainsamling i syfte att kartlägga omfattningen av 
förändringarna, dels analyser av orsakerna till och konsekvenserna av dem. Särskilt fokus 
ligger här på samspelet mellan transfereringar och offentligt finansierade tjänster inom 
områdena utbildning, arbetsmarknad, familj och hälsa. Programmet omfattar för 
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närvarande två seniora forskare, fyra doktorander och två forskningsassistenter. Han 
dessutom fortsatt sitt arbete med analyser av hur samspelet mellan socialpolitiska 
reformer och strukturella förändringar på arbetsmarknaden inverkar på löner och 
sysselsättning. En del av arbetet emanerar ur ett komparativt nordisk projekt som 
slutrapporterades 2015 och under året har två manuskript färdigställts för publikation i 
internationella tidskrifter. Ytterligare ett manuskript har insänts för bedömning.  

Walter Korpi, professor i socialpolitik (emeritus) och Stefan Englund arbetar med 
jämförande analyser av orsaker och konsekvenser av socialpolitik och ojämlikhet bland 
medborgare i västländer. Analysen fokuserar på faktorer som driver skillnader mellan 
länder när det gäller samhällsinstitutioner och andra strukturella aspekter av politiken och 
vilken relevans dessa skillnader har för fördelningsresultat mellan medborgare. Sådana 
analyser kan komplettera studier på individnivå genom att uppmärksamma 
makronivåkontext där individuella skillnader i olikheter uppstår. Vi undersöker det nära 
hundra år långa mönstret av vågliknande förändringar i arbetslösheten i dessa länder, som 
rör sig från den djupa förkrigsdepressionen till en den långa efterkrigstidperioden av full 
sysselsättning till de senaste årens tillbakagång till relativt stabil höga arbetslöshet. Ett 
annat fokusområde omfattar utvecklingen av sociala medborgarrättigheter samt 
socioekonomiska och könsskillnader med avseende på partisan politik, valinstitutioner 
och religion. Jämförande analyser innefattar användning och utveckling av stora och ofta 
historiska databaser. Uppsatser har presenterats vid internationella konferenser. För att 
underlätta kausala diskussioner fokuserar analyserna här på 18 större länder med 
oavbruten politisk demokrati efter 1918 (Australien, Österrike, Belgien, Kanada, 
Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Japan, Norge, Nederländerna, 
Nya Zeeland, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA). 

Arvid Lindh, doktor i sociologi, forskade mestadels inom projektet ”Institutionell tillit 
och välfärdspolitiska preferenser ur ett länderjämförande perspektiv: marknadens 
bortglömda roll”, finansierat av Vetenskapsrådet. Utöver detta så författade han två 
forskningsprojektsansökningar – ”Social tillit och demokratisk klasskamp i moderna 
välfärdsstater” (Juniorforskarbidrag) och ”Klasskillnader i attityder till ekonomisk 
ojämlikhet och omfördelning ur ett länderjämförande perspektiv: en vistelse vid Stone 
center on socio-economic inequality, City University of New York” (utgående 
Gästforskare) – vilka båda tilldelades medel av FORTE. 

Kenneth Nelson, professor i sociologi, bedriver jämförande socialpolitisk forskning. 
Nelson har under året fortsatt leda arbetet med att utveckla SPIN-databasen, som 
inkluderar institutionella och komparativa data över socialpolitiken för ett stort antal 
länder. Under året har Nelson publicerat en bok om generationella välfärdsskontrat, 
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rättvisa och jämlikhet, publicerad av Edward Elgar. Nelson har också genomfört en studie 
om ekonomisk kris och ohälsa i Europa. Artikeln är publicerad i the Scandinavian Journal 
of Public Health. Nelson medverkar i flera svenska och internationella forskningsprojekt 
kring välfärdsstatens organisering och konsekvenser. Under 2017 erhöll Nelson 
tillsammans med ett antal andra Europeiska forskare ett Horizon 2020 avancerat 
infrastrukturprojekt kring social tillväxt (InGRID-2). Nelson är en av två 
forskningsledare för projektet. Bland Nelsons pågående forskning kan nämnas ett manus 
om ensamstående föräldrar, arbetslöshet och fattigdom. Studien är förnärvarande under 
granskning av the European Sociological Review. För Världsbankens räkning har Nelson 
också påbörjat ett arbete om fattigdom och ojämlikhet bland svenska ålderspensionärer.   

Rense Nieuwenhuis, doktor i sociologi, publicerade flera artiklar år 2017, bland annat i 
Acta Sociologica, Review of Income and Wealth, International Journal of Public Health och R Journal. 
Han avslutade redigeringen av boken "Triple Bind of Single Parents: resources, 
employment, and policies to improve well-being”. Tillsammans med Kenneth Nelson och 
Tomas Korpi organiserade han en panel på den internationella ESPAnet-konferensen i 
Lissabon med titeln "Cash and/or Care?". Hit inbjöds forskare för att presentera 
empiriska papper som tydligt analyserar sambandet mellan pengar och vård i 
välfärdsstater inom något av socialpolitikens områden. Dessutom blev han inbjuden att 
kommentera en nyligen publicerad bok i en Author-Meets-Critics panel vid Work, 
Family, and Community konferensen i Milano.  

Thor Norström, är professor emeritus i sociologi med inriktning mot socialpolitik. En 
stor del av hans verksamhet är inriktad mot sociologisk och epidemiologisk 
alkoholforskning, ofta i samarbete med forskare vid andra institut, främst Karolinska 
institutet, och Folkehelseinstituttet i Oslo. Under 2017 publicerade han två artiklar inom 
alkoholepidemiologi tillsammans med olika samarbetspartners som fokuserade 
klassgradienten i ungdomars alkoholkonsumtion. Tillsammans med Iman Dadgar har 
Norström även arbetat med olika delstudier inom ett FORTE-finansierat projekt om 
finanskrisens inverkan på folkhälsa. Inom ramen för detta projekt publicerade Dadgar 
och Norström en artikel om kopplingen mellan BNP och trafikdödlighet. 

Cecilia von Otter, doktor i sociologi, var under 2017 delvis tjänstledig från sin tjänst 
som utredare vid Skolinspektionens enhet för analys för att arbeta vid SOFI. På SOFI 
arbetade hon med projektet Kvinnors och mäns karriärer: yrkesförväntningar i ungdomen och 
karriärbanor i medelåldern, där hon undersöker förklaringar till varför män och kvinnor 
ofta gör olika yrkesval. Den ena studien undersöker länderkomparativt vilken betydelse 
utformningen av familjepolitiken har för pojkars och flickors yrkespreferenser, medan 
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den andra analyserar om skillnader i ungdomars yrkesförväntningar kan förutsäga 
senare yrkeskarriärer. 

Yerko Rojas, doktor i sociologi, var under 2017 delvis tjänstledig från SOFI och arbetade 
under denna tjänstledighet som forskare med inriktning ANDT vid Socialstyrelsen. Inom 
ramen för sin tjänstgöring vid SOFI arbetade Yerko med sitt postdoc-projekt 
“Självmordsbeteende från ett livscykelperspektiv – livsbanor, efterverkningar och sociala 
sammanhang”. Han arbetade även med en juniorforskaransökan, titulerad ”Sociala 
processer på den svenska kreditmarknaden – marginalisering och återetablering”, som 
beviljades av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) den 27 september 
2017 (4 830 000 SEK).  

Ola Sjöberg, professor i sociologi, arbetade under 2017 i projektet ”Matchning av 
arbetspreferenser för hållbara arbetsliv: den svenska välfärdsstaten i komparativt 
perspektiv” där han analyserade sambandet mellan subjektiva arbetspreferenser, 
matchning på arbetsmarknaden och hälsoutfall. Han fick också ett anslag får Riksbankens 
Jubileumsfond för projektet ”Arbetsvillkor i slutet av arbetslivet, vägare till pension och 
hälsa efter pensionering”, ett projekt som kommer att löpa under perioden 2018-2021.  

Sten-Åke Stenberg är sedan 1999 professor i sociologi med inriktning mot arbetslöshet 
och marginalisering. Hans forskning har i huvudsak två inriktningar: bostadssocial 
marginalisering och livsförloppsstudier. Tillsammans med Denny Vågerö (CHESS, 
Stockholms universitet) leder han forskningen baserad på en kohortstudie av 
stockholmsbarn födda 1953: Stockholm Birth Cohort Study (SBC). Sedan 2014 ansvarar 
han för projektet “Sociala processer på den svenska bostadsmarknaden – marginalisering 
och återetablering” som inkluderar samtliga vräkningar i Sverige under perioden 2009–
2012. Projektet avslutades i december 2017. Han var föreståndare för SOFI 2015-2017. 
Under perioden december till mars var han gästprofessor vid RMIT, Melbourne, 
Australien.  

Katharina Wesolowski, doktor i sociologi, disputerade i april 2015 med avhandlingen 
Maybe baby? Reproductive Behaviour, Fertility intentions, and Family Policies in Post-communist 
Countries, with a special focus on Ukraine vid Uppsala universitet. I sin forskning jämför hon 
olika länders familjepolitik och dennes påverkan på olika utfall såsom barnafödande. Hon 
har inom ramen för sin postdoktoranställning bland annat analyserat hur familjepolitik 
och individers könsrollsattityder samverkar i sitt inflytande på individers önskan att få 
barn. En annan studie hon och Tommy Ferrarini författade tillsammans undersöker 
korrelationen mellan länders familjepolitik och födelsetal, en studie som publicerades 
som SPaDE working paper 2017:8. Ett samarbete med forskare från den belarusiska 
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vetenskapsakademin resulterade i ett bokkapitel som publicerades i slutet av 2017. 
Dessutom samförfattar Katharina en artikel tillsammans med demograferna Sunnee 
Billingsley och Gerda Neyer som undersöker familjepolitikens påverkan på kvinnors 
barnafödande i ett större antal länder. Studierna presenterades på ett antal konferenser 
under året, bland annat de som anordnades av European Social Policy Analysis Network 
(ESPAnet), Foundation for International Studies of Social Security (FISS) och en 
konferens i Minsk som anordnades av den belarusiska vetenskapsakademin. 
 
Välfärd och levnadsnivå 

Forskningen om välfärd och levnadsnivå omfattar teoretiskt grundade empiriska studier 
av individers levnadsförhållanden, vad gäller exempelvis familjeliv, arbetsliv och hälsa. 
Såväl nivåer som fördelningar, liksom förändringar av nivåer och fördelningar, är centrala 
studieobjekt. Forskarna inom området analyserar därmed både välfärdsutveckling och 
ojämlikhet (social stratifiering), inom Sverige liksom i internationellt jämförande 
perspektiv. 
Ett stort antal projekt med skilda teoretiska infallsvinklar och olika empiriska underlag 
genomförs vid avdelningen (se beskrivningarna i anslutning till individuella forskare 
längre fram i detta avsnitt), men den viktigaste gemensamma databasen är 
Levnadsnivåundersökningarna (LNU; se vidare nedan). Projektens resultat publiceras 
främst i internationella tidskrifter och antologier, men ges även spridning i svenska fora 
(bl.a. inom ramen för statliga utredningar i SOU-serien). Särskilt viktiga publikationer i 
den svenska utgivningen har varit de antologier som skrivs i samband med varje ny våg 
av LNU (med cirka ett decenniums mellanrum). 1984 utkom Välfärd i förändring; 
Levnadsvillkor i Sverige 1968-1981, med Robert Erikson och Rune Åberg som redaktörer 
(Prisma förlag; engelsk översättning 1987: Welfare in Transition, Clarendon Press). Efter 
LNU 1991 publicerades Vardagens villkor; Levnadsförhållanden i Sverige under tre decennier 
(Brombergs 1994), redigerad av Johan Fritzell och Olle Lundberg. LNU-vågen år 2000 
gav upphov till Familj och arbete – vardagsliv i förändring (SNS Förlag 2004), där Magnus 
Bygren, Michael Gähler och Magnus Nermo var redaktörer. Den senaste 
undersökningen, genomförd 2010, utgör grundvalen för Ojämlikhetens dimensioner; 

Uppväxtvillkor, arbete och hälsa i Sverige (Liber, 2014), redigerad av Marie Evertsson och 
Charlotta Magnusson. 
LNU är en återkommande surveyundersökning där ett riksrepresentativt urval av 
Sveriges vuxna befolkning intervjuas om sina faktiska levnadsförhållanden inom en rad 
områden, t.ex. familj, hälsa, utbildning, ekonomi, fritid, boende, politiskt deltagande och 
sysselsättning/arbetsförhållanden. Inom ramen för levnadsnivåprojektet vid SOFI har 
hittills sex levnadsnivåundersökningar (LNU) genomförts, åren 1968, 1974, 1981, 1991, 
2000 och 2010. Nedan beskrivs den senaste omgången, LNU 2010, mer ingående. (För 
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mer information om LNU, se SOFIs hemsida. Där framgår även hur externa forskare 
kan ansöka om att få tillgång till LNU-data.) 
Urvalet för LNU 2010 består av 8 889 personer. Av dessa har 6 259 personer intervjuats 
(inklusive 915 personer som har besvarat ett förkortat formulär). Detta motsvarar en 
svarsfrekvens på 72,0 procent (61,5 procent exklusive det förkortade formuläret). Som 
vanligt utgörs basen i urvalet av panelen, dvs. de som varit med i urvalet till en eller flera 
tidigare omgångar av LNU. Till detta kommer nydragna urval av ungdomar och 
invandrare. Detta gör att LNU motsvarar ett riksrepresentativt urval av 18-75 åringar i 
landet. För första gången ingår också de unga vuxna (20-28 år) som var med i urvalet 
till Barn-LNU år 2000.  
Liksom år 2000 har LNU 2010 kompletterats med en partnerenkät (Partner-LNU) och 
en studie av barns och ungdomars levnadsvillkor (Barn-LNU). Partnerenkäten lämnas 
till huvudrespondentens make/maka/sambo/partner och består huvudsakligen av ett 
mindre utsnitt ur huvudformuläret. Enkäten ger t.ex. viktig information om vilka som 
gifter sig/flyttar ihop, förhållanden som påverkar familjens levnadsvillkor (t ex om 
maken är sjuklig, reser mycket i jobbet, eller ofta arbetar över), och den kan ligga till 
grund för analyser av fördelningen av betalt och obetalt arbete mellan makar där det är 
en stor fördel att uppgifter om hushållets förhållanden kommer från båda parter. 
Frågorna i Partner-LNU har besvarats av 2 571 personer, vilket motsvarar en 
svarsfrekvens på 76,8 procent. En nyhet för LNU 2010 är att intervjun avslutas med att 
respondenten får fylla i en enkät med frågor om sin personlighet. 
I Barn-LNU intervjuas de barn (10-18 år) som finns i huvudrespondentens hushåll med 
en s.k. “hörenkät”. Barnen lyssnar på en ljudinspelning med frågor och besvarar dem i 
ett svarshäfte där frågorna (av integritetsskäl) inte framgår. Frågorna behandlar samma 
områden som huvudformuläret, dvs. ekonomi, hälsa, sociala relationer, boende, fritid 
m.m. Frågorna i Barn-LNU har besvarats av 923 barn och ungdomar, vilket motsvarar 
en svarsfrekvens på 72,0 procent. 
En ny våg av LNU, den sjunde i ordningen, planeras till 2019/2020. Rådet för 
Forskningens Infrastrukturer (RFI) vid Vetenskapsrådet (VR) beslöt hösten 2017 att ge 
ekonomiskt stöd till den kommande datainsamlingen. Stödet från RFI avser ett 
konsortium med namnet REWHARD (Nationell infrastruktur för longitudinella databaser för 
forskning om relationer, arbete och hälsa över livsloppet), med säte vid Stockholms universitet 
och i samarbete med Karolinska institutet, KI). Konsortiet omfattar fyra databaser: 
LNU, SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health), IMAS 
(Insurance Medicine All Sweden) och STODS (Swedish Twin project Of Disability 
pension and Sickness absence). 

Anton B. Andersson erhöll sin doktorsgrad i sociologi juni 2017 och har under hösten 
arbetat på institutet för social forskning med ett projekt om ungas 
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arbetsmarknadsetablering. Detta projekt kommer att mynna ut i en rapport som 
publiceras våren 2018 med titeln Hur går det för våra unga vuxna? En rapport om sysselsättning 
och levnadsvillkor. Projektet ska också resultera i flera artiklar som undersöker ungas 
användning av sociala nätverk för att skaffa arbete. Andersson har också undervisat på 
kursen grundläggande statistik som ges av den sociologiska institutionen. Han fick under 
2017 sin post doc ansökan med titeln ”Exkludering av etniska minoriteter från 
arbetsmarknaden - vilken roll spelar sociala nätverk?” beviljad från FORTE. Detta 
projekt kommer att undersöka kopplingen mellan social och ekonomisk integration och 
är förlagt till SOFI med projektstart december 2017. 

Erik Bihagen, docent i sociologi, har under året fortsatt att studera elitrekrytering på 
arbetsmarknaden (med Magnus Nermo och Lotta Stern). Bihagen deltar i ett projekt 
Tackling Inequalities in Time of Economic Austerity (TITA) som analyserar bl.a. social 
rörlighet med finska registerdata, och ett projekt finansierat av Riksbankens 
jubileumsfond under ledning av Michael Tåhlin om ungdomars och utlandsföddas 
etablering i arbetslivet. Bihagen har arbetat tillsammans med Charlotta Magnusson om 
ekonomiska konsekvenser av könsatypiska utbildningsval. Bihagen är också lektor inom 
AKPA-programmet. 

Katarina Boye har under året arbetat inom forskarnätverket TransParent som påbörjat 
en andra volym om övergången till föräldraskap i åtta europeiska länder. Boye medverkar 
med ett kapitel om föräldrar i Sverige som intervjuats före och efter att de fått sitt första 
barn samförfattat med Jenny Alsarve (Örebro universitet) och Christine Roman (Örebro 
universitet). Marie Evertsson (Sociologiska institutionen, Stockholms universitet) och 
Boye fortsatte arbetet i ett projekt om föräldraskap i kvinnliga samkönade par. De 
studerade barnaföddande i dessa par och jämförde också paren med olikkönade par när 
det gäller uttag och fördelning av föräldraledighet samt inkomster under småbarnsåren. 
Evertsson och Boye arbetade också vidare i ett projekt om motiv bakom 
föräldraledighetens fördelning i olikkönade par där de kombinerar analyser av kvalitativa 
intervjudata och kvantitativa surveydata. Tillsammans med Anne Grönlund (Umeå 
universitet) fortsatte Boye studiet av könsskillnader i kvalifikationsnivå tidigt i karriären 
samt hur dessa hänger samman med lön. Boye publicerade en studie om könslönegapets 
utveckling och dess samband med familjeansvar i British Journal of Sociology tillsammans 
med Karin Halldén (SOFI) och Charlotta Magnusson (SOFI) och en artikel om 
föräldraledighetsuttag i kvinnliga, samkönade par i Sociologisk Forskning tillsammans med 
Marie Evertsson. 

Margarita Chudnovskaya, doktor i sociologi, började en PostDoc-anställning vid SOFI 
i december 2017. Margarita försvarade sin Ph.D. avhandling med titeln "Higher 
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Education and Family Formation" vid Stockholms universitet i oktober 2017. Hon är 
anställd i projektet ”Sammanhängande ojämlikheter: Flerdimensionella perspektiv på 
ojämlikhet i dagens Sverige”, finansierad av FORTE. Carina Mood är forskningsledare. 
Chudnovskaya har under året arbetat med att utveckla sina avhandlingsartiklar för 
publicering, inklusive ett papper om pedagogisk homogami, barnlöshet bland 
högutbildade män och om ojämlikhet i status inom barnafödande enheter (med Ridhi 
Kashyap vid Nuffield College, Oxford). Hon har initierat nya studier om ojämlikhet i 
distansutbildning online (med Linus Andersson på SOFI) och om förhållandet mellan 
utbildning, barnlöshet och inkomst bland svenska män. Hon är också en av samordnarna 
för SWS-seminarieserien på SOFI. 

Per Engzell, doktor i sociologi, har under året reviderat kapitel från sin avhandling för 
tidskrifter. Han deltar i ett bokprojekt lett av Jan O. Jonsson om utbildningsojämlikhet i 
fyra europeiska länder som delförfattare av flera kapitel, bl a om skolsammansättning och 
segregation. Tillsammans med Carina Mood samt Jonsson bedriver han också studier om 
intergenerationell social rörlighet, bl a om samband över fler än två generationer. Han 
har undervisat på Sociologiska institutionen (”Social stratifiering på arbetsmarknaden”) 
samt handlett uppsatser på b- och c-nivå. Per flyttade i september 2017 till Nuffield 
college, Oxford, för en treårig postdok (Postdoctoral Prize Research Fellow) men 
bibehåller en affiliering till SOFI och fortsätter arbeta i nära anknytning till LNU-
gruppen. 

Robert Erikson, professor emeritus i sociologi, har ägnat arbete under året åt fortsatta 
studier av hur kvinnors och mäns utbildning och sociala position avhänger av deras 
sociala bakgrund. I anslutning till dessa studier gav han i april ’The Inaugural Lee 
Rainwater Memorial Lecture’ vid Harvard University och i december en föreläsning om 
‘How education and social class depend on the social background – the role of cultural 
and economic resources’ vid Tokyo University. Han är engagerad i en studie där avsikten 
är att jämföra primära och sekundära effekter i Storbritannien, Tyskland och Sverige. 
Bland Eriksons uppdrag kan nämnas att han är ledamot av ESO (Expertgruppen för 
studier i offentlig ekonomi), att han under året var ordförande för det vetenskapliga rådet 
för Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) knutet till universitetet i Bamberg, och 
att han är ledamot av de vetenskapliga råden för IFAU, Riksrevisionen och SNS.  

Peter Fallesen, docent och forskare, har fortsatt sitt projekt med Michael Gähler om tiden 
föräldrar investerar i sina barn. De har också fått i uppdrag att skriva ett kapitel om barns 
välbefinnande under olika familjekonstellationer. Vidare har Fallesen fortsatt sitt arbete 
med kopplingen mellan föräldrars levnadsvillkor och barns utbildningsresultat, med ett 
gemensamt papper med Lawrence Berger (UW-Madison), Marie Louise Schultz Nielsen 
(Rockwool Foundation) och Simone Johansen (University of Köpenhamn) och ett andra 
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papper med Fabrizio Bernardi (EUI). Han avslutade också sitt projekt om traumatiska 
hjärnskador tillsammans med Benito Campos (Heidelberg Universitetssjukhus). Han har 
påbörjat ett nytt projekt om uppdelning av hushållsarbete och skillsmässorisk med Gert 

Thielemans (University of Antwerp) och Dimitri Mortelmans (University of Antwerp). Han 
har publicerat en artikel om effekten av välfärdsreformen på barns risk att placeras i 
fosterhem i Children and Youth Services Review med Christopher Wildeman (Cornell University), 
ett SUDA-working paper om fertilitet i Norden med Marika Jalovaara (Åbo universitet / 
SU), Gerda Neyer (SU), Gunnar Andersson (SU), Johan Dahlberg (SU), Lars Dommermuth (SSB) 
och Trude Lappegård (UiO) och en Rockwool Foundation uppsats om en intervention 
som riktar sig till unga riskmödrar med Signe Hald Andersen (Rockwool Foundation). 

Michael Gähler, docent i sociologi och forskare vid SOFI. Under året har Gähler 
(projektledare), avslutat arbetet med det treåriga forskningsprojektet ”Kön, föräldraskap 
och diskriminering på arbetsmarknaden: en multi-metodansats”, finansierat av Forte. 
Under året har en uppsats om, och i vilken grad, föräldrar diskrimineras när de söker 
anställning på den svenska arbetsmarknaden publicerats i European Sociological Review 
(samförfattad med Magnus Bygren, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet och 
Anni Erlandsson). I en annan uppsats, accepterad för publicering i Population, Space and 
Place, undersöker Bygren, Gähler och Maria Brandén, Sociologiska institutionen, 
Stockholms universitet, om avståndet mellan den arbetssökandes hemadress och 
arbetsplatsen påverkar arbetsgivares rekryteringsbeslut. Vidare har arbetet med ett nytt 
forskningsprojekt, ”Föräldraskapets konsekvenser för karriärer: vilka påverkas och 
varför?”, inletts (Charlotta Magnusson, projektledare). Utöver arbetet i nämnda projekt har 
Gähler, tillsammans med Sara Fritzell, Karolinska institutet, publicerat en uppsats om 
ensamstående mödrars självskattade hälsa i International Journal of Health Services. I en 
uppsats samförfattad med Marco Albertini, Università di Bologna, och Juho Härkönen, 
Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, accepterad för publicering i Population, 
Space and Place, studeras i vilken grad frånskilda återvänder till föräldrahemmet i samband 
med skilsmässan 

Karin Halldén, docent i sociologi, har under 2017 bland annat arbetat med ett nordiskt 
projekt om könsskillnader i akademiska karriärer och, tillsammans med Anders Stenberg, 
analyserat betydelsen av RUT-avdrag för fertilitet och skilsmässa. Vidare har Halldén 
studerat könsgapet i löneförmåner samt, tillsammans med Liana Fox, undersökt 
könsspecifik överföring av utbildning över tre generationer. Halldén har varit 
kursansvarig och undervisat både på AKPA (”Sociologiska perspektiv på 
arbetsmarknaden i teori och praktik”) och Sociologiska institutionen (”Social stratifiering 
på arbetsmarknaden”) samt handlett uppsatser på c- och masternivå. Hon är också 
associate editor för den vetenskapliga tidskriften Social Politics.    
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Jan O. Jonsson, professor i sociologi, var under 2017 tjänstledig på 80% för en tjänst 
som Official Fellow vid Nuffield College, Oxford. Han deltog dock fortfarande i arbetet 
med levnadsnivåprojektet (LNU). Med Carina Mood och Per Engzell, Oxford arbetade han 
med flera artiklar om social mobilitet och ojämlikhet, varav ett bokkapitel om 
barnfattigdom publicerades under året (med Mood som medförfattare). Under året drev 
han också som svensk forskningsledare, tillsammans med medarbetare, ett större 
komparativt forskningsprojekt (CILS4EU) om etnisk integration av ungdomar. Ett 
bokmanus, redigerat tillsammans med Frank Kalter, Mannheims universitet, Frank van 
Tubergen, Utrecht och Anthony Heath, Oxford, slutfördes och kommer att publiceras av 
Oxford University Press. Jonsson leder också det sammankopplade komparativa 
utbildningsprojektet ED4EU (finansierat av Vetenskapsrådet), med Engzell och Frida 
Rudolphi bland andra, där arbetet med en redigerad volym pågick under året. Inom 
området etnisk integration publicerade han, tillsammans med Mood och Sara Brolin 
Låftman, CHESS, en studie av ungdomars psykiska välbefinnande. Med Sara Geven, 
Amsterdams universitet och van Tubergen publicerade han en artikel om könsskillnader 
i skolambitioner och med Robert Hellpap och Isabel Raabe, Oxford, studerade han 
interetniska sociala nätverk. Tillsammans med Stephanie Plenty, Institutet för 
framtidsstudier, publicerade han en artikel om etniska skillnader i socialt utanförskap i 
skolan och med Mood, Paul Gregg, University of Bath och Lindsey Macmillan, University 
College London, en artikel om intergenerationell inkomströrlighet mellan länder. 
Betydelsen av ’frånvarande föräldrar’ för skilsmässobarn analyserades tillsammans med 
Låftman, Rudolphi och Michael Gähler. 

Charlotta Magnusson, docent i sociologi, har under året fortsatt med 
forskningsprojekten: “Är kvinnors könsatypiska yrkesval ett ‘vinnande’ val? 
Longitudinella studier av könsskillnader i arbetsvillkor, jobbegenskaper och löner i 
mansdominerade, kvinnodominerade och könsintegrerade yrken” (VR) och 
“Arbetsmarknadens förlorare och vinnare – Longitudinella studier av hur 
uppväxtförhållanden och överföringar mellan generationer är relaterade till unga vuxnas 
villkor och val på arbetsmarknaden” (FORTE) tillsammans med Erik 
Bihagen (SOFI) Magnus Nermo (Sociologiska Institutionen). Under året har hon också 
startat upp projektet ”Föräldraskapete konsekvenser för karriärer: vilka påverkas och 
varför?” (FORTE) tillsammans med Magnus Bygren (Sociologiska Institutionen) och 
Michael Gähler (SOFI). Hon har uder året publicerat flera artiklar i de ovanstående 
projekten, bland annat en tillsammans med Sara Brolin Låftman (Chess) i Scandinavian 
Journal of Public Health där de studerar samband mellan psykiska besvär i barndomen och 
utbildningsnivå som ung vuxen. I en annan studerar hon Katarina Boye (SOFI) och Karin 
Halldén (SOFI) könslönegapets förändringen mellan 1968 och 2010, publicerad i British 
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Journal of Sociology. Hon är även medlem i det FORTE-finansierade nordiska nätverket: 
Jämställdhet och samspelet välfärdsstat-arbetsliv- familj. 

Carina Mood, professor i sociologi med inriktning mot levnadsnivåforskning, har under 
året startat det FORTE-finansierade forskningsprogrammet Sammanhängande 
ojämlikheter (Interlocking inequalities). Projektet omfattar flera medarbetare i LNU-
gruppen och har under året haft ett första möte med en referensgrupp bestående av 
ledamöter från olika myndigheter. Mood har jobbat med forskning om 
intergenerationella socioekonomiska samband, om ungas inträde på arbetsmarknaden, 
och om barns och ungas ekonomiska förhållanden. Under året har hon också, i samarbete 
med Michael Tåhlin och kollegor vid Stressforskningsinstitutet och Karolinska institutet, 
arbetat med utformningen av det VR-finansierade konsortium inom vilket nästa omgång 
av levnadsnivåundersökningen ska samlas in. 

Frida Rudolphi, doktor i sociologi, har under året studerat könsskillnader i 
skolprestationer inom ramen för ett projekt som finansieras av FORTE, där data från 
den svenska delen av CILS4EU används. Tillsammans med Jörg Dollmann (Mannheims 
universitet) har hon arbetat med en komparativ studie om etniska skillnader i 
språkfärdigheter och betydelsen av elevsammansättning i skolklassen för 
högstadieelevers resultat på språktest, med data från den första vågen av CILS4EU. 
Rudolphi har tillsammans med medarbetare vid SOFI arbetat med en rapport om ungas 
sysselsättning och levnadsvillkor. Arbetet har letts av Steph Plenty vid SOFI och 
rapporten baseras på den fjärde vågen av CILS4EU. Rudolphi har påbörjat två bokkapitel 
tillsammans med Michael Gähler (SOFI) och Jörg Dollman, som en del av arbete med 
en komparativ bok om etniska och sociala skillnader i utbildning, med Janne Jonsson 
(SOFI och Nuffield College, Oxford) som redaktör.  

Michael Tåhlin, sedan 1998 professor i sociologi med inriktning mot levnadsnivån, har 
under året arbetat med bl.a följande projekt: (a) analyserat hur ungdomars 
sysselsättningsmönster i Europa sammanhänger med strukturell omvandling av 
arbetslivet med avseende på utbud och efterfrågan på kvalifikationer,; ett 
artikelmanuskript (medförfattare Johan Westerman) skickades i slutet av året till en 
internationell vetenskaplig tidskrift; en motsvarande analys av utlandsföddas 
sysselsättning inleddes under hösten, i ett samarbete mellan MT, Westerman och Ryszard 
Szulkin; båda analyserna görs inom ramen för ett projekt finansierat av Riksbankens 
jubileumsfond (RJ); (b) analyserat arbetslivets utveckling i Sverige på basis av LNU 1974-
2010; resultaten publiceras i ett kapitel (medförfattare Carl le Grand) i en bok om svenskt 
arbetsliv med utgivning i juni 2018 (Studentlitteratur, red. Åke Sandberg); (c) undersökt 
hur klass och genus är relaterade till varandra som grundläggande dimensioner i 
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arbetslivets sociala och ekonomiska struktur; dataunderlag är främst LNU 2010 men även 
European Social Survey (ESS) 2010; preliminära resultat presenteras vid sociologidagarna 
i Lund, mars 2018; projektet är ett samarbete med Charlotta Magnusson, SOFI. 

 
Arbetsrätt 

Erik Sjödin, universitetslektor i civilrätt, särskilt arbetsrätt. Året inleddes med 
arrangeradet av en konferens för att uppmärksamma att medbestämmandelagen varit 
ikraft i 40 år. Under året publicerades läroboken Arbetsrätten en översikt i en sjunde 
upplaga samt ett arbetsrättsavsnitt i läroboken svensk juridik. Därutöver har artiklar om 
bl.a. om arbetsprocessrätt publicerats. Sjödin har även deltagit som expert i den s.k. 
Stridsåtgärdutredningen. Planeringen av ett projekt om löner finansierat av 
Vetenskapsrådet har inletts för att kunna starta under 2018. Sjödin har undervisat och 
ansvarat för arbetsrättskurserna inom ramen för AKPA.  

 
Finansiering 
 

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

År 2017 var fakultetsnämndens anslag 27 450 tkr till SOFI/FO och 8 572 tkr till 
SOFI/GU. Bidragen från forskningsråd och myndigheter år 2017 var sammanlagt 28 964 
tkr enligt följande. I tabellen rapporteras endast externt finansierade forskningsprojekt 
där kontraktet slutits mellan finansiär och SOFI.  Det innebär att t.ex. stipendier samt 
bidrag till forskningsnätverk och konferenser inte räknas in i totalsumman. Dessutom 
deltar forskare vid SOFI också i forskningsprojekt med andra huvudmän än SOFI. 
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Forskningsfinansiering  

Projektledare Projektnamn  Finansiär Beviljade 
bidrag (tkr) 

Boschini 
Anne 

 

Nudging - vägen till mer 
jämställda anställnings- 
och 

befordringsförfananden? 

FORTE 

 

       950    

 

Böhlmark 
Anders 

 

 

Juniforskare: Utjämning 
av barns livschanser? En 

utvärdering av den 
svenska utbildnings- och 
familjepolitikens effekter 

på social rörlighet 

FORTE 

 

 

       930  

 

 

Edmark 
Karin 

 

Analys av elevers skolval 

samt effekter av att gå i 
friskola 

 

VR 

 

 

       961 

 

 

Estrada 
Felipe 

 

Den ojämlikheta 
brottsligheten: En studie 
av brottslighetens sociala 

och rumsliga förändring. 

VR 

 

    1 791 

    

Evertsson 
Marie 

 

 

 

Fördelning av 

föräldraledighet och 
förvärvsarbete i 
heterosexuella och 

kvinnliga samkönade par. 
Vilken betydelse har 
specialicering, genus och 

arbetsgivares agerande för 
löneutvecklingen? 

FORTE 

 

 

 

 

       1 130 
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Kenneth 
Nelson EU / InGRID – 2 EU/H2020        3 132  

Kenneth/ 
Cassandra 
Engman 

Expanding Rights in then 
Age of Retrenschment EU/Marie Curie        1 142 

Korpi, Tomas 

 

 

 

Programstöd 
välfärdssamhället: Mot ett 

hållbart samhälle? 
Välfärdsstatens 
institutioner och 

individuella resurser i ett 
föränderligt Europa. 

FORTE  

 

 

 

    2 000  

 

 

 

Lindh Arvid 

 

 

Institutionell tillit och 

välfärdspolitiska 
preferenser ur ett 
länderjämförande 

perspektiv: Marknaden 
bortglömda roll. 

VR 

 

     1 132   

Lindquist 
Matthew 

Sociala nätverk, sociala 
interaktioner och brott. VR     1 005 

Magnusson 
Charlotta 

 

Föräldraskapets 

konsekvenser för 
karriärer: vilka påverkas 
och varför? 

FORTE 

 

    1 000  

 

Mood Carina 

 

  

Sammanhängande 
ojämlikheter: 

Flerdimensionella 
perspektiv på ojämlikhet i 
dagens Sverige. 

FORTE 

 

 

    3 500 

 

 

Mood Roman 
Carina 

Programstöd Barn och 
ungdomar: Barns FORTE via IFFS        996  
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levnadsförhållanden i ett 
samhälle i förändring: 

Socioekonomisk och 
etnisk ojämlikhet. 

 

 

 

 

Nelson 
Kenneth 

Nätverket för forskning 

om socialpolitik och 
välfärd. 

FORTE  

 

       250 

 

Rickne 
Johanna 

Vägar till en mer 
jämställd arbetsmarknad FORTE        970 

Rojas Yerko 

Självmordsbeteende från 

ett livscykelperspektiv FORTE        800  

Rudolphi 

Frida 

 

Könsskillnader i 

utbildning: hur uppstår 
de? 

FORTE 

 

       900 

 

Sandberg 

Anna 

Könskillnader i yrkesval, 

karriär och lön VR        703  

Sandberg 

Anna 

Könskillnader i yrkesval, 

karriär och lön FORTE        800 

Säve-
Söderbergh 
Jenny 

 

 

Kan vi minska 
könslönegapen genom 

interventioner i 
löneförhandlingar? 
Identifikation av kausala 

orsakssamband och 
interventioner. 

VR 

 

 

 

    2 040 

 

 

 

Tåhlin 
Michael 

Motivation och ojämlikhet 
på arbetsmarknaden. FORTE        495     
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Tåhlin 
Michael 

 

Kunskapssamhällets 
mörka sida? Nedgången i 

ungdomars och 
utlandsföddas 
sysselsättning. 

RJ 

 

 

    1 144    

 

  

Wadenjö 
Eskil 

Ett hållbart nytt arbetsliv 
- trender, hälsoeffekter och 
styrmedel Forte via KI        170     

Wadenjö 

Eskil 

Fast track on migration 

and demographic change. FORTE        224   

Von Otter 
Cecilia 

 

Kvinnors och mäns 
karriärer: 

yrkesförväntningar i 
ungdomen och 
karriärbanor i 

medelåldern. 

FORTE 

        800  

   28 965    

 

 
Utbildning 

Enheten för arbetsmarknadskunskap med management (AKPA) är sedan 1972 en del 
av Institutet för social forskning. AKPA ger flera olika kurser på grundnivå. 
Arbetsmarknadskunskap med managment I (30 hp) ger studenterna en bred orientering 
inom arbetsrätt, arbetsmarknadsekonomi och personal- och organisationsteori medan 
fortsättningskursen AKPA II (30 hp) fördjupar och vidareutvecklar dessa kunskaper. 
Kurserna ges på helfart dagtid. Tillsammans med sociologiska och nationalekonomiska 
institutionen ger AKPA även kandidatprogrammet Arbetsliv och arbetsmarknad (AA, 
180 hp), inom vilket studenterna läser två terminer hos AKPA. Det totala antalet 
studenter (inklusive AA studenterna) var 129 på AKPA I och 67 på AKPA II under 
vårterminen och 146 på AKPA I och 43 på AKPA II under höstterminen.  
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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 2017 var det 107 studenter som läste den inom programmet 
och 30 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 2017 var det på vårterminen 71 studenter som läste den 
inom programmet och 10 som fristående. På höstterminen var det 78 studenter som läste 
den inom programmet och 18 studenter som fristående. Båda dessa kurser ges på helfart 
dagtid. Under 2017 gavs dessutom den fristående kursen Sociologiska perspektiv på 
arbetsmarknaden i teori och praktik (7,5 hp) på vårterminen med 9 studenter och på 
höstterminen fristående kursen Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska 
perspektiv på yrken och arbetsplatser (7,5 hp) med 27 studenter. Dessa kurser ges på 
halvfart dag/kväll. 

Personalen har under året bestått av två professorer, fyra docenter, en 
universitetslektor, en biträdande studierektor och en utbildningsadministratör. En av 
professorerna, Ola Sjöberg, är sociolog, medan den andre, Tomas Korpi, är både 
arbetsmarknadssociolog och arbetsmarknadsekonom. Tre av docenterna, Anne Boschini, 
Karin Edmark och Anders Stenberg är arbetsmarknadsekonomer, medan Erik Bihagen är 
sociolog. Erik Sjödin, universitetslektor, undervisar i arbetsrätt. Frida Engström är bitr. 
studierektor och studievägledare, och Elma Sose utbildningsadministratör. Dessutom har 
AKPA haft lärare anställda för enstaka kurser, nämligen Pernilla Andersson Joona (SOFI), 
Ingrid Esser (SOFI), Karin Halldén (SOFI), Karin Hederos (SOFI), Henrik Lindberg (Ratio), 
Lena Lindahl (SOFI), Fredrik Movitz (Sociologiska institutionen, SU), Johanna Palm 
(Sociologiska institutionen, SU) och Anna Sandberg (SOFI). Härutöver har en rad 
kvalificerade gästföreläsare från bl.a. SOFI, myndigheter och näringsliv samt 
arbetsmarknadens parter medverkat. 

SOFIs forskare deltar också i undervisning (inklusive handledning) inom 
grundutbildning, avancerad nivå och forskarutbildning anordnad av andra institutioner 
vid SU, främst i nationalekonomi och sociologi. En förteckning över kursansvar samt 
föreläsare på kurser på avancerad och forskarnivå finns i Appendix. 
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Samverkan 
SOFIs forskare bidrar till universitetets uppdrag att samverka med det omgivande 
samhället på flera sätt. Institutets forskare informerar regelbundet om sin forskning i 
media. Exempelvis uppmärksammades en artikel om studenters fördomar mot kvinnliga 
föreläsare av Jan Sauermann och medförfattare (Friederike Mengel och Ulf Zölitz) i The 
Economist. Katarina Boye intervjuades i den finska dagstidningen Hufvudstadsbladet om den 
svenska föräldraförsäkringen och den norska tidningen Dagens Naeringsliv citerade 
Matthew Lindquists forskning (i samarbete med Randi Hjalmarsson) om värnpliktens 
kausala effekter på brottslighet och arbetsmarknad. Nationellt uppmärksammades 
exempelvis forskning av Anni Erlandsson och Michael Gähler (tillsammans med Magnus 
Bygren) kring föräldraskapets effekt på sannolikheten att komma på anställningsintervju 
i flera media t.ex. Forskning och framsteg och Kollega. Dan-Olof Rooth intervjuades i Dagens 

Nyheter om fördomar och diskriminering på arbetsmarknaden och Kenneth Nelson 
intervjuades i Sveriges Radio Ekot angående en Oxfam-rapport om social ojämlikhet. 
SOFI-forskarna Karin Edmark, Robert Erikson och Anders Böhlmark skrev tillsammans 
med 17 andra skolforskare en debattartikel om lottning istället för kötid som 
urvalsprincip till skolor på DN-debatt. Mer information om SOFI-forskare i media finns 
under “SOFI i media” på hemsidan. 

För det andra deltar institutets forskare som ledamöter, experter och sakkunniga i 
styrelser, råd, kommittéer, arbetsgrupper m.m. Som exempel kan nämnas styrelsen för 
Riksbankens Jubileumsfond, generalförsamlingen för European Social Survey, styrelser 
vid CHESS, Forte och IIES, IFAUs och SBUs vetenskapliga råd, som ledamöter i KVA, 
European Consortium of Sociological Research (ECSR) och Regionala 
etikprövningsnämnden (EPN) i Stockholm, samt ordförandeskap för användarråd vid 
SCB. En förteckning över samverkan för året återfinns i Appendix. 

För det tredje har SOFI två öppna seminarieserier. På seminarieserien i 
Arbetsmarknadsekonomi, som leddes av Eirini Tatsi (t.om juni 2017). Ian Burn (f.rom. 
augusti) ochSimona Bejenariu (from november 2017) hölls 27 seminarier under året. På 
seminarieserien Social stratifiering, välfärd och socialpolitik, som leddes av Peter Fallesen  och 
Rense Nieuwenhuis hölls 16 seminarier under året. Rubrikerna återfinns i Appendix.  

För det fjärde gästas SOFI varje år av forskare. Under 2017 vistades 15 forskare och 
doktorander för kortare eller längre perioder vid SOFI.  En förteckning finns i Appendix. 

Slutligen deltar forskare från SOFI i olika internationella samarbetsprojekt. 
Exempelvis är Tomas Korpi ledamot i Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschungs 
(WZB) vetenskapliga råd. Kenneth Nelson är medlem av styrgruppen för EU-projektet 
Inclusive Growth Research Infrastructure Diffusion (InGRID), Eskil Wadensjö är 
styrelsemedlem i ENRSP (European Network for Research on Supplementary Pensions) 
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och Michael Tåhlin är ledamot av styrelsen för European Social Survey (ESS). Mer detaljer 
finns på institutets hemsida och på forskares personliga hemsidor. 

 
Ledning 
 
SOFI leds av en styrelse, som ska bestå av en ordförande samt minst fem och högst tio 
andra ledamöter. Majoriteten av ledamöterna ska vara vetenskapligt kompetenta 
(doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens). Institutets föreståndare 
ingår i styrelsen. En personalrepresentant samt två studerande representanter ingår också 
i styrelsen. 

Institutet leds under styrelsen av en föreståndare. Till sin hjälp har föreståndaren en 
ledningsgrupp. Den träffas regelbundet för informella överläggningar.  
 
Styrelseledamöter vid slutet av 2017 
 
Sten-Åke Stenberg (föreståndare SOFI, ordförande), Daniel Hallberg (Inspektionen för 
socialförsäkringen), (Försäkringskassan, vakant), Anna Lilja Qvarlander (Sveriges 
kommuner och landsting), Petra Nilsson (Arbetsförmedlingen) Jenny Säve-Söderbergh 
(personalrepresentant) samt Julia Boguslaw och Sara Kjellsson (studeranderepresentanter). 
 
Suppleanter vid slutet av 2017 
 
Olof Bäckman (ställföreträdande föreståndare), Malin Josephson (Inspektionen för 
socialförsäkringen), Leif Klingensjö (Sveriges kommuner och landsting), Charlotta Magnusson 
(personalrepresentant), Ieva Reine (Försäkringskassan) samt Mohammad Taslimi 
(Arbetsförmedlingen). 
 
Verkställande ledning vid slutet av 2017 
 
Ledningsgruppen bestod vid slutet av 2017 av Sten-Åke Stenberg (föreståndare), Olof 
Bäckman (stf föreståndare), Marie Evertsson, Markus Jäntti, Tomas Korpi (studierektor, 
AKPA), Matthew Lindquist, Charlotta Magnusson (jämställdhetsombud), Carina Mood, Maria 
Mårtensson (administrativ chef), Kenneth Nelson, Dan-Olof Rooth och Michael Tåhlin. 
 
Daniel Fredriksson var skyddsombud.  
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Personal 
Personal vid slutet av 2017  
 
Susanne Alm FD, docent i sociologi, forskare 
Isabelle Andersson, ekonomi- och personalhandläggare, tjl 
Pernilla Andersson Joona FD, docent i nationalekonomi, forskare 
Anton B. Andersson, FD i sociologi, forskre 
Simona Bejenariu, FD nationalekonomi, postdok 
Martin Berlin, FD i nationalekonomi, forskare 
Erik Bihagen FD, docent i sociologi, universitetslektor 
Anders Björklund professor i nationalekonomi särskilt utvärderande 

arbetsmarknadsforskning sedan 1990 
Julia Boguslaw FD i nationalekonomi 
Marieke Bos MSc, FD i nationalekonomi, forskare 
Anne Boschini FD, docent i nationalekonomi, universitetslektor 
Charlotta Boström doktorand i nationalekonomi 
Katarina Boye FD, docent i sociologi, forskare 
Sofi Burman forskningsassistent 
Ian Burn, FD i nationalekonomi, PostDoc 
Young-hwan Byun PhD i statsvetenskap, postdok 

Olof Bäckman FD, docent i sociologi, forskare, stf. föreståndare 
Anders Böhlmark FD, docent i nationalekonomi, forskare 
Aycan Çelikaksoy PhD i nationalekonomi, forskare 
Margarita Chudnovskaya, FD i sociologi, PostDoc 
Iman Dadgar doktorand i nationalekonomi 
Laure Doctrinal doktorand i sociologi 
Karin Edmark FD, docent i nationalekonomi, universitetslektor 
Mari Eneroth forskningsassistent 
Cassandra Engeman, FD i sociologi, forskare 
Stefan Englund FK, forskningsingenjör 
Frida Engström bitr studierektor vid AKPA 
Per Engzell doktorand i sociologi 
Robert Erikson professor i sociologi med inriktning mot levnadsnivån sedan 1986 
Emma von Essen, FD i nationalekonomi, forskare 
Karin Hederos FD i nationalekonomi, forskare 
Anni Erlandsson doktorand i sociologi 
Ingrid Esser FD i sociologi, forskare 
Peter Fallesen FD, docent i sociologi, postdok 
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Ante Farm TeknL, FD, docent i nationalekonomi, forskare  
Maria Forslund doktorand i sociologi 
Daniel Fredriksson doktorand i sociologi 
Michael Gähler FD, docent i sociologi, forskare 
Karin Halldén FD, forskare i sociologi 
Simon Hjalmarsson doktorand i sociologi 
Jan O. Jonsson professor i sociologi med inriktning mot levnadsnivån sedan 1998 
Markus Jäntti professor i nationalekonomi särskilt arbetsmarknadsekonomi sedan 2009 
Anna Kahlmeter doktorand i sociologi 
Sara Kjellsson FD i sociologi, forskare 
Kristian Koerselman FD i nationalekonomi, systemadministratör 
Tomas Korpi FD i nationalekonomi, FD i sociologi, professor i sociologi, studierektor 

vid AKPA  
Walter Korpi professor i socialpolitik sedan 1973 
Lena Lindahl FD i nationalekonomi, forskare 
Arvid Lindh FD i sociologi, forskare 
Matthew Lindquist FD, professor i nationalekonomi särskilt arbetsmarknadsekonomi 

sedan 2014 
Per Lundborg professor i internationell migration och etniska relationer sedan 2012 
Charlotta Magnusson FD, docent i sociologi, forskare 
Carina Mood FD, professor i sociologi med inriktning mot levnadsnivån sedan 2015 
Maria Mårtensson, Administrativ chef 
Niklas Kaunitz, FD i nationalekonomi, forskare 
Kenneth Nelson FD, professor i sociologi med inriktning mot jämförande socialpolitik 

sedan 2014 
Rense Nieuwenhuis PhD i sociologi, forskare 
Susan Niknami FD i nationalekonomi, forskare 
Thor Norström professor i sociologi med inriktning mot socialpolitik sedan 1990 
Cecilia von Otter FD i sociologi, forskare 
Eva-Lisa Palmtag doktorand i sociologi  
Stephanie Plenty FD i sociologi, forskare 
Johanna Rickne, FD, docent i nationalekonomi, forskare 
Per-Olof Robling FD i nationalekonomi, forskare 
Yerko Rojas FD i sociologi, forskare 
Dan-Olof Rooth FD, professor i nationalekonomi sedan 2016 
Frida Rudolphi FD i sociologi, forskare 
Linus Andersson Rydell, doktorand i sociologi  
Anna Sandberg, FD i nationalekonomi, forskare 
Jan Sauermann FD i nationalekonomi, postdok 
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Roujman Shahbazian doktorand i sociologi 
Sebastian Sirén doktorand i sociologi 
Ola Sjöberg FD, professor i sociologi 
Erik Sjödin Jur. Dr., universitetslektor 
Elma Sose utbildningsadministratör vid AKPA 
Anders Stenberg FD, docent i nationalekonomi, universitetslektor 
Sten-Åke Stenberg professor i sociologi med inriktning mot arbetslöshet och 

marginalisering sedan 1999, föreståndare 
Simon Stenborg, administratör 
Ann-Charlotte Ståhlberg professor i socialt arbete med inriktning mot samhällsekonomi 

med socialpolitik särskilt socialförsäkring sedan 2005 vid Institutionen för socialt 
arbete 

Marianne Sundström professor i arbetsmarknadskunskap 
Jenny Säve-Söderbergh FD, docent i nationalekonomi, forskare 
Eirini Tatsi FD i nationalekonomi, postdok 

Jenny Torssander FD i sociologi, forskare 
Georg Treuter forskningsassistent 
Michael Tåhlin professor i sociologi med inriktning mot levnadsnivån sedan 1998 
Eskil Wadensjö professor i arbetsmarknadspolitik sedan 1980 
Katharina Wesolowski FD i sociologi, postdok 
Johan Westerman doktorand i sociologi 
 
Personal som slutat under 2017 
Per Engzell, FD i sociologi, forskare 
Tommy Ferrarini, FD i sociologi, forskare 
Helen Lindqvist-Katz, biträdande studierektor AKPA 
André Richter FD i nationalekonomi, forskare 
Sverker Sjöstrand forskningsassistent 
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Publikationer 
 
Vid samförfattande med författare utanför SOFI markerar kursiv text författare som varit aktiva vid 

SOFI. 

 

Artiklar i internationella tidskrifter, ISI-noterade 

Aaberge, R., Bourguignon, F., Brandolini, A., Ferreira, F. H. G., Gornick, J. C., Hills, J., 
Jäntti, M., Jenkins, S. P., Marlier, E., Micklewright, J., Nolan, B., Piketty, T., 
Radermacher, W. J., Smeeding, T. M., Stern, N. H., Stiglitz, J. and Sutherland, H., 2017. 
Tony Atkinson and his Legacy. Review of Income and Wealth, 63: 411–444. 

Aaltonen, M., Skardhamar, T., Nilsson, A., Højsgaard Andersen, L., Bäckman, O., 
Estrada, F. & Danielsson, P., 2017. "Comparing employment trajectories before and 
after first imprisonment in four Nordic countries", British Journal of Criminology, 57(4): 
828–847. 

Andersson, C., Antelius, J., Månsson, J. & Sund, K., 2017. "Technical efficiency and 
productivity for higher education institutions in Sweden", Scandinavian Journal of 
Educational Research, 61(2), 205-223. 

Andersson Joona, P., 2017. "Are mothers of young children more likely to be self-
employed? The case of Sweden", Review of Economics of the Household, 15(1), 307-333. 

Bergmark, Å., Bäckman, O. & Minas, R., 2017. "Organizing local social service measures 
to counteract long-term social assistance receipt. What works? Experiences from 
Sweden", European Journal of Social Work, 20(4): 548–559. 

Besley, T., Folke, O., Persson, T. & Rickne, J., 2017. "Gender quotas and the crisis of 
the mediocre man: Theory and evidence from Sweden", American Economic Review 
107(8): 2204-2242. 

Bihagen, E., Nermo, M., Stern, L. & Åberg, Y. 2017. "Elite mobility among college 
graduated men in Sweden: Skills, personality and family ties", Acta Sociologica, 60(4): 291-
308. 
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Björklund, A., Jäntti, M. & Nybom, M. 2017. "The contribution of early-life versus 
labour market factors to intergenerational income persistence: a comparison of the UK 
and Sweden", The Economic Journal 127 (October), F71-F94. 

dal Bó, E., Finan, F., Folke, O., Persson, P., & Rickne, J. 2017. ‘Who Becomes a 
Politician’, Quarterly Journal of Economics, 132(4): 1877–1914. 

Boye, K., Halldén, K. & Magnusson, C. 2017. "Stagnation only on the surface? The 
implications of skill and family responsibilities for the gender wage gap in Sweden, 
1974–2010." The British Journal of Sociology, 68 (4): 595-619 

Bratberg, E., Davis, J., Mazumder, B., Nybom, M., Schnitzlein, D. & Vaage, K., 2017. "A 
Comparison of Intergenerational Mobility Curves in Germany, Norway, Sweden, and 
the US", Scandinavian Journal of Economics, 119(1), 72–101. 

Brolin Låftman, S. & Magnusson, C. 2017. "Do health complaints in adolescence 
negatively predict the chance of entering tertiary education in young adulthood?" 
Scandinavian Journal of Public Health, 45: 878–885 

Buhai, I. S., Cottini, E. and Westergaard-Nielsen, N. 2017. "How Productive Is 
Workplace Health and Safety?" Scandinavian Journal of Economics, 119: 1086–1104. 

Bygren, M., Erlandsson, A. & Gähler, M., 2017. "Do Employers Prefer Fathers? 
Evidence from a Field Experiment Testing the Gender by Parenthood Interaction 
Effect on Callbacks to Job Applications", European Sociological Review, 33 (3): 337-348. 

Bäckman, O. 2017. “High School Dropout, Resource Attainment, and Criminal 
Convictions”, Journal of Research in Crime and Delinquency, 54(5): 715–749. 

Collewet, M.  & Sauermann, J., 2017. "Working hours and productivity". Labour 
Economics, 47: 96-106. 

Dadgar, I. & Norström, T., 2017. "Short-term and long-term effects of GDP on traffic 
deaths in 18 OECD countries, 1960–2011", Journal of Epidemiology and Community Health, 
71: 146-153. 

Dahlberg, M., Edmark, K. & Berg, H., 2017. ”Revisiting the Relationship between 
Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution: Reply”, Scandinavian Journal of 
Economics, Vol 199:2, p288-294. 
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Engström, P., Hägglund, P. & Johansson, P., 2017. "Early Interventions and disability 
insurance: Experience from a field experiment", Economic Journal 127(March), 363-392. 

Erlandsson, A. 2017. "Child Home Care Allowance and the Transition to Second- and 
Third-Order Births in Finland". Population Research and Policy Review, Vol. 36(4), pp. 607-
630. 

Fallesen, P. & Andersen, L. H., 2017. "Explaining the Consequences of Imprisonment 
for Union Formation and Dissolution in Denmark", Journal of Policy Analysis and 
Management, 36 (1), 154–177. 

Farm, A., 2017. "Pricing and production in consumer markets where sales depend on 
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för olika grupper av flyktingar”, Finansdepartementet. 
Ledamot av expertgrupp för ”OECD-FRA expert meeting on standardised 
discrimination testing”, OECD (Paris). 
Slutopponent för Daniel Knutssons avhandling vid nationalekonomiska institutionen, 
Stockholms universitet. 
Intervjuades i DN torsdagen 14 december om fördomar och diskriminering på 
arbetsmarknaden 
 
Anna Sandberg 
Opponent på slutseminarium (Abdulaziz Abrar Reshid, Linnéuniversitetet, 29 mars) 
”Nobelstudion”, SVT 1 (Deltog som expertkommentator vid tillkännagivandet av 
Sveriges Riksbanks pris i ekonomi till minne av Alfred Nobel, 9 oktober) 
Arrangör av ”The 1st Gender Workshop” (8 december, SOFI) 
 
Ola Sjöberg 
Ledamot av styrelsen för European Social Survey (ESS) och Survey of Health and 
Aging in Europe (Share). 
 
Sten-Åke Stenberg 
Ledamot av Stockholms regionala etikprövningsnämnd. 
Ledamot av Stockholms socialtjänstakademi. 
Ledamot av styrelsen för behandlingshemmet Hatten. 
Ledamot i vetenskapligt råd för Statens Beredning för Medicinsk och Social 
Utvärdering (SBU). 
 
Ann-Charlotte Ståhlberg 
Expert i den norska offentliga utredningen kring pensionsreformen och 
efterlevandeskyddet i det norska socialförsäkringssystemet, Arbeids og- 
sosialdepartementet, Oslo. 
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Jenny Säve-Söderberg 
Utnämnd av Vetenskapsrådet till “AcademiaNet Expert Database for Outstanding Female 
Academics”, Robert Bosch Stiftung och Spektrum der Wissenschaft (Nature Publishing 
Group).  
Medlem av “CESIfo research network”, Center for Economic Studies, University of 
Munich. 
Medlem av “FLat World and the Financial Literacy Programme”.  
Medlem av ”Nätverket för Jämställda Löner”.  
Affilierad till SPaDE (Social Policy and Family Dynamics in Europe)  
 

Michael Tåhlin 
Ledamot (representant för Sverige) av General Assembly (GA), European Social Survey 
(ESS) 
Ledamot av styrelsen för European Social Survey (ESS) och Survey of Health, Ageing 
and Retirement in Europe (SHARE), svenska grenen 
Ledamot av redaktionskommittén för European Sociological Review 

 
Eskil Wadensjö 
Ledamot av fakultetsstyrelsen vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet 
Ledamot av styrelsen för Carl Mannerfelts fond.  
Ordförande i SCB:s användarråd för befolkning, demografi och utbildning 
Ledamot av STATIV:s referensgrupp vid SCB.  
Ordförande för Ekonomisk Debatts redaktionsråd.  
Ledamot av redaktionskommittén för Arbetsmarknad & Arbetsliv  
Medlem av Advisory Board för Review of Economics of the Household  
Ledamot av TAM-Arkivs forskningsråd  
Ledamot av organisationskommittén för det årliga forskarseminariet i Umeå om 
socialförsäkringar  
Medlem av SIEPS Academic Network  
Ledamot av insynsrådet för Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).  
Ordförande för FORES vetenskapliga råd om migrationsforskning 
Medlem av Global Utmanings samhällsekonomiska råd  
Ledamot av Scientific Advisory Board för EU:s JIP om äldreforskning MYBL (More 
Years Better Lives).  
Styrelsemedlem av ENRSP (European Network for Research on Supplementary 
Pensions) 
Var fakultetsopponent på Arild Sæthers avhandling för doktorsgraden, Samuel Pufendorf. 
The grandfather of modern political economy? vid Handelshögskolan i Bergen den 26 februari 
2017. 
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Var ledamot av betygsnämnden för Helio Manhicas doktorsavhandling, Mental health, 
substance misuse and labour market participation in teenage refugees in Sweden – A 
longitudinal perspective, vid CHESS, Stockholms universitet den 25 augusti 2017. 

Kursansvar mm.   

Kursansvar på grundläggande nivå 

AKPA 

Arbetsrätt 1, Erik Sjödin var kursansvarig  

Arbetsmarknadsekonomi 1: Introduktion, Karin Hederos, Lena Lindahl och Anna Sandberg 
var kursansvariga.  

Management 1: Ledarskap och organisation, Erik Bihagen och Fredrik Movitz var 
kursansvariga.  

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

Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv, Ingrid Esser och Henrik Lindberg var 
kursansvariga.  

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

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

Temakurs, Erik Bihagen, Anne Boschini och Erik Sjödin var kursansvariga.  

Arbetsmarknadspolitik och ekonomi, Pernilla Andersson Joona var kursansvarig.  

Löner, lönebildning och lönestruktur, Anne Boschini var kursansvarig.  

Sociologiska perspektiv på arbetsmarknaden i teori och praktik, Karin Halldén var 
kursansvarig. 

Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska perspektiv på yrken och 
arbetsplatser, Karin Halldén var kursansvarig. 
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Kursansvar och föreläsningar på avancerad nivå och forskarnivå 
 
 
Social Stratification, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Erik Bihagen och 
Charlotta Magnusson var kursansvariga. Jan O. Jonsson, Martin Nybom, Jenny Torssander och 
Rense Nieuwenhuis föreläste. 
 
Family Sociology, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Katarina Boye var 
kursansvarig. 
 
Welfare states, social policy and health, CHESS, Stockholms universitet. Ola Sjöberg 
föreläste 
 
 
  



 56 

Presentationer vid SOFI:s seminarieserier 2017 
 
Seminarieserien i Arbetsmarknadsekonomi 
 

Datum Talare Titel/forskningsområde 

12/1 Víctor Hugo González 
Jiménez (Tilburg University) 
 

Social Status and Performance: Theory and 
Evidence (Job Talk) 

17/1 Omar Bamieh (European 
University Institute) 

Firing Costs, Employment and Misallocation 
Evidence from Randomly–Assigned Judges (job 
talk) 

19/1 Cristina Bellés Obrero 
(Universitat Pompeu Fabra) 

Who is Learning? A Field Experiment Comparing 
Three Different Incentive Schemes in the Same 
Educational Setting (Job Talk) 

24/1 Ian Burn (University of 
California-Irvine) 

Pride, Prejudice, and Wages: An Empirical 
Assessment of Models of Taste-Based 
Discrimination for Gay Men (Job Talk) 

26/1 Clémentine Van Effenterre 
(Paris School of 
Economics) 

Do Women Want to Work More or More 
Regularly? Evidence from a Natural Experiment 
(Job talk) 

31/1 Anna Baiardi (University of 
Warwick) 

The Persistent Effect of Gender Division of 
Labour: African American Women After Slavery 
(Job talk) 

16/2 Minghao Li (Pennsylvania 
State University) 

Education Equity and Intergenerational Mobility: 
Quasi-experimental Evidence from Court-ordered 
School Finance Reforms (Job talk) 

23/2 Eirini Tatsi (SOFI) Spatial Nexus in Crime and Unemployment in 
Times of Crisis 
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9/3 Martina Zweimueller 
(University of Linz) 

The Effect of Statutory Sick-pay on Workers' 
Labor Supply and Subsequent Health 

16/3 Eirini Tatsi (SOFI) Peer Effects, Free-riding and Team Composition, 
with Danny Steinbach 

23/3 Peter Fredriksson 
(Stockholm University) 

Maternal Age and Childrens' Long-term 
Outcomes 

27/3 Niklas Kaunitz (SOFI) Final Seminar 

30/3 Erik Lindqvist (Stockholm 
School of Economics) 

The Effect of Wealth on Life Satisfaction and 
Happiness 

6/4 Joakim Ruist (University of 
Gothenburg) 

Long Live your Ancestors’ American Dream: The 
Self-selection and Multigenerational Mobility of 
American Immigrants 

20/4 Martin Berlin (SOFI) Final Seminar 
Essays on the Measurement and Determinants of 
Subjective Well-Being 

24/8 Matthew Lindquist (SOFI) Key Players in Co-Offending Networks 

31/8 Douglas Almond (Columbia 
University) 

Gender and Perinatal Health among 1 Million 
American-Born Chinese 

7/9 Daniel Knutsson 
(Stockholm University) 

Infant Health Monitoring and Mortality: 
Evidence From a Universal Reform in Sweden 

14/9 Walter Korpi (SOFI) Partisan Politics and Socio-Economic Institutions 
in the Long Waves of Unemployment in 
Distributional Conflict in Western Employment 
Relations, 1920-2015: From Great Depression 
through Full Employment to European 
Federalization 
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28/9 Ian Burn (SOFI) Does Discrimination Deter Women From 
Majoring in STEM? Evidence from a Lab 
Experiment 

12/10 Linas Tarasonis (CEFER 
Bank of Lithuania) 

The Life-cycle Profile of Worker Flows in Europe  

19/10 Biagio Speciale (Paris 
School of Economics) 

The Effect of Language Training on Immigrants’ 
Economic Integration. Empirical Evidence from 
France  

26/10 Anna Sjögren (IFAU) Childcare - A safety net for children? 

9/11 Björn Hinnerich 
(Stockholm University)  

Gender Quotas in the Board Room and Firm 
Performance: Evidence from a Credible Threat in 
Sweden 

23/11 Martin Lange (ZEW) Immigration and Hate Crime. Quasi-
Experimental Evidence on Attacks against 
Asylum Seekers in Germany, with Horst Entorf 

30/11 Arizo Karimi (Uppsala 
University) 

Parenthood, Family Friendly Firms, and the 
Gender Gaps in Work Careers 

7/12 Manuel Bagues (Aalto) Can Gender Quotas in Candidate Lists Empower 
Women? Evidence from a Regression 
Discontinuity Design (joint with Pamela Campa) 
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Seminarieserien i Social stratifiering, välfärd och socialpolitik 
 

Datum Talare Titel 

17/1 Hannah Zagel (Humboldt 
Universität Berlin) 
 

Family policy and single mothers’ economic 
disadvantage 

31/1 Signe H. Andersen 
(Rockwool Foundation) 

Paternity leave and the motherhood penalty: 
new causal evidence 

14/2 Klarita Gërxhani ( 
European University 
Institute) 

Status Ranking: A Hidden Channel to Gender 
Inequality under Competition 

14/3 Anders Lindbom 
(Uppsala universitet) 

What Explains the Legitimacy of the Swedish 
Welfare State? Going Beyond the Paradox of 
Redistribution 

28/3 Christian Steglich 
(Linköping University, 
University of Groningen)  

Social ties and the academic self. A multilevel 
network study 

11/4 Ariana Need (University 
of Twente) 
 

The Influence of Prosocial Norms and 
Network Structure on Prosocial Behavior: A 
Multilevel Analysis of Movember’s 
Fundraising Campaign in 24 countries 

25/4 Jonathan Latner (BGGSS) 
 

Economic insecurity and the distribution of 
income volatility in the United States 

9/5 Lynn Prince Cooke 
(University of Bath) 
 

The North American Net Fatherhood Wage 
Premium: Variation over Time and across 
Workplaces 

23/5 Kristian Karlsson 
(UCPH) 

Incomplete Convergence? Black-White Trends 
in Intergenerational Educational Mobility 
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20/6 Emma Fransson (CHESS) Child outcomes in shared residence, 
presentation of Swedish studies 

18/9 Herwig Immervoll 
(OECD) 

Basic Income as a policy option: Can it add up? 

3/10 David Kirk (University of 
Oxford) 

A Randomised Controlled Trial of Residential 
Change and Criminal Recidivism 

17/10 Cassandra Engeman 
(SOFI) 

When Do Unions Matter to Social Policy? 
Organized labor and leave legislation in U.S. 
states, 1983-2016 

31/10 Britt Østergaard Larsen 
(Aalborg University) 

 
Building Human or Criminal Capital? Classmate 
Peer Effects on Future Offending 

4/11 Peter Dinsen (University 
of Copenhagen) 

Working together? Ethnic diversity in the 
workplace and social trust 

28/11 Ineke Maas (University 
Utrecht/University of 
Amsterdam) 

Industrialization and long-term trends in 
intergenerational mobility 

 
 
Gästforskare vid SOFI under 2017 

Ester Albesa, University of Barcelona, Spanien, 2 oktober –28 november 2017.  

Krzysztof Czarnecki, Poznań University of Economics, Polen. 1 september 2016 – 22 
december 2017. 

Sebastian Butschek, University of Cologne, 26 juni – 30 juni, 2017 

Elina Fergin Wennberg, Handelns utredningsinstitut, 1 november – 31 december 2017.  

Jason Giersch, University of North Carolina, 1 augusti – 10 augusti, 2017 



 61

Marcus Kristiansen, University of Utrecht, Holland, November 2017 – 31 december 
2017  

Hanna Mühlrad, Göteborgs universitet, 1 januari  – 31 december 2017. 

Gerard Pfann, Maastricht University, Nederländerna. 25 april – 7 maj; 1 november – 30 
november 2017. 

Jason Giersch, University of North Carolina, 1 augusti – 10 augusti, 2017 

Erik Plug, University of Amsterdam, 22 april, 2017 – 7 maj, 2017 

Erik Rosenqvist, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, 4 september 2017 – 
31 december 2017. 

Bernhard Schmidpeter, ISER, Essex University, 1 december – 31 december 2017.  

Michael Schultz, University of North Carolina, Chapel Hill, 29 juni – 29 juli 

Jan Šulák, Technical University of Ostrava, 5 september – juni 2017 

Martina Zweimüller, Johannes Kepler University in Linz, Österrike, 13 februari – 
mitten av juli.  

 

 


