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Inledning 
 

Institutet för social forskning (SOFI) bedriver forskning om sociala frågor och ar-

betsmarknadsfrågor samt viss utbildning. Vid 2016 års utgång arbetade ungefär 80 

personer vid SOFI. Där det fanns då en professor i nationalekonomi, särskilt 

utvärderande arbetsmarknadsforskning (Anders Björklund, 1990-), två i 

nationalekonomi, särskilt arbetsmarknadsekonomi (Markus Jäntti, 2009- och Matthew 

Lindquist 2014-), en i internationell migration och etniska relationer (Per Lundborg, 

2012-) en i sociologi med inriktning mot socialpolitik (Kenneth Nelson 2014-), 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-) och Ola Sjöberg (sociologi, 2010-). Professor emeriti 

Robert Erikson, Walter Korpi, Thor Norström, Marianne Sundström 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 2016 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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Publika-

tioner 

a. Böcker internationella 

förlag 

1 3 2 1 - - 

 b. Internationella 

tidskrifter, ISI-noterade 

26 41 47 38 34 36 

 c. Internationella tid-

skrifter, ej ISI-noterade 

8 3 4 7 7 7 

 d. Bokkapitel, 

internationella  

14 11 14 14 5 6 

 e. Vetenskapliga 

publikationer på 

svenska (böcker och 

artiklar/kapitel) 

12 6 8 44 8 5 

 f. Populärvetenskap, 

övriga publikationer, 

recensioner  

23 40 29 23 20 11 

 g. Avhandlingar 3 1 2 2 2 1 

        

Gäst- a. Till SOFI, forskare 4 2 7 6 4 5 

forskare* b. Till SOFI, 

doktorander 

1 4 2 7 7 6 

 c. Från SOFI, forskare 1 1 0 2 1 1 

 d. Från SOFI, 

doktorander 

1 1 0 4 1 1 

        

Externa 

medel 

a. EU-medel MSEK (i 

% av alla medel) 

4,5 

(5,6) 

0 

(0,0) 

0,9 

(1,3) 

0,9  

(1,4) 

0,9 

(1,3) 

1,7 

(5,2) 

 b. Övriga medel MSEK 

(i % av alla medel) 

47,0 

(58,9) 

36,7 

(54,1) 

36,8 

(52,0) 

28,0 

(44,9) 

35,3 

(50,3) 

33,2 

(46,2) 

        

Forskare a. Professorer, 

rekryterade 

8 8 8 9 10 9 

 b. Professorer, 

befordrade 

5 4 4 4 3 3 

 c. Professorer, återanst. 2 3 3 3 4 4 

 d. Professorer, övriga 1 1 1 1 1 1 

 e. Docenter 15 15 18 11 10 10 

 f. Övriga disputerade (ej 12 18 19 22 21 19 
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prof., ej docent) 

 g. Genomsnittstid i år, 

doktor till docent för 

årets nyblivna docenter 

(antal nyblivna docenter 

inom parentes) 

6,5 (5) 4,5 (1) 4,5 (1) 5,5 (1) 6,0 (3) 6,5 (4) 

 
* 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 

2016 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. Har familjestrukturen 

betydelse och vad betyder skolreformer för arbete och inkomster är ett par av de frågor 

som ställs och som forskare försöker besvara med hjälp av registerstudier. 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: invandrare och personer födda i Sverige, kvinnor och män samt 

personer med och utan olika typer av funktionsnedsättningar. 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 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. 
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Pernilla Andersson Joona, docent i nationalekonomi, har fortsatt med sin forskning 

inom projektet “Kvinnligt egenföretagande ur ett livscykelperspektiv” med finansiering 

från Vetenskapsrådet. Andersson Joona har under året slutfört arbetet med 

utvärderingen av etableringsreformen för vissa nyanlända invandrare. Utvärderingen 

har genomförts tillsammans med Marianne Sundström (SOFI) och Alma Wennemo 

Lanninger. Andersson Joona har också medverkat i Swedish Economic Forum Report 

med ett kapitel om vilken roll egenföretagande kan spela inom integrationspolitiken. 

Andersson Joona var under hösten 2016 kursansvarig för kursen 

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

yrkesvägledarprogrammet.  

Simona Bejenariu, doktor i nationalekonomi, fortsatte sitt arbete om 

bestämningsfaktorer för barns hälsa vid födelsen med Andreea Mitrut (Göteborgs 

universitet), inom två olika projekt: om effekter av åstramningspolitik på barns hälsa vid 

födelsen och om effekter av etniskt riktade hälsoprogram på utnyttjandet av prenatal 

vård och barnavård i smaband med födelse. I ett relaterat projekt har hon undersökt 

hur ekonomiska incitament påverkar fertilitet och föräldrars tidiga investeringar i barns 

humankapital. I ett nystartat projekt har hon udnersökt orsaker till och konsekvenser av 

kvinnlig sterilisering med särskilt fokus på kvinnor med låg socio-ekonomisk status. 

Sedan november 2015 har hon varit asnvarig för SOFI:s AME-seminarier. Bejenariu 

har varit föräldraledig sedan oktober 2016. 

Anders Björklund, professor i nationalekonomi särskilt utvärderande 

arbetsmarknadsforskning, har under året arbetat med en översikt av olika ansatser att 

studera familjebakgrundens betydelse, en översikt som presenterades som en keynote-

föreläsning vid en konferens i Mexico City i november månad. Han vidare arbetar 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. Tillsammans 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. 

Anne Boschini, docent i nationalekonomi, har under året arbetat vidare på projektet 

om genusspecifika preferenser och beteenden i ett slumpmässigt urval av svenskar 

tillsammans med Anna Dreber, Emma von Essen, Astri Muren och Eva Ranehill. Hon har 

också forskat om genusskillnader i toppinkomster i Sverige, både med historiska data 

och med registerdata tillsammans med Kristin Gunnarsson och Jesper Roine. 
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Sebastian Buhai, doktor i nationalekonomi och associerad forskare, har fortsatt med 

sin forskning om arbetstagar-arbetsplats dynamik och senioritetsförhandlingar med 

Miguel Portela (University of Minho) och Coen Teulings (Cambridge University). Han 

tillbringade tre månader vid University of Minho, Braga, Portugal. Därutöver har han 

arbetade med ett forskningsprojekt om marginalviljan att betala för hälso- och 

arbetsolycksförsäkringar med Elena Cottini (Catholic University of Milan), finansierat av 

the Einaudi Institute for Economics and Finance i Rom. Tillsammans med flera andra 

rumänska akademiska ekonomer har han skrivit två kritiska rapporter om det dystra 

tillsåtndet för rumänsk nationalekonomi. Dessa rapporter uppmärksammades stort i 

rumänsk media. 

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), och ett projekt om konsekvenserna av boende och skolsegregering för 

individers kort och långsiktiga utbildnings och arbetsmarknadsutfall (med Alexander 

Willén, Cornell University). 

Aycan Celikaksoy, doktor i nationalekonomi, har tillsammans med Eskil Wadensjö 

under året fortsatt sitt arbete med projektet “Unaccompanied Minors and Separated 

Refugee Children in Sweden”. Projektet baseras på anonymiserade data som 

konstruerats utifrån olika informationskällor om hela populationen av 

ensamkommande flyktingbarn i Sverige årligen, under en period om tolv år. Projektet 

fokuserar på kort- och långsiktiga effekter och förhållanden för ensamkommande 

flyktingbarn som kommer till Sverige för att söka asyl. Projektets första del fokuseras på 

analyser och beskrivningar av gruppen samt denna typ av migrationsflöde. Den andra 

delen handlar om utfall I termer av utveckling och I vilken mån gruppen får tillgång till 

samhällets institutioner. De områden som framför allt studeras är utbildning, arbete, 

boende, hälsa och familj, liksom flyttningar och naturalisering. 

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. Karin var under 2016 ansvarig för kursen 

”Ekonomisk politik och arbetslöshet” vid AKPA-programmet.”  
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Ante Farm, docent i nationalekonomi, har under 2016 reviderat tre artiklar om 

marknaders funktionssätt. Den första, som i juli accepterades för publicering i Journal of 

Economics, ger en enkel förklaring av prissättning, priskonkurrens och prisledarskap på 

marknader för konsumtionsvaror. Den andra klargör effekten av matchningsproblem 

på arbetslöshet med hjälp av en ny typ av vakansstatistik. Och den tredje 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. Med utgångspunkt från 

dessa artiklar har Farm också fortsatt sitt arbete med en lärobok om inflation, 

sysselsättning och arbetslöshet. 

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

arbetsmarknaden tillsammans med flera olika forskargrupper. Tillsammans med Anna 

Sandberg (IIES) har hon i en fältstudie undersökt könsskillnader i 

rekommendationsmönster och tillsammans med Anders Stenberg har hon studerat 

fördelningen av gifta kvinnors andel av hushållsinkomsten.  Vidare har hon, i samarbete 

med Markus Jäntti och Lena Lindahl, studerat könsskillnader i möjligheter. Tillsammans 

med Evelina Bonnier (HHS), Anna Dreber (HHS) och Anna Sandberg har hon utfört ett 

experiment i syfte att utforska hur könsstereotyper påverkar beteende. Hon har även 

fortsatt sitt arbete om trender i förväntad livslängd tillsammans med Markus Jäntti, Lena 

Lindahl och Jenny Torssander. Hederos var föräldraledig under perioden januari-juli 2016. 

Lena Lindahl, docent i nationalekonomi, har under året slutfört en studie om 

sambandet mellan tidspreferenser hos 13-åringar och risken för framtida kriminalitet 

tillsammans med Hans Grönqvist, Bart Golsteyn och David Åkerlund. Hon har även fortsatt 

arbetet med 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 fortsatt arbetet med en studie om 

könsskillnader när det gäller jämlikhet i möjligheter, tillsammans med Karin Hederos 

Eriksson och Markus Jäntti. Hon har också fortsatt arbetet med en studie om 

barnfattigdom tillsammans med Markus Jäntti och Bruce Bradbury samt undervisat på 

forskarutbildningen. 

Matthew Lindquist, professor i nationalekonomi, har under året skrivit om 

familjebakgrundens betydelse för egenföretagande tillsammans med Mirjam van Praag 

(Copenhagen Business School), Joeri Sol (University of Amsterdam) och Theodor Vladasel 

(Copenhagen Business School). Tillsammans med Randi Hjalmarsson (Göteborgs 

universitet) har han studerat effekten av militärtjänstgöring på brottslighet samt 

arbetsmarknadsutfall och hälsa. Lindquist har också skrivit om nätverkseffekter i 

arbetsproduktivitet bland medarbetare tillsammans med Jan Sauermann (SOFI) och Yves 
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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 2016 färdigställt ett projekt baserad på en 

företagsenkät om flyktinginvandrares anställning. En uppsats från projektet är 

publicerat i International Labor Review tillsammans med Per Skedinger, IFN. Han arbetar 

också på uppsats om effekterna av minimilöner på flyktingars arbetslöshet, även detta 

projekt 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. 

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). Detta projekt presenterades på konferensen 

”The Intergenerational Transmission of Economic Status” vid Universidad Carlos III 

de Madrid i maj. Sedan augusti arbetar Per Olof 20 procent på SOFI och 80 procent på 

Finansdepartementet.   

Dan-Olof Rooth, professor i nationalekonomi särskilt utvärderande 

arbetsmarknadsforskning, började på SOFI i januari 2016. Han har under året 

publicerat en artikel i Industrial Labor Relations Review, ”Employer Attitudes, the Marginal 

Employer and the Ethnic Wage Gap”, tillsammans med Magnus Carlsson vid 

Linnéuniversitetet, samt ytterligare en artikel i Journal of Population Economics, ”The 

Health-Schooling Relationship: Evidence from Swedish Twins”, tillsammans med Petter 

Lundborg och Anton Nilsson, båda vid Lunds universitet. Han har under året bland annat 

jobbat tillsammans med Gordon Dahl (UC San Diego) och Magnus Carlsson 

(Linnéuniversitetet) på ett projekt om politisk ekonomi, med Prashant Bharadwaj (UC 

San Diego) och Petter Lundborg (Lunds universitet) på ett projekt inriktat mot 

hälsoekonomi, samt med Gordon Dahl och Andreas Kotsadam (Frischsenteret i Oslo) på 

ett projekt om gender inom norska militären. Slutligen har Dan-Olof handlett 

doktorander vid såväl Linnéuniversitetet som vid Lunds universitet. 

Jan Sauermann, doktor i nationalekonomi, har publicerat artikeln Referee Bias i Journal 

of Economic Surveys with Thomas Dohmen (University of Bonn), och en artikel med 

titeln Peer Effects in Learning On-The-Job i Journal of Economic Behavior & 
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Organization med Andries De Grip (Maastricht University) och Inge Sieben (Tilburg 

University). Jan fortsatte arbeta med ett projket om avkastning på gymnasieksolans 

yrkesutbildning tillsammans med Anders Stenberg, om könsbias i lärarutvärderingar med 

Frederike Mengel (Essex University) och Ulf Zölitz (IZA Bonn), samt arbetade med 

Marion Collewet (Universite Catolique de Louvain) om produktivitet. Jan fortsatte hålla 

sin kurs “Personal, arbete och organisation” (PAO) och undervisade också på en kurs 

pådoktorandnivå vid Hamburgs universitet. I april vistades Jan vid the Centre for 

European Economic Research (ZEW) i Mannheim, samt vid Köpenhamns universitet i 

september och oktober. Vid SOFI har Jan fortsatt organisera Brown bag seminarier 

varannan vecka. 

Anders Stenberg, docent i nationalekonomi och universitetslektor vid AKPA, har 

under året undervisat om lönebildning vid AKPAs fortsättningskurs. Stenbergs forskar 

om utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. För närvarande leder han ett större projekt 

om betydelsen av utbildningens innehåll på gymnasieskolan, yrkesinriktat eller teoretiskt 

inriktat. 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 2016 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. Ett relativt närliggande 

projekt undersöker val av utbildningsinriktning i Holland vid 12 års ålder, som kan vara 

mer eller mindre generellt eller yrkesinriktat, tillsammans med Carla Haerlemans (TIER, 

Amsterdam), Trudie Schils och Roxanne Korthals (båda ROA, Maastricht). Tidigare 

forskning har huvudsakligen varit inriktad på om vuxenutbildning påverkar framtida 

inkomster. Under 2016 har han också författat en större rapport som publicerats av 

SNS om studievägledning, gymnasieval och vuxenutbildning. 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 kring välfärdsstatens ekonomi, främst socialförsäkringssystemen.  

Hon har medverkat som expert i den norska offentliga utredningen kring 

pensionsreformen och efterlevandeskyddet i det norska socialförsäkringssystemet. 

Vidare har hon arbetat med frågor kring pensioner och jämställdhet. Tillsammans med 

Agneta Kruse, nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, har hon för en 

kommande bok, Nationalekonomins frågor, på Studentlitteraturs förlag, studerat 
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pensionssystem i en åldrande befolkning och hur en rättvis fördelning mellan 

generationer ska kunna uppnås. 

Marianne Sundström, professor i arbetsmarknadskunskap, fortsatte sin forskning inom 

ett projekt tillsammans med Pernilla Andersson Joona och Alma Wennemo Lanninger vilket 

utvärderade etableringsreformen för vissa nyanlända invandrare. Projektet har bl a 

resulterat i en slutrapport till Arbetsmarknadsdepartementet och ett working paper. 

Hon ingår i forskarnätverket kring Linnécentret Social Policy and Family Dynamics in 

Europé (SPaDE). 

Jenny Säve-Söderbergh, doktor i nationalekonomi, har under året bedrivit forskning 

inom ett forskningsprojekt ”Attitudes toward Debt and Debt Behaviour” som visar hur 

överföring av attityder kring skuldsättning mellan generationer påverkar faktisk 

skuldsättning. Forskningen har bedrivits i samarbete med Annamaria Lusardi, Johan 

Almenberg och Roine Vestman och i samverkan med ett internationellt forskningsnätverk 

Financial Literacy around the World (FLat World project). Inom detta projekt har hon 

även, tillsammans med ovan forskare, studerat könsskillnader i finansiell förmåga, 

utifrån ny svensk data som inhämtats inom projektet. Ett annat forskningsprojekt hon 

bedrivit behandlar skillnader i hur män och kvinnor löneförhandlar, samt om det är 

olika beroende på om motparten är man eller kvinna. Forskningsresultaten har 

presenterats på European Society for Population Economics konferens i Berlin 2016 

och European Association for Labor Economics konferens i Ghent 2016, samt vid 

Nationalekonomiska Institutionen på Linnéuniversitetet, Växjö. Jenny Säve-Söderbergh har 

bedrivit undervisning på grund- och forskarutbildning under 2016. Jenny Säve-Söderbergh 

har även under hösten 2016 varit ansvarig inom rekryteringsarbetet av två 

internationella post-doc positioner för 2017. Från hösten 2016 arbetar Jenny deltid 

(50%) på Inspektionen för Socialförsäkringen.  

Eskil Wadensjö, professor i arbetsmarknadspolitik, har under året publicerat ett antal 

artiklar och kapitel om invandring och integration, speciellt inom ramen för ett projekt 

om ensamkommande flyktingbarn tillsammans med Aycan Çelikaksoy. Han är för 

närvarande handledare för fyra 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 och KTH. 



 11 

 

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 

socialförsäkringsprogram, men inom avdelningen bedrivs även en hel del forskning 

kring socialbidrag och tjänster av olika slag. Inom forskargruppen har flera 

internationellt uppmärksammade komparativa databaser etablerats, däribland Social 

Citizenship Indicators Program (SCIP), Social Assistance and Minimum Income 

Protection Interim Dataset (SaMip) och Social Policy Indicators Database (SPIN), som 

är under uppbyggnad vid institutet. Bland de konsekvenser som behandlas ingår 

marginalisering, inkomstfördelning, fattigdom och 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, där flera av avdelningens forskare är 

involverade i ett större EU finansierat forskningsprojekt kring hälsa och ojämlikhet.   

På avdelningen bedrivs också forskning om social marginalisering med fokus på 

bl.a. fattigdom, vräkningar och arbetslöshet. I samarbete med CHESS ansvarar 

avdelningen också för den longitudinella kohortstudien 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 

(Inclusive Growth Research Infrastructure Diffusion), som finansieras via Europeiska 

kommissionens sjunde ramprogram för utveckling inom forskning och teknik. 

Susanne Alm, docent i sociologi, har under året främst arbetat inom projektet 

“Marginalisering, återetablering och utslagning: sociala processer på den svenska 

bostadsmarknaden“, lett av Sten-Åke Stenberg. Alm har skrivit om sambandet mellan 

vräkningar och brottslighet, dels på egen hand, dels tillsammans med Olof Bäckman 

(SOFI). Artikeln ‘Eviction and criminal convictions – Isolating the relationship’ (Alm, 

2017) är accepterad för publicering i Acta Sociologica. Under våren var Alm tjänstledig 

från projektet i tre månader för att tillsammans med Sara Brolin Låftman på CHESS 

skriva om ungas framtidstro och dess påverkan på riskbeteenden och hälsa, samt om 

betydelsen av ungas nöjdhet med utseendet för den generella självkänslan och för 

hälsan, detta ur ett genusperspektiv. Artikeln ‘Future orientation climate in the school 
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class: Relations to adolescent delinquency, heavy alcohol use, and internalizing 

problems’ (Alm & Låftman 2016) är publicerad i Children and Youth Services Review. 

Young-hwan Byun, PhD i statsvetenskap, har arbetat med att utveckla forskningen 

från hans doktorsavhandling om polariseringen av inkomstfördelningen. Med Kenneth 

Nelson och Rense Nieuwenhuis, deltog han i en internationell arbetsgrupp med inriktning 

på en Horizon 2020-ansökan. Han presenterade sitt arbete vid ett flertal internationella 

konferenser, exempelvis FISS i Sigtuna, ESPAnet i Rotterdam, och ASA i Seattle. Hans 

ananlys om ensamstående föräldrar i medelklassen accepterades som kapitel i boken 

“The Triple Bind of Single Parents”, med planerad utgivning i november 2017 på 

Policy Press. Han samförfattaden en rapport för den Syd-Koreanska regeringen om 

arbetsmarknadsstöd för personer med funktionsnedsättning i OECD-länderna. I 

rapporten analyserade Young-hwan de nordiska länderna. Han gav också två 

förläsningar som inbjuden talare, dels vid Stockholms universitet under rubriken “The 

Korean model of development in question”, arrangerat av Department of Asian, 

Middle Eastern and Turkish Studies, Stockholm University and Utrikespolitiska 

Föreningen Stockholm, dels om den svenska välfärdsstaten för en delegation Syd-

Koreanska regeringstjänstemän vid Koreas ambassad i Stockholm. 

Olof Bäckman, docent i sociologi, har under 2016 påbörjat 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 2016. Under året har Bäckman engagerats i ett nordiskt 

projekt vid Köpenhamns universitet om nyanlända invandrares livschanser (CAGE). 

Bäckman arbetar också i projektet “Marginalisering, återetablering och utslagning: 

sociala processer på den svenska bostadsmarknaden” under ledning av Sten-Åke Stenberg 

(SOFI). Därtill är han expert i “Utredningen om en modern föräldraförsäkring” vid 

Socialdepartementet samt ledamot av International Advisory Committee till Horizon 

2020-projektet “Overcoming job-insecurity in Europe” (NEGOTIATE). Sedan mars 

2014 är Bäckman ställföreträdande föreståndare på SOFI. 

Ingrid Esser, doktor i sociologi, bedriver jämförande socialpolitisk och 

arbetslivsinriktad forskning. Inom det komparativa forskningsprojektet “Matchning av 

arbetspreferenser för hållbara arbetsliv” tillsammans med Karen M Olsen (Norges 

Handelshögskola, Bergen), studeras hur arbetsmarknadens institutioner inverkar på 

individers möjligheter att matcha sina arbetspreferenser med motsvarande 

arbetskvaliteter. Inom ramen för det komparativa KRIS-projektet under Joakim Palmes 



 13 

(Uppsala universitet) ledning utvärderas hur den ekonomiska krisen påverkat 

matchningen i europeiskt perspektiv. Två studier har inriktats mot ensamstående 

föräldrars hälsa och matchning med avseende på arbetskvalitet. Tillsammans med 

Joakim Palme färdigställdes en rapport till EU kommissionens European Social Policy 

Network (ESPN) om pensionsregimer för arbetstagare i farliga och slitsamma arbeten i 

Sverige. Esser handleder doktorander och har varit kursansvarig för teorikursen i 

komparativ sociologi. 

Tomas Korpi, professor i sociologi särskilt arbetsmarknadssociologi och doktor i 

nationalekonomi, har, förutom studierektorskapet vid AKPA även varit ansvarig för 

AKPA:s uppdragsutbildning. 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 

närvarande tre seniora forskare, fyra doktorander och tre forskningsassistenter. 

Därutöver har han fortsatt sitt arbete med analyser av hur socialpolitiska reformer i 

samspel med strukturella förändringar på arbetsmarknaden inverkar på löner och 

sysselsättning. Mycket av det arbetet emanerar ur ett komparativt nordisk projekt som 

slutrapporterades under 2015 och där färdigställandet av tidskriftsartiklar och 

bokkapitel därefter pågått. Som ett led i detta har under året två manuskript inskickats 

till internationella tidskrifter för bedömning. 

Walter Korpi, professor i socialpolitik, forskar i samarbete med Stefan Englund om 

drivkrafterna för arbetslöshet och inkomstfördelning bland 18 västländer med obruten 

politisk demokrati efter slutet av det andra världskriget. I dessa länder visar nivåerna på 

arbetslösheten förändringar från år till år men också vad man kan kalla stora vågor. 

Uppmärksammande vågor här är den kraftiga uppgången av västländernas arbetslöshet 

under 1930-talet, en uppgång som följdes av en markant nedgång mot full 

sysselsättning efter 1945, men sedan mitten av 1970-talet av återigen kraftigt stigande 

arbetslöshetsnivåer. Samhällsforskare i olika discipliner har fört fram delvis motstridiga 

ansatser för att försöka förklara dessa långa vågor. En väsentlig skillnad mellan dessa 

ansatser är i vilken utsträckning man beaktar, att i frånvaro av fasta och allmänt 

accepterade regler för hur produktionsresultaten på arbetsmarknaderna bör fördelas 
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kommer det att uppstå konflikter mellan olika intressegrupper om fördelningsfrågor. 

Mellan förändringarna i dessa länders arbetslöshetsnivåer kan man urskilja vissa viktiga 

skillnader i storleken på utslagen samt tidpunkterna för när det inträffar. Genom att 

använda långa serier av data om förändringar i ländernas ekonomiska, partipolitiska och 

institutionella karaktärer kan man försöka att närmare belysa skillnader i bärkraft mellan 

de olika teorier som här har förts fram. Skillnaderna mellan dessa teoretiska ansatser är 

också relevanta i våra pågående studier av olikheter utvecklingen av skillnader i 

välfärdsstaterna institutionella karaktär och deras relevans för inkomstfördelningen 

inom olika västländer. Arbetsrapporter om dessa frågor har presenterats på konferenser 

i Sverige samt vid den socialpolitiska forskningsgruppen för International Sociological 

Association i San Jose, Costa Rica.  

Arvid Lindh, doktor i sociologi, påbörjade en forskaranställning vid SOFI i september 

2016. I samband med detta så startade han upp projektet ”Institutionell tillit och 

välfärdspolitiska preferenser ur ett länderjämförande perspektiv: marknadens 

bortglömda roll”, finansierat av Vetenskapsrådet. Som en del av detta projekt har han 

tillsammans med Leslie McCall (CUNY, New York) påbörjat en studie/artikel som 

jämför USA med Sverige beträffande institutionell tillit och preferenser för 

omfördelning. Tillsammans med Jonas Edlund (Umeå universitet) har han under året 

varit drivande i den forskargrupp som designar den kommande rundan av International 

Social Survey Program’s (ISSP) Social Inequality-modul. Arvid har även haft 

momentansvar för kursen ”Systematic reviews” på avancerad nivå vid Sociologiska 

institutionen, Stockholms universitet. 

Kenneth Nelson, professor i sociologi, bedriver jämförande socialpolitisk forskning. 

Nelson har under året fortsatt arbetet med att samla in institutionella och komparativa 

data över socialpolitiken för ett stort antal länder. Under året lämnade Nelson in ett 

slutmanus för en bok kring generationella välfärdsskontrat, rättvisa och jämlikhet, som 

kommer att publiceras av Edward Elgar under 2017. Nelson medverkar i flera svenska 

och internationella forskningsprojekt kring välfärdsstatens organisering och 

konsekvenser. Under 2016 blev Nelson tillsammans med ett antal andra Europeiska 

forskare inbjudna till förhandlinar med EU-kommissionen om en fortsättning på 

InGRID-projektet. Nelson sitter i styrelserna för European Social Policy Analysis Network 

(ESPAnet) och Foundation for International Studies of Social Security (FISS), och han är i 

egenskap av vetenskaplig expert medlem av European Social Policy Network (ESPN) och 

European Social Network (ESN). Han fungerar också som extern vetenskaplig expert för 

European Social Monitor (ESM), som finansieras via EU-kommissionen.  
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Rense Nieuwenhuis, doktor i sociologi, fick under året flera manuskript accepterade 

för publicering under 2017. Han signerade också ett bokkontrakt med Policy Press 

(med Laurie C. Maldonado), för en bok med titeln “The Triple Bind of Single Parents: 

resources, employment, and policy to improve well-being”. Boken kommer färdigställas 

under 2017 och publiceras i början av 2018. Han har programmerat statistisk mjukvara 

för en teknik kallad “Weighted Effect Coding”, vilken därmed finns tillgänglig för 

änvädning inom statistikprogrammet R. Han avslutade ett samarbete med Laurie C. 

Maldonado, vilket resulterade i en arbetsrapport med titlen “Single-Parent Families and 

In-Work Poverty”. Tillsammans med Wim van Lancker organiserade han en panel vid 

den internationella konferensen ESPAnet. Han nominerades (med Laurie C. Maldonado) 

för the Rosabeth Moss Kanter award for excellence in work-family research, för artikeln “Family 

Policies and Single-Parent Poverty in 18 OECD Countries, 1978-2008”, publicerad 

2015 i Community, Work and Family. Han blev därutöver inbjuden att hålla föreläsningar 

vid universitetet i Luxemburg, The summer workshop of the Luxembourg Income Study 

(Luxembourg), Antwerp (Belgien), Rotterdam (Nederländerna), och som paneldeltagare 

vid Work Family Researchers Network (WFRN)-konferensen i Washington DC (USA). 

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 Statens institutt for rusmiddelforskning – SIRUS (Oslo). Under 2016 

publicerade han två artiklar inom alkoholepidemiologi tillsammans med olika 

samarbetspartners. Tillsammans med Hans Grönqvist och 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. 

Yerko Rojas, doktor i sociologi, var under 2016 delvis tjänstledig från SOFI och 

arbetade under denna tjänstledighet som lektor i socialt arbete vid Institutionen för 

samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola. Inom ramen för sin tjänstgöring vid 

SOFI arbetade Yerko med forskningsprojektet “Sociala processer på den svenska 

bostadsmarknaden – marginalisering och återetablering” som han är en del av och som 

leds av Sten-Åke Stenberg.  Hans arbete har resulterat i en artikel som publicerats på 

nätet, öppen tillgång (“Open access”), av tidskriften International Journal of Public Health 

den nionde december 2016.  Artikeln undersöker relationen mellan vräkning och 

dödlighet av alla orsaker. 

Ola Sjöberg, professor i sociologi, var under 2016 delvis tjänstledig från SOFI och 

arbetade under denna tjänstledighet på Centre for Health Equity Studies (CHESS), 
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Stockholms universitet. Sjöberg har fortsatt sina analyser av sjukfrånvaro i ett 

jämförande perspektiv samt analyser av utbildningsskillnader i självskattad hälsa. Han 

har också varit involverad i projektet “Matchning av arbetspreferenser för hållbara 

arbetsliv”, lett av Ingrid Esser, där han analyserat sambandet mellan subjektiva 

arbetspreferenser, matchning på arbetsmarknaden och hälsoutfall. 

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. Stenberg är sedan mars 2015 föreståndare för SOFI. 

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 författar 

tillsammans undersöker korrelationen mellan länders familjepolitik och födelsetal. Båda 

studier 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), European Society for Health and Medical Sociology 

(ESHMS) och Research Committee on Poverty, Social Welfare and Social Policy RC19 of the 

International Sociological Association (ISA). 

 

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 
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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. Data från de fem första omgångarna finns deponerade vid Svensk 

Nationell Datatjänst (SND). Nedan beskrivs den senaste omgången, LNU 2010, mer 

ingående. (För mer information om LNU, se SOFIs hemsida.) 

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 
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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 CD med frågor och besvarar dem i ett 

svarshäfte där frågorna 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. 

Erik Bihagen, docent i sociologi, har under året fortsatt att studera elitrekrytering på 

arbetsmarknaden (med Magnus Nermo och Lotta Stern). Bihagen har också ett pågående 

samarbete med Paul Lambert (Stirling University) om stratifieringsmått och ett med 

Liana Fox och Are Skeie Hermansen (Oslo Universitet) om arbetsmarknadsutfall för de 

med utlandsfödda föräldrar. Under året avslutades en studie med Juho Härkönen och 

Anna Manzoni (North Carolina State University) om könsskillnader i karriärrörlighet, 

och en studie om social bakgrund och arbetsmarknadsutfall (med Juho Härkönen i ett 

projekt under ledning av Fabrizio Bernardi, vid EUI, och Gabriele Ballarino, Milano). 

Katarina Boye, blev under året docent i sociologi. Forskarnätverket TransParent 

(www.transparent-project.com) publicerade antologin “Couples’ Transitions to 

Parenthood: Analysing Gender and Work in Europe” (Edward Elgar Publishing) om 

övergången till föräldraskap i åtta europeiska länder, baserad på kvalitativa intervjuer 

med blivande föräldrar. Antologin redigerades av Marie Evertsson (Sociologiska 

institutionen, Stockholms universitet) och Daniela Grunow (Göthe-Universität Frankfurt 

am Main). Boye medverkade med ett kapitel baserat på intervjuer med blivande 

föräldrar i Sverige samförfattat med Jenny Alsarve (Örebro universitet) och Christine 

Roman (Örebro universitet). Tillsammans med Marie Evertsson studerade Boye motiv 

bakom föräldraledighetens fördelning i par genom att kombinera analyser av kvalitativa 

intervjudata och kvantitativa surveydata. Boye och Evertsson studerade också uttag och 

fördelning av föräldraledighet i kvinnliga, samkönade par och olikkönade par. 

Tillsammans med Anne Grönlund (Umeå universitet) studerade Boye könsskillnader i 

kvalifikationsnivå tidigt i karriären samt hur denna skillnad hänger samman med lön. 

Hon avslutade också en studie om könslönegapets utveckling och samband med 

familjeansvar tillsammans med Charlotta Magnusson och Karin Halldén vid SOFI. Boye är 

affilierad forskare vid Stockholm University Linnaeus Center on Social Policy and 

Family Dynamics in Europe (SPaDE). 

http://www.transparent-project.com/
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Robert Erikson, professor i sociologi, har under året fortsatt analysen av ett 

forskningsmaterial där uppgifter från de s.k. UGU studierna, som administreras av den 

pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet, har kombinerats med 

registeruppgifter från SCB. Baserat på detta material gav han ett “key note-anförande” 

vid Internationella sociologförbundets (ISA) stratifieringskommittés möte i Bern i augusti och 

presenterade en uppsats vid European Sociological Consortiums (ECSR) möte i Oxford i 

september. I juni gav han sin bild av hur livskvalitet bäst bör mätas vid en konferens 

om “Quality of Life or Good Society” i Hannover, anordnad av den tyska 

vetenskapsakademin Leopoldina. Bland Eriksons uppdrag kan nämnas att han är ledamot 

av ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi), att han är ordförande för det 

vetenskapliga rådet för Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) anknutet till universitetet 

i Bamberg, och ledamot av de vetenskapliga råden för IFAU, Riksrevisionen och SNS. 

Peter Fallesen, docent i sociologi och postdok, har, tillsammans med Michael Gähler 

arbetat med ett projekt om föräldrars tidsinvesteringar samt med ett projekt om 

föräldrars bidragsberoende och barns levnadsförhållanded och utbildningsresultat med 

Lawrence Berger (UW-Madison), Marie-Louise Schultz Nielsen (Rockwool Foundation) och 

Simone Johansen (University of Copenhagen). Därutöver har han, med Benito Campos 

(Heidelberg University Hospital), påbörjat ett projekt om arbetsmarknadskonsekvenser 

of traumatiska hjärnskador bland vuxna i tider av ekonomisk förändring. Fallesen har 

också ägnat mycket tid åt att samförfatta en forskningsansökan till Nordforsk om 

konsekvenser för arbetsmarknadsutfall och familjebildning av hälsoproblem. Han har 

publicerat en artikel om tidpunkt för skilsmässa i Demography med Richard Breen, en 

artikel om effekten av alternativ till fängelse på risken för separation i Journal of Policy 

Analysis and Management med Lars H. Andersen (Rockwool Foundation), samt en artikel 

om föräldrars bidragsberoende som en följd av omhändertagande av deras barn i 

Children and Youth Services Review. Han har också publicerat ett Rockwool Foundation 

study paper och en debattartikel om ADHD i den danska tidningen Information. 

Michael Gähler, docent i sociologi och forskare vid SOFI. Under året har Gähler 

(projektledare), tillsammans med Magnus Bygren, Sociologiska institutionen, Stockholms 

universitet och Anni Erlandsson, fortsatt arbetet med det treåriga forskningsprojektet 

”Kön, föräldraskap och diskriminering på arbetsmarknaden: en multi-metodansats”, 

finansierat av Forte. Här har arbetet med flera uppsatser pågått under året. I en uppsats, 

tillsammans med Bygren och Erlandsson, undersöks om, och i vilken grad, föräldrar 

diskrimineras när de söker anställning på den svenska arbetsmarknaden. I en annan 

uppsats studerar Bygren och Gähler om ensamstående mödrars låga förvärvsfrekvens 

kan förklaras av arbetsgivares diskriminering. I en tredje uppsats undersöker Bygren, 

Gähler och Maria Brandén, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, om 
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avståndet mellan den arbetssökandes hemadress och arbetsplatsen påverkar 

arbetsgivares rekryteringsbeslut. Utöver arbetet i nämnda projekt har Gähler, 

tillsammans med Marco Tosi, University of Trento, publicerat en uppsats i Acta Sociologica 

om sambandet mellan åldern då individen lämnar föräldrahemmet och 

umgängesfrekvensen mellan generationerna. Tillsammans med Peter Fallesen inleddes 

arbetet med en uppsats om föräldrars skilsmässa och den tid som ägnas åt barnen. Med 

Sara Fritzell, Karolinska institutet, författades en uppsats om ensamstående mödrars 

självskattade hälsa. Detta arbete utvecklades i en uppsats tillsammans med Fritzell och 

Emma Fransson, Centre for Health Equity Studies, Stockholms universitet och 

Karolinska institutet, där också fäders hälsa, mätt med ett vidare mått, studerades. 

Avslutningsvis inleddes arbetet med en uppsats, tillsammans med Bygren och Charlotta 

Magnusson, om hur föräldraskap påverkar mäns och kvinnors löner och hur detta 

samband har förändrats över tid. 

Karin Halldén, doktor i sociologi, har under 2016 bland annat arbetat med ett 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.    

Jan O. Jonsson, , professor i sociologi, var under 2016 tjänstledig på 80% för en tjänst 

som Official Fellow vid Nuffield College, Oxford. Han deltog dock fortfarande i 

arbetet med levnadsnivåprojektet. Med Carina Mood arbetade han med flera artiklar om 

fattigdom, social mobilitet och ojämlikhet, där en artikel publicerades tillsammans med 

Richard Breen, Oxford. 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. Det svenska teamet genomförde också en fjärde svensk datainsamling av 

CILS-SE under 2016, finansierad av VR och FORTE. Jonsson ledde också det 

sammankopplade komparativa utbildningsprojektet ED4EU, med Per Engzell och Frida 

Rudolphi bland andra, där arbetet med en redigerad volym påbörjades. Inom området 

etnisk integration publicerade han, tillsammans med Mood och Sara Brolin Låftman, 

CHESS, två studier av ungdomars psykiska välbefinnande. Med Sara Geven, 

Amsterdams universitet och van Tubergen studerade han könsskillnader i 
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skolambitioner, med Robert Hellpap och Isabel Raabe, Oxford, interetniska sociala 

nätverk. Tillsammans med Stephanie Plenty, Institutet för framtidsstudier, publicerade 

han en artikel om etniska skillnader i socialt utanförskap i skolan. Med Mood, Paul 

Gregg, University of Bath och Lindsey Macmillan, Institute of Education, UCL London, 

studerade han intergenerationell inkomströrlighet mellan länder. Betydelsen av 

’frånvarande föräldrar’ för skilsmässobarn analyserades tillsammans med Låftman 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 publicerat flera artiklar i 

de ovanstående projekten, bland annat en om könslöneskillnader bland svenska läkare i 

Work Employment and Society och en med Anne Grönlund (Umeå Universitet) i European 

Societies om hur könsskillnader på arbetsmarknaden varierar mellan England, Tyskland 

och Sverige. Tillsammans med Sara Brolin Låftman (Chess) studerar hon samband 

mellan psykiska besvär i barndomen och utbildningsnivå som ung vuxen. Under hösten 

anordnade hon tillsammans med Kenneth Nelson en konferens för forskare inom 

socialpolitik och välfärd. 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 publicerat artiklar om fattigdomens utveckling över tid (med Jan O Jonsson 

och Erik Bihagen), om sociala konsekvenser av fattigdom (med Jan O Jonsson), och om 

barns och ungas psykiska hälsa och välbefinnande (en artikel med Stephanie Plenty och 

två artiklar med Jan O Jonsson och Sara Brolin Låftman). Hon har också studerat 

ekonomisk och social rörlighet över generationer, och deltagit i ett bokprojekt om 

barnfattigdom i Europa.  

Jenny Torssander, doktor i sociologi, har under året fortsatt arbetet med sitt treåriga 

forskningsprojekt “Min utbildning, din hälsa?” som handlar om familjefaktorer, hälsa 

och överlevnad. Inom detta projekt har hon bland annat gjort två studier om 

sambandet mellan den ena partnerns socioekonomiska resurser och 

incidens/överlevnad i olika sjukdomar hos den andra partnern. Dessa studier har 

genomförts i samarbete med forskare från Helsingfors universitet. Torssander har även 
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färdigställt en studie om utbildning och dödlighet inom syskonpar tillsammans med 

Laust Hvas Mortensen (Köpenhamns universitet) samt en studie om inkomst och 

livslängd tillsammans med kollegor vid SOFI. Därtill har hon studerat sambandet 

mellan familjesituation och sjuklighet/dödlighet hos äldre individer med forskare från 

Karolinska Institutet. Under 2016 var Torssander tjänstledig på deltid för att undervisa 

på masterprogrammet i folkhälsovetenskap vid CHESS och för att arbeta i ett 

forskningsprojekt om olika sociala/ekonomiska problem och risken för tidig död med 

Ylva B Almquist (CHESS). 

Michael Tåhlin, sedan 1998 professor i sociologi med inriktning mot levnadsnivån, har 

under året arbetat med bl.a följande projekt: (a) analyserat relationen mellan social klass, 

arbetsmotivation, arbetsintensitet och arbetskontroll i 17 europeiska länder på basis av 

data från European Social Survey (ESS) 2010; preliminära resultat presenterades i juni 

2016 vid årskonferensen för SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics), 

Berkeley; (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 under 2017 (Studentlitteratur, red. Fredrik Movitz och Åke 

Sandberg); (c) undersökt hur klass och genus är relaterade till varandra som 

grundläggande dimensioner i arbetslivets sociala och ekonomiska struktur; dataunderlag 

är LNU 2010 och European Social Survey (ESS) 2010; preliminära resultat 

presenterades vid levnadsnivåseminariet, SOFI, november 2016; projektet är ett 

samarbete med Charlotta Magnusson, SOFI. 

Arbetsrätt 

Erik Sjödin, doktor i civilrätt och sedan 1 juli 2016 universitetslektor i civilrätt, särskilt 

arbetsrätt vid SOFI.  Under 2016 har Sjödin undervisat och ansvarat för momenten om 

arbetsrätt på kurserna AKPA I och AKPA II. Utöver det har ett antal forskningsanslag 

både i eget namn och i samarbete med andra sökts. Sjödin har under 2016 publicerat ett 

antal uppsatser i arbetsrätt i nationella tidskrifter samt internationella antologier. 

Därutöver har Sjödin deltagit som inledare vid ett antal öppna seminarier vid 

Stockholms universitet. 
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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 2016 var fakultetsnämndens anslag 26 627 tkr till SOFI/FO och 8 257 tkr till 

SOFI/GU. Bidragen från forskningsråd och myndigheter år 2016 var sammanlagt 33 

201 tkr enligt följande. I tabellen rapporteras endast externt finansierade 

forskningsprojekt där kontraktet slutits mellan finansiär och SOFI.  Det innebär att t.ex. 

stipendier samt bidrag till forskningsnätverk och konferenser inte räknas in i 

totalsumman. Dessutom deltar forskare vid SOFI också i forskningsprojekt med andra 

huvudmän än SOFI. 

 

Forskningsfinansiering  

Projektledare Projektnamn  Finansiär Beviljade 
bidrag 
(tkr) 

Björklund, 
Anders 

FORTE-center FORTE 5 500     

Boschini, 
Anne 

Långsiktiga effekter av 
att avlägga 
högskoleexamen under 
en lågkonjunktur 

IFAU 647      

Boschini, 
Anne 

Nudging- vägen till mer 
jämställda anställnings- 
och befordrings-
förfaranden? 

FORTE 1 000 

Boye, 
Katarina 

Föräldraskapsideal och 
deras förverkligande. 

Försäkringskassan 987      
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Föräldrars uppfattning 
om vas som underlättar 
och förhindrar 

Böhlmark, 
Anders 

Juniorforskare: 
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 939     

Esser, Ingrid Matchning av 
arbetspreferenser för 
hållbara arbetsliv  

VR 1 209  

Esser, Ingrid Uppsala universitet: 
Global ekonomisk kris, 
institutionell förändring 
och ojämlikhet i 
komparativt perspektiv 

VR 1 409 

Estrada, 
Felipe 

Den ojämlika 
brottsligheten: En studie 
av brottslighetens sociala 
och rumsliga förändring 

VR 1 791 

Jonsson, Jan 
O 

Hur påverkar 
utbildningssystem 

VR 1 000 

Korpi, Tomas Programstöd 
välfärdssamhället: Mot 
ett hållbart samhälle? 
Välfärdsstatens 
institutioner och 
individuella resurser i ett 

FORTE 2 000 
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föränderligt Europa 

Lindahl, 
Lena 

Juniorforskare: 
Övergången från skola 
till arbetsmarknad för 
yrkeselever 

FORTE 776 

Lindh, Arvid Institutionell tillit och 
välfärdspolitiska 
preferenser ur ett 
länderjämförande 
perspektiv: Marknadens 
bortglömda roll 

VR 1 132 

Lindquist, 
Matthew 

Sociala nätverk, sociala 
interaktioner och brott 

VR 1 005 

Magnusson, 
Charlotta 

Arbetsmarknadens 
förlorare och vinnare - 
Longitudinella studier 
av hur 
uppväxtförhållanden och 
överföringar mellan 
generationer är relaterade 
till unga vuxnas villkor 
och val på 
arbetsmarknaden 

FORTE 1 230 

Magnusson, 
Charlotta 

Är kvinnors 
könsatypiska yrkesval 
ett “vinnande” val? 

VR 1 093 

Mood, 
Carina 

IFFS: Programstöd 
välfärdssamhället: Mot 
ett hållbart samhälle? 
Välfärdsstatens 
institutioner och 
individuella resurser i ett 
föränderligt Europa 

FORTE 996 



 26 

Nelson, 
Kenneth 

Sociologiska 
Institutionen: SPADE 

VR 1 000 

Nelson, 
Kenneth 

EU/ Ingrid EU/European Council 1 410 

Nelson, 
Kenneth 

Nätverket för forskning 
om socialpolitik och 
välfärd 

FORTE 150 

Nieuwenhuis, 
Rense 

Investeringar mot 
fattigdom: Den 
förändrade balansen 
mellan offentliga tjänster, 
bidrag och 
transfereringar, samt 
arbete i Sverige och den 
Europeiska unionen. 

FORTE 800 

Norström, 
Thor 

Finanskrisens påverkan 
på folkhälsan 

FORTE 830 

Pfann, 
Gerhard 

Direct an Indirect 
Employment Effects of 
Firing Costs in Swedish 
Firms 

IFAU 1 074 

Rojas, Yerko Självmordsbeteende från 
ett livscykelperspektiv 

FORTE 800 

Stenberg, 
Sten-Åke 

Sociala processer på den 
svenska 
bostadsmarknaden - 
marginalisering och 
återetablering 

FORTE 1 430 
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Torssander, 
Jenny 

Din utbildning, min 
hälsa? Betydelsen av 
familjemedlemmars 
socioekonomiska resurser 
för individers hälsa, vård 
och överlevnad. 

FORTE 900 

Wadensjö, 
Eskil 

Ensamkommande 
flyktingbarn på väg i det 
svenska samhället. 

Delmi, Regeringskansliet 456 

Wadensjö, 
Eskil 

Kartläggning av 
forskning och kunskap 
om mottagandet av 
ensamkommande barn i 
Sverige och andra länder 

Regeringskansliet 400 

Wadensjö, 
Eskil 

EU/STYLE EU/FP7 307 

       33 201 

 

 

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 Studieordningen arbetsliv och arbetsmarknad (AA, 180 

hp), inom vilket studenterna läser två terminer hos AKPA. Det totala antalet studenter 

(inklusive AA studenterna) var 120 på AKPA I och 66 på AKPA II under vårterminen 

och 137 på AKPA I och 41 på AKPA II under höstterminen. 

AKPA ger även en kurs i Arbetsmarknadspolitik och ekonomi (7,5 hp) inom 

Studie- och yrkesvägledar-programmet varje hösttermin, en kurs som också ges som 
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fristående kurs. Under höstterminen 2016 var det 64 studenter som läste den inom 

programmet och 28 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 2016 var det på vårterminen 69 

studenter som läste den inom programmet och 15 som fristående. På höstterminen var 

det 82 studenter som läste den inom programmet och 10 studenter som fristående. 

Under 2016 gavs dessutom den fristående kursen Sociologiska perspektiv på 

arbetsmarknaden i teori och praktik (7,5 hp) som på vårterminen hade 9 och på 

höstterminen 12 studenter.  

Under året har AKPA slutligen återupptagit sin uppdragsutbildningsverksamhet. 

Under höstterminen gavs således kursen Samhällsekonomi, lönebildning och fackliga 

utmaningar (7,5 hp) för Tjänstemännens centralorganisation med deltagande av 15 

studenter. 

Personalen har under året bestått av två professorer, fyra docenter, en 

universitetslektor, en biträdande studierektor och en studieadministratör. 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), 

Anders Böhlmark (SOFI), Karin Halldén (SOFI), Henrik Lindberg (Ratio), Fredrik Movitz 

(Sociologiska institutionen, SU), Martin Nybom (SOFI) och Jenny Säve-Söderbergh (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 skrev brittiska the Guardian om Michael Gählers och Eva-Lisa 

Palmtags forskning om sambandet mellan skilsmässor och barns utbildning och 

psykiska välbefinnande. The Wall Street Journal uppmärksammade Lena Lindahls 

forskning (med David Åkerlund, Bart Golsteyn och Hans Grönqvist) om 

tidspreferenser och kriminalitet. Internationellt uppmärksammades också Simona 

Bejenarius forskning om ekonomiska incitament, fertilitet och barns hälsa, Peter 

Fallesens forskning om ADHD samt Matthew Lindquists forskning (med Randi 

Hjalmarsson) om sambandet mellan allmän värnplikt och kriminalitet. Nationellt 

uppmärksammades exempelvis Susanne Alms forskning om människors framtidssyn i 

Sydsvenskan. Erik Sjödin intervjuades om sin avhandling i Lag & Avtal. Karin Halldéns 

och Anders Stenbergs forskning om RUT-avdraget uppmärksammades i tidskriften 

Arbetsvärlden. Kenneth Nelsons intervjuades i Sveriges Radio om ökade inkomstklyftor 

och Marianne Sundström intervjuades i Svenska Dagbladet om kvinnors deltidsarbete. 

Därtill deltog ett antal SOFI-forskare vid en rad evenemang under Almedalsveckan. 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 och Simona Bejenariu (HT), hölls 29 

seminarier under året. På seminarieserien Social stratifiering, välfärd och socialpolitik, som 

leddes av Karin Halldén (VT), Peter Fallesen (HT) och Rense Nieuwenhuis hölls 18 

seminarier under året. Rubrikerna återfinns i Appendix.  

För det fjärde gästas SOFI varje år av forskare. Under 2016 vistades 18 forskare 

och doktorander för kortare eller längre perioder vid SOFI.  En förteckning finns i 

Appendix. 

Slutligen deltar forskare från SOFI i olika internationella samarbetsprojekt. 

Exempelvis är Robert Erikson ordförande för det vetenskapliga rådet för National 

Education Panel Study (NEPS) vid universitetet i Bamberg. Kenneth Nelson är medlem 

av styrgruppen för EU-projektet Inclusive Growth Research Infrastructure Diffusion 

(InGRID), Eskil Wadensjö är styrelsemedlem i ENRSP (European Network for 
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Research on Supplementary Pensions) och Michael Tåhlin är ledamot av styrelsen för 

European Social Survey (ESS). Mer detaljer finns på institutets hemsida och på 

forskares personliga hemsidor. 

 

Ledning 
 
SOFI leds av en styrelse, som ska bestå av en ordförande samt minst fem och högst tio 

andra ledamöter. Majoriteten av ledamöterna ska vara vetenskapligt kompetenta 

(doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens). Institutets föreståndare 

ingår i styrelsen. En personalrepresentant samt två 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 2016 

 

(ordförande vakant), Fredrik Jansson Dahlén (Arbetsförmedlingen, vice ordförande), 

Daniel Hallberg (Inspektionen för socialförsäkringen), Elisabeth Hopkins 

(Försäkringskassan), Anna Lilja Qvarlander (Sveriges kommuner och landsting), Sten-Åke 

Stenberg (föreståndare), Jenny Säve-Söderbergh (personalrepresentant) samt Julia Boguslaw 

och Sara Kjellsson (studeranderepresentanter). 

 
Suppleanter vid slutet av 2016 

 

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 2016 

 

Ledningsgruppen bestod vid slutet av 2016 av Sten-Åke Stenberg (föreståndare), Olof 

Bäckman (stf föreståndare), Anders Björklund, Markus Jäntti, Tomas Korpi (studierektor, 

AKPA), Matthew Lindquist, Per Lundborg, 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 2016  

 

Susanne Alm FD, docent i sociologi, forskare 

Isabelle Andersson, ekonomi- och personalhandläggare, tjl 

Pernilla Andersson Joona FD, docent i nationalekonomi, forskare 

Simona Bejenariu, FD nationalekonomi, postdok 

Martin Berlin, doktorand i nationalekonomi 

Erik Bihagen FD, docent i sociologi, universitetslektor 

Anders Björklund professor i nationalekonomi särskilt utvärderande 

arbetsmarknadsforskning sedan 1990 

Julia Boguslaw EM, doktorand 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 

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 

Iman Dadgar doktorand i nationalekonomi 

Laure Doctrinal doktorand i sociologi 

Karin Edmark FD, docent i nationalekonomi, universitetslektor 

Mari Eneroth forskningsassistent 

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 

Karin Hederos Eriksson FD i nationalekonomi, forskare 

Anni Erlandsson doktorand i sociologi 

Ingrid Esser FD i sociologi, forskare 

Peter Fallesen FD, docent i sociologi, postdok 

Ante Farm TeknL, FD, docent i nationalekonomi, forskare  

Maria Forslund doktorand i sociologi 

Daniel Fredriksson doktorand i sociologi 
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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 forskningsassistent 

Niklas Kaunitz doktorand i nationalekonomi 

Sara Kjellsson doktorand i sociologi 

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 

Helen Lindqvist-Katz, biträdande studierektor AKPA 

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 

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 

Eva-Lisa Palmtag doktorand i sociologi  

Stephanie Plenty FD i sociologi, forskare 

André Richter FD 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  

Jan Sauermann FD i nationalekonomi, postdok 

Roujman Shahbazian doktorand i sociologi 

Sebastian Sirén doktorand i sociologi 

Ola Sjöberg FD, professor i sociologi 

Erik Sjödin Jur. Dr., universitetslektor 
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Sverker Sjöstrand forskningsassistent 

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 

Georg Treuter forskningsassistent 

Jenny Torssander FD i sociologi, forskare 

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 2016  

 

Anton Blanck amanuens 

Carin Eisenstein amanuens 

Patrik Gränsmark FD i nationalekonomi, postdok 

Martin Nybom FD i nationalekonomi, postdok 

Åsa Rosén professor i nationalekonomi 
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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 

Alm, S. 2016. “Drug Abuse and Life Chances - Do Childhood Conditions Matter? 

Results from a Swedish Life-Course Study”, Advances in Life Course Research, 32, 1-11.  

Alm, S. & Låftman, S., B. 2016. “Future Orientation Climate in the School Class: 

Relations to Adolescent Delinquency, Heavy Alcohol Use, and Internalizing 

Problems”, Children and Youth Services Review, 70, 324-331. 

Andersson, L. 2016. “Gender, Family Life Course and Attitudes towards Divorce in 

Sweden”, Acta Sociologica 59, 51-67. 

Bäckman, O. & Nilsson, A. 2016. “Long Term Consequences of Being not in 

Employment, Education or Training as a Young Adult. Stability and Change in Three 

Swedish Birth Cohorts”, European Societies 18, 136–157. 

Böhlmark, A, Holmlund, H. Lindahl, M. 2016. “Parental Choice, Neighbourhood 

Segregation or Cream Skimming? An analysis of School Segregation after a Generalized 

Choice Reform”, Journal of Population Economics 29(4), 1155-1190. 

Böhlmark, A., Grönqvist, E. & Vlachos, J. 2016. “The Headmaster Ritual: The 

Importance of Management for School Outcomes”, Scandinavian Journal of Economics 

118(4), 912-940. 

Carlsson, M. & Rooth, D. 2016. “Employer Attitudes, the Marginal Employer and the 

Ethnic Wage Gap”, ILR Review 69(1), 227-252. 

Celikaksoy, A. 2016. “Household Formation Behavior: An Analysis of Relative 

Education and Exogamy for Descendants of Immigrants in Sweden”, Ethnicities, 16(4), 

547-567. 
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de Grip, A., Sauermann, J. & Sieben, I. 2016. “The Role of Peers in Estimating Tenure-

Performance Profiles: Evidence from Personnel Data”, Journal of Economic Behavior & 

Organization 126, 39-54. 

Dohmen, T. & Sauermann, J. 2016. “Referee Bias”, Journal of Economic Surveys 30(4), 679-

695. 

Edmark,K., Liang,C., Mörk, E. & Selin, H. 2016. “The Swedish Earned Income Tax 

Credit: Did It Increase Employment?” Finanzarchiv 72(4), 475-503. 

Erikson, R. 2016. “Is it Enough to be Bright? Parental background, Cognitive Ability 

and Educational Attainment”, European Societies 2:117-135. 

Estrada, F., Bäckman, O. & Nilsson, A. 2016. “The Darker Side of Equality? The 

Declining Gender Gap in Crime: Long Term Historical Trends and an Enhanced 

Analysis of Staggered Birth Cohorts”, British Journal of Criminology, 56, 1272–1290. 

Fallesen, P. 2016. “Downward Spiral: The Impact of Out-of-Home Placement on 

Paternal Welfare Dependency”, Children and Youth Services Review 66, 45-55. 

Fallesen, P. & Breen, R. 2016. “Temporary Life Changes and the Timing of Divorce.” 

Demography 53 (5), 1377–98. 

Fox, L. 2016. “Parental Wealth and the Black–White Mobility Gap in the U.S.”, The 

Review of Income and Wealth 62(4), 706-723. 

Grönlund, A. & Magnusson, C. 2016. “Family-Friendly Policies and Women´s Wages – is 

there a Trade-Off? Skill Investments, Occupational Segregation and the Gender Pay 

Gap in Germany, Sweden and the UK” European Societies 18(1), 91-113. 

Halldén, K., Levanon, A. & Kricheli-Katz, T. 2016. “Does the Motherhood Wage 

Penalty differ by Individual Skill and Country Family Policy? A Longitudinal study of 

ten European Countries”, Social Politics 23(3), 363-388. 

Hederos Eriksson, K., Hjalmarsson, R., Lindquist, M. J. & Sandberg, A. 2016. “The 

Importance of Family Background and Neighborhood Effects as Determinants of 

Crime”, Journal of Population Economics 29(1), 219-262. 
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Karlsson, P., Magnusson C. & Svensson, J. 2016. “Does the Familial Transmission of 

Drinking Patterns persist into Young Adulthood? A 10-year Follow up”, Drug and 

Alcohol Dependence 168, 45-51. 

Lagergren, J., Andersson, G., Talbäck, M. Drefahl, S., Bihagen, E., Härkönen, J., 

Feychting, M., & Ljung, R. 2016. “Marital Status, Education and Income in relation to 

the Risk of Esophageal and Gastric Cancer by Histological Type and Site”, Cancer 

122(2), 207–212. 

Lundborg, P. & Skedinger, P. 2016. “Employer Attitudes towards Refugee Immigrants: 

Findings from a Swedish Survey”, International Labour Review 155(2), 315-337. 

Lundborg, P., Nilsson, A. & Rooth, D. 2016. “The Health-Schooling Relationship: 

Evidence from Swedish Twins”, Journal of Population Economics 29, 1191-1215. 

Magnusson, C. 2016. “The Gender Wage Gap in Highly Prestigious Occupations: a 

Case Study of Medical Doctors”, Work, Employment and Society 30, 40-58. 

Mood, C. & Jonsson, J. O. 2016. “The Social Consequences of Poverty: An Empirical 

Test on Longitudinal Data”, Social Indicators Research 127, 633-52. 

Mood, C. & Jonsson, J. O. 2016. “Trends in Child Poverty in Sweden: Parental and 

Child Reports”, Child Indicators Research 9(3), 825-854. 

Mood, C., Jonsson, J. O. & Brolin Låftman, S. 2016. “Immigrant integration and youth 

mental health in four European countries.” European Sociological Review 32(6), 716-729. 

Niknami, S. 2016. “Intergenerational Transmission of Education among Female 

Immigrants“, Review of Economics of the Household 14(3), 715-744. 

Norström, T. & I. Rossow, 2016. “Alcohol Consumption as a Risk Factor for Suicidal 

Behavior: a Systematic Review of Associations at the Individual and at the Population 

Level”, Archives of Suicide Research 20, 489-506. 

Nybom, M. & Stuhler, J. 2016. “Heterogeneous Income Profiles and Life-Cycle Bias in 

Intergenerational Mobility Estimation”, Journal of Human Resources 51(1), 239-268. 
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Pape, H. & Norström, T. 2016. “Associations between Emotional Distress and Heavy 

Drinking among Young People: A Longitudinal study”, Drug and Alcohol Review 35, 170-

176. 

Plenty, S. & Mood, C. 2016. “Money, Peers and Parents: Social and Economic Aspects 

of Inequality and Youth Wellbeing”, Journal of Youth and Adolescence 45(7), 1294-1308. 

Rojas, Y & Stenberg, S-Å. 2016. “Evictions and Suicide - a Follow up Study of almost 

22,000 Swedish Households in the Wake of the Global Financial Crisis”, Journal of 

Epidemiology and Community Health 70(4), 409-413. 

Torssander, J., Ahlbom, A., & Modig, K. 2016. “Four Decades of Educational 

Inequalities in Hospitalization and Mortality among Older Swedes”, PloS one, 11(3). 

Tosi, M. & Gähler, M. 2016. “Nest-Leaving, Childhood Family climate and Later 

Parent-Child Contact in Sweden”, Acta Sociologica 59(3), 249-268. 

Åkerlund, D., Golsteyn, B., Grönqvist, H. & Lindahl, L. 2016. “Time Discounting and 

Criminal Behavior”, PNAS 113 (22), 6160-6165. 

Artiklar i internationella tidskrifter, ej ISI-noterade 

Breen, R., Mood, C. & Jonsson, J. O. 2016. “How Much Scope for a Mobility Paradox? 

The Relationship between Social and Income Mobility in Sweden”, Sociological Science. 

Ferrarini, T., Nelson, K. & Palme, J. 2016. “Social Transfers and Poverty in Middle- and 

High-Income Countries – A Global Perspective”, Global Social Policy 16(1), 22-46. 

Gallie, D., Gebel, M., Giesecke, J., Halldén, K., van der Meer, P. & Wielers, R. 2016. 

“Quality of Work and Job Satisfaction: Comparing Female Part-Time Work in four 

European Countries” International Review of Sociology/Revue Internationale de Sociologie 26(3), 

457-481. 

Jonsson, J. O., Mood, C. & Bihagen, E. 2016. “Poverty Trends during two Recessions 

and two Recoveries: Lessons from Sweden 1991–2013” IZA Journal of European Labor 

Studies 5(3). 

Santavirta, T. 2016. Invited commentary: “The longterm impact of forced migration 

during childhood on adult health”, SSM - PopulationHealth 2, 914–916. 
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Sauermann, J. 2016. “Performance Measures and Workers’ Productivity”, IZA World of 

Labor 260. 

Stenberg, A. & Westerlund, O. 2016. “Flexibility at a Cost - Should Governments 

Stimulate Tertiary Education for Adults?” Journal of the Economics of Ageing 7, 69-86. 

Böcker och bokkapitel, internationella 

Evertsson, M. & Boye, K. 2016. “The Gendered Transition to Parenthood: Lasting 

Inequalities in the Home and in the Labor Market”, i Emerging Trends in the Social and 

Behavioral Sciences: An Interdisciplinary, Searchable, and Linkable Resource, 1–16. 

Alsarve, J., Boye, K.  & Roman, C. 2016. “The Crossroads of Equality and Biology. The 

Child’s Best Interests and Constructions of Motherhood and Fatherhood in Sweden”, i 

Grunow, D. & Evertsson, M. (red.) Couples’ Transitions to Parenthood: Analysing Gender and 

Work in Europe. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 

Bihagen, E., & Härkönen, J. 2016. “The direct and indirect effects of social background 

on occupational positions in Sweden: New evidence on old questions”, i Ballarino, G, 

& Bernardi, F. (red.) Education, Occupation and Social Origin: A comparative analysis of the 

transmission of socio-economic inequalities. Cheltenham: Edward Elgar 

Gerdes, C. & Wadensjö, E. 2016. “Post-enlargement Migration and Adjustment in a 

Receiving Country: The Case of Sweden”, i Martin Kahanec & Klaus F. Zimmermann 

(red.), Labor Migration, EU Enlargement, and the Greta Recession. Springer Press. 

Rudophi, F. & Erikson, R. 2016. “Social selection in formal and informal tracking in 

Sweden”, i H-P. Blossfeld, S. Buchholz, J. Skopek & M. Triventi (red.) Secondary 

education models and social inequality: an international comparison. Cheltenham: Edward Elgar. 

Sjödin, E. 2016. “Worker involvement and the EU Takeover Bids Directive: 

the Swedish case”, i Jan Cremers & Sigurt Vitols (red.) Takeovers with or without worker 

voice: workers’ rights under the EU Takeover Bids Directive. Bryssel: ETUI. 

Böcker och bokkapitel, svenska  

Dølvik, J. E., Herzfeld Olsson, P., Malmberg, J. & Sjödin, E. 2016. “EU och 

gränsöverskridande arbete – mer än bara utstationering”, i Bernard Johann Mulder, 
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Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik & Tron Løkken Sundet (red.) Sui Generis 

Festskrift til Stein Evju. Oslo: Unversitetsforlaget. 

Eklund, R. & Sjödin, E. 2016. “Rättsfallssamling i arbetsrätt”, 6. uppl. Stockholm: 

Wolters Kluwer. 

Tåhlin, M.  2016. “Kunskap, frihet och lärande: Social rang och det goda arbetet”, i 

Shirin Ahlbäck Öberg, m.fl. (red.) Det hotade universitetet. Stockholm: Dialogos förlag. 

Wadensjö, E. 2016. “Lärlingsutbildning - en möjlig väg in till arbetsmarknaden?” i 

Marinette Fogde (red.), Hållbart arbetsliv för yngre och äldre. Norrköping: Arbetets museum. 

Wadensjö, E. 2016. “Carl Adolph Agardh och ekonomiska kriser”, i Makropolitik i kris. 

En vänskrift till Lars Jonung med anledning av hans 70-årsdag. Lunds Universitet, Knut 

Wicksell Policy Paper 2016:1. 

Populärvetenskap, rapporter och övriga publikationer  

Angelov, N & Edmark, K. 2016. “När skolan själv får välja – en ESO-rapport om 

friskolornas etableringsmönster”, ESO-rapport 2016:3. 

Çelikaksoy, A. & Wadensjö, E. 2016. “Mapping Experiences and Research about 

Unaccompanied Refugee Minors in Sweden and Other Countries”, IZA Discussion Paper 

10143. 

Çelikaksoy, A. & Wadensjö, E. 2016. “Stötta ensamkommande fram till 21 år”, Dagens 

Samhälle. 

Çelikaksoy, A. & Wadensjö, E. 2016. “Missuppfattningar om studier av 

ensamkommande barn” Ekonomisk Debatt 44(2), 73-77. 

Çelikaksoy, A. & Wadensjö, E. 2016. “Hur har de ensamkommande barnen det i 

Sverige?”, Socialmedicinsk tidskrift 93(1), 28–42. 

Çelikaksoy, A. & Wadensjö, E. 2016. “Kartläggning av erfarenheter och forskning om 

ensamkommande flyktingbarn i Sverige och andra länder”, Rapport till 

Arbetsmarknadsdepartementet, mars 2016. 
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Esser, I. & Palme, J. 2016. “Thematic Report on retirement regimes for workers in 

arduous or hazardous jobs, Sweden, 2016.” European Social Policy Network (ESPN). 

Report for the European Commission, Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit: 

Modernisation of social protection systems. European Union, 2016. 

Landersø, R. & Fallesen, P. 2016. “Psychiatric Hospital Admission and Later Mental 

Health, Crime, and Labor Market Outcomes”, Rockwool Foundation Research Unit 

Study Paper. 

Sim, J., Kawk, J., Kim, W. Nam, Y., Byun, Y., & Yun, K. 2016. “A comparative study on 
the supported employment for those with disabilities in major OECD countries”, EDI 
Policy Report 2016-01.  

Sjödin, E. 2016. “Erik Sjödin anmäler: Ultima Ratio: Svenska konfliktregler i ett 

internationellt perspektiv”, Arbetsmarknad & arbetsliv 3/4, 108-112.  

Sjödin, E. 2016. “Lön istället för minimilön föreslås för utstationerade arbetstagare”, 

EU & arbetsrätt 1, 4. 

Sjödin, E. 2016. “Många krumbukter för att värna svensk modell vid utstationering”, 

EU & Arbetsrätt 4, 3. 

Sjödin, E. 2016. “Uppfriskande från common las-sfären”, EU & arbetsrätt 1, 8. 

Stenberg, A. 2016. “Att välja utbildning, betydelse för individ och samhälle. 

Studievägledning – Gymnasieval – Vuxenutbildning”  Stockholm: SNS förlag. 

Wadensjö, E. 2016. “Dags att reformera arbetsskadeförsäkringen”, Dagens arbete, 3 maj 

2016. 

Wadensjö, E. 2016. “Recension av Jennifer Lee och Min Zhou, The Asian American 

Achievment Paradox, Russel Sage  Foundation”, Ekonomisk Debatt 3, 63-65. 

Wadensjö, E. 2016. “Recension av Lars Walter (red.), Mellan Jobb. Omställningsavtal 

och stöd till uppsagda i Sverige”, Arbetsmarknad & Arbetsliv, 22(2), 72-75. 
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Avhandlingar, doktorsavhandlingar  

Nummer i avhandlingsserien 

94: André Richter: Essays on the Intergenerational Transmission of Disadvantage. 

SOFI Working papers 

Per Engzell. What Do Books Proxy for? A Cautionary Tale. 1/2016. 
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Appendix 
 
Detta appendix är sammansatt i syfte att arkivera detaljer kring insatser från forskare 

vid SOFI vad gäller samverkan, ansvar för hela kurser samt föreläsningar och 

kursansvar för kurser på avancerad nivå (d-kurser/magisterkurser och kurser på 

forskarutbildningen), presentationer vid SOFI:s seminarieserier och gästforskare som 

vistats vid SOFI under året. 

 
Samverkan 2016 
 

Anders Björklund 

Ledamot av lärarförslagsnämnd nummer III. 

Ledamot av styrelsen för Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms 

universitet. 

Ledamot av fakultetens budgetgrupp. 

Ordförande i användarrådet för arbetsmarknadsstatistik vid SCB. 

Ledamot av SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) förtroenderåd. 

Medlem av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin). 

Sakkunnig för Norges Forskningsråd. 

 

Erik Bihagen 

Ledamot i Fortes bedömningsgrupp Arbetsmarknad. 

Ledamot av styrgruppen för Svensk nationell datatjänst (SND). 

Ledamot av Statistiska centralbyråns referensgrupp för MONA-systemet. 

 

Anne Boschini 

Ledamot i Fortes beredningsgrupp “Socialpolitik och sociala förändringar”.  

Ledamot i Försäkringskassans vetenskapliga råd (fram till juni 2016).  

Ledamot i Ekonomisk Debatts redaktion. 

Skrev en underlagsrapport för Finanspolitiska rådet angående den årliga bilagan om 

ekonomisk jämställdhet till budgetpropositionen (Rapport till Finanspolitiska rådet 

2016/2).  

 

Katarina Boye 

Inbjuden talare vid konferensen Active.All, anordnad av Sloveniens Ministry of Labour, 

Family, Social Affairs and Equal opportunity, Ljubljana, Slovenien. 
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Olof Bäckman 

Expert i “Utredningen om en modern föräldraförsäkring”, Socialdepartementet. 

Medlem av International Advisory Comittee för Horizon 2020-projektet “Overcoming 

job-insecurity in Europe” (NEGOTIATE). 

Suppleant i Stockholms universitets Hörandeförsamling. 

Ledamot av betygskommittéen till Gabriella Olssons avhandling “Expressions of 

Context. Studies of Schools, Families and Health Risk Behaviours”, Sociologiska 

institutionen, Stockholms universitet. 

 
Karin Edmark  
Panelmedlem vid SNS seminarium om Välfärdsutredningen samt vid SNS Skolpolitiska 

konferens. 
 

Robert Erikson 

Ledamot av ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi)  

Ledamot av CHESS styrelse 

Ordförande för det vetenskapliga rådet för National Education Panel Study (NEPS) vid 

universitetet i Bamberg.  

Ledamot av IFAU:s vetenskapliga råd. 

 

Michael Gähler 

Ledamot av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, Stockholms universitet. 

Medlem av forskarnätverket Divorce in Cross-National Perspective: A European 

Research Network. 

Arrangör av The 14th European Network Meeting for the Sociological and 

Demographic Study of Divorce, Långholmen Conference, 13-15 oktober. 

Medlem av nomineringskommittéen för “The Annual Rosabeth Moss Kanter Award 

for Excellence in Work-Family Research 2015”. 

 

Jan O Jonsson 

Ledamot av KVA (Kungliga Vetenskapsakademin) 

Ledamot av styrelsen av European Consortium of Sociological Research (ECSR) 

Ledamot av det vetenskapliga rådet vid Mannheimer Zentrum für Europäische 

Sozialforschung (MZES), Universitetet i Mannheim 

Consultant Editor, Acta Sociologica. 

 

Tomas Korpi 

Ledamot i Arena Idés vetenskapliga råd. 

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

Ledamot av forskningsrådet vid Arbetslöshetskassornas Samorganisation. 

 

Matthew Lindquist 

Gästredaktör för tidskriften Labour Economics specialnummer “Labour Economics 

and Crime”. 

Ledamot av betygsnämnden vid Patrick Bennets doktorsavhandling med titeln “Essays 

in Education, Crime, and Job Displacement”, Nationalekonomiska institutionen, 

Copenhagen Business School, 7 juni 2016. 

Ledamot av programkommittéen, European Association of Labour Economists 

Årsmöte, St. Gallen, september 2017. 

Extern sakkunnig för Rasmus Landersos docentansökan, Rockwool Foundation, 

Köpenhamn, januari 2017. 

Ledamot av programkommittéen, the 8th Transatlantic Workshop on the Economics 

of Crime, Stockholm, 30 september – 1 oktober 2016. 

Ledamot av programkommittéen, European Association of Labour Economists 

Årsmöte, Ghent, september 2016. 

Ledamot av programkommittéen, “The Intergenerational Transmission of Economic 

Status: Exposure, Heritability, and Opportunity”, Madrid, maj 2016. 

 

Carina Mood 

Ordförande för beredningsgrupp 2 i RJ 

Deltagare i panel för bedömning av ansökningar i programmet VAM (Välfärd, arbete, 

migration) i Norska Forskningsrådet. 

 

Kenneth Nelson  

Ledamot av styrelsen för Foundation for International Studies on Social Security 

(FISS).  

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

Medlem av styrgruppen för Inclusive Growth Research Infrastructure Diffusion 

(InGRID)  

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

Dynamics in Europe (SPaDE)  

Ordförande i den svenska sektionen av ESPAnet. 

Vetenskaplig expert i European Social Policy Network (ESPN). 

Vetenskaplig expert i European Social Monitor (ESM). 

Vetenskaplig expert i European Social Network (ESN). 
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Rense Nieuwenhuis 

Extern granskare för European Institute for Gender Equality (EIGE). 

Koordinator av the Special Interest Group on Public and Economic Policy inom Work 

and Family Researchers Network (WFRN) 

Medlem av redaktionskommittéen för Sociological Research Online 

Ansvarig för SOFI:s seminarieserie “Social Stratification, Welfare and Social Policy” 

(SWS) tillsammans med Peter Fallesen. 

Medlem av the Repository Commission of the Work and Family Commons (WFC), 

Work and Family Researchers Network (WFRN) 

 

Ola Sjöberg 

Ledamot av styrelsen för European Social Survey (ESS). 

 

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 

 

Marianne Sundström 

Ledamot av Stockholms regionala etikprövningsnämnd för övrig forskning (ersättare).  

Vice ordförande för Stockholms universitets konstförening. 

 

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 

Sakkunnig vid bedömning av professur i sociologi, Umeå universitet 

Diverse föredrag, presentationer, kommentarer (Arbetsmarknadsdep., 

Arbetsmiljöverket, SND, m.fl.) 
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Eskil Wadensjö 

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 

Expert i Delegationen för jämställdhet i arbetslivet  

Medlem av Global Utmanings samhällsekonomiska råd  

Ledamot av Scientific Advisory Board för EU:s JIP om äldreforskning.  

Styrelsemedlem av ENRSP (European Network for Research on Supplementary 

Pensions) 

 

Kursansvar mm.   

Kursansvar på grundläggande nivå 

AKPA 

Arbetsrätt, Erik Sjödin var kursansvarig 

Arbetsmarknadsekonomi 1: Introduktion, Jenny Säve-Söderbergh var kursansvarig 

Management 1: Ledarskap och organisation, Fredrik Movitz var kursansvarig 

Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet, Karin Edmark var 

kursansvarig 

Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv, Henrik Lindberg var kursansvarig  

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

kursansvarig. 

Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö, Ola Sjöberg var kursansvarig 

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

Arbetsmarknadspolitik och ekonomi, Pernilla Andersson Joona var kursansvarig. 

Löner, lönebildning och lönestruktur, Anders Böhlmark och Anne Boschini var 

kursansvariga. 

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

kursansvarig. 
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Samhällsekonomi, lönebildning och fackliga utmaningar, Tomas Korpi var kursansvarig. 

Övrigt 
Komparativ sociologi, Sociologiska Institutionen, Stockholms universitet. Ingrid Esser 
var kursansvarig. 
 
Social stratifiering på arbetsmarknaden, del II, Sociologiska institutionen, Stockholms 
universitet. Karin Halldén var kursansvarig. 
 
Vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete, Södertörns högskola. Yerko 
Rojas var kursansvarig. 

 

Kursansvar och föreläsningar på avancerad nivå och forskarnivå 
 
Social Stratification and Health, Folkhälsovetenskap, CHESS, Stockholms universitet. 
Jenny Torssander var kursansvarig. 
 
Social Stratification, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Erik Bihagen och 
Charlotta Magnusson var kursansvariga. Jan O. Jonsson, Martin Nybom, Jenny Torssander och 
Michael Tåhlin föreläste. 
 
Economics of Inequality, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. 
Matthew Lindquist var kursansvarig. Markus Jäntti, Lena Lindahl, Susan Niknami och Jenny 
Säve-Söderbergh föreläste. 

 

Family Sociology, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Katarina Boye var 

kursansvarig. 

 

Labor markets, economic growth and inequality, Sociologiska institutionen, Stockholms 

universitet. Michael Tåhlin var kursansvarig. 

 

Kvantitativ metod med kriminologisk inriktning, Kriminologiska institutionen, 

Stockholms universitet. Olof Bäckman föreläste. 

 

  



 48 

Presentationer vid SOFI:s seminarieserier 2016 
 

Seminarieserien i Arbetsmarknadsekonomi 
 

Datum Talare Titel/forskningsområde 

21/1 Martin Berlin (SOFI) Assessing the Cardinality of Subjective 

Well-Being Measures 

28/1 André Richter (SOFI) When Mobility Meets Fertility: The Role 

of Fertility Differences for 

Intergenerational Mobility Estimates 

4/2 Francis Kramarz 

(CREST, Ecole 

polytechnique, ENSAE) 

Insurance Between Firms: The Role of 

Internal Labor Markets 

11/2 Benjamin Elsner (IZA 

Bonn) 

A Big Fish in a Small Pond: Ability Rank 

and Human Capital Investment 

18/2 Thomas Cornelissen 

(University of York) 

Who Benefits from Universal Childcare? 

Estimating Marginal Returns to Early 

Childcare Attendance 

25/2 Massimo Anelli (Bocconi 

University)  

Foreign Peer Effects and Native Major 

Choices 

10/3 Climent Quintana-

Domeque (University of 

Oxford) 

Choosing Season of Birth 

17/3 Gerald Pruckner 

(University of Linz and 

SOFI) 

Cutting Fertility? The Effect of Cesarean 

Deliveries on Subsequent Fertility and 

Maternal Labor Supply 

31/3 Vincent Boucher (Laval 

University)  

My Friend Far Far Away 
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7/4 Marie Lalanne (SAFE 

and Goethe University 

Frankfurt)  

Job Networks and Independent Board 

Appointments: Evidence from US 

Publicly Quoted Companies 

14/4 Anders Björklund (SOFI) Early Health and School Outcomes for 

Children with Same-sex Parents. Evidence 

from Sweden 

21/4 Martin Halla (University 

of Innsbruck and IZA) 

The Intended and Unintended 

Consequences of Parental Leave Policies 

28/4 Anne Boschini (SOFI) The Gender Distribution of Top Incomes 

in Sweden 

12/5 Anna Aizer (Brown 

University) 

Lead and Juvenile Delinquency 

19/5 Anna Raute (Mannheim 

University) 

Can Financial Incentives Reduce the Baby 

Gap?- Evidence from a Reform in 

Maternity Leave Benefits 

2/6 Sonia Bhalotra (Essex 

University) 

The Twin Instrument and The Fertility-

Investment Trade-Off 

9/6 Sunčica Vujić (University 

of Antwerp) 

Fertility Timing and Education 

1/9 Margherita Comola (Paris 

School of Economics) 

An Experimental Study of Decentralized 

Link Formation with Competition 

8/9 Stefan Pichler (ETH 

Zurich) 

The Double Whammy Generation? - 

Investigating the Long-Term Effects of 

Exposure to the Spanish Flu Pandemic 

and the Great Depression 

22/9 Alexander Willén 

(Cornell University) 

The Consequences of Tipping-Induced 

Ethnic Residential Segregation on Long-

Term Educational Attainment and Labor 
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Market Outcomes (with Anders 

Böhlmark) 

7/10 André Richter (SOFI) SOFI Final Seminar 

Essays on the Role of Prenatal Health and 

Fertility for the Inheritance of 

Disadvantage 

13/10 Johanna Rickne (IFN) Divorced Women Rule: Career Success 

and the Durability of Marriage (with Olle 

Folke) 

20/10 Per Lundborg (SOFI) Refugee Immigration and the Labor 

Market of Young Natives 

10/11 Dan-Olof Rooth (SOFI) Can Gender Attitudes Change? The Effect 

of Randomly Assigning Women to 

Traditionally Male Teams (with Gordon B. 

Dahl, Henning Finseraas and Andreas 

Kotsedam) 

17/11 Anna Sandberg (IIES) Gender Dynamics in Referral-based 

Hiring: A field Experiment (with Karin 

Hederos, Lukas Kvissberg and Erik 

Polano) 

24/11 Oskar Nordström Skans 

(Uppsala University) 

Social Connections and the Matching of 

Workers and Firms (with Marcus Eliason, 

Francis Kramarz and Lena Hensvik) 

1/12 Lina Aldén (Linnaeus 

University) 

Immigration and Native Self-employment 

- Is there a Crowding-out Effect? (with 

Mats Hammarstedt and Emma Neuman)  

8/12 Nadine Ketel (University 

of Gothenburg) 

Job-search Periods for Welfare Applicants: 

Evidence from a Randomised Experiment 

(with Jonneke Bolhaar and Bas van der 

Klaauw) 
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15/12 Farzad Saidi (Stockholm 

School of Economics) 

Inequality, Relative Income, and Human 

Capital Investment (with Jere Behrman, 

Ricardo Godoy, and Eduardo Undurraga) 

 

 

Seminarieserien i Social stratifiering, välfärd och socialpolitik 
 

Datum Talare Titel 

12 jan Katharina Wesolowski 

(SOFI) 

Family policies and fertility - Examining 

the link between family policy institutions 

and fertility rates in 33 countries 1995-2010 

9 feb Anna  Baranowska-

Rataj (Umeå University) 

Individual and Family-level Effects of 

Adverse Birth Outcomes on 

Socioeconomic Status in Adulthood - 

Evidence from Swedish Register Data 

23 feb Lars H. Andersen 

(Rockwool Foundation) 

How Delinquent Brothers-in-Law Undo 

the Crime-Fighting Benefits of Marriage: 

Evidence from Danish Registry Data 

8 mar Moira Nelson (Lund 

University) 

Sustainable citizenship on the local level in 

Sweden: Towards an understanding for 

how to resolve tensions between social, 

economic, and ecological sustainability 

22 mar Tak-Wing Chan 

(University of Warwick) 

The social gradients of Autism Spectrum 

Disorders in England 

5 apr Irene Prix (University 

of Turku) 

Factors compensating or buffering a 

disadvantaged family background with 

regard to social mobility processes - 

extended family members (aunts, uncles, 

grandparents) 

19 apr Giedo Jansen 

(University of Twente) 

Farewell to the Rightist Self-employed? 

”New Self-employment” and Political 
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Alignments 

3 maj Christian Brzinsky-Fay 

(WZB - Berlin Social 

Science Center) 

 

Compressed, postponed, or disadvantaged? 

School-to-work-transition patterns and 

early occupational attainment in West 

Germany 

17 maj Eriv Crettaz (University 

of Applied Sciences of 

Western Switzerland) 

The mechanisms that lead to ”in-work 

poverty” in Europe: Theoretical 

considerations and empirical explanations 

of cross-country differences 

31 maj Pontus Strimling 

(Institute for Future 

Studies) 

The civilizing process revisited: How 

asymmetries in punishment propensity may 

drive norm change 

14 jun Wim van Lancker 

(University of Antwerp) 

Where to draw the line? On the 

measurement of institutional targeting: an 

empirical application using OECD data 

20 sep Richard Breen (Oxford 

University) 

Education and Social Mobility in Europe 

and the United States 

4 okt Stine Møllegaard 

(Oxford University) 

The Effect of Birth Weight on Behavioral 

Problems: New Evidence from 

Monozygotic Twins 

12 okt Hyunjoon Park 

(University of 

Pennsylvania) 

The Legacy of Disadvantaged Origins over 

Four or More Generations: Blocked Social 

Mobility of Descendants of Slaves in 

Korea, 19th Century 

1 nov Femke Roosma 

(Tilburg University) 

Welfare retrenchment as self-fulfilling 

prophecy? Sources and consequences of 

opinions towards the perceived 

affordability of the welfare state 

15 nov Martin Hällsten Family Wealth and Children's Educational 
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(Stockholm University) Achievement in Sweden 

29 nov Celene Reynolds (Yale 

University) 

Contagious Claims? The Diffusion of Title 

IX Complaints across American Colleges 

and Universities, 1994-2014 

13 dec Stephanie Plenty 

(SOFI)  

Social Exclusion among Peers: The Role of 

Immigrant Status and Classroom 

Immigrant Density 

 

 
 

Gästforskare vid SOFI under 2016 
 

Tolga Bolukbasi, Bilkent University, Turkiet. 14 mars – 21 mars. 

Krzysztof Czarnecki, Poznań University of Economics, Polen. 1 september 

2016 – 22 december 2017. 

Manfred te Grotenhuis, Radboud University, Nederländerna. 3 november – 9 

november. 

Jan Helmdag, University of Greifswald, Tyskland. 29 november – 2 december. 

Anne Lachance, Queen’s University, Kanada. 2 oktober – 28 november. 

Wim van Lancker, University of Antwerp, Belgien. 6 juni – 30 juni. 

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

Adeline Otto, Leuven University, Belgien. 10 oktober – 17 oktober. 

Johanna Palm, Stockholms universitet. 1 december 2015 – 30 april. 

Gerhard Pfann, Maastricht University, Nederländerna. 9 maj – 4 juni; 6 

november–2 december. 
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Gerald Pruckner, Kepler University, Österrike. 2 mars – 11 juli.  

Edoardo Rainone, Bank of Italy. 1 mars – 30 september.  

Valerio Sciabolazza, Sapienza University, Italien. 1 oktober – 31 mars. 

Jan Šulák, Technical University of Ostrava, Tjeckien. September 2016 – juni 

2017. 

Sara Tunlid, Köln, Tyskland. 4 april – 31 maj. 

Anne-Grete Tøge, Högskolan Oslo Akershus, Norge. 29 februari – 8 mars. 

Alexander Willén, Cornell University, USA. 19–23 september. 

Nathan Wilmers, Harvard University, USA, 21–30 april; 4 juli – 9 augusti 

 


