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Förord
Denna verksamhetsberättelse ger en översikt och sammanfattning 
av arbetet vid Institutet för social forskning (SOFI) under 2021. Den 
är avsedd som underlag för diskussioner inom institutet och insti-
tutets styrelse samt för andra intresserade. I verksamhetsberättelsen 
ingår också en uppföljning av verksamhetens nyckeltal. Verksam-
heten redovisas också på institutets hemsida (www.sofi.su.se). Berät-
telsen har redigerats av Daniel Rossetti, kommunikatör.
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Föreståndare
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Inledning
Institutet för social forskning (SOFI) bedriver forskning om sociala frågor och arbets-
marknadsfrågor samt viss utbildning. Vid 2021 års utgång arbetade ca 100 personer vid 
SOFI. Där fanns då fem professorer i nationalekonomi, särskilt arbetsmarknadsekonomi 
(Markus Jäntti, 2009-, Matthew Lindquist 2014-, Dan-Olof Rooth 2016-, Erik Lindqvist, 
2018- och Johanna Rickne 2018-), tre i sociologi med inriktning mot socialpolitik (Kenneth 
Nelson 2014-, Marie Evertsson, 2017-, Tomas Korpi 2017-) samt tre professorer i sociologi 
med inriktning mot levnadsnivå (Jan O. Jonson, 1998-, Carina Mood 2015- och Michael 
Tåhlin, 1998). Professorer vid AKPA är Anne Boschini (nationalekonomi – 2021), Ola Sjö-
berg (sociologi, 2010-) och Erik Bihagen (sociologi, 2018).

Professorerna Anders Björklund, Robert Erikson, Thor Norström, Sten-Åke Stenberg, Mar-
ianne Sundström och Eskil Wadensjö (återanställda), Per Lundborg och AnnCharlotte Stål-
berg (emeritus) deltar också aktivt i institutets verksamhet. SOFI inrättades den 1 januari 
1972 genom ombildning av Institutet för arbetsmarknadsfrågor och inordnades den 1 juli 
1981 i Stockholms universitet och den 1 juli 1994 i den samhällsvetenskapliga fakulteten. 
SOFI har sedan sin tillkomst en särskild grundutbildingsenhet: Enheten för arbetsmarknad-
skunskap med management (AKPA). Studierektor för utbildningen är professor Anne Bos-
chini.  Övrig personal presenteras nedan. Dessutom deltar institutets forskare i undervisning 
inklusive handledning inom utbildning anordnad av andra institutioner, främst i nationale-
konomi och sociologi.

 

Foto: Sören Andersson / Stockholm universitetFoto: Sören Andersson / Stockholm universitet
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Uppföljning av verksamheten

SOFI har ett antal delmål i sin strategiska plan (finns på hemsidan, under Om oss), vilka 
följs upp i verksamhetsberättelsen. Nedan beskrivs verksamheten i nyckeltal med avseende 
på dessa mål. Tanken är att vid uppföljningen av verksamheten lägga en särskild vikt vid 
utvecklingen över tid. Jämställdhetsplanen har ersatts av en åtgärdsplan för arbetsmiljö, 
jämställdhet och likabehandling (finns på hemsidan, under Om oss).

Uppföljning av nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Publika-
tioner

a. Böcker interna-
tionella förlag

- - 1 2 -  -  -

b. Internationella 
tidskrifter, ISI-
noterade

34 36 49 48 44  73  84

c. Internationella 
tid-skrifter, ej ISI-
noterade

7 7 5 6 3  -  -

d. Bokkapitel, 
internationella

5 6 7 11 11  8  3

e. Vetenskapliga 
publikationer på 
svenska (böcker 
och artiklar/kapi-
tel)

8 5 7 5 7  9  3

f. Populärveten-
skap, övriga pub-
likationer, recen-
sioner

20 11 34 32 37  13 37

g. Avhandlingar 2 1 2 2 3  1  1

Externa 
medel

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

0,9
(1,3)

1,7
(5,2)

4,3
(7,6)

9,2
(12)

6,4 
(7)

6,2
(6,1)

4,9
(6,0)

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

35,3 
(50,3)

33,2 
(46,2)

24,7 
(43,8)

38,9
(51,3)

48,6 
(53)

58,6
(57,3)

46,4
(57,8)
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Arbetsmiljö

Rådet för arbetsmiljö och lika villor – RALV – är Stockholms universitets skyddskommitté, 
och den struktur som Stockholms universitet har valt för att arbeta systematiskt med ar-
betsmiljö och lika villkorsfrågor. 

Under 2021 har RALVs arbete till stor del bestått i att arbeta med att skapa en fungerande 
arbetssituation för medarbetarna under covid-19 pandemin. RALV har även fortsatt sitt 
arbete med att ge förslag på hur doktoranders arbetssituation kan förbättras. En åtgärd 
som införts och realiserats under 2021 är att föreståndarna och administrativa chefen har 
ett gemensamt möte med doktoranderna varje termin. Doktoranderna har även fått ekono-
miska medel för att genomföra aktiviteter som syftar till att stärka sammanhållningen och 
arbetet i doktorandgruppen. 

Forskare* a. Professorer, 
rekryterade och 
befordrade

10 9 11 12 12 12 14

b. Professorer, 
befordrade

3 3 1 1 2 2 -

c. Professorer, 
återanst.

4 4 4 5 5 5 6

d. Universitets-
lektorer

3 5 5 4 6 7 6

e. Docenter 10 9 12 12 11 10 9
f. Övriga dispu-
terade 
(ej prof., ej docent)

21 19 23 20 23 29 27

Gästfor-
skare

a. Till SOFI, for-
skare

4 5 9 13 17 2 2

b. Till SOFI, dok-
torander

7 6 6 5 0 2 2

c. Från SOFI, for-
skare

1 1 1 3 0 0 -

d. Från SOFI, dok-
torander

1 1 0 0 0 0 -

*Kategorierna under rubriken Forskare är ändrade från och med år 2021, och siffrorna för tidigare år är retro-*Kategorierna under rubriken Forskare är ändrade från och med år 2021, och siffrorna för tidigare år är retro-
aktivt uppdaterade i linje med detta, för att ge en rättvisade jämförelse.aktivt uppdaterade i linje med detta, för att ge en rättvisade jämförelse.
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Forskning

Institutets forskning sammanfattas här under fyra olika rubriker även om flera forskning-
sprojekt är sektorsövergripande. Disputerade forskares verksamhet under 2021 redovisas 
kortfattat i bokstavsordning under respektive rubrik.

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

Aino-Maija Aalto, doktor i nationalekonomi, har fortsatt att arbeta med sina tidigare pro-
jekt relaterade till valet av gymnasieprogram och orsaker och konsekvenser av könsuppdel-
ningen i dessa val. Aalto publicerade en rapport i IFN:s working paper-serie om effekterna 
av covid-19-pandemin på val av gymnasieprogram (ett samarbetade med Dagmar Müller 
och Lucas Tilley). Aalto presenterade också denna rapport på EALE-konferensen. Hon har 
undervisat om principerna för arbetsmarknadsekonomi på AKPA I och en kurs på master-
nivå i personalekonomi vid Sociologiska institutionen.

Anders Björklund, professor i nationalekonomi särskilt utvärderande arbetsmarknadsfor-
skning, är sedan september 2017 professor emeritus. Han har inom ramen för ett projekt 
finansierat av NORFACE arbetat med utvecklingen av inkomst- och löneskillnader på den 
svenska arbetsmarknaden. I detta arbete har han också fördjupat sig i olika mätfrågor 
kring bland annat kapitalinkomsternas betydelse för inkomstfördelningen.
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Anne Boschini, professor i nationalekonomi, har under året arbetat vidare på projektet, 
finansierat av Vetenskapsrådet, om mäns fertilitet i Sverige tillsammans med Marianne 
Sundström (SOFI) samt Lina Aldén (Linneuniversitetet). Anne har också arbetat vidare på 
projektet om könsnormer i chefsrekryterings- och befordringsprocesser. Tillsammans med 
Jesper Roine (SITE, HHS) forskar Anne också om kvinnors och mäns inkomst- och förmö-
genhetsutveckling från 1900-talets början i Sverige.

Anders Böhlmark, docent i nationalekonomi, har under året forskat om inkomstdynamik 
inom projektet ”Inkomstojämlikhet över livet: Betydelse av klass, kön och kompetens (PI: 
Erik Bihagen)”, och om utbildningsfrågor inom projektet ”Utbildningssegregation i Sver-
ige: Dynamik, Mekanismer och Effekter”. Anders forskning har stöttats av Vetenskapsrå-
det, FORTE och NORFACE. 

Pierre Deschamps, fil dr i nationalekonomi,  publicerade under året en artikel i European 
Economic Review tillsammans med José de Sousa under namnet “Labor Mobility and Ra-
cial Discrimination”. Han har under året färdigställt ett nytt working paper tillsammans 
med Guillaume Wilemme som heter “Regional Unemployment Persistence and Agglom-
eration Effects”, som skickats in för granskning. Pierre lämnade också in en rapport för 
den franska Human Rights Defender med titeln “Evaluation de la discrimination sur les 
platformforms collaboratives” med G. Chapelle, M. Laouenan, D. Glover och X. Lambin, 
som sammanfattade resultaten av ett experiment som studerade diskriminering på franska 
arbetsmarknader på nätet.

Sirus Dehdari, doktor i nationalekonomi, har under året forskat om hur olika livshändelser 
påverkar valdeltagande samt om hur förändringar i ekonomiska och demografiska faktorer 
påverkar stödet för främlingsfientliga och högerradikala partier. 

Under året har Sirus forskning publicerats i journalerna Comparative Political Studies, 
American Political Science Review, American Economic Journal: Applied och Electoral 
Studies. Tillsammans med forskare från Immigration Lab vid Uppsala universitet tillde-
lades Sirus ett större forskaranslag från Forte på ämnet invandrares integration på arbets-
marknaden. Sirus har varit på förälraledighet under en stor del av året.

Karin Edmark, docent i nationalekonomi, publicerade under året en uppsats om effekterna 
av svenska fristående gymnasieskolor i tidskriften Economics of Education Review. Hon 
har också inlett ett samarbete om skolval i flera europeiska länder tillsammans med forska-
re vid Universitetet i Bergen samt University College London. Karin undervisade en delkurs 
som handlar om ekonomisk politik och arbetslöshet som ingår i kursen Arbetsmarknad-
skunskap med management som ges vid SOFI.

Emma von Essen, docent i nationalekonomi, publicerade under året en uppsats om ano-
nymitet på internet tillsammans med forskare inom sociologi och datavetebskap från Upp-
sala universitet och Södertörns Högskola. Tillsammans med Gustaf Bruze har Emma jobbat 
med en artikel om hur omfördelning av ekonomiskt arv inom familjen påverkar individers 
levnadsvillkor. Artikel blev under året accepterad i Journal of Law and Economics och 
kommer i tryck våren 2022. Under första halvåret av 2021 (t.o.m. 2021-07-31) var Emma 
ställföreträdande föreståndare för SOFI.
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 Marie-Pascale Grimon, doktor i nationalekonomi, försvarade sin avhandling i Public Policy 
vid Harvard Kennedy School och tog doktorsexamen i maj 2021. Hon började på SOFI 
som forskare hösten 2021. Det mesta av hennes arbete sedan hon började på SOFI har 
fokuserat på att revidera och förbereda kapitlen i hennes avhandling för inlämning till 
tidskrifter. I avhandlingen har Marie-Pascale studerat systemet för skydd av barn och dess 
effekter på föräldrar och barnadödlighet.

Karin Hederos, doktor i nationalekonomi. Under 2021 har Karin i huvudsak arbetat med 
fyra studier om könsskillnader på arbetsmarknaden. Tillsammans med Anders Stenberg 
(SOFI) har hon färdigställt artikeln ”Gender identity and relative income within house-
holds: Evidence from Sweden” som blivit accepterad för publikation i The Scandinavian 
Journal of Economics. Tillsammans med Anna Sandberg (SOFI) har hon studerat könade 
rekommendationsmönster på arbetsmarknaden och inlett ett samarbete med en koncern 
inom dagligvaruhandeln för att studera hur utformningen av platsannonser påverkar vilka 
som söker ett jobb. Vidare har hon, också i samarbete med Anna Sandberg, fortsatt samla 
in material från svenska domstolar till ett forskningsprojekt om prestationsutvärderingars 
roll på arbetsmarknaden.

Jenny Jans, doktor i nationalekonomi, var under huvuddelen av 2021 föräldraledig men 
kom tillbaka till SOFI i oktober och undervisade på AKPAs ”Arbetsmarknadsekonomi I” 
tillsammans med Aino-Maija Aalto. Jans fortsatte sedan sin pågående forskning om hu-
ruvida miljögifter (såsom bly och luftföroreningar) påverkar barns hälsa och likvärdiga 
förutsättningar samt i ett pågående projekt fortsatt studerat de långsiktiga konsekvenserna 
av fertilitetsreformer. Vidare har Jans under året startat upp och sökt forskningsmedel för 
en del nya projekt där ett av dessa utvärderar effekten på människors hälsa av dubbdäcks-
förbuden som införts i olika städer runt om i Sverige, två av de nystartade projekten presen-
terade Jans på politikerdagen i Uppsala. Jenny Jans förfat¬tade även tillsammans med J Pe-
ter Nilsson en rapport på SNS om luftkvalitetens betydelse för barns hälsa och utveckling. 

Markus Jäntti, professor i nationalekonomi och föreståndare för SOFI, publicerade en ar-
tikel med Vanesa Jorda och José Marı́a Sarabia, båda verksamma vid University of Canta-
bria, om hur man kan studera inkomstojämlikhet med hjälp av grupperade data i Journal 
of the Royal Statistical Society Series A. Tillsammans med flera författare studerade han 
barnfattigdom i Japan, Syd-Korea och Taiwan i komparativ belysning, vilken studie pub-
licerades i en antologi utgiven av förlaget Edward Elgar. Han ansvarade för kursen inom 
doktorandprogrammet i nationalekonomi Econometrics I. Under året fungerade han som 
en av redaktörerna för Journal of Economic Inequality.

Orsa Kekezi, doktor i nationalekonomi, har under året publicerat tre uppsatser, varav två 
ingick i hennes avhandling. Den ena, ”Returns to migration after job loss—the importance 
of job match”, är samförfattat med Ron Boshma (Utrecht University) och är publicerad i 
Environment and Planning A: Society and Space. Den studerar om det kan påverka lönen 
positivt att flytta efter det att en individ har förlorat sitt jobb. Den andra artikeln, ”Diver-
sity of experience and labor productivity in creative industries” är publicerad i Journal for 
Labor Market Research. Den undersöker om högre mångfald av arbetslivserfarenhet hos 
anställda i kreativa branscher påverkar arbetskraftsproduktiviteten. Den tredje artikeln, 
”In the eye of the storm - Entrepreneurs and wellbeing during the COVID-19 crisis”, ihop 
med Mikaela Backman, Johannes Hagen, Lucia Naldi, och Tina Wallin är publicerad i En-
trepreneurship Theory and Practice. Den studerar välmåendet av entreprenörer I början på 
COVID-19 pandemin i Sverige.
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Louis-Pierre Lepage, doktor i nationalekonomi, började på SOFI i september 2021 och har 
flera pågående projekt om arbetsgivares lärande och ekonomiska aspekter på diskriminer-
ing.

Matthew Lindquist, professor i nationalekonomi, har under året skrivit om socialrörlighet 
bland egenföretagare tillsammans Theodor Vladasel (Universitat Pompeu Fabra). Tillsam-
mans med Randi Hjalmarsson (Göteborgs universitet) har han studerat hur fysisk och 
psykisk hälsa påverkas av ett längre fängelsestraff. Lindquist har också skrivit om nätverk-
seffekter i arbetsproduktivitet bland medarbetare tillsammans med Jan Sauermann (IFAU) 
och Yves Zenou (Monash University). Lindquists forskning stöds av Vetenskapsrådet.).

Erik Lindqvist är professor i nationalekonomi (särskilt arbetsmarknadsekonomi) sedan sep-
tember 2018. Under året har han publicerat två artiklar: ”Windfall Gains and Stock Market 
Participation” i Journal of Financial Economics tillsammans med Joseph Briggs (Federal 
Reserve Board of Governors), David Cesarini (NYU) och Robert Östling (Handelshög-
skolan) samt “Firms and Skills: The Evolution of Worker Sorting” i Journal of Human Re-
sources tillsammans med Jonas Vlachos (Stockholms universitet) och Christina Håkanson 
(Finanspolitiska rådet). Han har även varit redaktör för Scandinavian Journal of Econom-
ics. Tillsammans med Robert Östling delade han Assar Lindbeck-medaljen 2021.

Linna Martén, doktor i nationalekonomi, har under året arbetat med flera studier inom 
projektet “Utvärdering av asylreglers inverkan på flyktingars kort- och långsiktiga inte-
gration”, som finansieras av VR. Hon har färdigställt ett working paper tillsammans med 
Kirk Bansak (UC San Diego) som studerar hur algoritmer kan användas för att optimera 
vilka kommuner flyktingar placeras i, och ett working paper som studerar hur lokalpoli-
tiker påverkar placeringen av bygglov (tillsammans med Johanna Rickne, Olle Folke och 
Matz Dahlberg). Under året har hon fått finansiering från Handelsbanken för ett projekt 
som studerar effekten av PFAS (tillsammans med Jenny Jans, Erik Grönqvist, och Sophie 
Langenskiöld), samt ett programbidrag på temat arbetslivets utmaningar från FORTE (pro-
grammet leds av Olof Åslund). 

José Montalbán är doktor i nationalekonomi vid SOFI. Under 2021 har han arbetat med 
flera projekt relaterade till utbildningsekonomi. Han har arbetat med att undersöka effek-
ten av behovsbaserade bidrag inom högre utbildning för låginkomsttagare bland studenter. 
Studien av detta har just reviderats och skickats in på nytt i The Economic Journal. José har 
också arbetat med effekterna av bredband på elevernas provresultat, med hjälp av geoko-
dad data från Storbritannien, med könsskillnaderna i elevernas prestationer under olika 
testmiljöer, med effekterna av skolval och segregation och med effekterna av låginkomstp-
rioriterade poäng på skolval och akademiska resultat.

Dan-Olof Rooth, professor i nationalekonomi särskilt utvärderande arbetsmarknadsforskn-
ing. Han har under året fått fyra artiklar publicerade/accepterade. Två av artiklarna är pub-
licerade i topp5-rankade tidskrifter. Den första, Long-Term Effects of Childhood Nutrition: 
Evidence from a School Lunch Reform, publicerades i maj i Review of Economic Studies 
och är författad tillsammans med Petter Lundborg och Jesper Alex-Petersen. Den andra, 
Does integration change gender attitudes? The effect of randomly assigning women to tra-
ditionally male teams, publicerades också i maj månad i Quarterly Journal of Economics 
och är författad tillsammans med Gordon Dahl och Andreas Kotsadam. Under året pub-
licerades också Backlash in policy attitudes after the election of an extreme political party 
i tidskriften Journal of Public Economics. Studien är författad tillsammans med Magnus 
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Carlsson och Gordon Dahl. Under slutet av året blev även Long-Run Returns to Field of 
Study in Secondary School, författad tillsammans med Gordon Dahl och Anders Stenberg, 
accepterad till American Economic Journal: Applied Economics.

Dan-Olof bedriver flertalet forskningsprojekt och han har under året bland annat jobbat 
tillsammans med Anders Stenberg (SOFI) och Gordon Dahl (UC San Diego) på ytterlig-
are projekt inriktade mot utbildningsekonomi, med Catarina Guolao (Toulouse Business 
School), Juan Lacomba och Francis Lagos (båda Universidad de Granada) på ett projekt 
om diskriminering på arbetsmarknaden i Frankrike och Spanien, samt ytterligare ett pro-
jekt om diskriminering på svensk arbetsmarknad tillsammans med Elisabeth Ugreninov vid 
Oslo Metropolitan University. Dessutom är han i slutfasen på projektet ”Nyanlända flyk-
tingars arbetsmarknadsintegration: En studie av aktiviteter inom etableringsuppdraget och 
hur dessa påverkar arbetsgivarnas rekryteringsbeslut” tillsammans med Magnus Carlsson 
(Linnéuniversitetet) och Stefan Eriksson (Uppsala universitet). Dan-Olof är också med i en 
forskargrupp från flera lärosäten som fick miljöstöd från Vetenskapsrådet för projektet ”Att 
främja mångfald på arbetsmarknaden - vilka åtgärder är mest effektiva? Experimentella 
studier i samarbete med företag och organisationer”.

Anna Sandberg, doktor i nationalekonomi, har under året forskat om könsskillnader på ar-
betsmarknaden inom ramen för juniorforskarprojektet ”Könsskillnader i yrkesval, karriär 
och lön: Nya förklaringsmodeller” och forskningsprogrammet ”En jämlik arbetsmarknad i 
teori och praktik”, som båda finansieras av FORTE. Hon har även – tillsammans med Karin 
Hederos (SOFI) – arbetat med att sammanställa ett omfattande datamaterial om svenska ju-
rister inom ramen för projektet ”Prestationsutvärderingar, karriärvägar och könsskillnader: 
En studie av svenska domstolsnotarier”, finansierat av Vetenskapsrådet. Utöver detta har 
hon sökt och fått finansiering från FORTE för projektet ”Könsskillnader i forskarkarriären: 
betydelsen av meritbedömning, självselektion, och produktivitet” som bedrivs tillsammans 
med Binnur Balkan (HHS), Erin Hengel (University College London) samt Eva Ranehill 
(Göteborgs universitet).

Anders Stenberg, docent i nationalekonomi, lektor vid AKPA, har under året undervisat 
om lönebildning vid AKPAs fortsättningskurs, och även medverkat i en fristående kurs vid 
AKPA om Praktiska undersökningsmetoder. Stenberg forskar om utbildnings- och arbets-
marknadsfrågor. För närvarande leder han ett större projekt om den långsiktiga betydelsen 
av utbildningens innehåll på gymnasieskolan. Det har under 2021 resulterat i två artiklar 
med Dan-Olof Rooth (SOFI) och Gordon Dahl (UC San Diego) som dels undersöker om 
individers gymnasieval har långsiktiga konsekvenser för inkomster (kom-mande i Ameri-
can Economic Journal, Applied Economics), och dels hur val påverkas av föräld-rars och 
syskons utbildningsval. I en relaterad studie delfinansierad av NORFACE undersöks även 
om långsiktiga utfall skiljer sig åt mellan individer om väljer mellan yrkesinriktade och 
teo-retiska utbildningsprogram. Stenberg har också skrivit en akademisk artikel (SOFI WP 
2022/1) baserad på resultat som tidigare presenterades som bilaga till långtidsutredningen, 
om vuxenut-bildning påverkar inkomster och sysselsättning. Stenberg har under året även 
varit inblandad rapportskrivande för ESO tillsammans med Karin Halldén (SOFI) om köns-
segregationen inom utbildningar och yrken sett ur ett långt perspektiv. På temat kön och 
arbetsmarknad har han också tillsammans med Karin Hederos (SOFI) publicerat en studie 
om fördelningen av gifta kvinnors andel av hushållsinkomsten (kommande i Scandinavian 
Journal of Economics). Slutligen har Stenberg också skrivit en rapport om Yrkeshögskolan 
för Tillväxtanalys räkning, tillsam-mans med Kent Eliasson.

Ann-Charlotte Ståhlberg, professor och nationalekonom, har under 2021 arbetat med 
frågor som rör offentlig ekonomi med fokus på socialförsäkringar.  Hon har påbörjat en 
studie om ”Jämställda pensioner?” för tankesmedjan FORES.



Institutet för social forskning (SOFI)

11

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

Jenny Säve-Söderbergh, docent i nationalekonomi, har under 2021 varit verksam forskare 
vid Institutet för social forskning (50 procent) och Inspektionen för Socialförsäkringen (50 
procent). Hennes forskning vid SOFI har främst behandlat könsskillnader i förhandlings-
beteende utifrån olika metoder. Forskningen utgår från experimentell metod och från enkä-
tundersökningar utarbetade i samarbete med Jusek. Forskningen bedrivs inom ramen för 
forskningsprojekten ”Reducing the Gender Pay Gap by Nudging Negotiations: Identifying 
Causal Mechanisms and Interventions” (Vetenskapsrådet) och ”Can we replicate the field 
in the lab? Gender gaps in negotiation behavior and shying away from exposure to social 
ranking” (IFAU). Projekten bedrivs i samarbete med Christine Alamaa, Anna Dreber Al-
menberg och Emma Heikensten, samt med Jusek. Hon har även ett större forskningssamar-
bete med Emelie Fröberg, Richard Wahlund och Wiley Wakeman, med vilka hon bedriver 
ett tvärvetenskapligt projekt som inkluderar bland annat informationsinterventioner kring 
könsskillnader i förväntade och erhållna löner bland toppstudenter. Under 2021 har hon 
publicerat en artikel skuldattityders betydelse för skuldsättning ”Attitudes Toward Debt and 
Debt Behaviour” med Annamaria Lusardi, Johan Almenberg och Roine Vestman. Hennes 
forskning har under året presenterats vid EALE konferensen och SABE konferensen 2021.   

Lucas Tilley, doktor i nationalekonomi, har under året arbetet med flera projekt relaterade 
till utbildning och arbetsmarknaden. Tillsammans med Aino-Maija Aalto (SOFI) och Dag-
mar Müller (IFN) har han publicerat ett IFN working paper som handlar om coronapan-
demins inverkan på elevers val av gymnasieprogram.  Tillsammans med Aino-Maija Aalto 
(SOFI) har han även jobbat på ett IFAU-finansierat projekt om könssegregering i gym-
nasieskolan och betydelsen av könssammansättning för elevers studieprestationer samt ti-
diga arbetsmarknadsutfall. Vidare har han arbetat med ett av sina avhandlingskapitel som 
studerar om elevers skolprestationer påverkas när grundskolebetygen får större vikt i gym-
nasieantagningen. Han presenterade detta papper på EEA-ESEM-konferensen i augusti. Yt-
terligare har han tillsammans med Emma von Essen (SOFI och Sociologiska institutionen, 
Uppsala universitet), Ylva Moberg (SOFI) och Ian Burn (Liverpool) arbetat med ett projekt 
om transpersoner i Sverige och inverkan av könsbekräftande på deras villkor på arbets-
marknaden. Detta projekt presenterades på ”Workshop on life-changing tarnsitions in the 
LGBTQ+ community”, vilket ägde rum på SOFI i september.

Simona Tudor, doktor i nationalekonomi, bedriver forskning inom arbetsmarknads- och 
hälsoekonomi, med fokus på tidig formering av humankapital samt fertilitet. 2021 fortsatte 
hon de forskningsprojekt som drivs tillsammans med Andreea Mitrut (Göteborgs univer-
sitet) och Cristian Pop-Eleches (Columbia University) om bedrägeri och korruption inom 
hälso- och sjukvårdssektorn, sjukhusförvärvade infektioner och spädbarnshälsa samt ett 
gemensamt projekt med Joanna Clifton-Sprigg och Eleonora Fichera (båda på University 
of Bath) om ekonomiska incitament, karriärproblem och utnyttjande av föräldraledighet 
bland brittiska kvinnliga akademiker. Mellan 2018 och 2021 var Simona assisterande lära-
re, tillsammans med Markus Jäntti, för doktorandkursen Econometrics I. Under året har 
hon varit föräldraledig på deltid fram till april 2021. 

Eskil Wadensjö är professor i arbetsmarknadspolitik vid SOFI sedan 1980. Han forskar 
främst om invandring och integration, arbetsmarknadspolitik, social- och avtalsförsäkrin-
garna samt ungas och äldres ställning på arbetsmarknaden. Under 2021 ledde han en utred-
ning om tidigt utträde ur arbetslivet i olika europeiska länder för Inspektionen för social-
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försäkringen (ISF). Han har publicerat en bok om arbetsmarknadspolitik tillsammans med 
Jonas Olofsson. Under 2021 har han haft en kurs för personal vid SCB i arbetsmarknad-
sekonomi. Han är handledare för Nina Lazarczyk Bilal vid universitet i Warszawa som 
väntas disputera 2022. Han har under året haft ett antal föreläsningar för olika grupper 
om ensamkommande barn och om segregation och varit ledamot av betygsnämnd, varit 
sakkunnig vid frågan om befordran till professor i Oslo och av olika forskningsansöknin-
gar. Han är ledamot av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid OsloMet University och 
Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Under 2022 kommer han att vara medlem av 
styrelsen för forskningsrådet Forte, vara ordförande för en beredningsgrupp om segregation 
inom Vetenskapsrådet, vara ordförande i en grupp som behandlar ansökningar om mer tid 
för forskning för lärare vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet och vara bedömare av 
ansökningar för att få presentera vid EALE:s konferens i Padova.

Socialpolitik och social förändring

Den socialpolitiska avdelningens forskning omfattar komparativa och longitudinella studi-
er av socialpolitikens drivkrafter, organisering och konsekvenser på länder- och individnivå 
(macro och micro). Analyserna av drivkrafter omfattar såväl ekonomisk-strukturella faktor-
er som skilda aktörers handlande. Konsekvenser av socialpolitiken på individnivå innefat-
tar till exempel analyser av fördelning av föräldraledighet och karriärrelterade konsekvener 
av föräldraskap för kvinnor och män i olika familjekonstellationer. Genom en kombina-
tion av kvalitativa och kvantitativa longitudinella studier av övergången till föräldraskap i 
olika par studeras familje- och socialpolitiska teoriers betydelse för inkomstutveckling och 
arbetsfördelning. Andra konsekvenser som behandlas är marginalisering, inkomstfördeln-
ing, fattigdom, arbetslöshet, hälsa, samt skillnader avseende klass och kön. Flera av dessa 
områden kan teoretiskt och metodologiskt integreras utifrån ett livsförloppsperspektiv. So-
cialpolitikens organisering har tidigare fokuserat främst på olika socialförsäkringsprogram, 
men inom avdelningen bedrivs även en hel del forskning kring socialbidrag och välfärd-
stjänster av olika slag. Inom forskargruppen har flera internationellt uppmärksammade 
komparativa databaser etablerats, däribland the Social Policy Indicators Database (SPIN).

Young-Hwan Byun, doktor i statsvetenskap, har arbetat med projektet Korean Social Policy 
from Comparative Perspective finansierat av Korea Foundation. Projektets mål är att skapa 
data på socialpolitiken för östasiatiska länder med hjälp av ramverket för Social Policy 
Indicators (SPIN) och bedriva forskning med hjälp av den nya datan. Young-hwan presen-
terade sin studie om en institutionell förklaring av ålderdomsfattigdom i Korea vid flera 
konferenser (2021 års FISS, ECPR och svenska ESPAnet-konferenserna). Studien är för när-
varande under granskning. Projektet fick ett tredje års finansiering från Korea Foundation 
(70 000 USD). Tillsammans med Johan Nordensvärd (Linköpings universitet), Catalina 
Turcu (University College London) och Binqin Li (University of New South Wales) ge-
bomförde Young-hwan ett FORMAS-finansierad forskningsprojekt om teknisk och social 
anpassning till covid-19 i fem globala städer. Studien är för närvarande under granskning.
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Cassandra Engeman, doktor i sociologi, fortsatte det andra året av sitt fyraåriga projekt, 
“Encouraging Fathers’ Care: Causes and Consequences of Fathers’ Parental Leave Provi-
sions in Cross-National Comparative Perspective” (Forte Junior Project-bidrag) Från detta 
projekt lämnades två artiklar in för vetenskaplig granskning. En artikel undersöker tid-
punkten för antagandet av familjepolitik med fokus på fäders tillgång till betald föräldral-
edighet. I en annan artikel identifierar Engeman och medförfattaren, Sofie Burman, fem 
typer av pappaledighetsersättning och kartlägger deras utveckling i 22 länder under de 
senaste femtio åren. Dessa artiklar presenterades vid ASAs (virtuella) årsmöte 2021 och den 
(virtuella) Nordic Political Science Association Congress. Engeman startade också det första 
året av sitt treåriga, VR-finansierade projekt med P.I. professor Katrin Uba (Regeringsver-
ket, Uppsala universitet). Där undersöks sambanden mellan protester och energirelaterade 
politiska utfall i Sverige från 1980 till 2020. Insamlingen av data för protester har slutförts 
och den första uppsatsen är i analysfasen. Slutligen deltog Engeman i Familydemic ett stort 
forskarlag som spänner över sex länder och  undersöker förändringar i sysselsättning, ar-
bete och familjeomsorg efter covid-19-utbrottet. Tillsammans med Ann-Zofie Duvander 
ansökte Engeman (som ledande forskare) och fick 200 000 SEK i medel från Kungliga 
Vetenskapsakademien för att täcka kostnader för insamling av undersökningsdata i Sverige.

Ingrid Esser, docent i sociologi. medverkade under året i en studie om det dubbelriktade 
sambandet mellan socioekonomisk position och hälsa, i tidskriften Social Science and Med-
icine. Forskningssamarbetet med Prof. Karen Olsen vid Norges Handelshögskola i Bergen 
fortsatte med färdigställandet av en internationellt jämförande studie om skillnader i kon-
troll över sin arbetstid. Ingrid har varit kursansvarig och undervisade lärare på kursen om 
svensk arbetmarknad i internationell jämförelse som ingår i kursen Arbetsmarknadskun-
skap med management vid SOFI samt på kursen i komparativ sociologi vid Sociologiska 
institutionen på Stockholms universitet. Hon har också varit gästföreläsare på kursen om 
hälsa och politik i välfärdsstaten* på avancerad nivå vid Institutionen för folkhälsoveten-
skap samt handledett en doktorand

Marie Evertsson är professor i sociologi med inriktning mot socialpolitik. Hon har un-
der året lett arbetet i projektet GENPARENT Revealing Sources of Gendered Parenthood. 
A multi-method comparative study of the transition to parenthood in same-sex and dif-
ferent-sex couples. Projektet finansieras av Europeiska forskningsrådet (ERC) och är ett 
femårigt Consolidator Grant (No. 771770) under EUs Horizon 2020 research and inno-
vation program. Två postdoktorer (Ylva Moberg och Maaike van der Vleuten) och två 
doktorander (Madeleine Eriksson och Allison Geerts) är, utöver Evertsson, verksamma i 
projektet. GENPARENT fokuserar på övergången till föräldraskap och fördelningen av 
föräldraledighet, betalt respektive obetalt arbete i olikkönade och samkönade par i Dan-
mark, Finland, Norge, Sverige och Holland. Under året resulterade detta projekt i kapitlet 
“Family sociological theories questioned. Same-sex parent families sharing work and care” 
i Research handbook on the sociology of the family, med redaktörer N. Schneider och M. 
Kreyenfeld, Edward Elgar publishing. Kapitlet är samförfattat med Madeleine Eriksson 
och Allison Geerts. Evertsson har också samförfattat och publicerat artikeln ”Relationality 
and linked lives during transitions to parenthood in Europe: An analysis of institutionally 
framed work-care divisions”, tillsammans med Daniela Grunow. Artikeln är publicerad i 
den vetenskapliga tidskriften Families, Relationships and Societies.  Ytterligare två artiklar 
gick från online-publicering till publicering i  vetenskapliga tidskrifter. Det gäller ”Who 
gives birth (first) in female same-sex couples in Sweden?” av Boye och Evertsson, i Journal 
of Marriage and Family, samt artikeln “Trends in women’s relative earnings within couples 
across the transition to parenthood in Sweden, 1987-2007” (Nylin, Musick, Billingsley, 
Duvander & Evertsson) i European Sociological Review. Evertsson är biträdande redaktör 
för den vetenskapliga tidskriften European Sociological Review. Hon var under året ord-
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förande i Vetenskapsrådets beredningsgrupp HS-C för ämnena sociologi, socialantropologi 
och socialt arbete. 

Daniel Fredriksson, doktor i sociologi. Daniel arbetade under våren med att ansöka om 
egna forskningsmedel. I oktober blev Daniel beviljad Fortes juniorforskarbidrag över fyra 
år med ett projekt som syftar till att undersöka effekter av jobbskatteavdrag. Detta projekt 
blev också beviljat medel från Vetenskapsrådet (men avstod medlen till förmån för Forte). 
Under första delen av året har Daniel också fortsatt och sedermera avslutat sin anställning 
som postdoktor inom ramen för ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla SPIN-
databasen. Detta projekt finansieras av Riksbankens jubileumsfond med Kenneth Nelson 
som huvudansvarig. Han har också undervisat på kurserna ”Svensk arbetsmarknad i jäm-
förande perspektiv” och ”Arbetsmarknadssociologi” vid enheten för arbetsmarknadskun-
skap (AKPA), samt kursen ”Komparativ sociologi” som anordnas av sociologiska institu-
tionen. Från november var Daniel föräldraledig på heltid.

 

Jan Helmdag är postdoktor vid SOFI och arbetar med utbyggnaden av databasen SPIN, 
som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och leds av Kenneth Nelson. Hans huvud-
sakliga uppgift är att samordna utbyggnaden av databasen, som nu innehåller ett mer flexi-
belt system och årlig kodning av datapunkter. Utöver sitt arbete för SPIN fortsätter Jan 
att studera arbetsmarknadsreformers politiska ekonomi ur ett jämförande perspektiv och 
förbereder sig för att publicera flera artiklar från sin avhandling. Jans arbete fokuserar 
också på att publicera forskning från projektet “Career discontinuities and pension secu-
rity - parenthood as wage risk”, som han genomfört tillsammans med forskare från finska 
Pensionsskyddscentralen (PSC).

Tomas Korpi, professor i sociologi och doktor i nationalekonomi. Under året har en artikel 
om sambandet mellan utbildningsnivå och arbetsplatsbaserat lärande publicerats i en inter-
nationell vetenskaplig tidskrift. I övrigt har hans forskning främst fokuserat på arbetet med 
det EU-finansierade projektet ”Technequality: Understanding how technological innova-
tions affect work, education, and inequality” fortskridit. Projektet är ett samarbete mellan 
åtta institutioner i sex olika länder, och Korpi har varit ansvarig för ett av delprojekten. 
Mot slutet av året lämnades delprojektets två sista rapporter in, en på temat matchning 
på arbetsmarknaden och en som behandlade sysselsättningsutvecklingen bland enskilda 
grupper. Inom ramen för projektet har Korpi dessutom arbetat med två egna delstudier 
kring sambanden mellan de senaste decenniernas utbildningsexpansion, kvalifikationsk-
raven på arbetsmarknaden och anställdas kunskapsutnyttjande, delstudier som mynnat ut 
i arbetsrapporter. Slutligen pågår arbetet med det av Forte finansierade projektet ”Bortom 
goda exempel: Analyser av kommunala variationer i insatser för unga som varken arbetar 
eller studerar”. Projektet, som är ett samarbete med Institutionen för socialt arbete vid 
Stockholms universitet, fokuserar på hur arbetet med ungdomar som står utanför både ar-
betsmarknaden och utbildningssystemet är organisera på lokal nivå.  Detta har så här långt 
lett fram till att en artikel antagits för publikation i en internationell vetenskaplig tidskrift, 
och arbetet med ytterligare två artiklar pågår.

Arvid Lindh, doktor i sociologi, har under året främst arbetat inom projektet ”Social tillit 
och demokratisk klasskamp i moderna välfärdsstater” (finansierat av FORTE), vilket bland 
annat resulterat i en artikel om social klass, nätverk och politiska attity der som publicerats 
i European Sociological Review. Lindh författade även en rapport åt UNESCO, ägnade sig 
åt länderjämförande datainsamling inom ramen för International Social Survey Program 
(ISSP), samt tjänstgjort som styrelseledamot i Sveriges Sociologförbund.
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Ylva Moberg är forskare i nationalekonomi och arbetar inom projektet GENPARENT Re-
vealing Sources of Gendered Parenthood. A multi-method comparative study of the transi-
tion to parenthood in same-sex and different-sex couples. Tillsammans med Maaike Van 
der Vleuten har hon under 2021 tilldelats medel för projektet Varför kvarstår könsskill-
nader i arbete och omvårdnad om barn? Föräldrars arbetsfördelning i olika familjetyper. 
Moberg arbetar också tillsammans med Emma von Essen (UU), Lucas Tilley (SOFI) och 
Ian Burn (University of Liverpool) med ett projekt om transpersoners hälsa och inkomster 
och hur könsbekräftande vård påverkar detta. Tillsammans med Emma von Essen organis-
erade Moberg konferensen “A multidisciplinary workshop on quantitative and qualitative 
research on life-changing transitions in the LGBTQ+ community” i september 2021. 

Kenneth Nelson, professor i sociologi, bedriver jämförande socialpolitisk forskning. Nelson 
har under året fortsatt leda arbetet med att utveckla SPIN-databasen, som inkluderar insti-
tutionella och komparativa data över socialpolitiken för ett stort antal länder. Under året 
har Nelson också analyserat bostadsbidragens betydelse för bostadsstandarden i Sverige 
och andra EU-länder, samt fortsatt forska om välfärdsstatens organisering och grön skatte-
politik. Nelson medverkar också i flera andra svenska och internationella forskningsprojekt 
kring välfärdsstatens organisering och konsekvenser, bland annat två forskningsprojekt om 
den socialpolitiska utvecklingen i Korea. Under året har Nelson fortsatt att verka som en av 
två forskningsledare för ett europeiskt infrastrukturprojekt kring social tillväxt (InGRID-2).  

Rense Nieuwenhuis, docent i sociologi, studerar hur mångfald i familjer och socialpolitik 
påverkar fattigdom och ekonomisk ojämlikhet. Ofta är hans forskning jämförande mel-
lan länder och har ett genusperspektiv. Han har den senaste tiden fokuserat på familjer 
bestående av ensamstående föräldrar, hur kvinnors inkomster påverkar ojämlikheten mel-
lan hushållen och familjepolitikens effekter. Under 2021 har Rense publicerat artiklar i 
tidksrifterna Social Forces, Journal of European Social Policy, Community, Work & Family, 
samt ett kapitel i boken Research Handbook on the Sociology of the Family.

Thor Norström, är professor emeritus i sociologi med inriktning mot socialpolitik. En stor 
del av hans verksamhet är inriktad mot sociologisk och epidemiologisk alkoholforskning, 
ofta i samarbete med forskare vid andra institut, främst Karolinska institutet, Centralför-
bundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och Institutionen för folkhälsovet-
enskap, SU. Tillsammans med Jonas Landberg (Institutionen för folkhälsovetenskap, SU) 
arbetar han med ett projekt om socioekonomiska skillnader i alkoholkonsumtion och al-
koholrelaterad dödlighet. I ett annat projekt studerar han tillsammans med Iman Dadgar 
(SOFI) kopplingen mellan makroekonomiska förändringar och olika former av dödlighet. 

Ola Sjöberg, professor i sociologi, arbetade under 2020 i projektet ”Arbetsvillkor i slutet 
av arbetslivet, vägare till pension och hälsa efter pensionering” (finansierat av Riksbankens 
Jubileumsfond). Under året arbetade han också med ett projekt om arbetsmiljö och hälsa i 
ett komparativt perspektiv. Han har också fortsatt sitt arbete med komparativa analyser av 
välfärdssystem, och främst då arbetslöshets- och sjukförsäkring.

Sten-Åke Stenberg var 1999-2021 professor i sociologi med inriktning mot arbetslöshet 
och marginalisering. Han är från maj 2021 pensionerad men återanställd på deltid.  Hans 
forskning har i huvudsak två inriktningar: bostadssocial mar ginalisering och livsförloppss-
tudier. Tillsammans med Denny Vågerö (Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms 
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universitet) initierade han 2004 kohortstudien Stockholm Birth Cohort Study (SBC). I dag 
är SBC utvidgat till ett multigenerationellt datamaterial (SBC Multigen) och en del av pro-
jektet “Reproduktion av ojämlikhet genom sammanflätade liv” (RELINK). Projektet leds av 
docent Ylva Brännström Almquist och professor Bitte Modin på Institutionen för folkhäl-
sovetenskap. Stenberg deltar i projektets styrgrupp. Under 2020 beviljades han och docent 
Therese Reitan på Södertörns högskola forskningsmedel av FORTE till projektet “Att bli 
eller inte bli ledare. Vägar in i och ut ur ledarskapspositioner i ett genus-och livsloppspers-
pektiv”

Maaike van der Vleuten, doktor i sociologi, arbetar som forskare i projektet GENPARENT 
Revealing Sources of Gendered Parenthood. Tillsammans med Marie Evertsson och Ylva 
Moberg undersöker hon de ekonomiska konsekvenserna av att bli förälder i samkönade 
och olika könsrelationer i Norge, Finland, Sverige och Danmark. Van der Vleuten (PI) och 
Ylva Moberg fick ett stipendium från Riksbankens Jubileumsfond för att fortsätta studera 
moderna familjers arbets- och familjeliv. Van der Vleuten studerar även könsskillnader i 
utbildningsval i ett samarbete med professor Dr Pia Schober vid universitetet i Tübingen. 
2021 har hon publicerat artikeln “Gender Differences in Fields of Study: The Role of Com-
parative Advantage for Trajectory Choices in Higher Secondary Education” i Journal of 
Education. En sammanfattning av detta publicerades också i flera svenska medier och lärar-
tidskrifter, som Skolvärlden eller Ämnesläraren.
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Välfärd och levnadsnivå
Forskningen om välfärd och levnadsnivå omfattar teoretiskt grundade empiriska studier av 
individers levnadsförhållanden, vad gäller exempelvis familjeliv, arbetsliv och hälsa. Såväl 
nivåer som fördelningar, liksom förändringar av nivåer och fördelningar, är centrala stud-
ieobjekt. Forskarna inom området analyserar därmed både välfärdsutveckling och ojäm-
likhet (social stratifiering), inom Sverige liksom i internationellt jämförande perspektiv. 

Ett stort antal projekt med skilda teoretiska infallsvinklar och olika empiriska underlag 
genomförs vid avdelningen (se beskrivningarna i anslutning till individuella forskare längre 
fram i detta avsnitt), men den viktigaste gemensamma databasen är Levnadsnivåundersökn-
ingarna (LNU; se vidare nedan). Projektens resultat publiceras främst i internationella tid-
skrifter och antologier, men ges även spridning i svenska fora, bl.a. inom ramen för statliga 
utredningar i SOU-serien och i särskilda antologier som brukar skrivas i samband med att 
data från nya LNU-vågor blir tillgängliga.

Under 2021 har forskargruppen jobbat intensivt med insamlingen av data i 2020/21 års 
LNU, i samarbete med undersökningsföretaget Ipsos. LNU är en återkommande surve-
yundersökning där ett riksrepresentativt urval av Sveriges vuxna befolkning (18-75 år) 
intervjuas om sina levnadsförhållanden inom en rad områden, t.ex. familj, hälsa, utbild-
ning, ekonomi, fritid, boende, politiskt deltagande och sysselsättning/arbetsförhållanden. 
Undersökningen består i varje omgång av en paneldel som följer samma personer över tid, 
och ett nydraget urval av ungdomar och invandrare. Inom ramen för levnadsnivåprojektet 
vid SOFI har hittills sex LNU genomförts, åren 1968, 1974, 1981, 1991, 2000 och 2010, 
och 2020/21 års undersökning är alltså den sjunde i ordningen. Datainsamlingen skulle 
ha inletts i februari 2020 men kunde starta först i december 2020 på grund av Covid-
19-pandemin, med telefonintervjuer som ersättning för besöksintervjuer. Fältarbetet var i 
det närmaste avslutat i december 2021. Under 2022 kommer kompletterande LNU-data att 
samlas in, framför allt genom besöksintervjuer, en metod som inte kunde användas under 
pandemiåret 2021. Denna kompletterande del av datainsamlingen genomförs i samarbete 
med undersökningsföretaget Kantar Sifo.

Liksom år 2000 och 2010 kompletteras LNU 2020/21 med datainsamling från respond-
entens eventuella partner (Partner-LNU) och barn 10-18 år i hushållet (Barn-LNU), och 
liksom i LNU 2010 får respondenten också fylla i en enkät med frågor om sin personlighet. 
Vi samlar även in data från de vuxna som varit med i Barn-LNU 2000 och 2010. En nyhet 
i LNU 2020/21 är att vi använder ett större spann av datainsamlingsmetoder, och för att 
skatta eventuella metodeffekter genomför vi en särskild Tilläggs-LNU där samma uppgifter 
som i huvudundersökningen samlas in men med fyra olika primärmetoder, till vilka indi-
vider fördelas slumpmässigt: Besöksintervju (2022), telefonintervju (2020/21), webbenkät 
(2020/21) och pappersenkät (2020/21 och 2022).

Finansieringen av LNU 2020/21 beviljades 2017 av Rådet för Forskningens Infrastrukturer 
(RFI) vid Vetenskapsrådet (VR). Stödet från RFI ges till LNU som en del av ett konsortium 
med namnet REWHARD (Nationell infrastruktur för longitudinella databaser för forskn-
ing om relationer, arbete och hälsa över livsloppet), med säte vid Stockholms universitet 
och i samarbete med Karolinska institutet, KI). Konsortiet omfattar fyra databaser: LNU, 
SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health), IMAS (Insurance Medicine 
All Sweden) och STODS (Swedish Twin project Of Disability pension and Sickness ab-
sence). I en första period tilldelades REWHARD medel t.o.m. 2022. Under 2021 beviljade 
VR-RFI fortsatta medel till REWHARD för perioden 2023-28.
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Adam Altmejd, doktor i nationalekonomi. Adam har arbetat som forskare i LNU-gruppen 
på SOFI på 20% under första halvan av 2021. Från och med augusti har Adam dessutom 
arbetat som sekreterare i Coronakommissionens sekretariat på 60% och på ytterligare 20% 
på SOFI inom ramen för ett nytt forskningsprogram om Coronapandemin som tar avstamp 
i Coronakommissionens utredningsdirektiv och frågeställningar. Under året har Adam publi-
cerat artikeln O Brother, Where Start Thou? Sibling Spillovers on College and Major Choice 
in Four Countries i Quarterly Journal of Economics.

Anton Bjuggren Andersson, doktor i sociologi, har under hösten arbetat med sitt post-doc 
projekt om vilken roll sociala nätverk har för att förklara skillnader i tidiga arbetsmarknad-
sutfall mellan unga vuxna med och utan invandrarbakgrund. Andersson har också arbetat 
inom ALL-INCLUIVE projektet (där Michael Tåhlin är forskningsledare) med ett bokkapitel 
om hur färdigheter som kommer till uttryck i arbetet är kopplade till självupplevd social 
status. Andersson var föräldraledig under våren 2021.

Linus Andersson, doktor i sociologi, har under året arbetat med sitt projekt som studerar 
förändringar i samboendeskap i Sverige och Finland samt dess roll för nativitet, finansierat 
av Vetenskapsrådet (dnr: 2020-06426). I samarbete med forskare på Åbo Universitet har 
under året en artikel publicerats (Parity disparity: Educational differences in Nordic fertility 
across parities and number of reproductive partners, med M. Jalovaara och A Miettinen), 
och i samarbete med forskare på SOFI och Karolinska Institutet har en artikel accepterats 
under året (Nationwide study of trends in physician partner choice for childbearing unions, 
med M Chudnovskaya, C. Ghaznavi, R. Shahbazian, och P. Ueda). Övriga åtaganden inklud-
erar handledning av C-uppsatsarbete vid sociologiska institutionen, Stockholms Universitet. 
Linus var föräldraledig på heltid under årets tre första kvartal.

Erik Bihagen, professor i sociologi, har under året undervisat inom AKPA-programmet. Vid 
sidan om detta har Erik arbetat som PI inom ett FORTE-finansierat projekt om betydels-
en av klass, utbildning och kön för livsinkomster (med Anders Böhlmark, Sara Kjellson 
och Roujman Shahbazian) och som PI inom ett nytt VR-finansierat projekt om historiska 
förändringar av karriärmönster med fokus på den möjliga ’avstandardiseringen’ av karriärer 
över tid (med Karin Halldén, Roujman Shahbazian, Johan Westerman och Dirk Witteveen). 
Dessutom har Erik arbetet inom ett projekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond (PI 
Michael Tåhlin) om ungdomars och utlandsföddas etablering i arbetslivet, samt avslutat sista 
året med projektet TECHNEQUALITY (där Michael Tåhlin och Tomas Korpi också ingår) 
med en studie om automatiseringsriskers betydelse för olika karriärutfall efter utbildning.

Katarina Boye, docent i sociologi och lektor inom Levnadsnivåprojektet, har under året hu-
vudsakligen ägnat sig åt insamlingen av Levnadsnivåundersökningen 2020. Hon har också 
arbetat med ett projekt om vård av sjukt barn (vab) med finansiering från Riksbankens Ju-
bileumsfond. Projektet fokuserar på uttag av vab och dess konsekvenser i olika grupper av 
befolkningen så som föräldrar i olika familjekonstellationer och med olika inkomstnivåer. 
Tillsammans med Jenny Alsarve och Lina Sandström (båda vi Örebro universitet) arbetade 
Boye inom det kvalitativa intervjuprojektet Efter småbarnsåren. En longitudinell studie av 
föräldraskap och arbete finansierat av Forte. Fokus låg på en studie av hur Corona-pan-
demin påverkat de intervjuade föräldrarnas vardag och speciellt fördelningen av arbete och 
omsorg i hemmet.
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Andreas Diemer, doktor i ekonomisk geografi, har arbetat med flera projekt under året. 
Samtidigt som han gjorde framsteg i sitt pågående forskningsarbete inom området för ekon-
omisk och social integration av minoriteter i samhället, publicerade han också en artikel i 
tidskriften ‘Research Policy’ om den sociala anknytningens roll för tillgången till kunskap 
som produceras på avlägsna platser. Han arbetade också med flera revideringsförfrågningar 
för peer-review-granskad akademiska publikationer, inklusive en artikel om peer-effekter 
bland svenskfödda och utlandsfödda elever i svenska klassrum (för tidskriften “Econom-
ics of Education Review”), en annan artikel om spridning av exogena chocker över sociala 
nätverk (för “Journal of Labor Economics”) och två artiklar om den ojämna geografin inom 
resursutvinning och dess användning i innovation (för tidskriften “Regional Studies”) och 
utvecklingsfällor i europeiska regioner (för tidskriften “Economic Geography”).

Per Engzell, doktor i sociologi, har huvudsakligen varit anställd vid Oxfords Universitet som 
Postdoktor men är fortsatt knuten till SOFI som forskare inom Carina Moods program 
MINQ. Per publicerade 2021 en studie i Proceedings of the National Academy of Sciences 
om konsekvenserna av skolstängningar under pandemin som rönt internationell uppmärk-
samhet. Därtill fick han två manuskript om intergenerationell rörlighet antagna för public-
ering, i Social Science Research (med Thor Berger) och Journal of Economic History (med 
Thor Berger m fl). Två tidigare antagna metodologiska arbeten blev publicerade, i Sociologi-
cal Methods & Research och PS: Political Science & Politics (med Julia Rohrer). Per erbjöds 
i december 2021 en tjänst som Associate Professor vid UCL som han tillträder i juni 2022. 

Peter Fallesen, docent i sociologi och forskare, har publicerat en artikel i The British Journal 
of Social Work om barns kontakt med barnavård, mentalvård och det straffrättsliga system-
et, en artikel om vilken effekte covid-19-pandemin fick på skilsmässo- och separationsan-
sökningarna i Danmark i tidskriften Socius, och en artikel om de psykiska konsekvenserna 
av den danska nedstängningen under covid-19-pandemin i BMC Public Health tillsammans 
med Lars H. Andersen (ROCKWOOL Foundation) och Time Bruckner (UC Irvine). Fallesen 
har också gett ut sju working papers (tillsammans med andra medförfattare) och han har 
för närvarande fem uppsatser som granskas vetenskapligt inför publicering. Han arbetar 
med projekt om överföring av kognitiva förmågor mellan flera generationer, om intergenera-
tionell överföring av institutionella kontakter, om olikhet i fertilitet, och om konsekvenser av 
nya familjeformer mellan generationerna, finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Sedan 
september har han varit gäststipendiat vid European University Institute, Florens, Italien.

Michael Grätz, docent i sociologi. I juni 2021 befordrades Michael till docent. Han har även 
publicerat flera artiklar under året. I artikeln “Does Increasing the Minimum School Leaving 
Age Affect the Intergenerational Transmission of Education? Evidence from Four European 
Countries“ analyseras vilken effekt reformering i minimiåldern för att få lämna skolan får 
på ojämlikheter i utbildningen, t.ex. den yngsta åldern då någon kan lämna utbildningssys-
temet, i en jämförelse mellan fyra reformer i fyra länder. Här användes ”twin fixed effects”-
modeller, kombinerat med longitudinell information, för att testa om föräldraskap påverkar 
utvecklingen av icke-kognitiva färdigheter i tonåren (Grätz, Lang och Diewald 2021). Mi-
chael är huvudförfattaren till ett internationellt jämförande projekt som använder syskon-
likhet för att uppskatta ”omnibuseffekten” av familjebakgrund på olika utbildningsresultat 
i sex länder (Grätz et al. 2021). I artikeln ”Does Regime Change Affect Intergenerational 
Mobility? Evidence from German Reunification” användes Tysklands återförening 1990 
som ett naturligt experiment för att uppskatta kausala effekter av institutionell förändring 
på mobilitet inom utbildning. Med Oliver Lipps från FORS studerade Michael vilken effekt 
skolstängningar under den första vågen av coronaviruset fick på studietiden för skol- och 
universitetsstudenter i Schweiz (Grätz och Lipps 2021). I oktober 2021 undervisade Michael 
en online-workshop om ”sibling fixed effects”-modeller på inbjudan av Åbo universitet (Fin-
land).
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Karin Halldén, docent i sociologi, har under 2021 bland annat studerat könssegregering efter 
yrke i Sverige över ett halvt sekel och trender i könssegregering för ett antal europeiska 
länder. Vidare har hon arbetat i ett nordiskt projekt om könsskillnader i akademiska kar-
riärer. Halldén har varit kursansvarig och undervisat på AKPA (”Individ, organisation & ar-
betsmarknad: Sociologiska perspektiv på yrken och arbetsplatser”). Hon var också medlem 
av advisory board för den vetenskapliga tidskriften Social Politics samt ledamot i Statistiska 
centralbyråns Användarråd för Välfärdsstatistik.

Simon Hjalmarsson, doktor i sociologi, disputerade våren 2021 på avhandlingen “Taking 
Part on Equal Terms?: Associations between Economic Resources and Social Participation 
among Swedish Adolescents.” Han har därefter arbetat som forskare inom det Forte-finansi-
erade projektet ”Ekonomiska resurser och sociala relationer bland barn och unga”, med Ca-
rina Mood som forskningsledare. Under året har han fortsatt arbeta på två avhandlingskapi-
tel, ett med fokus på den sociala gradienten i deltagande i organiserade fritidsaktiviteter och 
ett (tillsammans med Stephanie Plenty och Peter Fallesen) med fokus på betydelsen av soci-
odemografiska faktorer för negativa relationer med klasskamrater. Utöver detta har han för-
berett ansökningar om forskningsmedel samt deltagit i arbetet kring Levnadsnivåundersök-
ningen.

Jan O. Jonsson, professor i sociologi, var under 2021 huvudsakligen tjänstledig för en tjänst 
som Official Fellow vid Nuffield College, Oxford. Året – ytterligare ett coronaår – ägnades 
till stor del till färdigställande av en bok (på svenska) om integration bland unga, tillsammans 
med Carina Mood och Georg Treuter. Tillsammans med den sistnämnde har arbetet pågått 
om effekter av skolkvalitet för ojämlikhet, samt om kamrateffekter i skolan. Samarbetet 
med Mood och Per Engzell om intergenerationella processer fortsatte. Med Robert Hellpap, 
Zeppelin University och Isabel Raabe, University of Zürich, analyserade Jonsson interetniska 
sociala nätverk, och med Mood, Frida Rudolphi och Jörg Dollmann, MZES, Mannheims 
universitet, invandrarungdomars utbildningsaspirationer och framsteg i gymnasiet.

Chaïm la Roi, doktor i sociologi, har under 2021 publicerat en artikel i Journal of Research on 
Adolescence. I artikeln studerades potentiella långsiktiga fördelar med att vara en mobbare 
i tonåren när det gäller hälsa och reproduktivt beteende. Som en del av projektet YOUNG-
WORK genomför han tillsammans med Stephanie Plenty en studie om effekterna av kamrat-
status i tonåren på akademisk framgång. Tillsammans med Carina Mood genomförde han 
en studie om invandrarungdoms sociala integration i Sverige när det gäller attityder.

Charlotta Magnusson, docent i sociologi, blev från och med 2021-08-01 utsedd till ställ-
företrädande föreståndare för SOFI. Charlotta har under året fortsatt med forskningsprojek-
tet: ”Kvinnors och mäns sjukfrånvaro – varför så olika? (O)betalt arbete, hälsa och sjukdom 
bland kvinnor och män under fem decennier” (FORTE) samt inlett projektet ”Drinking 
parents – childhood hangover” tillsammans med Sara Brolin Låftman (Institutionen för 
folkhälsovetenskap, SU). Hon ingår även i det FORTE-finansierade programmet All-inclu-
sive (PI Michael Tåhlin). Hon har under året publicerat artiklar i de ovanstående projekten, 
bland annat en tillsammans med Stephanie Plenty och Sara Brolin Låftman i SSM Population 
Health där de studerar samband mellan psykiska ohälsa bland elever i högstadiet och risken 
för att varken vara i arbete eller utbildning som ung vuxen (NEET). I en annan artikel, pub-
licerad i Community, Work and Family, studeras hur flexibla arbetsvillkor är relaterade till 
könslöneskillnader. Hon är även lektor vid enheten för arbetsmarknadskunskap (AKPA), där 
hon har undervisat om lönestruktur och lönebildning samt arbetsmarknadssociologi 
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Carina Mood, professor i sociologi, är projektledare för tre projekt: Forskningsprogrammet 
MINQ (Sammanhängande ojämlikheter, Forte), ett projekt om barns och ungas ekonomi 
och sociala relationer (Forte), och IntegrateYouth, ett Nordforsk-finansierat samarbete mel-
lan SOFI, Nuffield College (Oxford) och forskningsinstitutet Fafo (Oslo). Under året har 
hon bedrivit forskning om inter- och multigenerationella samband, om ungas integration, 
om utbildningsval, och om genomströmning i gymnasieskolan. Tillsammans med Michael 
Tåhlin och Katarina Boye leder hon arbetet med LNU 2020, som försenades på grund av 
pandemin och pågick även 2021.

Stephanie Plenty, docent i sociologi, har under 2021 arbetat i det Forte-finansierade for-
skningsprogrammet MINQ, ett projekt om barns och ungas ekonomi och sociala rela-
tioner, och ett NORDFORSK-finansierade projekt om integration av unga, båda ledda 
av Carina Mood. Hon publicerade en artikel om ungas psykisk hälsa och senare etabler-
ing på arbetsmarknaden tillsammans med Charlotta Magnusson och Sara Brolin Låft-
man (Insitiutionen för folkhälsovetenskap). Hon publicerade också en artikel om etniskt 
skillnder i unga vuxnas psykisk hälsa under pandemin tillsammans med Jörg Dollmann 
vid Mannheims universitet, samt Olivia Spiegler och Chloe Bracegirdle vid Oxford uni-
versitet. Plenty har fortsatt arbeta med pågående studier om betydelsen av sociodemo-
grafiska faktorer för ungas sociala relationer tillsammans med Simon Hjalmarsson, Peter 
Fallesen, Chaim la Roi (University of Amsterdam), och Isabel Raabe (University of Zurich) 

Frida Rudolphi, doktor i sociologi, har under året studerat datorspelande och skolrelaterade 
beteenden och skolframgångar inom ramen för ett VR-finansierat projekt, där data från 
den svenska delen av CILS4EU används, och studerat integration av unga inom ramen för 
Carina Moods projekt Integrate Youth. Hon har publicerat en artikel om etniska skillnader 
i utbildningsaspirationer i ett komparativt perspektiv tillsammans med Zerrin Salikutluk 
vid Humboldtuniversitetet. Under året har Rudolphi arbetat 20% vid SOFI,  under tjänstl-
edighet från annat lärosäte

Roujman Shahbazian, doktor i sociologi, är verksam vid SOFI inom två olika projekt (båda 
med Erik Bihagen som PI), men till vardags anställt vid Münchens Ludwig-Maximilian-
universitet (LMU). Två av hans artiklar, tillsammans med Mohammad H. Sepahvand (Lunds 
universitet), har blivit publicerad i Journal of Economic Inequality och African Review of 
Economics and Finance. Därtill har han publicerat en artikel i Social Science Research. Un-
der året har han påbörjat arbete i projektet ”Karriärer på den svenska arbetsmarknaden från 
1960-talet och framåt: Från stabilitet till instabi litet?” (tillsammans med Erik Bihagen, Karin 
Halldén och Johan Westerman i deras VR finansierade projekt Dnr: 2020-02538), vilket har 
hittils resulterat i en Working Paper (tillsammans med Erik Bihagen, Johan Westerman och 
Dirk Witteveen)

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

Michael Tåhlin, sedan 1998 professor i sociologi med inriktning mot levnadsnivån, har un-
der året arbetat med bl.a. följande projekt: (a) Arbetet med genomförandet av den sjunde 
vågen av Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2020, bl.a. genom att medverka i ledningen 
för infrastrukturkonsortiet REWHARD, finansierat av Vetenskapsrådet (VR) 2018-2022, 
där LNU ingår som en av fyra databaser vid SU och Karolinska Institutet (KI), genom sty-
rning av datainsamlingen som utförts av undersökningsföretaget Ipsos, liksom arbete med 
juridiska och forskningsetiska frågor; arbetet med LNU 2020 sker i samarbete med bl.a. 
Katarina Boye, Carina Mood och Elin Sterner; (b) Varit ledare för forskningsprogrammet 
ALL-INCLUSIVE: Sammanhållning och exkludering i arbetslivets förändring; FORTE har 
beviljat medel för en första period om 2,5 år (2019-2021), med möjlighet till förlängning 
3,5 år (2022-2025), till ett sammanlagt potentiellt belopp om 17,8 milj. kr; programgrup-
pen, som består av åtta forskare vid SOFI (utöver MT: Amanda Almstedt Valldor, Anton B. 
Andersson, Margarita Chudnovskaya, Karin Halldén, Charlotta Magnusson, Edvin Syk och 
Johan Westerman), har under året bl.a. arbetat med manuskriptet till en bok med arbetstiteln 
Skills and Inequality, tillsammans med ett antal internationella forskare; (c) Inom ramen för 
EU-projektet Technequality (Tomas Korpi ansvarig forskare vid SOFI, även Erik Bihagen 
medverkar) tillsammans med Johan Westerman skrivit en rapport om hur marginalgruppers 
(t.ex. ungdomar, utlandsfödda, och äldre) sysselsättningsmönster i Europa sammanhänger 
med strukturell omvandling av arbetslivet med avseende på utbud och efterfrågan på kvali-
fikationer.

Kirsten van Houdt, doktor i sociologi, har under året arbetat med ojämlikhet inom bostads-
situationer hos familjer efter separation, som en del av MINQ-projektet. Hon har kartlagt 
om och hur föräldrar förändrar sin bostadssituation efter en separation (t.ex. när det gäller 
utrymme, grannskap och flyttavstånd), och fokuserat på ojämlikheter relaterat till inkomst-
nivåer. Tillsammans med Janne Jonsson undersöker hon hur dessa boendemönster påverkar 
barns skolresultat. Dessutom har hon arbetat med att revidera och publicera två kapitel ur 
sin doktorsavhandling om vuxna styvfamiljer. I det sammanhanget har Kirsten medverkat 
i holländska och belgiska medier i år för att prata om styvmödrars ställning i det samtida 
familjelivet.

Johan Westerman, doktor i sociologi. Westerman har arbetat i programmet ”ALL INCLU-
SIVE? Sammanhållning och exkludering i arbetslivets förändring” som leds av Michael Tåh-
lin och finansieras av Forte, och projektet ”Karriärer på den svenska arbetsmarknaden från 
1960-talet och framåt: Från stabilitet till instabilitet?”, som leds av Erik Bihagen och finan-
sieras av Vetenskaprådet). Han har startat upp flera studier inom dessa projekt i samarbete 
med interna och externa kollegor, varav en har skickats till en internationell peer-reviewed 
tidskrift och två kommer att ingå som kapitel i den kommande antologin “Skills and In-
equality” (Michael Tåhlin, red.). Han har publicerat två studier från sin avhandling: ” Should 
I Learn or Should I Turn? Implications of Job Mobility for Subsequent Learning at Work” i 
European Sociological Review och “ Post-educational motivation to learn cognitive skills in 
three European labour markets. A comparative analysis of the PIAAC” i “Journal of Educa-
tion and Work”.
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Arbetsrätt
Sabina Hellborg, lärare och doktor i civilrätt, blev april 2021 anställd som lektor vi SOFI. 
Under året har hon publicerat två artiklar inom ramen för det Forte-finansierade projek-
tet Förbud mot bristande tillgänglighet – rättsliga möjligheter för ett aktiv deltagande för 
personer med funktionsnedsättningar (Tillgång till arbete för personer med psykiska funk-
tionsnedsättning, SvJT och Tiotusenkronorsfrågan – En kommentar till EU-domstolens 
dom i C-30/19 Diskrimineringsombudsmannen mot Braathens). Tillsammans med Erik 
Sjödin (docent i civilrätt, SOFI) har hon skrivit en komparativ rapport till utredning av 
vissa frågor i diskrimineringslagen, som ingår som bilaga i SOU 2021:94. Hon har delt-
agit i ett samarbete med forskare vid Örebro universitet, och undervisat på delmomenten 
Arbetsrätt I och II på kursen Arbetsmarknadskunskap med management, SOFI.

Erik Sjödin, universitetslektor och docent i civilrätt, särskilt arbetsrätt. Under året har han 
avslutat det av Vetenskapsrådet finansierade projektet An inclusive and sustainable Swed-
ish labour law - the ways ahead.  I samband därmed har en konferens arrangerats. Hans 
forskning i det projektet har fått genomslag i det praktiska rättslivet då den hänvisats 
till av Högsta domstolen. Sjödin har även deltagit aktivt i debatten om reformen av LAS 
genom ett antal debattinlägg. Sjödin har hållit i en webbinarieserie i arbetsrätt riktad till 
nordiska forskare i arbetsrätt. Erik Sjödin har undervisat och ansvarat för arbetsrättskur-
serna på AKPA I och II samt en uppdragsutbildning för TCO. 



Verksamhetsberättelse 2021

24

Finansiering

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

År 2021 var fakultetsnämndens anslag 29 046 tkr till SOFI/FO och 9 450 tkr till SOFI/
GU. Därutöver tilldelades särskilda medel om 229 tkr. Bidragen från forskningsråd och 
myndigheter år 2021 var sammanlagt  51 314 tkr enligt följande. I tabellen rapporteras 
endast externt finansierade forskningsprojekt där kontraktet slutits mellan finansiär och 
SOFI.  Det innebär att t.ex. stipendier samt bidrag till forskningsnätverk och konferenser 
inte räknas in i totalsumman. Dessutom deltar forskare vid SOFI också i forskningsprojekt 
med andra huvudmän än SOFI.
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Externa medel 2021

Forskare Finansiär Projekt
Beviljat 
bidrag 
2021

AMR 
(Arbetsmarknads-
reglering)
Hellborg Sabina Ragnar Söder-

berg stiftelse
Ansvar för mobbning och 
kränkningar på arbetsplatser

 476 811 

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

 399 999 

 876 810 

LNU (Välfärd och  
levnadsnivå)

Altmejd Adam IFAU The Impact of University Education: 
Causal Evidence from Four Decades 
of Applications

 750 000 

Altmejd Adam VR/IIES Social och politisk ekonomi: teori 
och empiri

 114 095 

Andersson Linus VR Mismatch: En ny förklaring för 
nedgången i samboskap i Norden

 1 050 000 

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

 1 030 000 

Bihagen Erik VR Karriärer på den svenska arbets-
marknaden från 1960-talet och 
framåt: Från stabilitet till instabilitet?

 1 351 000 
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Boye Katarina RJ Vabbande föräldrar på en ojämn-
ställd arbetmarknad. Hur varierar 
tillfällig föräldrapenning för vård av 
barn och dess löneeffekt med socioe-
konomisk position och familjesitua-
tion?

 113 350 

Boye Katarina FORTE/
ÖRU

Efter småbarnsåren. En longitudinell 
studie av föräldraskap och arbete

 71 514 

Chudnovskaya Mar-
garita

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

 1 000 000 

Chudnovskaya Mar-
garita

VR/IPD Rätt kompetens i rätt tid - men för 
vem? Karriärbanor och yrkesambi-
tioner inom och bortom Yrkeshög-
skolan

 334 335 

Fallesen Peter RJ Familjeförändring och ömsesidigt ut-
byte av levnadsförhållanden  mellan 
generationer.

 856 944 

Halldén Karin FORTE Att förstå förändringar i nivåer av 
könssegregering efter yrke i Sverige 
och Europa under ett halvt sekel

 1 300 000 

Mood Roman Ca-
rina

FORTE Sammanhängande ojämlikheter: 
Flerdimensionella perspektiv på 
ojämlikhet i dagens Sverige

 3 900 000 

Mood Roman Ca-
rina

FORTE Ekonomiska resurser och sociala 
relationer bland barn och unga

 1 110 000 

Mood Roman Ca-
rina

NordForsk Structural, cultural and social inte-
gration among youth: A multidimen-
sional comparative project

 4 480 504 

Rudolphi Frida VR Datorspelande och skolresultat bland 
unga: vilken betydelse har datorspe-
lande för utbildning och skolrelevan-
ta beteenden?

 1 058 223     

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

 1 424 000 

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

 2 900 000 

 21 785 742 
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AME  
(Arbetsmarknad 
och ekonomi)
Aalto Aino-Maija IFAU Peer gender composition and sudent 

outcomes in high school.
 600 000 

Boschini Anne TCO Uppdragsutbildning TCO HT21/
VT22

 222 368 

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

 1 450 176 

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

 1 097 048 

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

Wealth Accumulation Over the Life 
Cycle and between Generations

 2 000 000 

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

 73 100 

Martén Linna FORTE Flyktingar, asylregler och hälsoutfall  1 737 537 

Rickne Johanna VR Hundra års färd mot en jämställd 
politisk representation

 2 800 000 

Rickne Johanna KAW Wallenberg Academy Fellow - KAW  809 468 

Rickne Johanna FORTE En jämlik arbetsmarknad i teori och 
praktik

 1 400 312 

Rickne Johanna VR/UU Nya Perspektiv på Politisk Repre-
senation

 558 919 

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

 1 300 000 

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

 95 000 

 14 143 928 
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SOCPOL (Social-
politik och social 
förändring)
Engeman Cassandra FORTE Fäders vård av barn : Orsaker till 

och konsekvenser av fäders föräl-
draledighet i ett tvärnationellt jäm-
förande perspektiv

 1 000 000 

Engeman Cassandra VR/UU Protesters betydelse: en studie av 
former av gemensam handling och 
deras miljöpolitiska påverkan

 236 405 

Engeman Cassandra KVA How have policies influenced 
changes in everyday life one year 
after the coronavirus outbreak? 
Cross-national analysis of parents' 
experiences with employment, work 
and care

 200 000 

Evertsson Marie EU H20 ERC GENPARENT: Revealing Sources 
of Gendered Parenthood: A multi-
method comparative study of the 
transition to parenthood in same-
sex and opposite-sex couples

 3 939 635 

Korpi  Tomas EU TECHNEQUALITY  375 250 

Lindh Arvid FORTE Social tillit och demokratisk 
klasskamp i moderna välfärdsstaten

 800 000 

Nelson Kenneth RJ SPIN databasen: en uppdatering och 
utvidgning

 2 759 088 

Nelson Kenneth EU InGRID2  540 000 

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

 1 630 000 

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

 1 330 000 

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

 517 618 

Stenberg Sten-Åke FORTE Arbetsvillkor i slutet av arbetslivet, 
vägar till pension och hälsa efter 
pensionering

 1 180 000 

 14 507 996 

TOTALA INTÄKTER EXTERNA MEDEL 2021  51 314 476 
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Utbildning
Enheten för arbetsmarknadskunskap med management (AKPA) bildades 1969 och är 
sedan 1972 en del av Institutet för social forskning. AKPA ger flera olika kurser på grund-
nivå. Arbetsmarknadskunskap med management I (30 hp) ger studenterna en bred ori-
entering inom arbetsrätt, arbetsmarknadsekonomi och personal- och organisationsteori 
medan fortsättningskursen AKPA II (30 hp) fördjupar och vidareutvecklar dessa kunska-
per. Kurserna ges på helfart dagtid. Tillsammans med sociologiska och nationalekonomis-
ka institutionen ger AKPA även kandidatprogrammet Arbetsliv och arbetsmarknad (AA, 
180 hp), inom vilket studenterna läser två terminer hos AKPA. Det totala antalet studenter 
(inklusive AA studenterna) var 133 på AKPA I och 70 på AKPA II under vårterminen och 
123 på AKPA I och 56 på AKPA II under höstterminen. 

AKPA ger även en kurs i Arbetsmarknadspolitik och ekonomi (7,5 hp) inom Studie- och 
yrkesvägledarprogrammet varje hösttermin, en kurs som också ges som fristående kurs. 
Under höstterminen 2021 var det 21 studenter som läste den som fristående kurs. Eft-
ersom Studie- och yrkesvägledarprogrammet nu har omstrukturerats gavs denna kurs 
för sista gången under ht21. 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 2021 var det på vårterminen 78 studenter som läste den 
inom programmet och 14 som fristående. Eftersom PAO-programmet nu har infört en 
praktiktermin gick denna kurs för sista gången under vårterminen 2021.
Under 2021 gavs dessutom den fristående kursen Individ, organisation och arbets-
marknad: sociologiska perspektiv på yrken och arbetsplatser (7,5 hp) med 32 studenter 
på halvfart, dagtid under vårterminen och 22 studenter under höstterminen. Under vårter-
minen 2021 gavs den fristående kursen Praktiska undersökningsmetoder för arbetslivet på 
helfart dagtid. 

AKPA tillhandahåller även uppdragsutbildningar. Mer specifikt under 2021 ordnade 
AKPA uppdragsutbildningen Arbetslivets juridik (15 hp) med Erik Sjödin som kursans-
varig lärare.

Personalen har under året bestått av tre professorer, fyra docenter, en universitetslektor, en 
gästlärare, två biträdande studierektorer som även arbetar som studie-och karriärvägle-
dare och en utbildningsadministratör. Två av professorerna, Erik Bihagen och Ola Sjöberg, 
är sociologer och en är nationalekonom, Anne Boschini. Docenterna Karin Edmark och 
Anders Stenberg är arbetsmarknadsekonomer, docent Charlotta Magnusson är sociolog, 
medan docenten i civilrätt Erik Sjödin undervisar i arbetsrätt. Vi hade glädjen att välkom-
na jur dr Sabina Hellborg som nytillträdd lektor i civilrätt med inriktning mot arbetsrätt 
till AKPA under vårterminen 2021. Frida Engström och Frida Hager är bitr. studierektorer 
och Elma Sose är utbildningsadministratör. Dessutom har AKPA haft lärare anställda 
för enstaka kurser, nämligen Aino-Maija Aalto (SOFI), Ingrid Esser (SOFI), Daniel Fre-
driksson (SOFI), Karin Halldén (SOFI), Jenny Jans (SOFI), Dagmar Mueller (IFN), Susan 
Niknami (SOFI) och Paula Roth (IFN). Härutöver har en rad kvalificerade gästföreläsare 
från bl.a. SOFI, myndigheter och näringsliv samt arbetsmarknadens parter medverkat.

SOFIs forskare deltar också i undervisning (inklusive handledning) inom grundutbildning, 
avancerad nivå och forskarutbildning anordnad av andra institutioner vid SU, främst i 
nationalekonomi och sociologi. En förteckning över kursansvar samt föreläsare på kurser 
på avancerad och forskarnivå finns i Appendix.
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Samverkan
SOFI:s forskare bidrar till universitetets uppdrag att samverka med det omgivande samhället 
på flera sätt. Här följer en kort redogörelse för de viktigaste delarna: utåtriktat arbete med 
att lyfta fram forskningsnyheter och resultat genom populärvetenskapliga texter eller debatt- 
artiklar, forskarnas deltagande i expertgrupper, utredningar och rapporter, samt presenta-
tioner vid konferenser och temadagar. 

Under 2021 fortsatte arbetet med att öka spridningen av forskningsresultat från institutets 
forskare till allmänhet och makthavare genom att regelbundet publicera nyheter på den egna 
webben i form populärvetenskapliga texter om ny forskning, att öka räckvidden på Twitter 
med hjälp av exempelvis filmade intervjuer med forskare, samt att förmedla kontakten till 
våra forskare när deras expertkunskaper efterfrågas av media. Under 2021 fick våra artiklar 
stor spridning vilket ledde till att många forskare intervjuades om sina resultat i olika medier, 
både svenska och internationella.

SOFI-forskarnas bidrag till studier på coronapandemins konsekvenser fick stor uppmärk-
samhet under året. Bland annat blev Per Engzells studie “Learning Loss Due to School 
Closures During the COVID-19 Pandemic” uppmärksammad av en lång rad medier, varav 
många internationella såsom Washington Post, The Economist, Financial Times, The New 
York Times, Newsweek, Der Spiegel, El País, för att bara nämna ett urval. Per medverkade 
också själv genom att intervjuas av många medier, internationell och I Sverige, bland annat i 
Aftonbladet story (podcast), P4 Extra och en lång rad tidningar. SOFI-forskaren Adam Alt-
mejd har under året deltagit i coronakommissionens arbete och Erik Lindqvist intervjuades 
av SVT om sin syn på Sveriges hantering av Covid-19.

Att flera forskare vid SOFI har ett annat modersmål än svenska gör att medier i Sverige 
som rapporterar på ett annat språk också kan få hjälp av våra experter. Aino-Maija Aalto 
intervjuades exempelvis i Sveriges Radio Finska om könsuppdelningen på svensk arbets-
marknad. Många forskare medverkade också i medier i sina hemländer. Kirsten van Houdt 
intervjuades i nederländska och belgiska medier och diskuterade sin forskning om styv-
mödrars ställning i det samtida familjelivet.

Bland övriga populärvetenskapliga artiklar som SOFI publicerade på den egna webben som 
ledde till intervjuer eller andra uppmärksammanden i medier kan nämnas Stephanie Plenty 
och Charlotta Magnussons studie om psykisk ohälsa i skolan och kopplingen till utanför-
skap senare i livet som ledde till intervju bland annat i TV4 Nyheterna. Arvid Lindh och 
Anton B. Andersson intervjuades i Forskning & Framsteg om sin artikel om vänskap över 
klassgränserna och Simon Hjalmarssons avhandling uppmärksammades av SR Vetenska-
psradion, Forskning.se, Tidningen Psykolog och tidningen Syre. Pierre Deschamps studie 
om rasism inom fotbollsvärlden plockades upp av Fotbollskanalen.se (TV4) och flera andra 
medier. Maaike van der Vleuten intervjuades av Skolvärlden om sin studie av varför flickor 
väljer bort matematik i skolan. Adam Altmejds forskning om hur vi följer våra syskons 
utbildningsval plockades upp av TT och blev artiklar i både Aftonbladet och en rad lokal-
tidningar i hela Sverige. 

Ett annat sätt att sprida sina forskningsresultat är via debattartiklar och under året har Erik 
Sjödin skrivit en rad artiklar om reformeringen av LAS, både i dagspress som DN Debatt 
och i fackpress som t ex  Lag & Avtal och EU & Arbetsrätt. Carina Mood och Jan O. Jons-
son skrev på DN Debatt på temat barnfattigdom och om hur Rädda barnen redovisar siffror 
kring det, vilket ledde till en debatt i Sveriges Radios P1 Morgon. Anders Björklund skrev 
tillsammans med kollegan Daniel Waldenström i samma tidning om sin rapport om ojäm-
likhetens utveckling i Sverige. 

Institutets forskare deltar också i andra publika evenemang som forskningsseminarier och 
samtal kring sina expertområden. Exempelvis var Stephanie Plenty och Frida Rudolphi 
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Vid SOFI:s seminarieserier bjuds forskare både Stockholms universitet och andra lärosäten i Sverige och utomlands in för att Vid SOFI:s seminarieserier bjuds forskare både Stockholms universitet och andra lärosäten i Sverige och utomlands in för att 
presentera sin forskning. Under 2021 har seminarierna ofta varit hybridevenemang, med deltagare både på plats och digitalt presentera sin forskning. Under 2021 har seminarierna ofta varit hybridevenemang, med deltagare både på plats och digitalt 
Foto: Daniel Rossetti.Foto: Daniel Rossetti.

huvudtalare på Fores konferens Framtidens integration med temat unga vuxna på väg ut 
i arbetslivet, där de presenterade sin forskning om ungas framtidstro, och Anders Stenberg 
föreläste när Fyrbodals Kommunalförbund hade temadag om studievägledning. 

Forskare från SOFI deltog också som gäster i radio och poddar, Erik Sjödin, docent i civilrätt 
pratade i SR-podden P3 Krim om svårighet en att få till fällande domar för brottet människo-
handel och Michael Grätz diskuterade sin forskning på tvillingar i Dial-podcasten. 

En viktig del av samverkansuppdraget består av att institutets forskare deltar som ledamöter, 
experter och sakkunniga i styrelser, råd, kommittéer, arbetsgrupper m.m. Som nytillkomna 
exempel kan nämnas att Erik Sjödin var expert i utredningen Bolags gränsöverskridande rör-
lighet (SOU 2021:18),  Michael Tåhlin var ledamot av Insynsrådet vid Myndigheten för Ar-
betsmiljökunskap (MYNAK), Carina Mood granskade Brå-rapporten ”Misstänkta för brott 
bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund” och att Jenny Jans författade en 
rapport för SNS om luftföroreningar och barns uppväxtvillkor. En mer utförlig förteckning 
över forskarnas samverkan för året återfinns i Appendix.

SOFI har två öppna seminarieserier. Större delen av 2021 rådde fortfarande pandemi och 
så under året hölls de flesta seminarier helt och hållet online, via Zoom, samt en del som så 
kallade hybridseminarier med många deltagare online, men med en presentatör på plats på 
SOFI, och ibland även viss publik närvarande i rummet. 

I seminarieserien AME Labour Economics (arbetsmarknadsekonomi), som i början av året 
organiserades av Pierre Deschamps och Jose Montalbán men som senare övertogs av Marie-
Pascale Grimon och Louis-Pierre Lepage hölls 28 seminarier, varav 9 var hybridseminarier 
och resten helt online. Dessutom hölls 11 så kallade Job talks, inför anställningen av två nya 
forskare. I seminarieserien Social stratifiering, välfärd och socialpolitik (SVS), som i början av 
året organiserades av Arvid Lindh och Margarita Chudnovskaya men som senare övertogs 
av Cassandra Engeman och Kirsten van Houdt, hölls 18 seminarier på SOFI där samtliga var 
webbaserade och ett av dem var ett hybridseminarier. Rubriker och presentatörer för samtliga 
seminarier återfinns i Appendix. 

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



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

Institutet leds under styrelsen av en föreståndare. Till sin hjälp har föreståndaren en led-
ningsgrupp. Den träffas regelbundet för informella överläggningar.

 

Styrelseledamöter vid slutet av 2021

Markus Jäntti (föreståndare SOFI, ordförande), Susanne Fahlén (Inspektionen för so-
cialförsäkringen), Malin Junestav (Försäkringskassan), Anna Lilja Qvarlander (Sveriges 
kommuner och regioner), Christina Olsson Bohlin (Arbetsförmedlingen) Karin Edmark 
(personal re presentant), Edvin Syk (doktorandrepresentant) och Christine Alamaa (dok-
torandrepresentant).

Suppleanter vid slutet av 2021 

Charlotta Magnusson (ställföreträdande föreståndare), Sofie Cedstrand (Inspektionen för 
socialförsäkringen), Emma Wigren, (Arbetsförmedlingen), Ulrik Lidwall (Försäkringskas-
san) och Johan Westerman (personal representant).

Verkställande ledning vid slutet av 2021

Ledningsgruppen bestod vid slutet av 2021 av Markus Jäntti (föreståndare), Charlotta 
Magnusson (stf.föreståndare), Anne Boschini (studierektor, AKPA), Marie Evertsson, Karin 
Hederos (lika villkorsombud), Tomas Korpi, Matthew Lindquist, Erik Lindqvist, Carina 
Mood, Maria Mårtensson (administrativ chef), Kenneth Nelson, Johanna Rickne, Dan-
Olof Rooth, Sten-Åke Stenberg, och Michael Tåhlin.

Ingrid Esser var skyddsombud.

32

Verksamhetsberättelse 2020



Personal 
Personal vid SOFI i slutet av 2021

Aino-Maija Aalto 
FD i nationalekonomi, postdok

Amanda Almstedt Valldor 
doktorand i sociologi

Adam Altmejd 
FD i nationalekonomi, forskare

Anton B. Andersson 
FD i sociologi, forskare

Linus Andersson Rydell 
FD i sociologi, forskare 

Erik Bihagen  
FD, docent i sociologi, universitetslektor

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

Katarina Boye 
FD, docent i sociologi, forskare

Sofi Burman 
forskningsassistent

Young-hwan Byun 
FD i statsvetenskap, postdok

Anders Böhlmark 
FD, docent i nationalekonomi, forskare

Aycan Çelikaksoy 
FD i nationalekonomi, forskare

Margarita Chudnovskaya 
FD i sociologi, postdok

Iman Dadgar 
doktorand i nationalekonomi

Pär Dalén 
forskningsassistent

Sirus H. Dehdari 
FD i nationalekonomi, postdok

Pierre Deschamps 
FD i nationalekonomi, postdok

Andreas Diemer 
FD i ekonomisk geografi, postdok

Laure Doctrinal 
doktorand i sociologi

Karin Edmark 
FD, docent i nationalekonomi, universitet-
slektor

Mari Eneroth 
forskningsassistent

Cassandra Engeman 
FD i sociologi, forskare

Frida Engström 
biträdande studierektor vid AKPA, studie- 
och karriärvägledare

Per Engzell 
FD i sociologi, forskare

Madeleine Eriksson 
doktorand i sociologi

Anni Erlandsson 
doktorand i sociologi

Ingrid Esser  
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• Sabina Hellborg, Tillgång till arbete för personer med psykiska funktionsnedsättningar, SvJT 
nr 5-6 2021 s 383-400 

• Sabina Hellborg, Tiotusenkronorsfrågan – en kommentar till EU-domstolens 
z dom i C-30/19 Diskrimineringsombudsmannen mot Braathens, JT nr 2 2021–22 s. 12–23 

• Selberg, Niklas & Erik Sjödin (2021) ”Nya las kan leda till mer oförutsägbara uppsägningar” 
DN Debatt, 2021-06-12 

• Selberg, Niklas & Erik Sjödin (2021) Ett lagförslag kan inte vila på övertygelse om intentioner, 
Lag & avtal, 13 oktober 2021 

• Selberg, Niklas & Erik Sjödin (2021) Forskare: Inte möjligt att gå vidare med Las-förslaget, 
Lag & Avtal, 2021-09-22 

• Sjödin E., Wadensjö E. (2022) Posted Workers. Legal and Economic Perspectives. In: Zimmer-
mann K.F. (eds) Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics. Springer, 
Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57365-6_172-1 

• Sjödin, Erik (2021) Europeisk minimilön: Tankar om överlåten befogenhet med anledning av 
ett direktivförslag, Europarättslig tidskrift, nr 3 /2021 

• Sjödin, Erik (2021) Rättstjänsten: Minimilönedirektiv kan antas om det ändras, EU & ar-
betsrätt , 2021 nr 1.

• Sjödin, Erik (2021) Är det så svårt att leka tre? Något om konkurrerande kollektivavtal med 
anledning av AD 2020 nr 66, Svensk Juristtidning 

• 
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Avhandlingar 

• Hjalmarsson, S. (2021). Taking Part on Equal Terms? : Associations between Econom-
ic Resources and Social Participation among Swedish Adolescents (PhD dissertation, 
Department of Sociology, Stockholm University).

SOFI Working papers 

• 1/2021 Malin Tallås Ahlzén: Peer effects and parental leave of fathers

• Sjödin, Erik (2021). Sverige godtar direktiv om minimilöner Danmark säger fortfarande nej , 
2021 nr 4 

• Sjödin, Erik. “Erik Sjödin: Oorganiserade arbetstagare förbises i nya Las”, Lag & Avtal, 2021-
09-13 

• Sjödin, Erikk (2021) Värdlandets minimilön kan utkrävas också i hemlandets domstolar, EU & 
Arbetsrätt, nr 3/2021 

• Tåhlin, Michael, and Johan Westerman (2021). “The impact of structural change for marginal 
group employment: Theoretical considerations and empirical evidence for Europe, 1998-2016.” 
Technequality Report, Maastricht.  

• Wadensjö, Eskil recension av Anna-Carin Fagerlind Ståhl, Arbete och psykisk hälsa. Viktigt 
vetande och vanliga myter, Studentlitteratur, Lund, 2021, i Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol. 
27(4), s. 68–70 

• Wadensjö, Eskil recension av Hampus Östh Gustafsson, Folkhemmets styvbarn. Humanioras 
legitimitet i svensk kunskapspolitik 1935–1980, Scandia, Vol. 87, no 2, s. 314–316.  

• Wadensjö, Eskil recension av Thomas Bredgaard m.fl., Handicap og Beskaeftigelse. Fra barri-
erer til broer, Djöf Forlag, Köpenhamn 2020, i Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol. 27(4), s. 
75–77.           
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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 2021

Adam Altmejd

Sekreterare i Coronakommissionens sekretariat

Anton B. Andersson

Presenterade forskning om socialt kapital och ungas etablering på bostadsmarknaden för 
”Nätverk om boendevälfärd”

Forskning om politiska attityder omskriven i publikationen ”Forskning och framsteg”. 

Erik Bihagen

Kontaktperson för SOFI i European Consortium of Sociological Research (ECSR)

Med i användarråd i SCB (MONA samt Mikrodatautlämnande för forskning)

Var med i projektet Technequality (Horizon 2020)

Anders Björklund

Ledamot av SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) förtroenderåd.

Medlem av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin).

Anne Boschini

Ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp Företagsekonomi, nationalekonomi, ekono-
misk historia, ekonomisk geografi, kulturgeografi, statistik och demografi.
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Katarina Boye

Satt i Editorial Board för Journal of Marriage and Family

Young-hwan Byun
Föreläste (online) vid Souchow University i Taiwan om sitt projekt om socialpolitik i Ko-
rea och Östasien i december 2021. 

Granskat  artiklar i flera tidskrifter, exempelvis American Journal of Sociology, American 
Political Science Review, Socio-Economic Review, Journal of Social Policy, Community, 
Work & Family, Journal of International and Comparative Social Policy, och European 
Journal of Political Research.

Sirus H. Dehdari

Presentation i Lund: “Immigrants, Elections, and Voter Turnout: Empirical Evidences from 
Swedish Administrative Data. ”, november 2021.

Pierre Deschamps

Intervjuades i flera svenska medier om sin artikel Labor Mobility and Racial Discrimina-
tion Intervjun fick spridning via TT till många tidningar både lokala och nationella, samt 
på fotbollssajten Fotbollskanalen.se.

Andreas Diemer 

Flera nya och pågående forskningssamarbeten med partners vid London School of Econom-
ics, London Business School och Nanyang Technological University i Singapore.

Karin Edmark 

Har inlett ett samarbete om skolval i flera europeiska länder tillsammans med forskare vid 
Universitetet i Bergen samt University College London.

Cassandra Engeman

Member, Familydemic project: Anna Kurowska (P.I. University of Warsaw), Andrea Doucet 
(UNIV), Ann-Zofie Duvander (Stockholm University), Sylvia Fuller (University of British 
Columbia), Shirley Gatenio Gabel (Fordham University), Raffaele Guetto (University of 
Florence), Gayle Kaufman (Davidson College), Anna Matysiak (University of Warsaw), 
Richard J. Petts (Ball State University), Thordis Reimer (University of Hamburg), Daniele 
Vignoli (University of Florence).

Member, International Network on Leave Policies and Research: S.G. Gabel, G. Kaufman 
and R.J. Petts contributes to the Annual Review of Leave Policies and Research (www.leav-
enetwork.org/lp_and_r_reports/)

Stream co-convener (with Rense Niewenhuis), European Network for Social Policy and 
Analysis (ESPAnet) conference

Co-organizer, Social Stratification, Welfare, and Social Policy seminar series

International editorial board member of the Community, Work & Family journal
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Per Engzell

Expertpresentation på European Commission Joint Research Centre och World Bank Ed-
ucation Global Practice Seminar av “Learning Loss Due to School Closures During the 
COVID-19 Pandemic”

Medverkat i internationella medier med intervjuer om forskning om skolstängningar: 

Washington Post ”As schools decide to reopen or go virtual, Europe’s short-term closures 
suggest long-term costs”, 31 dec 2021     

Intervju: ChildcareTV Sydkorea, ”Post-COVID, new ways of learning”, 29 okt 2021  

Intervju: Aftonbladet story (podcast), ”Plugg på distans ger ingen kunskap”, 4 okt 2021        

Forskning om skolstängningar diskuterad i The Weeds, en av USAs största politiska pod-
caster, 16 aug 2021

Intervju: P4 Extra med Titti Schultz, 2 maj 2021    

Intervju: Financial Times, ”Teachers grapple with how to help students scarred by pan-
demic”, 7 mar 2021

Forskning om skolstängningar rapporterad av Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Af-
tonbladet, Göteborgsposten, Aftenposten, The Economist, Financial Times, The New York 
Times, New York Magazine, Washington Post, Newsweek, Politico, Salon, Bloomberg, New 
Statesman, The Telegraph, The Spectator, The Hill, The Daily Mail, Times Higher Educa-
tion, Der Spiegel, El País, Le Soir, de Volkskrant, Sydney Morning Herald, The Royal Ga-
zette, Cyprus Mail, The Daily Caller, Irish Examiner, Haaretz, The Hindu, m fl.

Ingrid Esser

Ingrid Esser har ett pågående samarbete om arbetskvalitet i internationell jämförelse med 
Professor Karen Olsen vid Norges Handelshögskola i Bergen.

Peter Fallesen

Working  with collaborators from UW-Madison (Marcy Carlson) and U of Michigan (Paula 
Fomby) on a proposal submitted to NIH in the US, 

Marie-Pascale Grimon 

Visiting Fellow vid Taubman Center for State and Local Government vid Harvard Kennedy 
School

Karin Halldén

Medlem av advisory board för den vetenskapliga tidskriften Social Politics

Ledamot i Statistiska centralbyråns Användarråd för Välfärdsstatistik.

Karin Hederos

Deltog i seminarium på SNS med titlen ”Hur ser den sociala rörligheten ut i Sverige?” den 
8 dec 2021.
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Jan Helmdag

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

Simon Hjalmarsson

Medverkan i flera medier som uppmärksammade avhandlingen, bland annat Skolporten, 
forskning.se, Tidningen Syre, Tidningen Psykolog, samt omnämnande som notis i vetenska-
psnyheterna (SR)

Jan O. Jonsson

Ledamot av KVA (Kungliga Vetenskapsakademin)

Ledamot av det vetenskapliga rådet vid Mannheimer Zentrum für Europäische Sozial-
forschung (MZES), Universitetet i Mannheim

Styrelsemedlem för Programmet för forskning och innovation inom utbildningssektorn 
(Portføljestyret, Utdanning og kompetanse), Norska forskningsrådet 

Consultant Editor, Acta Sociologica

Louis-Pierre Lepage

Canadian Social Sciences and Humanities Research Council postdoktor-fellow vid Queen’s 
University i Kingston

Medarrangör av SOFI AME Labor Economics seminarieserie

Tomas Korpi

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

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

Arvid Lindh

Styrelseledamot i Sveriges Sociologförbund.

Svensk representant i International Social Survey Programme (ISSP).

Författat uppsats (Popular Support for Public Education in Global Perspective) som un-
derlag för UNESCOs “Global Education Monitor Report 2021/22 – Non-state actors in 
education”.

Intervjuad av Forskning & Framsteg angående artikeln “The Missing Link: Network Influ-
ences on Class Divides in Political Attitudes”

Matthew Lindquist 

Konferenspresentation, American Economic Association, januari 2021.

Konferenspresentation, Western Economic Association International, mars 2021.

Erik Lindqvist
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Redaktör för Scandinavian Journal of Economics.

Forskningen omskriven av Dagens Nyheter och Die Presse.

Intervjuad av SVT om Sveriges hantering av Covid-19.

CEPR Research Fellow.

External Research Fellow vid CreAM, UCL.

Presenterade forskning vid universitetet i Gronigen samt BeNa (Berlin).

Charlotta Magnusson

Ledamot i Fortes beredningsgrupp ”Arbetsmarknad”

Sakkunnig vid bedömning av forskningsanslag för B.S.F: U.S. - Israel Binational Science 
Foundation

Ledamot i Samhällsvetenskapliga fakultetens jämställdhetsgrupp, SU.

Medlem i redaktionsrådet “Stockholm Studies on Social Policy and Welfare”, vid Stock-
holm University Press (SUP)

Intervjuad i Arbetsvärlden, TCO.

Linna Martén

Forskningssamordnare inom Uppsala Immigration Lab, som knyter samman forskare som 
studerar olika frågor relaterade till migration och integration.   

Ylva Moberg

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

Projektanknuten forskare vid IFAU.  

Sverigerepresentant i det multidisciplinära nätverket European Cooperation in Science and 
Technology (COST) network CA19103 - LGBTI+ Social and Economic (in)equalities.

José Montalbán

Referent för akademiska tidskrifterna Review of Economics of Statistics, Journal of Devel-
opment Economics, Economic Policy och Economics of Education Review.

Carina Mood

Medlem i bedömargrupp för forskningsprojekt, Academy of Finland

Medlem i bedömargrupp för forskningsprojekt, Norges forskningsråd

Granskare av Brå-rapporten Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive 
utrikes bakgrund

Kenneth Nelson

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

(InGRID)
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Expert inom ramen för the European Social Policy Network and the Social Situation Moni-
tor

Expert inom ramen för the European Social Network

Ordförande för European Social Policy Analysis Network (ESPAnet)

Ordförande för Sveriges Sociologförbund

Styrelsemedlem i Foundation for International Studies of Social Security (FISS)

Medlem av Vetenskaprådets rådgivande grupp för infrastruktur

Medlem av Norska forskningsrådets bedömargrupp för ansökningar inom statsvetenskap

Rense Nieuwenhuis

Samarbetade under 2021 med flera olika internationella organisationer:

Europeiska institutet för jämställdhet (EIGE) för att samla in data om institutionella me-
kanismer för jämställdhet och integrering av jämställdhet (beställt av ICF Consulting).

Ledde det svenska landslaget för EUROMOD, på uppdrag av EU-kommissionens Joint Re-
search Centre (JRC), Sevilla. Kärnaktiviteter här inkluderar förberedelse och validering av 
mikrodata och en policysimuleringsmodell för Sverige.

Aktiv medlem i InGRID-2-konsortiet för ”Supporting expertis in inclusive growth”. För 
perioden 2017-2021 har konsortiet fått medel för ett 4-årigt projekt av det europeiska 
H2020-programmet.

Dessutom några mindre arbetsuppgifter:

Biträdande redaktör på tidskriften Community, Work & Family (CWF).

Jurymedlem för Rosabeth Moss Kanter-priset för spetskompetens inom arbetsfamiljefor-
skning.

Styrelseledamot (sekreterare) i ESPAnet (Europeiskt nätverk för socialpolitisk analys).

Stephanie Plenty

Var tillsammans med Frida Rudolphi keynote speakers på Fores konferens Framtidens inte-
gration med temat “Unga vuxna på väg ut i arbetslivet”, där de presenterade sin forskning 
om ungas framtidstro och invandrarbakgrund

Frida Rudolphi

Föredrag vid Fores konferens ”Framtidens integration” tillsammans med Stephanie Plenty.

Ola Sjöberg

Ledamot i styrgruppen för ARC (Ageing Research Center)

Erik Sjödin

Expert i utredningen  SOU 2021:18 Bolags gränsöverskridande rörlighet.

Skrev bilaga 5 till utredningen SOU 2021:94 Ett utökat skydd mot diskriminering, tillsam-
mans med Sabina Hellborg.



Institutet för social forskning (SOFI)

49

Jenny Säve-Söderbergh

Forskare och utredare vid Inspektionen för socialförsäkringen.

Forskningssamverkan med Jusek. 

Tvärvetenskaplig forskningssamverkan med forskare vid Handelshögskolan. 

Medlem av “CESIfo research network”, Center for Economic Studies, University of Mu-
nich.

Medlem av “FLat World and the Financial Literacy Programme”. 

Medlem av ”Nätverket för Jämställda Löner”. 

Affilierad till SPaDE (Social Policy and Family Dynamics in Europe) 

Anders Stenberg

Ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för utbildningsvetenskap (UVK). 

Föreläsare när Fyrbodals Kommunalförbund hade temadag om studievägledning. 

Michael Tåhlin

Ledamot av Insynsrådet vid Myndigheten för Arbetsmiljökunskap (MYNAK).

Ledamot av redaktionskommittén (Editorial Board) för European Sociological Review.

Ledamot av redaktionskommittén (Editorial Board) för Social Forces.

Maaike van der Vleuten 

Ledamot av COST Action

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

Medlem av Population Association America

Medlem av Economic Associations Committee on the Status of HBTQ+ Individuals.

Kirsten van Houdt

Medverkat i holländska och belgiska medier och där diskuterat sin forskning om styv-
mödrars ställning i det samtida familjelivet (radio, tidningar och nyhetsplattformar online)

Eskil Wadensjö 

Ledamot av fakultetsstyrelsen vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet 

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

Ledamot av styrelsen för Carl Mannerfelts fond 

Ledamot av redaktionskommittén för Arbetsmarknad & Arbetsliv 

Medlem av Advisory Board för Review of Economics of the Household 

Ledamot av TAM-Arkivs forskningsråd 

Ledamot av organisationskommittén för det årliga forskarseminariet om socialförsäkringar 
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Medlem av SIEPS Academic Network. 

Ledamot av insynsrådet för Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) 

Ledamot av FORES vetenskapliga råd

Medlem av Global Utmanings råd för Hälsa och Välfärd 

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

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

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

Varit sakkunnig vid ärende om befordran till professor vid Oslo Metropolitan University

Kursansvar mm.  

Kursansvar på grundläggande nivå

• Arbetsrätt 1, Erik Sjödin var kursansvarig under vt21 och Sabina Hellborg under 
ht21.

• Arbetsmarknadsekonomi 1: Introduktion, Dagmar Mueller och Paula Roth var kur-
sansvariga under vt21; Aino-Maija Aalto och Jenny Jans under ht21.

• Management 1: Ledarskap och organisation, Erik Bihagen var kursansvarig under 
vårterminen 2021. Under höstterminen 2021 ersättes denna delkurs med Arbets-
marknadssociologi 1: Introduktion, med Charlotta Magnusson som kursansvarig 
lärare. 

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

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

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

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

• Arbetsrätt 2: Individuell arbetsrätt Sabina Hellborg och Erik Sjödin var kursansvariga. 

• Arbetsmarknadspolitik och ekonomi, Susan Niknami var kursansvarig. 

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

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

• Praktiska undersökningsmetoder för arbetslivet, Karin Edmark var kursansvarig under 
vt21.

 
 

Uppdragsutbildning
• Uppdragsutbildning för TCO, Erik Sjödin undervisade
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Kursansvar och föreläsningar på avancerad nivå och forskarnivå 

• Linna Martén undervisade på kurserna Arbetsmarknadsekonomi (kandidatnivå) och 
Politisk ekonomi (masternivå), båda på Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala 
Universitet. Linna handledde även kandidat- och masteruppsatser på samma institu-
tion.

• Young-hwan Byun undervisade på kursen  Globalisering, ekonomi och politik i Asien 
på det internationella masterprogrammet inom Asienstudier på Statsvetenskapliga 
institutionen, Stockholms universitet. 

• Cassandra Engeman instruerade på kursen Family Sociology på Sociologiska institu-
tionen, Stockholms universitet. 

• José Montalbán och Matthew Lindquist undervisade på kursen Labor III: Human 
Capital and the Economics of Education, Nationalekonomiska institutionen, Stock-
holms universitet.

• José Montalbán föreläste om ämnen i genusekonomi vid Nationalekonomiska institu-
tionen, Stockholms universitet.

• Stephanie Plenty var kursansvarig och undervisade i Grundläggande metod studenter 
inom programmet PAO  (7,5hp), Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. 

• Michael Tåhlin var kursansvarig för Arbetsmarknad, ekonomisk tillväxt och ojäm-
likhet, avancerad nivå, ht 2021, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. 

• Michael Tåhlin var gästföreläsare på Social stratification, avancerad nivå, vt 2021; 
kursansvarig Moa Bursell. Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. 

• Marie Evertsson ävar kurskoordinator och föreläsare tillsammans med Johanna 
Rickne på kursen Gender and gender structures. Changes and Stability in Institutions, 
Policies and Practices, vid Sociologiska institutionen, Stockholms Universitet. 

• Sirus Dehdari var kursansvarig på kursen Political Economics III under vt21, Nation-
alekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

• Emma von Essen undervisar på Kvantitativa metoder, en del av kursen Genusvenskap-
liga metoder, Institutionen för Etnologi, Religionshistoria och Genusvetenskap, Stock-
holms universitet.

• Rense Nieuwenhuis koordinerade kursen ”Familjesociologi” (samordning + 4 föreläs-
ningar), Sociologiska institutionen, Stockholms Universitet.

• Rense Nieuwenhuis föreläste på kursen ”Ojämlikhet och segregation” vid Institutet 
för analytisk sociologi (Norrköping) (1 föreläsning, 1 läsworkshop, 1 datalab)

• Rense Nieuwenhuis höll gästföreläsning inom  kursen ”Fattigdomsforskning” på Hels-
ingfors universitet.

• Charlotta Magnusson höll föreläsningen ”Gender inequality” på kursen Ojämlikhet 
och segregation på masterprogram i Computational Social Science, Institutet för ana-
lytisk sociologi, IAS, Linköpings universitet

• Ingrid Esser ansvarade för momentet Komparativ sociologi, 7,5 hp, som del av 
fortsättningskursen i Sociologi vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

• Ingrid Esser var också gästförläsare på avancerad nivå i kursen Hälsa och politik i 
välfärdsstaten vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholm universitet. 
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Presentationer vid SOFI:s seminarieserier 2021

Seminarieserien i arbetsmarknadsekonomi: AME Labour Economics Seminar

Datum Forskare Titel
18 feb Pierre Cahuc (Sciences-

Po)
The Heterogeneous Effects of Short-Time Work

11 mar Olivier Marie (Maas-
tricht)

Pill Vs Gatekeeper Power? Birth Control Access, 
Religious Beliefs, and Women’s Outcomes

25 mar Michael Siegenthaler 
(Zurich)

Characteristics, causes, and consequences of eth-
nic discrimination in online recruiting

22 apr Basit Zafar (Michigan) A (Dynamic) Investigation of Stereotypes, Belief-
updating, and Behavior

29 apr Ana Costa-Ramon (Zu-
rich)

The Career Costs of Children’s Health Shocks

6 maj Heather Sarsons (Chi-
cago)

Flexible Wages, Bargaining, and the Gender Gap

13 maj Natalia Zinovyeva (War-
wick)

Top Researchers as Academic Evaluators

18 maj Catherine Eckel (Texas 
A&M)

The Democratic Peace: An experimental test of a 
causal relation and of underlying mechanisms

27 maj Arnaud Philippe (Bris-
tol)

Learning by doing: How do criminals learn about 
criminal law?

3 jun Alexandra de Gendre 
(Sydney)

On the Mechanisms of Ability Peer Effects

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

9 jun Camille Landais (LSE) Do the Rich Flee Wealth Taxes? Evidence From 
Scandinavia

26 aug Matthew Lindquist 
(SOFI)

Are Entrepreneurs More Upwardly Mobile?

2 sep Fabio Blasutto (SSE) (Changing) Marriage and Cohabitation Patterns 
in the US: do Divorce Laws Matter?

9 sep Andrei Gorschkov (Upp-
sala)

Peers and Careers: Labour Market Effects of 
Alumni Networks

16 sep Iman Dadgar (SOFI) Essays on Health Economics and the Economics 
of Education

23 sep Anne Brenøe (Zurich) Is parental leave costly for firms and coworkers?

30 sep Esther Chevrot-Bianco 
(Copenhagen)

It only takes a strong tie: Board gender quotas 
and network-based hiring

7 okt Olmo Silva (LSE) School types: evidence on the relative effective-
ness of different school arrangements”
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14 okt Gabrielle Fack (Paris 
Dauphine)

How Do Students Respond to Information on 
Graduation Chances? Evidence from University 
Admissions in France

21 okt Dylan Glover (Insead) Do the Rich Flee Wealth Taxes? Evidence From 
Scandinavia

28 okt Olga Shurchkov (Welles-
ley College)

The Gendered Effects of COVID-19 on Time Use 
and Academic Research Productivity

11 nov Julie Nelson (UMass) Gender and Risk-Taking: Economics, Evidence, 
and Why the Answer Matters

18 nov Daphne Skandalis (Co-
penhagen)

Racial Inequality in the U.S. Unemployment 
Insurance System

25 nov Ghazala Azmat (Sciences 
Po)

Gender Promotion Gaps: Career Aspirations and 
Workplace Discrimination

2 dec Barbara Petrongolo 
(Oxford)

Men are from Mars and women too: A Bayesian 
meta-analysis of overconfidence experiments

9 dec Laura Khoury (NHH) Prison, Mental Health and Family Spillovers

16 dec David Slusky (Kansas) COVID-19 Surgical Abortion Restriction Did 
Not Reduce Visits to Abortion Clinics

Seminarieserien i Social stratifiering, välfärd och socialpolitik 2021

19 jan Letizia Mencarini (Univer-
sity of Bocconi)

Is it all about happiness? Latest evidence 
on well-being and childbearing decisions

02 feb Kåre Vernby (Stockholm 
University)

The ex-factor: Examining the gendered 
effect of divorce on voter turnout

16 feb Amber Beckley (Stockholm 
University, Criminology)

Foreign background and crime in Swe-
den: Past research and new directions

16 mars Erik Bengtsson (Lund Uni-
versity)

The most equal country in the world?

30 mars Ben Wilson (Stockholm 
University, Demography)

The fertility of child migrants later in life: 
Understanding the role of age at arrival 
for women and men

13 apr Sigrun Olafsdottir (Univer-
sity of Iceland)

Worrying about COVID-19: The role of 
daily contexts on public perceptions in 
Iceland

27 apr Katherin Barg (University 
of Exeter)

Social stratification in parenting: Some 
reasons and some consequences

11 maj Line Rennwald (Univesity 
of Geneva)

Persistent class gaps in perceptions of 
political voice: Liberal democracies 1974-
2016
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Gästforskare vid SOFI under 2021

Dirk Witteveen (Oxford)

David Slusky (University of Kansas)

Joan Madia (Doktorand, Oxford)

Ghenzhuo Gao (Doktorand, Xi’an Jiaotong University)

25 maj Catherine De Vries (Boc-
coni University)

Political entrepreneurs: The rise of chal-
lenger parties and populism in Europé

08 juni Merlin Schaeffer (Univer-
sity of Copenhagen)

The integration paradox: First results 
from a meta-analysis and proposal of a 
new experimental research design

31 aug Kimberly Morgan (George 
Washington University)

Social investment or childcare on the 
cheap? Quality, workforce, and access 
considerations in the expansion of early 
childhood education and care

14 sep Silke Schneider (with An-
thony Heath), University of 
Mannheim

Migrant integration in Europe: Measure-
ment and results using European Social 
Survey

28 sep Lena Hipp (WZB Berlin 
Social Science Cente)

Has COVID-19 increased gender in-
equalities in professional advancement? 
Cross-country evidence on productiv-
ity differences between male and female 
software developers

12 okt Lars Leszczensky (Univer-
sity of Mannheim)

The interplay of gender and religion in 
creating religious friendship segregation 
among Muslim youth

26 okt Regina Baker (University of 
Pennsylvania)

The impact of the legacy of slavery on 
black-white inequality in poverty by fam-
ily structure

09 nov Outi Sarpila (University of 
Turku)

Physical appearance and inequality: 
Beauty and beyond

23 nov Anna Kurowska (University 
of Warsaw)

Local cultural context as a moderator 
of the impact of childcare on maternal 
employment: Evidence from a natural 
experiment (co-author: Lukas Fervers)

07 dec Brendan Halpin (University 
of Limerick)

Partner choice and parameter estimates: 
Modelling the effect of preferences
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