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UCLS är ett flervetenskapligt forskningscenter som samlar arbetslivsforskare från nationalekonomi, 
Statsvetenskap och Arbetsrätt (Juridiska institutionen). Centret, som är placerat vid nationalekonomiska 
institutionen, har sedan 2009 stötts av ett 5+5-årigt anslag från FORTE om totalt 50 miljoner kronor.  

UCLS bedriver forskning inom följande tre områden:  

• Labour market institutions and employment relations 
• Unemployment and social protection 
• Earnings, education, and inequality 

Forskningen bedrivs på högsta internationella nivå. Enligt FORTEs 5-årsutvärdering: “UCLS members have 
published in the world’s very top journals for economists, leading field journals and many other 
international journals of high standing. As noted in the SE, several of these papers are well cited.  
…joining international frontline application and development of advanced empirical methodology. Much 
work is highly relevant for economic, social and educational policy.” 

Under de gångna åren har UCLS finansierat doktorander, forskare och forskningsnära aktiviteter i 
samarbete med de berörda institutionerna. I flera fall har UCLS stått som garant för forskningstid vid 
rekrytering av framstående forskare till lektorat, garantier som sedan inte behövts realiserats eftersom 
forskarna har fått andra anslag. Detta har inneburit att centret, genom sin relativt fria användning av 
forskningsmedel, har kunna generera ett mervärde även i fall då medlen i slutändan inte använts. 

Ett särskilt mervärde med centret är att vi har kunnat garantera forskningstid inom det arbetsrättsliga 
fältet vid Juridiska fakulteten där ämnet är relativt litet. Vi bedömer att det är viktigt för UCLS 
verksamhet, och för den samlade arbetsmarknadsforskningen inom universitetet, att det finns tillgänglig 
arbetsrättslig kompetens och därför har området prioriterats.    

 



1. Ledning och administration 
Under 2017 fick UCLS genom beslut i fakultetsnämnden en delvis ny styrelse: 

• Ordförande Mats Edenius (Institutionen  för Informatik och Media UU, ersatte Shirin Ahlbäck 
under hösten) 

• Ledamot Eva Mörk (Nationalekonomiska institutionen UU, omval) 
• Ledamot Joakim Palme (Statsvetenskapliga institutionen UU, omval) 
• Ledamot Claes Stråth (omval) 
• Studeranderepresentant Gunnar Brandén (Nationalekonomiska institutionen UU, sittande 

mandat) 

UCLS ledningsgrupp bestod av 

• Föreståndare Oskar Nordström Skans (Nationalekonomiska institutionen UU) 
• Biträdande föreståndare Per-Anders Edin (Nationalekonomiska institutionen UU) 
• Eva Mörk (Nationalekonomiska institutionen UU) 

Administrativt stöd tillhandahölls av Katarina Grönvall fram till och med augusti. Ny administratör Lovisa 
Isaksson rekryterades under hösten men tillträdde först vid årsskiftet. Som en konsekvens var de 
administrativa kostnaderna lägre än förväntat under 2017. 

2. Finansierad personal 
Följande personer finansierades av UCLS under 2017: 

1. Föreståndare Oskar Nordström Skans 10 procent (Nationalekonomi) 
2. Biträdande föreståndare Per-Anders Edin 10 procent (Nationalekonomi) 
3. Administratör Katarina Grönvall 10 procent 

 
4. Gästprofessor Francis Kramarz 20 procent (Nationalekonomi) 
5. Lektor Helena Svaleryd 30 procent (Nationalekonomi) 
6. Lektor Petra Herzfeldt Ohlsson 20 procent (Arbetsrätt) 
7. Doktorand Marcus Österman (Statsvetenskap) 
8. Doktorand Axel Cronert (Statsvetenskap)  
9. Doktorand Anton Brännlund (Statsvetenskap) 
10. Doktorand Einar Del Frate (Arbetsrätt) 

  



3. Konferenser 
Under ett normalt år arrangerar UCLS fyra återkommande möten och ett antal enskilda konferenser. 
Under 2017 anordnades följande konferenser. 

Återkommande möten: 

Members meeting anordnades i mars på Gustavianum i Uppsala. Då presenterades i vanlig ordning 
centrets forskare sin pågående forskning under en eftermiddag.   

Scientific advisory board meeting anordnades i augusti på Rosersbergs slott. Under två halvdagar 
presenterade centrets forskare sin pågående forskning. Nina Smith och Richard Freeman från UCLS 
advisory board (den tredje medlemmen Kalle Moen fick förhinder) kommenterade forskningen samt 
diskuterade framtidsfrågor under ett möte med centrets ledningsgrupp. 

UCLS PhD Workshop anordnades under hösten. Workshopen anordnas av centrets affilierade 
doktorander som träffas och presenterar sin pågående forskning för varandra under en eftermiddag. 

UCLS Konferens i Industriella Relationer ställdes in på grund av att Petra Herzfeld Olsson avslutade sin 
anställning vid Uppsala Universitet och istället tillträder en tjänst vid Stockholms Universitet. 
Konferensen förväntas återuppstå under 2018. 

Andra konferenser: 

MBL 40 år. Årets populärvetenskapliga konferens anordnades i samarbete med arbetsrättsliga 
föreningen på Berns i Stockholm för att markera 40-årsjubileumet av MBL-lagstiftningen. 

10th Annual Nordic Meeting on Register Data and Economic Modelling anordnades av UCLS på Stora 
Brännbo i Sigtuna. Mötet som alternerar mellan Uppsala, Århus och Oslo samlar forskare från de 
nordiska länderna som studerar arbetsmarknadsekonomisk sökteori med hjälp av nordiska registerdata. 

12th Nordic Summer Institute in Labor Economics anordnades av Aarhus School of Business and Social 
Sciences och medfinansierades som brukligt är av UCLS. Huvudföreläsare var Jon Guryan 
(Northwestern University i Chicago) och Ghazala Azmat (Sciences Po i Paris). 

Gender Economics and Labor Markets Conference anordnades i samverkan med IFAU i samband med att 
Claudia Goldin (Harvard) gav Lindahlföreläsningarna på nationalekonomiska institutionen. Konferensen 
samlade några av de mest framstående internationella forskarna på området. 

2nd Stockholm-Uppsala Economics of Education Workshop anordnades av UCLS på Ekonomikum i 
Uppsala. Huvudföreläsare var Katrine Løken (Bergen Business School).  

Wages and the Labor Market anordnades i Helsingfors i december tillsammans med Löntagarnas 
forskningsinstitut i Helsingfors. Konferensen samlade ett antal forskare från Europa och USA för att 
diskutera olika aspekter på lönebildningen. Inbjudna huvudföreläsare var Magne Mogstad (Chicago 
University) och Pedro Martins (Queen Mary University i London). 



4. Övrigt 
Utöver organiserade konferenser och workshops anordnade UCLS under året 17 seminarier och 
finansierade deltagande i externa konferenser för affilierade forskare.   
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