Centrum för Arbetslivsforskning (UCLS)
Verksamhet 2019
UCLS är ett flervetenskapligt forskningscenter som samlar arbetslivsforskare från nationalekonomi,
statsvetenskap och arbetsrätt (Juridiska institutionen). Centret, som är placerat vid nationalekonomiska
institutionen, skapades 2009 genom 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.” Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitetet
utvärderade verksamheten 2018 och konkluderade att ”UCLS… [har]… fungerat mycket väl, både vad
gäller forskningsresultat och forskningssamarbete över disciplingränserna.”
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, kunnat 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. Under 2019 var dock den tjänst som tidigare finansierats
vid arbetsrättsliga institutionen vakant.

1. Ledning och administration
Under 2019 har UCLS styrelse haft följande sammansättning:
•
•
•
•
•
•

Ordförande Mats Edenius (Institutionen för Informatik och Media UU)
Ledamot Eva Mörk (Nationalekonomiska institutionen UU)
Ledamot Joakim Palme (Statsvetenskapliga institutionen UU) (1:a halvåret 2019)
Ledamot Karl-Oskar Lindgren (Statsvetenskapliga institutionen UU) (ersatte Joakim Palme under
andra halvåret 2019)
Ledamot Claes Stråth (f.d. generaldirektör Medlingsinstitutet)
Studeranderepresentant Lillit Ottoson (Nationalekonomiska institutionen UU)

UCLS ledningsgrupp bestod av
•
•
•

Föreståndare Oskar Nordström Skans (Nationalekonomiska institutionen UU)
Biträdande föreståndare Per-Anders Edin (Nationalekonomiska institutionen UU)
Peter Fredriksson (Nationalekonomiska institutionen UU)

Administrativt stöd har tillhandahållits av Ulrika Öjdeby.

2. Finansierad personal
Följande personer finansierades av UCLS under 2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Föreståndare: Oskar Nordström Skans 10 procent (Nationalekonomi)
Biträdande föreståndare: Per-Anders Edin 10 procent (Nationalekonomi)
Administratör: Ulrika Öjdeby 10 procent
Gästprofessor Francis Kramarz 20 procent (Nationalekonomi)
Forskare Laura Hartman 20 procent (Nationalekonomi, ansvar för externa konferenser)
Forskare Caroline Johansson 20 procent (Arbetsrätt)
Forskare Giulia Mariani 100 procent, 2019-11-01-2019-12-31 (Statskunskap)
Forskare Arizo Karimi 100 procent, 2019-07-01-2019-08-31 (Nationalekonomi)
Doktorand Einar Del Frate (Arbetsrätt)
Doktorand Yaroslav Yakymovych (Nationalekonomi)
Doktorand Axel Cronert (Statskunskap)
Doktorand Anton Brännlund (Statskunskap)
Forskningsassistent Nima Farrahi 100 procent, 2019-09-01-2019-12-31. (Nationalekonomi)

3. Finansiering
Sedan 2018 erhåller UCLS en basfinansiering av Uppsala Universitet om 1,5 miljoner kronor per år.
Denna basfinansiering täcker dels ca. 20 procent av en tjänst i arbetsrätt och UCLS konferensverksamhet.

Universitet beslutade under 2019 att inrätta Uppsala Immigration Lab (UIL) inom ramen för UCLS. UIL har
finansiellt stöd från rektor, samhällsvetenskapliga fakulteten och nationalekonomiska institutionen om
totalt 20 miljoner kronor 2019–2023. Verksamheten bedrivs också med stöd av extern finansiering.
Forskningsverksamheten inom UCLS finansieras av externa forskningsanslag. Under 2019 tilldelades
UCLS-anknutna forskare två miljöstöd av Vetenskapsrådet. Projekten, som vardera finansieras med drygt
17 miljoner under 6 år berör Teknologisk utveckling och framtidens arbetsmarknad (leds av Oskar
Nordström Skans) samt Invandring och integration (leds av Olof Åslund). I tillägg till dessa miljöstöd finns
också en större mängd projektanslag kopplade till UCLS. Framgent är tanken UCLS-anknutna forskare ska
kunna använda centrets infrastruktur – för t.ex. populärvetenskaplig kommunikation – som ett sätt att
stärka sina forskningsansökningar.

4. Konferenser
Under ett normalt år arrangerar UCLS fyra återkommande möten och ett antal enskilda konferenser.
Under 2019 anordnades följande konferenser.
Återkommande möten:
Members meeting anordnades i mars på hotell Gillet i Uppsala. Då presenterades i vanlig ordning centrets
forskare sin pågående forskning under en eftermiddag.
Annual (advisory board) meeting förlängdes med anledning av UCLS 10-årsjubileum. Centrets forskare
presenterade sin forskning under två halvdagar på Krusenbergs herrgård. Dessutom gav medlemmarna i
advisory board – Nina Smith, Richard Freeman och Karl-Ove Moene – särskilt inbjudna föreläsningar
(keynotes).
UCLS Konferens i Industriella Relationer anordnades i november på Krusenbergs herrgård. Vid konferensen
presenterade svenska forskare inom arbetsrätt, statskunskap och nationalekonomi sin forskning. Temat
för årets konferens var arbetsliv i omvandling.
UCLS PhD Workshop anordnades i april. Under en halvdag presenterade doktorander som är affilierade
med UCLS sin forskning.
Andra forskningskonferenser:
UCLS och IFAU samarrangerade 2019 års konferens för European Association of Labour Economists (den
31:a i ordningen). Konferensen samlade ungefär 500 deltagare från hela världen.
UCLS anordnade The 14th Nordic Summer Institute in Labor Economics i juni på hotell Gillet i Uppsala.
David Deming, Harvard University, och Alexandre Mas, Princeton University, var särskilt inbjudna för att
presentera keynotes.
Tillsammans med IFAU och HEFUU anordnades konferensen “The Social Gradient in Human Capital
Formation” i maj på Uppsala Universitet. Keynote: Gabriella Conti (UCL)

12th Annual Nordic Meeting on Register Data and Economic Modelling anordnades i Ebeltoft med
sedvanligt deltagande av UCLS forskare.
Inom ramen för UCLS anordnades konferensen ”The Social Partners and the Welfare State – Challenges
and Opportunities” av arbetsrätt Stockholms universitet.
Populärvetenskapliga konferenser
Under året anordnades tre populärvetenskapliga konferenser. Under konferensen Saltsjöbadsavtalet 80
år diskuterades bland annat de utmaningar som Saltsjöbadsandan står inför idag och kommer att stå inför
i framtiden. Under en konferens i maj 2019 (samarrangerad med Forte) diskuterades frågan: Hur säkrar vi
kompetensförsörjningen i offentlig sektor? Tillsammans med Stockholms Stad och Storstockholm
anordnades konferensen ”Kompetensförsörjning – digitaliseringens möjligheter och utmaningar” i
november 2019.

5. Övrigt
Utöver organiserade konferenser och workshops anordnade UCLS under året drygt 20 seminarier och
finansierade deltagande i externa konferenser för affilierade forskare.
Under 2019 startade verksamheten inom Uppsala Immigration Lab och Olof Åslund (Gästprofessor,
Nationalekonomi) rekryterades som vetenskaplig ledare.
I samband med att den 10-åriga finansieringen från Forte tog slut, avgick den nuvarande Scientific Advisory
Board (SAB). En ny SAB – bestående av Erik Plug (University of Amsterdam), Uta Schönberg (University
College London) och Marko Terviö (Aalto University) – har rekryterats

