Författarpresentationer
göran ahrne, född 1944 i Växjö, är verksam vid Stockholms centrum för
forskning om offentlig sektor (SCORE) och sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Han disputerade i Uppsala 1976, på avhandlingen Den gyllene kedjan: Studier i arbete och konsumtion och var verksam där t.o.m. mitten av 1980-talet. Han har varit ordförande i Sveriges Sociologförbund och
styrelsemedlem i European Sociological Association. Han har varit med i beredningsgrupper för sociologi i ett flertal forskningsråd och deltagit i flera utvärderingar av sociologisk utbildning och forskning. Han var ordförande för
utvärderingen av sociologisk forskning i Norge 2010. Göran Ahrnes forskning
har handlat om förhållandet mellan människor och samhälle; hur människor
gör samhälle genom sina relationer inne i, mellan och utanför organisationer. Bland sina egna arbeten vill han lyfta fram Vardagsverklighet och struktur
(1981), ett tidigt bidrag till diskussionen om mikro-makroproblematiken. Utgångspunkten för Klassamhällets förändring (1985, med Håkon Leiulfsrud och
Hedvig Ekerwald) var att göra en fyllig beskrivning av klassamhället i Sverige
inom Erik Olin Wrights komparativa klassprojekt. Byråkratin och statens inre
gränser (1989) diskuterar byråkrati i relation till förhållandet mellan människor och samhälle och också i förhållande till en marxistisk statsteori. I Social
organizations. Interaction inside, outside and between organizations (1994) är
tanken att organisationer är det mest centrala och att såväl mikro som makro konstrueras genom organisationer. Ett av kapitlen utvecklades till Organisationer, samhälle och globalisering (2002, med Apostolis Papakostas). Boken
Meta-organizations (2008; tillsammans med Nils Brunsson) blev en inledning
till en dekonstruktion av vad organisationer är som syftar till att kunna observera olika former av organisation i samhället mellan oss.
boel berner, född 1945 i Helsingborg, är professor emerita vid tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet. Hon disputerade 1981 vid
Lunds universitet på avhandlingen Teknikens värld. Teknisk förändring och ingenjörsarbete i svensk industri. Under sin karriär har hon också varit verksam
vid Lunds universitet samt varit gästforskare i London och Paris. Hon har
varit redaktör för bl.a. Sociologisk Forskning och Acta Sociologica samt är huvudredaktör för Pandora-serien om teknikens möjligheter och risker på Arkiv förlag. Hon har varit ledamot och även ordförande inom bedömningsgrupper i flera forskningsråd, samt tema-ansvarig vid Linköpings universitet.
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Boel Berners forskning har omfattat såväl historiska som samtida analyser av
vetenskaplig, teknisk och medicinsk kunskap och dess infogning och omtolkningar i skilda sociala, ofta genuspräglade, sociala praktiker och system.
Bland egna arbeten lyfter Boel Berner främst fram Kunskapens vägar (1989),
en etnografisk studie av teknik och lärande inom gymnasieskolans verkstadsutbildning, Sakernas tillstånd. Kön, klass, teknisk expertis (1996), en historisk
analys av ingenjören och husmodern som två centralgestalter i den svenska
moderniseringen, antologin Constructing risk and safety in technological practice (2003, med Jane Summerton) om sociala praktiker kring olyckor, risk och
säkerhet, Ifrågasättanden (2004), en syntetiserande analys av forskningen om
genus, teknik och naturvetenskap, samt Blodflöden (2012), en historisk studie av blodgivningens och blodtransfusionens sociala praktiker och plats i det
svenska samhället.
margareta bertilsson, född 1944 i Bollerup, Österlen, är professor emerita
i sociologi på Köpenhamns Universitet. Hon disputerade 1974 vid University
of California, Santa Barbara med avhandlingen The social context of discoveries
in science och 1978 vid Lunds universitet på Towards a social reconstruction of
science theory, peirce’s theory of inquiry, and beyond. Hon har varit verksam vid
Brooklyn College, City University of New York, Lunds Universitet och universitetet i Bergen, samt varit Fellow på Harvard och SCAS och gästprofessur vid Universiteit van Amsterdam. Margareta Bertilsson har varit redaktör
för Acta Sociologica i två omgångar och medlem av det danska, svenska och
europeiska forskningsrådet. Hennes huvudsakliga forskningsinriktning har
varit teoriorienterad mot såväl den klassiska som den moderna sociologin. En
skrift som avspeglar denna inriktning är ”Fra Aristoteles til moderne samfundsteori” (1996 och senare upplagor). Avhandlingen om Peirce har utkommit i en ny och expanderad utgåva som Peirce’s theory of inquiry and beyond
(2009). Den amerikanska pragmatismen engagerar fortfarande i Why’s, how’s
and what’s – and why also what’s matter (kommande 2014/2015) om olika frågetyper och deras inbördes sammanhang. Vetenskapens förhållande till sin
bredare omgivning och till demokratibegreppet diskuteras i Consuming, engaging and confronting science: the emerging dimensions of scientific citizenship
(2003, med M. Elam). Antologin Rätten i Förvandling, Jurister mellan stat och
marknad (1996) avspeglar tillsammans med en nyare text om ”Den juridiske
profession i et sociologisk perspektiv” (2013) Margareta Bertilssons fortsatta
engagemang i professions- och rättssociologi.
ulla björnberg, född 1943 i Göteborg, är verksam vid Göteborgs universitet,
där hon disputerade 1980 på avhandlingen Livsform och Samhällsliv som väl-
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färd. En presentation av forskning om lokala levnadsförhållanden. Under sin yrkeskarriär har hon också varit verksam vid Statens Institut för byggnadsforskning, Expertgruppen för forskning om regional utveckling, samt European
Coordination Centre for Research and Documentation in the Social Sciences
i Wien. Ulla Björnberg har varit ordförande för Sveriges Sociologförbund, styrelsemedlem i Internationella sociologförbundet (ISA), Europeiska sociologförbundet (ESA) och ordförande för ESA:s forskarnätverk Families and intimate lives, samt ämnesrepresentant i flera forskningsråd. Hon var ansvarig för
organiseringen av ISA:s världskongress i Göteborg 2010. Hennes forskning
har särskilt inriktats på att belysa framväxten av moderna familjeformer i anknytning till arbetsliv, socialpolitik och familjepolitik. Vidare har hon studerat hur hjälp och stöd inom familjen gestaltas mellan generationer. Efter avhandlingen lyfter hon fram European parents in the 1990s: Contradictions and
change (1992), en antologi med texter som belyser familjeförändringar i olika
länder i Öst- och Västeuropa. Boken Att leva själv tillsammans. Jämställdhet,
autonomi och gemenskap i parrelationer (2003) behandlar hur föräldrar uppfattar jämställdhet och hur man förenar jämställdhet, individualism och gemenskap. ”Intergenerational solidarity and social structures. Class, ethnicity
and gender in public and private support patterns in Sweden” (2008) är ett antologibidrag som belyser överföringar av ekonomiskt och praktiskt stöd mellan familjemedlemmar i olika generationer. Hon har även medverkat i antologin Mellan det förflutna och framtiden. Asylsökande barns välfärd, hälsa och
välbefinnande (2010), med bidrag från ett tvärvetenskapligt team av forskare
som studerat olika aspekter på hälsa, välfärd och välbefinnande i asylsökande
barnfamiljer. Challenges for future family policies in the Nordic countries (2013)
är en antologi som samlar jämförande nordiska studier av familjepolitiska utmaningar mot bakgrund av familjepolitik sedan 1970-talet.
thomas brante, född 1947 i Uppsala, är professor i sociologi och i socialt arbete vid Lunds universitet. Han disputerade 1980 vid Lunds universitet
på avhandlingen Vetenskapens struktur och förändring. Han har tidigare varit
verksam vid universiteten i Göteborg, Uppsala och Örebro och gästforskare
vid universitet i Kanada, Tyskland, Portugal och USA. Brante har medverkat
i åtskilliga forskningsråd och kommittéer, utvärderat forskarmiljöer, varit redaktör för Sociologisk forskning och ordförande för Sveriges Sociologförbund.
Forskningen har handlat om vetenskapsteori för samhällsvetare, vetenskapssociologi, kunskapssociologi, kontroversforskning och professionsforskning.
Bland egna arbeten från olika perioder lyfter Thomas Brante fram Vetenskapens sociala grunder. En studie av konflikter i forskarvärlden (1984), en sammanfattning och vetenskapsteoretisk analys av kontroverser i vetenskapernas
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historia som avslutas med en kunskapssociologisk analys av kärnkraftsdebatten bland experter i Sverige. Individen och det samhälleliga tänkandet (1989)
är en artikelsamling om sociologisk teori. Epidemisk masspsykos eller reell risk?
(1996) föreslår en ny begreppsapparat för studier av vetenskapsbaserade kontroverser och avslutas med en tillämpning i form av en analys av kontroversen
om elöverkänslighet. ”Consequences of Realism for Sociological Theory-Building” (2002) är ett program för sociologin utifrån realismens antaganden och
Den professionella logiken (2014) är en analys av professioners historiska och
nutida särdrag samt en diskussion om hur vetenskap och praktik kan integreras. För närvarande leder Thomas Brante ett större forskningsprojekt, Det professionella landskapet, tillsammans med tolv andra forskare. Projektet handlar
om det professionella skiktets historiska framväxt och nutida villkor i Sverige.
hedvig ekerwald, född 1948 i Uppsala, är professor i sociologi vid Uppsala
universitet. Hon disputerade i Uppsala 1983 på avhandlingen Den intelligenta
medelklassen: En litteraturstudie över social bakgrund och studieresultat. Utsedd
av regeringen satt hon i Konstnärsnämndens styrelse 2001–2006. Hon rekryterades till Rädda Barnen som forskare 2003–2004, var redaktör för Sociologisk Forskning 2009–2011 och satt i panelen för UHÄ/UKÄ:s utvärdering av
sociologi och socialpsykologi 2011–2012. Hon var 2006–2014 styrelsemedlem i Internationella sociologförbundets forskningskommitté om sociologins
historia (RC08). Hennes egen forskning gäller huvudsakligen ungdomar och
deras villkor samt sociologins historia, särskilt Alva Myrdals forskningsbidrag.
Bland sina verk vill Hedvig Ekerwald särskilt nämna artikeln ”Alva Myrdal:
Making the Private Public” (2000:4) och böckerna Varje mor är en dotter:
Om kvinnors ungdomstid under 1900-talet (2002), en intersektionell tregenerationsstudie, Leva sitt liv med familjen i behåll (2004), en intervjustudie om
motsättningar mellan invandrade föräldrar och deras döttrar och Levd demokrati? Skola och mobbning i ungdomars liv (2012, med Carl Anders Säfström), en intervjustudie om mobbningens roll i skolan, och slutligen kapitlet
”Där rörelsen och organisationen möts” i antologin Från klass till organisation
(2009) där skillnaden mellan social rörelse och organisation diskuteras.
rosmari eliasson-lappalainen, född 1939 i Ryssby i Småland, är professor
emerita i socialt arbete vid Lunds universitet. Hon disputerade i Lund 1971 på
avhandlingen Könsdifferenser i sexuellt beteende och attityder till sexualitet. Under sin karriär har hon varit forskningsledare vid Barnbyn Skå, Stockholms socialförvaltning och forskningsstiftelsen Äldrecentrum. Rosmari Eliasson-Lappalainen har varit medlem i beredningsgrupper vid flera forskningsråd och
ingått i redaktioner för tidskrifterna Sociologisk Forskning och Socialvetenskaplig
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tidskrift samt i ett flertal redaktionskommittéer för vetenskapliga tidskrifter.
Hennes forskningsfält har varierat, men en genomgående ambition har varit
att utifrån kritiska granskningar av samhälleliga och organisatoriska förhållanden begripliggöra bekymmer som människor erfar i sin vardag, främst då
människor som ger eller mottar offentlig vård och omsorg. Inom sina olika
forskningsområden vill hon lyfta fram en rapport från Skå om utsatta familjers kamp för att överleva, Familjebilder (1977), och från ett decenniums forskning om utvecklingstendenser inom psykiatrin sin första bok, Den nya psykiatrin i korseld (1979). Boken Forskningsetik och perspektivval (1987, omarbetad
utgåva 1995) sammanfattade grundläggande ontologiska, epistemologiska
och forskningsstrategiska ståndpunkter bakom hennes tidigare forskning och
lade grund för forskningsprogrammet ”Äldreomsorgens vardag och villkor”.
Bland alla de skrifter som fötts ur det programmet och dess grupparbete kan
nämnas den första antologin Egenheter och allmänheter. En antologi om omsorgens vardag och villkor (1992) och hennes senaste bidrag till det forskningsområdet, ”En personlig betraktelse om vård och omsorg” (2011).
johanna esseveld, född 1945 i ’s-Gravenhage, Nederländerna, är seniorprofessor i sociologi vid Lunds universitet. Hon disputerade i Lund 1988 på avhandlingen Beyond Silence. Middle-aged Women in the 1970s. Hon har varit
knuten till Växjö universitet och Malmö högskola och forskat vid Nederlandse Gezinsraad, EC Brown Center for Family Studies (Eugene, USA)och universiteten i Lancaster, Minnesota, Oregon och Linköping. Hon har varit ord
förande i Sveriges Sociologförbund och Nordiska sociologförbundet, medlem i
Forskningsberedningen och beredningsguppsmedlem vid Riksbankens Jubileumsfond. Hon har varit redaktionsmedlem och ansvarig utgivare för KVT/
Genusvetenskaplig tidskrift och medlem i ett flertal redaktionskommittéer för
internationella vetenskapliga tidskrifter. Hon var medlem i kommittén som
utvärderade Sociologisk forskning i Norge 2010 och ordförande för utvärderingen av sociologisk högskoleutbildning 2012. I hennes forskning har en
genomgående ambition varit att synliggöra nedtystade gruppers erfarenheter
eller att med utgångspunkt i marginaliserade gruppers erfarenheter avslöja sociala maktrelationer. Bland sina arbeten vill Johanna Esseveld lyfta fram Beyond silence. Middle-aged women in the 1970s (1988), som presenterar resultat
av en longitudinell kvalitativ studie av kvinnor i USA. Metodologiska överväganden presenterats i ”Objectivity and Truth. Problems in Doing Feminist
Research” (1983, med Joan Acker och Kate Barry). Även ”Which Side are you
on? Reflections on Methodological Issues in the Study of ’Distasteful’ Social Movements” (1992, med Ron Eyerman) fokuserar metodologiska frågor.
Att hoppa hage i den svenska arbetsmarknaden. En studie av arbetslösa kvinnor
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(1988, med Karen Davies) är ett resultat från flera forskningsprojekt om arbetslöshet och tidsbegränsade anställningar. Artikeln ”Frånvarande kvinnliga
subjekt – en analys av medicinska texter om klimakteriet” (2002, med Sara
Eldén) är den första publikationen i senare forskning kring medelåldern med
fokus på relationen mellan det sociala/kulturella och det biologiska/naturliga.
bengt furåker, född 1943 i Mariestad men uppväxt utanför och i Skara, är
seniorprofessor i sociologi vid Göteborgs universitet. Han disputerade 1977
vid Lunds universitet på avhandlingen Stat och arbetsmarknad. Studier i svensk
rörlighetspolitik. Under sin karriär har Furåker varit verksam vid Lunds universitet, Umeå universitet och Göteborgs universitet samt varit gästprofessor
vid Yale University. Han har varit ledamot i Socialvetenskapliga forskningsrådet, i expertgruppen vid European Foundation i Dublin, i styrelsen för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, i prioriteringskommitté vid
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt i styrelsen vid Göteborgs universitet. Furåker har också varit redaktör för Acta Sociologica. Hans
forskning har huvudsakligen omfattat arbetsmarknads- och arbetslivssociologi. Bland egna arbeten som representerar olika perioder i karriären lyfter
Bengt Furåker fram Stat och offentlig sektor (1987) som tar upp den offentliga sektorns expansion och sätter in denna i ett teoretiskt perspektiv, Labour
market regimes and patterns of flexibility. A Sweden-Canada comparison (1997;
med Axel van den Berg och Leif Johansson) som analyserar flexibilitetsmönster på arbetsmarknaden i två länder med skilda fackliga och politiska traditioner, Post-industrial labour markets: Profiles of North America and Scandinavia
(2003; red. med Thomas P. Boje), som jämför arbetsmarknaderna i Kanada,
USA, Danmark och Sverige, Sociological perspectives on labor markets (2005)
som behandlar olika teoretiska frågor i studiet av moderna arbetsmarknader, samt Commitment to work and job satisfaction. Studies of work orientations
(2012; red. med Kristina Håkansson och Jan Ch. Karlsson) som med internationella utblickar undersöker människors förhållande till sitt arbete eller arbete över huvud taget.
staffan lindberg, född 1943 i Önnestad, är professor emeritus i sociologi
vid Lunds universitet. Han disputerade i Lund 1976 på avhandlingarna Behind poverty: The social formation in a Tamil village och Pills against poverty –
the introduction of Western medicine in a Tamil village (med Göran Djurfeldt).
Har varit verksam vid Lunds universitet under hela sin karriär men varit gästforskare vid UCLA och rådgivare till den indiska regeringen. Har varit ledamot i SAREC:s och HSFR:s beredningsgrupper för forskningsansökningar.
Mellan 2000 and 2007 var han föreståndare och koordinator för SASNET –
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Swedish South Asian Studies Network vid Lunds universitet. Hans forskning
har framförallt rört sig kring landsbygdsutveckling, jordbruks- och hälsofrågor med inriktning på Indien, samt politik, sociala rörelser och folklig religiositet, också med inriktning på Indien. Bland de egna arbetena kan framhållas
de två avhandlingarna som analyserar de kvardröjande koloniala utsugningsförhållandena i Indien på 1960-talet. I senare studier undersöks, genom panelstudier med samma hushåll över 25 år, hur dessa förhållanden förändrats
genom statliga reformer och utvecklingspolitik, t.ex. den gröna revolutionen
vilket behandlas i boken Barriers broken – Production relations and agrarian
change in Tamil Nadu (Athreya et al. 1990). Senare studier har handlat om de
indiska bondeorganisationerna som vuxit fram efter kommersialiseringen av
jordbruket presenterade i Social movements in development – The challenge of
globalisation and democratisation (1997). Likt i 1900-talets Europa har dessa
bonderörelser saknat en bestämd klassförankring och ideologisk förankring
och därför pendlat mellan en nationell konservativ och en mera socialistisk
inriktning. Denna kluvenhet behandlas i ”Farmers’ movements and cultural
nationalism in India – An ambiguous relationship” (1995).
gunnar olofsson, född 1942 i Mortorp, Kalmar, är professor emeritus i sociologi vid Linnéuniversitetet. Han disputerade i Lund 1979 med avhandlingen Mellan klass och stat. Om arbetarrörelse, reformism och socialdemokrati. Han
verkade under 1970- och 1980-talen vid Köpenhamns universitet och därefter vid Lunds och Växjö universitet. Han har varit gästforskare vid Edinburgh
University, UCLA och Sorbonne, samt adjungerad professor i sociologi vid
Aalborgs universitet. Han har suttit i flera samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelser och i styrgrupper för stora flervetenskapliga forskningsmiljöer i Växjö;
inom AMER – Arbetsmarknad, Migration och Etniska Relationer, och inom
FPF – Forum för professionsforskning. Han är sedan 1983 redaktör för serien Moderna klassiker (Arkiv förlag). Hans forskning var från början inriktad
främst mot politisk och ekonomisk sociologi, därefter mot social- och arbetsmarknadspolitik, migration samt högre utbildning och professioner. Ett fokus
på gamla och nya sociala rörelser och en uttalad makrosociologisk teoretisk
orientering har ackompanjerat Gunnar Olofssons rörelse mellan olika empiriska fält. Av de arbeten han publicerat på engelska vill han lyfta fram ”After
the working-class movement? An essay on what’s ‘new’ and what’s ‘social’ in
the New Social Movements” (1988), ”Sweden: Policy Dilemmas of the Older
Work-force in a Changing Work Society” (1994, med Jan Petersson), ”Embeddedness and integration: An essay on Karl Polany’s The Great Transformation” (1999), ”Income inequality and the service sectors” ( 2010) och Gavra:
historien om en grekisk by och dess invånare (2012, med Thomas Thomell).
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sune sunesson, född 1944 i Stockholm, är seniorprofessor och föreståndare
för Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet och professor emeritus i socialt arbete. Han disputerade 1974 vid Stockholms universitet på avhandlingen Politik och organisation. Under sin karriär har Sune Sunesson varit verksam vid Stockholms och Lunds universitet och Socialhögskolan i Stockholm,
men också Stockholms stad, Svenska Kommunalarbetareförbundet och
Svenska Metallindustriarbetareförbundet. Han har varit dekanus vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet, ledamot av organisationer som Delegationen för Social Forskning, Socialvetenskapliga forskningsrådet, Cancerfondens forskningsnämnd, Humanistisk-Samhällsvetenskapliga
forskningsrådet samt kommunfullmäktige i Stockholm. Hans forskning har
huvudsakligen omfattat organisationsstudier i vidaste mening samt socialpolitik, ofta med historisk inriktning. Bland egna arbeten som representerar olika perioder i karriären lyfter han främst fram doktorsavhandlingen Politik och
organisation (1974), en studie om de samhällsvetenskapliga förutsättningarna
för att undersöka staten och arbetarklassens organisationer, När man inte lyckas (1981), en organisationsstudie om ett komplex av människobehandlande
organisationer, ”Outside the goal paradigm. Power and the structured patterns of non-rationality” (1985), ”Comparing tool controversies” (1993), en
jämförelse mellan två medicinkontroverser samt ”The flight from universalism” (1998, med flera andra).
göran therborn, född 1941 i Kalmar, är professor emeritus vid Cambridge University och affilierad professor vid Linnéuniversitetet. Han disputerade
vid Lunds universitet 1974 på avhandlingen Science, Class and Society. Göran
Therborn har varit verksam vid universiteten i Nijmegen, Göteborg och Uppsala. Han var Co-Director för Swedish Collegium for Advanced Study in the
Social Sciences (nuvarande SCAS). Han är (part-time) Fellow vid Stellenbosch Institute of Advanced Study (Sydafrika) och vetenskaplig rådgivare åt
flera internationella forskningsprogram och institutioner. Hans forskning är
huvudsakligen inriktad mot studier av maktens städer, ojämlikhet och globala
sociala rörelser. Bland egna arbeten lyfter han fram Ideology of power and power of ideology (1980), en analys av hur ideologier underbygger och undergräver makt, European Modernity and Beyond (1995, fransk uppdatering 2009),
en studie av Europas socio-kulturella sammanhang, delning och utveckling
efter 1945, Between sex and power, Family in the World, 1900–2000 (2004),
en global analys av köns-, genus- och familjerelationer under 1900-talet, The
World (2011), en historisk politisk-sociologisk översikt över hur dagens värld
har vuxit fram och ser ut, samt The killing fields of inequality (2013), en global
analys av olika slags av ojämlikhet och av varför den kan ha dödliga effekter.
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karin widerberg, född 1949 i Malmö, är professor i sociologi vid universitet i Oslo. Hon disputerade 1978 vid Lunds universitet på avhandlingen
Kvinnans rättsliga och sociala ställning i Sverige 1950–1976, i reviderad form
utgiven som bok med titeln Kvinnor, klasser, lagar 1750–1980 (1980). Sedan 1983 har hon varit verksam vid universitetet i Oslo; som professor i
rättssociologi vid den juridiska fakulteten, som forskningsledare vid Senter
for tverfaglige kjønnstudier och som professor i sociologi vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Hon har varit deltidsanställd professor vid Köpenhamns universitet och universitetet i Trondheim. I sin forskning har Karin Widerberg arbetat både vetenskapsteoretiskt, teoretiskt och empiriskt på
teman rörande förståelser av kön, tid, kropp och arbete, sexualiserat våld,
samt rätten i ett feministiskt perspektiv. Under senare år har institutionell
etnografi samt kvalitativ metod och metodutveckling, speciellt ”minnesarbete”, varit centralt. Bland sina egna arbeten lyfter hon fram Kunskapens kön
(1995), Vetenskapligt skrivande – kreativa genvägar (2003), Kvalitativ forskning i praktiken (2002) och Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning (2010, red. med Dag Album och Marianne Nordli Hansen)
som illustration av intresset för samhällsvetenskaplig metodologi. Trøtthetens tid (2001, med Ulla-Britt Lilleaas) och Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver (2012, red. med Anne-Lise Ellingsæter) illustrerar två av
de forskningsteman hon arbetat med under senare år.
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