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Boka en klassforskare!

Lena Sohl
Klass och kön

Lena Sohl är forskare och docent 
vid Södertörns högskola. Hon 
har skrivit och forskat i flera år 
kring frågor där klass och kön 
sammansmälter och hur detta 
påverkar människors livsval 
och arbetsvillkor. Hon har även 

disputerat med boken Att veta sin klass (2014). I 
”Klass i Sverige” skriver Lena Sohl en rapport 
om arbetarkvinnornas förhållanden i dagens 
klassamhälle.

Kontakt: lena.sohl@sh.se 

Birgitta Jordansson
Jämställdhetspolitik, klass, kön och etnicitet

Birgitta Jordansson är docent i 
arbetsvetenskap på Göteborgs 
universitet och har länge forskat 
och skrivit om sambandet mellan 
klass, kön och etnicitet från olika 
perspektiv. I ”Klass i Sverige” har 
hon, tillsammans med Linda Lane, 

skrivit rapporten Vilka är ’vi’ i jämställdhetspolitiken? 
som belyser hur RUT-tjänster kan leda till ökad 
jämställdhet för vissa kvinnor medan andra kvinnor 
måste ge efter. 

Kontakt: birgitta.jordansson@socav.gu.se 

Mikael Stigendal
Staden, klass och klasstruktur 

Mikael Stigendal är professor för 
sociologi vid Malmö universitet. 
Han har i åratal forskat och 
skrivit om staden, klass och 
hur människor i olika delar av 
städer upplever och påverkas av 
segregation och maktstrukturer 

som präglar städernas utveckling och nutid. I ”Klass 
i Sverige” har Mikael Stigendal skrivit en rapport om 
klassamhällets Malmö. 

Kontakt: mikael.stigendal@mah.se 

Johan Alfonsson
Otrygga anställningar och dagens klassamhälle 

Johan Alfonsson är doktorand 
vid institutionen för sociologi och 
arbetsvetenskap på Göteborgs 
universitet. Han har forskat och 
skrivit om otrygga anställningar 
och dess utveckling och betydelse 
på den svenska arbetsmarknaden. 

I ”Klass i Sverige” är han författare till rapporten 
”Nomaderna på den svenska arbetsmarknaden” om 
det otrygga arbetslivets framväxt och effekter på 
klasstrukturen. 

Kontakt: johan.alfonsson@socav.gu.se 

Hur ser klassamhället ut 2018? Vilka roller spelar kön, etnicitet och 
rasifiering, och geografi i klassamhället? Var går klassgränserna och 
vilka klasser är relevanta att tala om? Hur kan vi skapa en progressiv 
politisk majoritet? 

Katalys utredningsserie ”Klass i Sverige” vill sätta klassfrågorna på 
dagordningen och ge underlag för ett mer kvalificerat samtal om klass. 
Målet är en heltäckande analys av det svenska klassamhället utifrån en 
rad olika forsknings- och samhällsperspektiv. Inom ramen för projektet 
har drygt 20 rapporter publicerats under våren 2018. 

Nu vill vi öppna upp möjligheten för studieförbund, organisationer, 
fackförbund och andra föreningar att boka våra klassforskare i 
nätverket för föreläsningar, seminarier, workshops och presentationer.

Arvode, kostnader för resa och övernattning görs upp med respektive 
forskare. Kontakta dem direkt på nedan angivna mejladresser.
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Mikael Nyberg
Det nya arbetslivet i en digitaliserad värld 

Mikael Nyberg är journalist, 
författare och utgivare av 
tidskriften Clarté. Hans texter 
kretsar kring relationen mellan 
arbete, klassamhället och 
samhällets utveckling och dess 
effekter på människors liv och 

klassrelationerna. I ”Klass i Sverige” har Mikael 
Nyberg publicerat rapporten Det nya arbetslivet: 
management-by-stress.

Kontakt: mickeny12@gmail.com 

Stefan Sjöberg
Kapital- och förmögenhetskoncentration i Sverige
Stefan Sjöberg är lektor i sociologi vid Högskolan i 
Gävle. Han har forskat både om socialt arbete och 
kapitalmakt i Sverige och andra länder. I ”Klass i 
Sverige” skriver han två rapporter om välfärdsstatens 
omvandling och kapitalmakten i Sverige.

Kontakt: stefan.sjoberg@hig.se 

Magnus Nilsson
Arbetarlitteraturen och klassamhället 

Magnus Nilsson är professor i 
litteraturvetenskap på Malmö 
universitet. Hans främsta 
forskningsintresse kretsar kring 
arbetarlitteraturens betydelse 
för förståelsen av klass och 
klassamhället och klass i 

litteraturen. Hans bidrag till ”Klass i Sverige” 
analyserar dagens arbetarlitteratur och dess 
perspektiv på det svenska klassamhället.

Kontakt: magnus.nilsson@mah.se 

Viktor Skyrman
Kapital- och förmögenhetskoncentration i Sverige
Viktor Skyrman är nationalekonom och student 
vid Linköpings universitet. Han har varit 
forskningsassistent och bidrar med två rapporter till 
”Klass i Sverige”.

Kontakt: viktor.skyrman@gmail.com

Fredrik Stiernstedt
Klass och arbetarklassens  
representation i svensk tv

Fredrik Stiernstedt är forskare 
och lärare i medie- och 
kommunikationsvetenskap. Han 
har länge forskat och skrivit om 
arbete i medierna och är del av 
ett pågående forskningsprojekt 
om skildringar av klass i tv. 

Tillsammans med Peter Jakobsson har han 
publicerat rapporten Arbetarklassens symboliska 
utplåning i medelklassens medier inom ramen för 
”Klass i Sverige”. 

Kontakt: fredrik.stiernstedt@sh.se 

Markus Kallifatides 
Kapital- och förmögenhetskoncentration,  
finansialiseringen av Sverige

Markus Kallifatides är docent vid 
Handelshögskolan i Stockholm. 
Han forskar främst kring 
frågor om finansialisering och 
företagsledning i en globaliserad 
världsekonomi. I ”Klass i Sverige” 
skriver han två rapporter om 

välfärdsstatens omvandling och kapitalmakten i 
Sverige. 

Kontakt: markus.kallifatides@hhs.se

John Lapidus
De tudelade välfärden och vinster i välfärden

Ekonomhistoriker verksam vid 
institutionen för ekonomi och 
samhälle på handelshögskolan i 
Göteborg. För närvarande driver 
han ett forskningsprojekt kring 
pågående halvprivatisering av 
svensk välfärd. Har skrivit den 

nyligen utkomna boken Vårdstölden – Hur den privata 
välfärden tar från det gemensamma.

Kontakt: john.lapidus@econhist.gu.se

Sigurd Allern
Kapital i mediesektorn, 
lobbyism i Sverige och Norden 

Sigurd Allern är professor i 
journalistik på universitetet i Oslo 
och gästprofessor på Stockholms 
universitet. Hans forskningsområde 
täcker allt från mediernas 
politiska ekonomi till valrörelser, 
politiska skanalder, lobbying och 

tankesmedjor. I ”Klass i Sverige” har Sigurd Allern 
publicerat två rapporter: en om ägarskap i svenska 
nyhetsmedier och en om lobbyism i dagens Sverige 
tillsammans med Ester Pollack. 

Kontakta: sigurd.allern@ims.su.se 

Linda Lane
Klass, kön och etnicitet samt  
intersektionalitet i jämställdhetspolitik 

Linda Lane är fil. Dr. i Ekonomisk 
historia och lektor vid institutionen 
för socialt arbete, Göteborgs 
universitet. Hon har skrivit 
och forskat kring frågor som 
rör sig i skärpunkten mellan 
ekonomisk historia, klass och 

kön. I klassprojektet står hon, tillsammans med 
Birgitta Jordansson, för rapporten Vilka är ’vi’ i 
jämställdhetspolitiken? som analyserar sambandet 
mellan klass, kön och etnicitet i frågan om RUT som 
jämställdhetspolitisk åtgärd. 

Kontakt: linda.lane@socwork.gu.se 


