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Författarna

Lena Granqvist är doktor i nationalekonomi och Sacoekonom. Hon arbetar
med frågor som rör lönebildning. Hon har under flera års tid analyserat konse-
kvenserna av decentraliserad och individualiserad lönebildning. Tidigare har
hon även forskat om löneförmåner, löneskillnader mellan kvinnor och män,
karriärrörlighet, social försäk ringar och skatter.

Thomas Ljunglöf arbetar som statistiker och utredare på Sacos samhällspolitiska
avdelning. Han har analyserat löneskillnader mellan akademikerkvinnor och
akademikermän och har ansvarat för Sacos tre senaste livslönerapporter. Han
har även gjort analyser av akademikernas arbetsvillkor och ansvarar för statisti-
ken om arbetslösheten bland akademiker.

Eva Löfbom är nationalekonom och arbetar sedan 2009 som skatteutredare på
Saco. Hon har tidigare arbetat med frågor om inkomstfördelning och suttit
som sekreterare i statliga utredningar om föräldraförsäkring och ekonomiskt
bistånd. Hon har också ansvarat för analys, beredning och förhandling av stu-
diestöd och vuxenutbildning vid Finansdepartementets budgetavdelning.

Håkan Regnér är doktor i nationalekonomi och Sacoekonom. Han arbetar med
frågor som rör lönebildning, effekter av utbildningsval och familjebildning. De
senaste åren har han bland annat analyserat löneeffekterna av decentraliserad
lönebildning, löneskillnaderna mellan gifta och ensamstående kvinnor och män
samt inkomsteffekterna av att byta högskola.

Ossian Wennström är nationalekonom och historiker. Sedan hösten 2000 har han
arbetat som utredare vid Sacos samhällspolitiska avdelning inom området arbets-
marknadspolitik. En viktig del av arbetet vid Saco har handlat om de utmaningar
som en nyexaminerad akademiker kan möta på arbetsmarknaden och de svårig-
heter som kan vara förknippade med att fatta rätt utbildningsbeslut.
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Gunnar Wetterberg är ursprungligen historiker och diplomat. Han har varit
huvudsekreterare i eso, ansvarig för Finansdepartementets långtidsutredning-
ar 1992 och 1995 och direktör i Svenska Kommunförbundet. Sedan 1999 är han
samhällspolitisk chef på Saco. Han är ledamot av Vetenskapsakademien och
skriver om ekonomi och historia.
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