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Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning er en stiftelse opprettet av 
Universitetet i Oslo for å drive anvendt samfunnsøkonomisk forskning i samarbeid med 
Økonomisk institutt og andre fagmiljøer ved Universitetet i Oslo.  

Ved Frischsenteret er det nå ledig en 

STIPENDIATSTILLING 

Stipendiaten vil arbeide innenfor arbeidsmarked- og trygdeforskning og inngår i prosjektet  
«The decline in employment and the rise of its social gradient» ved Frischsenteret, med støtte 
fra Norges Forskningsråd. Arbeidet vil være knyttet til empiriske studier av 
sysselsettingsmønstre i Norge. Hovedmålet med prosjektet er å bidra til å forklare hvorfor vi 
har observert fallende sysselsetting blant unge voksne og hvorfor dette fallet har vært så sterkt 
knyttet til sosial bakgrunn. Prosjektet skal blant annet analysere utdanningssystemets rolle og 
kartlegge utviklingen i forholdet mellom jobbers utdanningskrav og de ansattes faktiske 
kompetanse. Forskningstemaene vil utformes i samarbeid med veileder, og skal være empirisk 
rettet med mikroøkonometrisk analyse av registerdata. 

Stipendiatperioden starter august 2018 og det kreves at mastergrad innen samfunnsøkonomi,  
samfunnsøkonomisk embetseksamen/hovedfag eller tilsvarende er avsluttet før oppstart. 
Relevant erfaring med empirisk analyse er en fordel.  

Engasjementet vil gå over fire år inkludert ett års pliktarbeid innenfor prosjektrelatert arbeid. Det 
er gode muligheter for utenlandsopphold i løpet av engasjementet. Den som engasjeres må være 
kvalifisert til opptak ved doktorgradsstudiet ved Økonomisk institutt fra og med høsten 2018, og 
forventes å fullføre doktorgraden i løpet av fireårsperioden. Se 
http://www.sv.uio.no/econ/english/research/doctoral-degree/doctoral-studies-phd/application-
and-admission/ for detaljer.  

Lønnsplasseringen følger rammen for stipendiater ved Universitetet i Oslo (Lønnstrinn 54 
(lønnsramme 20, alternativ 8)). I dag er lønnstrinn 54 lik NOK 466 500. Stipendiaten vil bli 
meldt inn i den kollektive pensjonsforsikringen ved Frischsenteret.   

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til seniorforsker Knut Røed 
knut.roed@frisch.uio.no.  

Søknaden må være Frischsenteret i hende senest 19. mars 2018. Søknaden må inneholde CV, 
publikasjonsliste og eventuelle vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker det skal tas hensyn til 
ved bedømmelsen, inkludert evt. hovedoppgave eller masteroppgave. Ved samforfatterskap må 
arbeidsdelingen mellom forfatterne angis. Søknaden 
sendes til: Frischsenteret, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo 
eller til gry.nystrom@frisch.uio.no. 


