Arbetslivets utmaningar 2019
Beviljade ansökningar
Styrelsebeslut 2019-05-23
Diarienr

Projektledare

Medelförvaltare

Bidragsform

Projekttitel (svensk)

Projekttitel (engelsk)

Beviljade
medel (SEK)

2019-01222

Bertil Rolandsson

Göteborgs universitet

Nätverk

Digitalisering, möjligheter och
utmaningar för den Nordiska
modellen

Opportunities and challenges
for the Nordic models in the
digital era

590 000

2019-01225

Kristina
Alexanderson

Karolinska Institutet

Nätverk

Det tvärvetenskapliga nätverket
för forskning om arbetsliv och
åldrande (IDEAR)

The interdisciplinary research
network for working life and
ageing (IDEAR)

590 000

2019-01277

Martin Harling

Göteborgs universitet

Nätverk

Efter krisen. Migration,
utbildning och arbetsliv i
tvärvetenskaplig belysning

After the crisis. Migration,
education and work-life in
interdisciplinary light

596 000

2019-01304

Maria Nordin

Umeå universitet

Nätverk

ProWorkNet – ett internationellt
nätverk för arbetshälsoforskning
med fokus på organisation och
sociala relationers betydelse för
arbete och hälsa

596 000

2019-01226

Theo Bodin

Karolinska Institutet

Program

2019-01245

Andreas MotelKlingebiel

Linköpings universitet

Program

Effekter av atypiska
anställningsformer på hälsa,
arbete och familjer - lösningar för
framtiden i Sverige
Exkludering och ojämlikhet i den
senare delen av arbetslivet:
Evidens för politisk innovation
mot ett inkluderande förlängt
arbetsliv och hållbara
arbetsförhållanden i Sverige och
Europa – EIWO

ProWorkNet - an international
network for occupational health
research with focus on
organization and social
relations and their impact on
work and health
Effects of non-standard work
arrangements on health, work
and families – solutions for the
future in Sweden
Exclusion and Inequality in
Late Working Life: Evidence for
Policy Innovation Towards
Inclusive Extended Work and
Sustainable Working
Conditions in Sweden and
Europe – EIWO

8 500 000

8 600 000
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Diarienr

Projektledare

Medelförvaltare.

Bidragsform

Projekttitel (svensk)

Projekttitel (engelsk)

Beviljade
medel (SEK)

2019-01251

Johanna Rickne

Stockholms universitet

Program

En jämlik arbetsmarknad i teori
och praktik

Labor market inclusion in
theory and practice

8 300 000

2019-01257

Gunnar Bergström

Högskolan i Gävle

Program

Flexibelt arbete - Möjlighet och
utmaning

Flexible work – Opportunity
and Challenge (FLOC)

8 300 000

2019-01311

Magnus Sverke

Stockholms universitet

Program

Linda Magnusson
Hanson

Stockholms universitet

Program

2019-01352

Michael Tåhlin

Stockholms universitet

Program

Employment contracts, job
insecurity, unionization,
working conditions, workrelated attitudes and health
among women and men in a
flexible labor market
Exposure to work-related
adverse social behaviors–
extended evidence regarding its
psychosocial work- and
organizational determinants
and risk for morbidity and
mortality
ALL-INCLUSIVE? Cohesion
and exclusion in work-life
change

8 700 000

2019-01318

Anställningskontrakt, otrygghet,
fackligt medlemskap,
arbetsvillkor, arbetsrelaterade
attityder och hälsa bland kvinnor
och män på en flexibel
arbetsmarknad
Exponering för arbetsrelaterade
negativa sociala beteenden–
utökad kunskap om dess
psykosociala arbetsrelateradeoch organisatoriska
bestämningsfaktorer och risk för
morbiditet och mortalitet
ALL-INCLUSIVE?
Sammanhållning och exkludering
i arbetslivets förändring

2019-01220

Francoise Micheline Uppsala universitet
van Riemsdijk

Projekt

Högkvalificerade flyktingars
integration på arbetsplatsen

Social integration of highly
skilled refugees in the
workplace

4 800 000

2019-01232

Michael Rosander

Projekt

Negativ social utsatthet på jobbet
– organisatoriska riskfaktorer,
konsekvenser och reducerande
åtgärder

Negative social exposure at
work – organizational risk
factors, consequences and how
to mitigate

3 900 000

Linköpings universitet

8 400 000

7 800 000
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Diarienr

Projektledare

Medelförvaltare.

Bidragsform

Projekttitel (svensk)

Projekttitel (engelsk)

2019-01236

Ayako Hiyoshi

Region Örebro län

Projekt

2019-01238

Malin Lindberg

Luleå Tekniska
Universitet

Projekt

Arbetsmarknads- och
hälsoproblem hos vuxna med en
familjemedlem som har en
kronisk sjukdom: vilken roll
spelar familjeegenskaper och
användandet av socialtjänsten?
Innovativ inkludering i den
ideella sektorns arbetsliv

Labour market and health
outcomes in adults with a
family member who has a
chronic illness: the role of
family characteristics and social
services
Innovative inclusion in the civil
society working life

2019-01249

Daniel Falkstedt

Karolinska Institutet

Projekt

2019-01252

Per Nilsen

Linköpings universitet

Projekt

2019-01264

Mathilda Björk

Linköpings universitet

Projekt

2019-01265

Louise Bringselius

Lunds universitet

Projekt

The occurrence of mental
disorders across occupations
and work environments in
Swedish males and females: A
longitudinal perspective
The times they are a-changin´ managing change in healthcare
to retain and attract
competence
SWEPPE - a Sustanible
WorkEr. An innovative digital
support for Persons with
chronic Pain and their
Employers,
The struggle to control public
sector values: Professionalism
and Managerialism on a crash
course?

2019-01273

Ingrid Anderzén

Uppsala universitet

Projekt

Förekomsten av psykisk ohälsa i
relation till yrken och
exponeringar i arbetsmiljön bland
svenska kvinnor och män: ett
longitudinellt perspektiv
The times they are a-changin´ uthållig kompetensförsörjning i
en hälso- och sjukvård stadd i
förändring
SWEPPE - stöd för en hållbar
arbetstagare. Ett innovativt
digitalt stöd för personer med
långvarig smärta och deras
arbetsgivare
Kampen om värderingarna när
professionerna ska stärkas:
Värdegrundsarbete och
professionsetik på kollisionskurs i
offentlig sektor?
VITALIS - Långtidsuppföljning av
ett interventionsprojekt för
återgång i arbete och förbättrad

VITALIS - Long-term follow-up
of an intervention project for
return to work and improved

Beviljade
medel (SEK)
3 550 000

2 830 000

4 515 000

4 800 000

4 800 000

2 300 000

1 848 000
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Diarienr

Projektledare

Medelförvaltare.

Bidragsform

2019-01278

Patrik Hall

Malmö universitet

Projekt

2019-01284

Annina Ropponen

Karolinska Institutet

Projekt

2019-01290

Katarzyna Herd

Lunds universitet

Projekt

2019-01297

Helene Brodin

Stockholms universitet

Projekt

2019-01317

Annika Bergviken
Rensfeldt

Göteborgs universitet

Projekt

2019-01320

Sofia Wixe

Högskolan i Jönköping

Projekt

2019-01321

Hugo Westerlund

Stockholms universitet

Projekt

Projekttitel (svensk)

Projekttitel (engelsk)

hälsa för långtidssjukskrivna
personer

health among people on longterm sick leave

Byråkratisering av offentliga
organisationer? En jämförande
studie av
organisationsprofessionella i
Sverige och Nya Zeeland
Hållbart arbetsliv: tidiga och sena
prediktorer – en longitudinell
studie med tvillingar

Bureaucraticisation of public
organisations? A comparative
study of organisational
professionals in Sweden and
New Zealand
Sustainable working life: early
determinants and later
predictors – a longitudinal twin
study (SustWork)
”There was an uneasy mood”.
Daily rituals, clashes and
contradictions in multinational
Swedish office life.
Workplace violence in homebased social services:
approaches, responses and
reporting of client-initiated
threats and violence in four
different fields of social work
Teachers´ digital work (in)balance between demands
and support?

4 800 000

Integration is a process! Labour
market careers of immigrants
through sequential steps

4 800 000

Sustainable Work in an Ageing
Population (SWAP):
Multinational analyses of the

4 725 000

"Det blev dålig stämning" Vardagsritualer, konflikter och
motsägelser i mångnationellt
svenskt kontorsliv.
Yrkesrelaterat våld i öppna
sociala insatser: uppfattningar,
reaktioner och rapportering av
klientrelaterat hot och våld inom
fyra olika områden inom
socialtjänsten
Lärares digitala arbete - i balans
mellan krav och stöd?
Integration är en process!
Invandrares
arbetsmarknadskarriär genom
successiva steg
Hållbart arbete i en åldrande
befolkning (SWAP):
Multinationella analyser av

Beviljade
medel (SEK)

4 700 000

3 300 000

4 100 000

4 800 000
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Diarienr

Projektledare

Medelförvaltare.

Bidragsform

2019-01329

Viveka Lyberg
Åhlander

Lunds universitet

Projekt

2019-01342

Alexandra Bogren

Södertörns högskola

Projekt

2019-01353

Mia Rönnmar

Lunds universitet

Projekt

Projekttitel (svensk)

Projekttitel (engelsk)

sociala, arbets- och
hälsorelaterade
bestämningsfaktorer för
förväntad arbetslivslängd
Kommunikation, en utmaning för
äldre i aktivt arbetsliv:
Identifiering av den
kommunikationsstödjande
arbetsplatsen
Kameraövervakning och våld:
Betydelsen av kameraövervakning
för våldsutsatta yrkesgrupper

social, occupational and healthrelated determinants of
working life expectancy

Beviljade
medel (SEK)

Communication, a challenge for
the older employee: Need for a
communication supporting
workplace

4 655 000

Camera surveillance and
violence: The role of camera
surveillance among occupations
exposed to workplace violence
Ett längre arbetsliv, uppsägningar Prolonged Working Lives,
och äldre arbetstagare. En studie Older Workers and Dismissals.
av samspelet mellan
A Study of the Dynamics
anställningsskydd, ickebetween Employment
diskriminering och kollektivavtal Protection, Non-Discrimination
and Collective Bargaining

4 300 000

4 800 000
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