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DIARIENUMMER PROJEKTLEDARE ORGANISATION/ 
MEDELSFÖRVALTARE 

BIDRAGSFORM PROJEKTTITEL (SVENSK) PROJEKTTITEL (ENGELSK) BEVILJADE MEDEL 
(SEK) 

2016-07146 Rebecca Selberg Lunds universitet Projekt ArbKvinn Sorti och protest - en intersektionell 
studie om sjuksköterskors och 
socionomers benägenhet att lämna yrket 

Exit, voice and loyalty - an intersectional study on 
professional turnover among nurses and social 
workers 

3 802 000 

2016-07150 Philip Tucker Stockholms universitet Projekt ArbKvinn Kvinnor och skiftarbete: en prospektiv 
cohort-studie av faktorer som förutsäger 
förmågan att klara av skiftarbete (shift 
work tolerance) 

Women in shift work: A prospective cohort study of 
the factors that predict shift work tolerance 

1 340 000 

2016-07151 Gerd Johansson Lunds universitet Projekt ArbKvinn Att skapa en bättre arbetsmiljö i 
hemtjänsten - participativt 
förändringsarbete i praktiken. 

To create a better work environment in the home 
care sector 
- participatory organizational change in practice. 

5 826 000 

2016-07153 Åsa Cajander Uppsala universitet Projekt ArbKvinn Digitalisering och dess effekter på 
sjuksköterskors arbetsmiljö (DISA) 

The effects of digitalization on the work 
environment of nurses. (DISA) 

5 790 000 

2016-07176 Britt-Inger Keisu Umeå universitet Projekt ArbKvinn Att räkna med bråk? En studie av 
konflikter och psykisk ohälsa i 
kvinnodominerade arbetsplatser ur ett 
genusperspektiv 

Can workplace conflict be constructive? A study of 
conflict and mental health in women dominated 
work place from a gender perspective 

3 734 000 

2016-07179 Anna Nyberg Stockholms universitet Projekt ArbKvinn Kan ökningen i psykisk ohälsa förklaras 
av försämrade organisatoriska 
förutsättningar för en god arbetsmiljö i 
kvinnodominerade verksamheter? 

Can increased mental ill-health be explained by 
deteriorated organisational prerequisites for good 
working conditions in women dominated 
organisations? 

2 974 000 

2016-07182 Anne Richter Karolinska Institutet Projekt ArbKvinn Att utreda och skapa hållbar förändring i 
hälso- och sjukvården 

Investigating and creating sustainable change in 
Swedish health care 

4 078 000 

2016-07193 Kerstin Persson 
Waye 

Göteborgs universitet Projekt ArbKvinn Buller och stress inom utbildning, vård 
och omsorg - arbetsmiljörelaterad 
hälsopåverkan och friskfaktorer som 
underlag till intervention för bibehållen 
arbetsfunktion 

Exposure to noise and stress in education, health 
care and social services - identification of risk and 
preventive factors as a base for interventions for 
sustainable work function. 

4 848 000 

2016-07227 Evelyn Khoo Umeå universitet Projekt ArbKvinn Socialt arbete i kölvattnet av 
flyktingströmmen - ett köns- och 
professions perspektiv 

Social work in the shifting sands of the ‘new’ 
refugee crisis. A gendered professions perspective 

2 994 000 

2016-07228 Marta Szebehely Stockholms universitet Projekt ArbKvinn Omsorgsyrken på olika arenor: 
organisation, arbetsinnehåll, relationer 
och arbetsmiljö 

Disability care work in different arenas: 
organization, work content, relations and working 
conditions 

3 364 000 

 


