Årliga öppna utlysningen 2019
Beviljade ansökningar
Styrelsebeslut 2019-10-01
Diarienr

Projektledare

Medelförvaltare

Bidragsform

Projekttitel (svensk)

Projekttitel (engelsk)

2019-00041

Neda Razaz

Karolinska Institutet

Juniorforskare

Kroniska sjukdomar hos mödrar
och risker för deras barn att få
utvecklingsrelaterade störningar:
en internationell jämförelse

4 300 000

2019-00107

Marianne Granbom

Lunds universitet

Juniorforskare

2019-00337

Cassandra Engeman Stockholms universitet

Juniorforskare

Anna Hedström

Karolinska Institutet

Juniorforskare

Encouraging Fathers’ Care:
Causes and Consequences of
Fathers’ Parental Leave
Provisions in Cross-National
Comparative Perspective
The influence of modifiable
lifestyle factors on multiple
sclerosis disease progression

4 100 000

2019-00697

2019-00718

Sara Wallström

Göteborgs universitet

Juniorforskare

Att vara äldre och leva i utsatta
områden. En studie med
blandade metoder om hemmets
och närområdets betydelse för
välbefinnande i föränderliga
stads- och landsortsmiljöer.
Fäders Vård av Barn: Orsaker till
och konsekvenser av fäders
föräldraledighet i ett
tvärnationellt jämförande
perspektiv
Betydelsen av påverkbara
livsstilsfaktorer för
sjukdomsförloppet vid multipel
skleros
Tidig, lättillgänglig rehabilitering
med fokus på arbetsåtergång vid
långvarig smärta – en
randomiserad kontrollerad studie

Chronic diseases in mothers
and risks of neurodevelopmental disorders in
offspring: an international
comparison
Older adults living in
disadvantaged areas. A mixed
methods study on homes,
neighborhood transitions and
wellbeing.

2019-00883

Lotta Nybergh

Karolinska Institutet

Juniorforskare

Early, easily accessible
rehabilitation with a focus on
return to work for long-term
pain - a randomized controlled
study
Genusperspektiv på unga vuxnas A gender perspective on sicksjukskrivningar ur ett arbetsgivar- leave among youth; obstacles
and resources for return-to-

Beviljade
medel (SEK)

5 990 000

4 600 000

4 000 000

5 200 000

1 (14)

Diarienr

Projektledare

Medelförvaltare

Bidragsform

Projekttitel (svensk)

Projekttitel (engelsk)

Beviljade
medel (SEK)

och arbetstagarperspektiv; hinder work as experienced by
och resurser för arbetsåtergång
employees and managers
2019-00915

Maria Brandén

Linköpings universitet

Juniorforskare

Betydelsen av skolval, segregation The role of school choice,
och organisationsformer för
segregation and organizational
skolors arbetsmiljö, 1997-2018
forms for schools’ working
environment, 1997-2018
Domstolar som garant för en
Courts as guarantor for an
individ- och behovsanpassad
individualized and need based
äldreomsorg?
eldercare?

4 400 000

2019-01023

Karin Leijon

Uppsala universitet

Juniorforskare

2019-01063

Martin Nybom

Juniorforskare

Ekonomisk och social rörlighet
Economic and social mobility
mellan generationer: metoder,
across generations: methods,
mekanismer och empirisk evidens mechanisms and evidence

3 700 000

2019-01064

Minna Genbäck

Institutet för
arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk
utvärdering (IFAU)
Umeå universitet

Juniorforskare

Selektion och bortfall i
longitudinella studier av
hälsosamt åldrande

Non-response in longitudinal
surveys of healthy aging

3 700 000

2019-00042

David Pålsson

Stockholms universitet

Postdok

Samhällets ansvar för
familjehemsplacerade barn:
villkor, strategier och betydelser
av socialtjänstens uppföljning

2 000 000

2019-00082

Helen Eriksson

Stockholms universitet

Postdok

2019-00152

Emelie HaneWeijman

Umeå universitet

Postdok

Varför är pappor med mest att
förlora på att vara borta från
jobbet också de som är
föräldralediga längst?
Att anpassa sig till en ekonomi i
förändring: arbetarrörlighet och
regionala strukturer

The public responsibility for
children in foster care:
preconditions, strategies and
meanings of social services
monitoring
Why are fathers with the most
to lose from an absence from
the workplace also those who
take most parental leave?
Finding successfull paths of
adapting to a changing
economy: labour mobility and
regional structures

6 000 000

2 000 000

2 000 000

2 (14)

Diarienr

Projektledare

Medelförvaltare

Bidragsform

Projekttitel (svensk)

2019-00243

Sabina Hellborg

Stockholms universitet

Postdok

Rättsligt ansvar för mobbning och Legal liability for workplacekränkningar på arbetsplatsen
related bullying and
harassment

2 000 000

2019-00300

Ariel Pihl

Göteborgs universitet

Postdok

Överföring av yrkesfärdigheter
mellan generationer och
komparativa fördelars ärftlighet

2 000 000

2019-00343

Lisa Flower

Göteborgs universitet

Postdok

2019-00459

Andrea Dunlavy

Stockholms universitet

Postdok

Tomas Bro

Region Jönköpings län

Postdok

Health and integration in
refugee children: Examining
the role of migrant density in
schools
Is myopia increasing in
Sweden?

2 000 000

2019-00586

Direkt Från Rättssalen: De
emotionella utmaningarna
kopplade till live-rapporteringen
av rättegångar
Minderåriga flyktingars hälsa och
integration: studier kring
betydelsen av andelen utrikes
födda i skolan
Nära ögat? - Ökar närsynthet i
Sverige?

Skill Transmission Between
Generations and the
Heritability of Comparative
Advantage
Direct From the Courtroom:
Live-reporting from trials and
its emotional challenges

2019-00634

Jenny Ericson

Högskolan Dalarna

Postdok

2 000 000

2019-00902

Doris Lydahl

Göteborgs universitet

Postdok

2019-00928

Minna Johansson

Lunds universitet

Postdok

Breastfeeding - why does it not
work? - A prospective,
longitudinal cohort study with
the aim of identifying factors
associated with breastfeeding.
The values welfare technologies
– Efficient care and sustainable
work life, or a distant care and
surveilled employees?
Individually oriented lifestyle
interventions - important for
public health or medicalization
in disguise?

Amning - varför fungerar det
inte? - en prospektiv,
longitudinell kohortstudie med
syftet att identifiera faktorer som
påverkar amning.
Välfärdsteknikens värden –
Effektiv vård och hållbart
arbetsliv eller avlägsen vård och
övervakade anställda?
Individuellt inriktade livsstilsinterventioner - viktigt för
folkhälsan eller medikalisering?

Projekttitel (engelsk)

Beviljade
medel (SEK)

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

3 (14)

Diarienr

Projektledare

Medelförvaltare

Bidragsform

Projekttitel (svensk)

Projekttitel (engelsk)

2019-00993

Per Fredrik
Andersson

Lunds universitet

Postdok

Statens kapacitet och
avdemokratisering

State Capacity and DeDemocratization

2019-00057

Lars Brännström

Stockholms universitet

Projekt

Fosterbarn som medelålders
vuxna: För vem och under vilka
omständigheter kan placering i
familjehemsvård motverka ohälsa
och sociala problem över
levnadsbanan?

2019-00058

Ylva B Almquist

Stockholms universitet

Projekt

2019-00064

Karine Elihn

Stockholms universitet

Projekt

2019-00073

Ulrika Bejerholm

Lunds universitet

Projekt

2019-00078

Sven Andréasson

Karolinska Institutet

Projekt

Foster children as midlife
adults: For whom and under
what circumstances may
placement in foster care
counteract social and healthrelated adversity across the life
course?
Risk och resiliens: Vägar till
Risk and resilience: Pathways
(o)hälsa bland kvinnor och män
to (ill)health among men and
med erfarenheter av ogynnsamma women with experiences of
uppväxtvillkor (RISE)
childhood adversity (RISE)
Nano-kvarts - ett steg mot att
Nano-quartz - a step towards
förstå kvartsnanopartiklars
understanding the importance
betydelse för negativa
of quartz nanoparticles for
hälsoeffekter
negative health effects
Ups and Downs in Mental Health- Ups and Downs in Mental
Effektiviteten av en ny flexibel
Health – Effectiveness of a new
vård och stödmodell för ökad
flexible model of care for
hälsa och fungerande i vardagen
increased health and everyday
bland personer med alarmerande functioning among persons
och komplexa behov av psykisk
with alarming and complex
hälsa
mental health needs
Långtidsförlopp vid
Alcohol dependence: level of
alkoholberoende:
consumption, severity of
konsumtionsnivå, grad av
dependence, health status and
beroende, hälsotillstånd och
treatment impact on long term
betydelse av behandling
outcomes

Beviljade
medel (SEK)
2 000 000

3 000 000

3 300 000

1 840 000

4 900 000

3 300 000

4 (14)

Diarienr

Projektledare

Medelförvaltare

Bidragsform

Projekttitel (svensk)

2019-00090

Stefan Wiklund

Stockholms universitet

Projekt

2019-00101

Lars Sandman

Linköpings universitet

Projekt

2019-00105

Magnus Sandberg

Lunds universitet

Projekt

Familjehem som samhällsåtgärd:
ett lekmannauppdrag i en tid av
professionalisering och
privatisering.
Avbryta eller inte sätta in
behandling som ett resultat av
prioriteringsbeslut operationalisering av etiska
ställningstaganden genom
användning av psykologiska
mönster
Vårdkonsumtion i primär- och
specialistvård hos personer med
intellektuella funktionshinder: En
longitudinell registerstudie

2019-00108

Petter Ljungman

Karolinska Institutet

Projekt

2019-00123

Gustav Kjellsson

Göteborgs universitet

Projekt

2019-00161

Stephen Widen

Örebro universitet

Projekt

2019-00169

Leo Stockfelt

Göteborgs universitet

Projekt

Projekttitel (engelsk)

Foster care: a layman
assignment in a time of
professionalization and
privatization.
Withdrawing or withholding
treatment as a result of
reimbursement decisions operationalization of ethical
principles utilizing
psychological traits (WITHOUT)
Health care utilization in
primary and specialist care
among people with intellectual
disability: A longitudinal
register study
Vägtrafikbuller och subkliniska
Road traffic noise and
mått på kardiometabolrisk och
subclinical measures of
ateroskleros (SCAPIS-Buller)
cardiometabolic risk and
atherosclerosis (SCAPIS-Buller)
Är goda råd dyra? Kausal analys
Expensive advice on your
av nätläkares effekter på
digital device? Downstream
användande av andra
effects of digital doctors in
vårdtjänster.
primary health care.
Musiklyssningsvanor och
Listening habits and noise
bullerskador bland ungdomar 12- induced hearing loss among
15 år. -En longitudinell studie
adolescents 12-15 years of age. A longitudinal study
Luftföroreningar och ateroskleros Air pollution and
i en svensk kohort (SCAPIS-Luft) atherosclerosis in a Swedish
cohort (SCAPIS-Luft)

Beviljade
medel (SEK)
4 100 000

4 000 000

1 369 000

3 300 000

2 373 000

3 400 000

3 300 000

5 (14)

Diarienr

Projektledare

Medelförvaltare

Bidragsform

Projekttitel (svensk)

Projekttitel (engelsk)

Beviljade
medel (SEK)

2019-00176

Zheng Chang

Karolinska Institutet

Projekt

Läkemedelsbehandling för ADHD
och risk för somatiska
hälsoproblem: bevis från två
nationella kohortstudier

3 300 000

2019-00185

Sara Thomée

Göteborgs universitet

Projekt

2019-00198

Giorgio Tettamanti

Karolinska Institutet

Projekt

Phubbing i arbetslivet: En studie
om mobilbeteende i sociala
sammanhang på arbetsplatsen
och samband med social
arbetsmiljö, engagemang,
teameffektivitet, säkerhetsklimat,
och återhämtning
Sociodemografiska skillnader i
incidens och överlevnad i
barncancer (SOFIA)

Medication treatment for
ADHD and risk of somatic
health problems: real-world
evidence from two national
cohort studies
Phubbing at work: A study on
mobile phone behavior in social
contexts at the workplace, and
associations with social work
environment, commitment,
team effectiveness, safety
climate, and recovery
Social Factors in Incidence And
survival from childhood cancer
(SOFIA)

2019-00235

Steven Schmidt

Lunds universitet

Projekt

HoT-Age: Perceived Housing
and Life Transitions: Good
Ageing-in Place

3 600 000

2019-00280

Thorbjörn Ahlgren

Högskolan i Jönköping

Projekt

HoT-Age: Upplevda
boendeaspekter och
livsförändringar: Gott åldrande i
det egna hemmet
Longitudinell forskning om
utveckling av unga vuxna, med
fokus på barn som far illa

Longitudinal Research on
Development of Young Adults,
with focus on Children at Risk

3 000 000

2019-00301

Lisa Åkesson

Göteborgs universitet

Projekt

Emma Hagqvist

Stockholms universitet

Projekt

Everyday practices of
integration: Negotiating
identity through culture,
ethnicity and religion
Physician and personprevalence of common mental
disorders among Swedish, it’s
antecedents and consequences.

4 900 000

2019-00311

Att praktisera integration:
Identitet och förhandlingar kring
etnicitet, kultur och religion i den
svenska vardagen
Läkare och människa – prevalens
av psykisk ohälsa bland svenska
läkare samt dess orsaker och
följder

4 300 000

3 300 000

3 920 000

6 (14)

Diarienr

Projektledare

Medelförvaltare

Bidragsform

Projekttitel (svensk)

2019-00315

Chiara Ruffa

Uppsala universitet

Projekt

Stanna och slåss? Faktorer som
påverkar behållandet av kvinnor i
Försvarsmakten

2019-00334

Una Tellhed

Lunds universitet

Projekt

2019-00345

Petra Rydén

Umeå universitet

Projekt

2019-00365

Margrét Leosdottir

Region Skåne

Projekt

2019-00378

Mats Ekendahl

Stockholms universitet

Projekt

2019-00388

Martin Henning

Göteborgs universitet

Projekt

2019-00414

Kristina Johnell

Karolinska Institutet

Projekt

Projekttitel (engelsk)

Should I stay or should I go?
The determinants of retention
of female personnel in the
Swedish Armed Forces
Klart du kan koda! Prövning av
Sure you can code! Testing
socialpsykologiska metoder för att social psychological methods to
stärka elevers tekniska
enhance pupils’ technological
självförtroende och förväntningar ability-beliefs and
om tillhörighet inom STEM
belongingness expectations in
STEM
Dietist på distans –
Dietitian online – internetinternetbaserad dietistbehandling based dietetic treatment within
inom hälso- och sjukvården
health care services
Effekter och kostnader gällande
optimal hjärtrehabilitering för
patienter efter hjärtinfarkt –
Perfect CR studien
Hur kan vi förstå substansbruk
bland ungdomar? En empirisk
analys av olika
förklaringsmodellers relevans för
Sverige
Humankapital för industri 4.0.
Hur företagens
bemanningsstrategier påverkar
arbetskraftens förutsättningar till
kompetensomställning och
arbetsmarknadsrörlighet
Tills döden skiljer oss åt?
Hälsoeffekter av förlust av
make/maka hos äldre

Beviljade
medel (SEK)
4 900 000

3 500 000

4 000 000

Effects and costs regarding
optimal cardiac rehabilitation
after myocardial infarction –
the Perfect CR study
How can we understand youth
substance use? An empirical
investigation of how different
theoretical models fare in
Sweden
Human capital for Industry 4.0.
How firm’s employment
strategies affect workforce
competence enhancement and
labour market mobility

3 000 000

Until death do us part? Impact
of spousal bereavement on
health and mortality among
older adults

3 300 000

3 020 000

4 300 000

7 (14)

Diarienr

Projektledare

Medelförvaltare

Bidragsform

Projekttitel (svensk)

Projekttitel (engelsk)

Beviljade
medel (SEK)

2019-00422

Maria Bäck

Linköpings universitet

Projekt

Fysisk träning via videolänk –
utvärdering av ett nytt arbetssätt
inom hjärtrehabilitering

Remote exercise
SWEDEHEART study

4 620 000

2019-00438

Lorena Fernández
de la Cruz

Karolinska Institutet

Projekt

Philip Hwang

Göteborgs universitet

Projekt

2019-00446

Ann Frisén

Göteborgs universitet

Projekt

2019-00457

Charlotte Ytterberg

Karolinska Institutet

Projekt

2019-00477

Linda Sofie
Lindström

Karolinska Institutet

Projekt

Hur påverkar ålder risken vid
bröstsjukdomar – från benign till
metastatisk sjukdom

Efficacy and cost-effectiveness
of a structured lifestyle
intervention to reduce
cardiometabolic risk in
Obsessive-Compulsive Disorder
Gender equality and
organizational change Understanding company
support for fathers’ more equal
use of parental leave
A longitudinal study of identity
and personality development
spanning from childhood to
midlife
A self-management program to
prevent falls in ambulatory and
non-ambulatory community
dwelling people with multiple
sclerosis
Impact of age on breast disease
– from benign to metastatic
disease

3 600 000

2019-00440

Utvärdering av effekt och
kostnadseffektivitet av en
strukturerad livsstilsintervention
för att reducera kardiometabol
risk vid tvångssyndrom
Arbetsliv, familjeliv och
jämställdhet: Är fäders
föräldraskap mer synligt på
arbetsplatsen nu jämfört med
1993 och 2006?
En longitudinell studie om
utvecklingen av identitet och
personlighet från barndom till
yngre medelålder
Ett egenvårdsprogram för att
förebygga fall hos personer med
multipel skleros

2019-00492

Fabrizia Giannotta

Mälardalens högskola

Projekt

Den nya generationen av unga
mår sämre än förut: En studie om
varför detta har inträffat och hur
stabil den psykiska ohälsan är när
de blir äldre.

The new generation of youth
feel worse than in the past: a
study of why this has occurred
and the longitudinal stability of
youth mental health problems.

2 960 000

4 000 000

4 000 000

3 600 000

3 900 000

8 (14)

Diarienr

Projektledare

Medelförvaltare

Bidragsform

Projekttitel (svensk)

2019-00502

Johan Åhlén

Karolinska Institutet

Projekt

Prevention av ångestsyndrom hos Prevention of anxiety disorders
barn till föräldrar med
in offspring of anxious parents
ångestproblematik

3 500 000

2019-00504

Per Adman

Uppsala universitet

Projekt

Arbetssituationens och
diskriminerande attityders
inverkan på diskriminerande
beteende bland förskolechefer

4 400 000

2019-00534

Ann-Zofie Duvander Stockholms universitet

Projekt

Splittrad barnrätt - konsekvenser
av motstridiga regler om barns
försörjning

The Impact of Work Risk
Factors and Discriminatory
Attitudes on Discriminatory
Behaviour among Preschool
Principals
Fragmented child law consequences of conflicting
rules on child maintenance

2019-00540

Titti Mattsson

Lunds universitet

Projekt

Karl Michaëlsson

Uppsala universitet

Projekt

2019-00544

Paulina de los Reyes Stockholms universitet

Projekt

2019-00549

Mikael Dahlberg

Linnéuniversitetet

Projekt

Children´s rights and evidence
based care. Conflicting goals in
compulsory care for young
people?
Estimating effectiveness of
bone-specific treatment,
calcium and vitamin D
supplementation on fracture
rates and mortality: a cohort
study
Youth at work. Unstable jobs,
work enviroment and
(un)sustainable work places in
the retail sector
Trajectories for adolescents at
Maria clinics during three-year
follow-up

3 280 000

2019-00541

Barns rättigheter och
evidensbaserad vård. Möjliga
konfliktytor inom låst tvångsvård
av unga.
Effektiviteten av benspecfika
läkemedel, kalcium och vitamin D
för att förebygga benskörhetsbrott

2019-00590

Olof Stephansson

Karolinska Institutet

Projekt

Ung på jobbet. Instabila
anställningar, arbetsmiljö och
(o)hållbara arbetsplatser inom
detaljhandel.
Utvecklingsbanor för ungdomar
på Maria-mottagningar vid
treårs-uppföljning
Säker förlossning – hur påverkar
sjukvårdens organisation och

Projekttitel (engelsk)

Safe delivery – studies on
health care determinants of
pregnancy outcome

Beviljade
medel (SEK)

3 400 000

3 500 000

4 200 000

1 941 000

3 300 000

9 (14)

Diarienr

Projektledare

Medelförvaltare

Bidragsform

Projekttitel (svensk)

Projekttitel (engelsk)

Beviljade
medel (SEK)

bemanning mödrars och nyfödda
barns hälsa?
2019-00601

Kristina Jakobsson

Göteborgs universitet

Projekt

2019-00603

Matthew Wallace

Stockholms universitet

Projekt

2019-00610

Anna Olaison

Uppsala universitet

Projekt

2019-00641

Marie Elf

Högskolan Dalarna

Projekt

2019-00654

Pär Flodin

Karolinska Institutet

Projekt

2019-00657

Sara Johnsdotter

Malmö universitet

Projekt

Påverkar PFAS antikroppssvar
efter vaccination enligt det
svenska
barnvaccinationsprogrammet?
Från fördel till nackdel:
Uppkomsten av
dödlighetsskillnader hos nya
invånare i Sverige
Hur skapas (o) jämlika
bedömningar av äldres behov?
En studie av
biståndshandläggares interna
diskussioner under
behovsbedömningskonferenser i
socialtjänsten.
Det borde vara jag som
bestämmer vad som är viktigt för
mig
Alkohol- och drogrelaterad
sjukdomsbörda i de Nordiska
länderna: policyförändringar och
deras effekter på folkhälsan
Samhällets åtgärder vid misstänkt
könsstympning i Sverige: en
proportionalitetsanalys av
myndigheters handläggning av
misstänkta fall

PFAS exposure and antibody
response after childhood
vaccinations in Sweden

1 200 000

Migrant mortality advantage
lost? Emerging lifespan
inequalities among migrants
and their descendants in
Sweden
How are (un) equal
assessments of the needs of
older people created? A study of
care managers ´ internal
discussions during case
conferences in social services?

3 600 000

4 400 000

It should be me who decides
what matters to me

2 945 000

Alcohol- and drug related
disease burden in Nordic
countries: Health achievements
in view of policy changes
Societal measures to check for
suspected female genital
mutilation in Sweden: an
analysis of proportionality in
the authorities’ handling of
suspected cases

3 500 000

3 590 000

10 (14)

Diarienr

Projektledare

Medelförvaltare

Bidragsform

Projekttitel (svensk)

2019-00704

Magnus Lindwall

Göteborgs universitet

Projekt

Hälsans många vägar:
Förändringsmönster och samspel
mellan fysisk och kognitiv
hälsofunktion efter pensionering

2019-00710

Agneta Ranerup

Göteborgs universitet

Projekt

2019-00712

Stina Hållsten

Södertörns högskola

Projekt

2019-00734

Martin Hällsten

Stockholms universitet

Projekt

2019-00737

Alireza Behtoui

Södertörns högskola

Projekt

2019-00738

Martin Neovius

Karolinska Institutet

2019-00751

Johan Vikström

Institutet för
arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk
utvärdering (IFAU)

Projekttitel (engelsk)

Beviljade
medel (SEK)

Highways of health: Mapping
post-retirement change
patterns and interplay of
physical and cognitive health
functions
Handlingsutrymme i digitaliserad Digital discretion in social
socialtjänst: Fallet automatiserat services: The case of automated
beslutsfattande
decision-making

2 800 000

Att arbeta på sitt andraspråk:
språkliga praktiker i arbetslivet
och design av yrkesanpassade
språkutbildningar
En gång bonde, alltid bonde? Hur
tidigare generationer av släkt
strukturerar levnadsförhållanden
i Sverige
Hur kan skolan minska ojämlika
utbildningsmöjligheter?

Working in a second language:
literacy practices and
educational models designed
for professional contexts
The shadow of peasant past:
The impact of past generations
on living conditions in
contemporary Sweden
How can schools reduce
inequalities in educational
opportunities?

4 000 000

Projekt

Samband mellan fetmakirurgi vs
intensiv livsstilsbehandling och
utbildning, inkomst,
sysselsättning och mental ohälsa

3 500 000

Projekt

Hur påverkar kontroll och
sanktioner i
arbetslöshetsförsäkringen de
arbetssökande?

Association of Bariatric Surgery
vs Intensive Lifestyle
Intervention with Educational
Attainment, Earnings,
Workforce Participation, Work
Loss and Mental Health
Monitoring, sanctions and
motivation in the Swedish
unemployment insurance
system

2 980 000

4 200 000

4 900 000

3 600 000
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Diarienr

Projektledare

Medelförvaltare

Bidragsform

Projekttitel (svensk)

Projekttitel (engelsk)

Beviljade
medel (SEK)

2019-00753

Susanne Guidetti

Karolinska Institutet

Projekt

2019-00762

Jette Möller

Karolinska Institutet

Projekt

F@ce 2.0 - Implementering och
utvärdering och av en ny modell
för en personcentrerad, IKTbaserad och interdisciplinär
rehabiliteringsintervention för
personer med stroke.
Nyinsatt läkemedelsbehandling
och oavsiktlig förgiftning bland
äldre vuxna - bestämning av den
kortsiktiga risken och
identifiering av personer med hög
risk.

2019-00769

Anna Sandberg

Stockholms universitet

Projekt

2019-00775

Joakim Pagels

Lunds universitet

Projekt

Prestationsutvärderingar,
karriärvägar och könsskillnader:
En studie av svenska
domstolsnotarier
Exponering för ultrafina partiklar
från förbränningskällor i
arbetsmiljön

F@ce 2.0 - Implementation and
evaluation of a global model for
a person-centred, ICT and team
based rehabilitation
intervention for people who
have had stroke.
Newly initiated
pharmacotherapy and
unintentional poisoning in
older adults -assessment of the
short-term risks and
identification of high-risk
groups.
Performance evaluations,
career trajectories and gender
bias: Evidence from Swedish
law clerks
Exposure to ultrafine particles
from combustion sources in the
working environment

2019-00804

Lydia Kwak

Karolinska Institutet

Projekt

”Should I stay or should I go”: En
studie om lärares motivation att
stanna kvar på sin arbetsplats

”Should I stay or should I go”: A
study on teacher´s motivation
to stay at their workplace

4 980 000

2019-00832

Marianne Teräs

Stockholms universitet

Projekt

Integration och inkludering av
migranter i och genom yrke och
arbete

Integration and Inclusion of
Migrants in and through
Vocation and Work

4 800 000

2019-00839

Lena Wettergren

Karolinska Institutet

Projekt

Fex-Can Unga Vuxna - Fertilitet
och sexualitet efter cancer som
ung vuxen

Fex-Can Young Adults Fertility and sexuality following
cancer in young adulthood

3 400 000

3 000 000

3 250 000

4 000 000

4 130 000
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Diarienr

Projektledare

Medelförvaltare

Bidragsform

Projekttitel (svensk)

2019-00851

Daniel Lundqvist

Linköpings universitet

Projekt

Betydelsen av lagar och regler för
organisationers
arbetsmiljöarbete, upplevd
arbetsmiljö och medarbetares
hälsa

2019-00900

Viktor Kaldo

Linnéuniversitetet

Projekt

2019-00916

Renita Thedvall

Stockholms universitet

Projekt

2019-00986

Pär Zetterberg

Uppsala universitet

Projekt

2019-01034

Katarina Boye

Stockholms universitet

Projekt

2019-01051

Kristina Johansson

Luleå Tekniska
Universitet

2019-01202

Erica Lindahl

Institutet för
arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk
utvärdering (IFAU)

Projekttitel (engelsk)

Beviljade
medel (SEK)

The importance of laws and
regulations for organizations’
work environment
management, perceived work
environment and employees’
health
En kluster-randomiserad
A Cluster-Randomized Trial of
utvärdering av en
a Classroom-Based
klassrumsbaserad intervention
Intervention to Lower Workför att minska lågstadielärares
Related Stress in Primary
arbetsrelaterade stress
School Teachers
Algoritmer i arbete. Konsekvenser Algorithms at work.
av nya digitala system i
Consequences of new digital
socialtjänsten
systems in the Swedish social
services
Strategisk inkludering?
Strategic inclusion? The
Mångfaldsinitiativens löften och
promises and pitfalls of
fallgropar i svensk partipolitik
diversity initiatives in Swedish
party politics
Efter småbarnsåren. En
After the early childhood years.
longitudinell studie av
A longitudinal study of
föräldraskap och arbete
parenthood and work

3 800 000

Projekt

Handel 4.0? Arbetsmiljö och
ojämlikhet i e-handeln

3 700 000

Projekt

Svensk familjepolitik och
Swedish family policies and the
invandrade familjers integrering i integration of immigrant
arbetslivet och i förskolan
families

Retail 4.0? Work environment
and inequality in e-retail

4 970 000

4 900 000

4 800 000

2 100 000

4 000 000
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Diarienr

Projektledare

Medelförvaltare

Bidragsform

Projekttitel (svensk)

Projekttitel (engelsk)

2019-01206

Johan Svanberg

Stockholms universitet

Projekt

Facklig internationalism och
internationell arbetsgivarlojalitet.
Den svenska teko-sektorn och
Europaintegrationerna 1957–
1995

2019-01211

Lars-Åke Levin

Linköpings universitet

Projekt

Rättvis och jämlik vård med ett
värdebaserat ersättningssystem?
Effekter av införandet av ett
värdebaserat ersättningssystem
inom elektiv ryggkirurgi

Trade-union internationalism
and international employer
loyalty. The Swedish textile and
garment industry and the
European integrations 1957–
1995
Fair and equal health care with
a value based reimbursement
program? Effects of the
introduction of value based
reimbursement program in
elective spine surgery.

Beviljade
medel (SEK)
3 800 000

2 065 000
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