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2018-01388 Organisationsansökan Malmö universitet Forskarskola Forskarskola för yrkesverksamma inom 
socialtjänsten (FYS) 

National research programe for social 
services professionals 

       14 000 000     

2018-01389 Organisationsansökan Lunds universitet Forskarskola Forskarskola för yrkesverksamma inom 
socialtjänsten (FYS) 

National Research Programme (NRP) for 
social services professionals 

       14 000 000     

2018-01336 Petra Björne Lunds universitet Praktiknära 
forskartjänster 

Att anpassa det kommunala stödet till 
personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och utmanande 
beteenden: hinder och facilitatorer i 
utvecklingen av ett högkvalitativt stöd till 
en utsatt grupp. 

Adapting community support for people 
with intellectual disability and challenging 
behaviours: barriers and facilitators in 
developing high quality support for a 
vulnerable group. 

         1 500 000     

2018-01354 Ylva Spånberger 
Weitz 

Stockholms universitet Praktiknära 
forskartjänster 

Undervisning om socialtjänsten i skolan – 
lärande utvärdering av en social 
innovation som syftar till att öka 
socialtjänstens tillgänglighet för barn och 
unga 

Teaching about the social services in 
school – evaluating a social innovation 
aimed at increasing the accessibility of 
social services for children and youth 

         1 500 000     

2018-01352 Pär Grell Högskolan i Gävle Postdok Informell organisering i specialiserad 
individ- och familjeomsorg – en 
outforskad väg till sammanhållen hjälp för 
klienter med komplexa behov. 

Informal organization in specialized 
personal social services – an unexplored 
path to service integration for clients with 
complex needs 

         1 600 000     

2018-01359 Aleksandra Sjöström-
Bujacz 

Karolinska Institutet Postdok Personcentrerad tjänst som ett tveeggat 
svärd: Undersökning av relationerna 
mellan personcentrerad tjänst, 
emotionella krav och socialarbetares 
välbefinnande i deras dagliga möten med 
klienter 

Person-centered service as a double-
edged sword: Investigating relationships 
among person-centered service, 
emotional demands, and social workers’ 
well-being in their everyday meetings 
with clients. 

         1 600 000     
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2018-01315 Henna Hasson Karolinska Institutet Projekt Hur gör evidens nytta för brukare? Balans 
mellan följsamhet och anpassningar 

How can evidence-based interventions 
give the best value for service users? 
Balance between adherence and 
adaptations 

         4 999 000     

2018-01317 Anna Melke Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

Projekt Stöd till placerade barns föräldrar - 
utveckling av en kunskapsbaserad praktik 
för en marginaliserad målgrupp 

Supporting birth-parents when a child is 
placed in foster care – building an 
evidence-based practice for a target 
group at the margins 

         4 871 000     

2018-01319 Gunnel Östlund Mälardalens högskola Projekt Digitala verktyg för ökad delaktighet i 
barnutredningar (Dig-barn) 

Developing a digital tool for increased 
participation in child assessments (Dig-
Child) 

         4 023 000     

2018-01324 Mikaela Starke Göteborgs universitet Projekt Vägar till arbete för långtidsarbetslösa: en 
jämförelse av kommunala och privata 
arbetsmarknadsinsatser, effekter, 
mekanismer och implementering 

Ways to the labour market for long-term 
unemployed: a comparison between 
municipality and private labor market 
interventions, effects, mechanisms and 
implementation 

         4 957 000     

2018-01325 Urban Markström Umeå universitet Projekt Boende- och livsmiljöer för psykiskt 
funktionshindrade. Att integrera 
välfärdsservice och bostadsplanering 
genom nya kollaborativa praktiker 

Housing and living environments for 
people with psychiatric disabilities. 
Aligning social services and housing 
planning through experimental 
collaborative practices. 

         1 711 000     

2018-01327 Lotta Agevall Gross Linnéuniversitetet Projekt Vad fungerar och varför ?  Betydelsen  av 
interventioner och  organisationers  
samverkan  för  våldsutsatta kvinnors 
hälsa och välbefinnande 

What works and why?  The significance  
of  how  interventions and cooperation 
among organizations affect  victims 
health and well - being 

         4 990 000     

2018-01330 Ulf Jonsson Karolinska Institutet Projekt TRANSITION – utveckling och utvärdering 
av en standardiserad stödinsats i 
övergången till vuxenlivet för unga vuxna 
med autismspektrumtillstånd och/eller 
ADHD som har beviljats boendestöd 

TRANSITION – development and 
evaluation of a standardized program for 
emerging adults with Autism Spectrum 
Disorder and/or Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder receiving housing 
assistance 

         3 823 000     
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2018-01341 Ulla-Karin Schön Stockholms universitet Projekt I-Share; Brukarmedverkan och innovation 
för en personcentrerad socialtjänst 

I-Share; User participation and innovation 
to increase person centering in social 
services 

         4 996 000     

2018-01344 David Rosenberg Umeå universitet Projekt Hur kan en evidensbaserad praktik 
förverkligas i svenska 
glesbygdskommuner? Utveckling och 
utvärdering av en modell för 
implementering av nationella riktlinjer för 
stöd och behandling vid schizofreni. 

Implementation of evidence-based 
practice in rural Sweden - Exploring 
innovative strategies for realization of 
national guidelines for treatment and 
support for people with schizophrenia 

         3 963 000     

2018-01345 Maria Heimer Uppsala universitet Projekt Barns delaktighet och insatsernas utfall 
inom den sociala barnavården: En modell 
för regionalt utvecklingsarbete 

Children´s participation and the outcome 
of care in Swedish child and family 
welfare: Building a model for regional 
development work 

         4 958 000     

2018-01353 Torbjörn Forkby Linnéuniversitetet Projekt Överskrida gränser i socialt arbete. 
Samverkan i partnerskap i interventioner i 
särskilt utsatta områden i Sverige 

Crossing boundaries in social work - 
Collaborative partnerships and 
interventions towards particularly 
vulnerable areas in  Sweden 

         4 353 000     

2018-01362 Martin Forster Karolinska Institutet Projekt Två kontrollerade studier av Tryggare 
barn: En manualiserad metod för att 
förebygga barnmisshandel. 

Two controlled studies of Safer Kids: A 
manualized intervention to prevent child 
abuse. 

         3 865 000     

 


