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Diarienr Projektledare Medelförvaltare Bidragsform Projekttitel (svensk) Projekttitel (engelsk) Beviljade 
medel (SEK) 

2019-01454 Maria Flink Stockholms läns 
landsting 

Planeringsbidrag Effektiv och hållbar koordinering 
av vård och omsorg för äldre 
personer med komplexa behov 

Coordination of health and 
social care services for older 
people - a collaborative project 
for sustainability and improved 

 992 000     

outcomes 
2019-01456 Kerstin Johansson Linköpings universitet Planeringsbidrag Strategisk organisering och 

samverkan för långsiktigt hållbar 
Socialtjänst – En förstudie för att 
kartlägga kommunernas 
förutsättningar och samarbeten 

Strategical coordination and 
collaborations for long-term 
sustainable social service 
provision – An explorative case 
study to investigate the 
municipalities challenges and 
collaborations 

 973 000     

2019-01461 Susanne Garvis Stockholms universitet Planeringsbidrag Ojämlik 
Sverige 

tillgång till förskola i Inequalities in access to 
preschool across Sweden 

 910 000     

2019-01467 Judith Lind Linköpings universitet Planeringsbidrag Rekrytering, utredning och 
matchning av familjehem 

Recruitment, assessment and 
matching of foster carers 

 997 000     

2019-01469 Torbjörn Forkby Linnéuniversitetet Planeringsbidrag Connected Children. För en 
kunskapsbaserad och innovativ 
prevention. 

Connected Children. 
Development of a knowledge-
based and innovative 
prevention 

 999 000     

2019-01475 Monika Wilinska Högskolan i Jönköping Planeringsbidrag Organisering och samordning av 
sociala omsorg för personer med 
SMI 

The organization, coordination 
and provision of social support 
to people with SMI 

 1 000 000     
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2019-01485 Anna Duner Göteborgs universitet Planeringsbidrag Samtalsmattor som beslutsstöd 
för att öka möjligheten till 
delaktighet i val och 
beslutsfattande i hemtjänsten för 
äldre personer som lever med 
demenssjukdom - En 
planeringsstudie 

Talking Mats as decision aid to 
promote involvement in choice 
and decision-making around 
home care services for older 
people living with dementia A 
planning study 

    1 000 000     

2019-01491 Staffan Josephsson Karolinska Institutet Planeringsbidrag Berättande som resurs för 
samskapande av vård och omsorg 
för sköra äldre. 

Stories as resource in co-
creation of care for older person 
living with frailty 

       751 000     

2019-01520 Fatumo Osman Uppsala universitet Planeringsbidrag Att undersöka genomförbarheten 
av att implementera ett hållbart 
kulturanpassat 
föräldrastödsprogram genom att 
använda processutvärdering 

A feasibility study of 
implementing a sustainable and 
culturally tailored parenting 
program, using a process 
evaluation 

       973 000     

2019-01452 Doris Lydahl Göteborgs universitet Postdokbidrag Välfärdsteknikens värden – 
effektiv vård och hållbart arbetsliv 
eller avlägsen vård och 
övervakade anställda? 

The values of welfare 
technologies – Efficient care 
and sustainable work life, or a 
distant care and surveilled 
employees? 

    2 000 000     

2019-01506 Mariana S. 
Gustafsson 

Linköpings universitet Postdokbidrag Automatiserat beslutsfattande i 
Socialtjänsten: en tillämpad 
studie av spänningsfälten mellan 
olika logiker som styr 
institutioner, organisationer och 
professioner inom 
försörjningsstöd 

Automated decision making in 
social services: a study of 
institutional, organizational 
and professional tensions in the 
introduction of robotic process 
automation in the Swedish 
Income Support 

    2 000 000     

2019-01522 Nataliya Thell (f.d. 
Kondratyuk) 

Lunds universitet Postdokbidrag Socialrådgivning på nätet – 
professionella utmaningar, 
strategier och metoder 

Social guidance on the Internet: 
professional challenges, 
strategies and practices 

    2 000 000     
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2019-01528 Linda Mossberg Högskolan Väst Postdokbidrag Vad händer i interprofessionell 
teamsamverkan kring barn? 
Barns, vårdnadshavares och 
professionellas roller och 
perspektiv på påverkan och 
erfarenheter. 

What happens in 
interprofessional team 
collaboration in children? 
Children´s, care giver´s, and 
professionals´ roles and 
perspectives on impacts and 
experiences. 

    2 000 000     

2019-01458 Jenny Rangmar Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

Praktiknära 
forskartjänst 

Effekter av behandlingsmetoder 
för män som utövar våld i nära 
relationer, en praktiknära 
interventionsstudie med pretest-
posttest-kontrollgruppsdesign. 

Effects of treatment types for 
men with domestic violent 
behavior, a practice-based 
intervention study with pre-
post treatment-control design. 

    1 500 000     

2019-01494 Emanuel Åhlfeldt Uppsala universitet Praktiknära 
forskartjänst 

Prediktorer för hållbart 
utvecklingsarbete i en 
fragmenterad organisatorisk 
kontext – En kvalitativ och 
kvantitativ studie av långsiktig 
implementering av ett nytt 
arbetssätt (IBIC) i socialtjänsten 

Predictors of sustainable 
change in a fragmented 
organizational context – A 
mixed method study of long-
term implementation of a 
working model (IBIC) in the 
social services in Sweden 

    1 500 000     

2019-01498 Iréne Josephson Region Jönköpings län Praktiknära 
forskartjänst 

Identiteter, inflytande och 
inkludering inom kommunalt 
försörjningsstöd. Utveckling av en 
evidensbaserad praktik med lokal 
kunskapsutveckling till gagn för 
klienter. 

Identities, Involvement and 
Inclusion within Welfare office. 
Development of an evidence-
based practice with local 
knowledge development for the 
benefit of service users. 

    1 500 000     

2019-01453 Lena Lundgren Umeå universitet Programbidrag Effektivisering av social tjänsten 
genom forskning gällande 
systematisk uppföljning, 
utbildning och tekniskt stöd 

Education and Systematic 
Service Assessment through 
Technology and Research 
(ESTR) to improve the 
effectiveness of the Swedish 
Social Welfare System 

  23 995 000     
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2019-01470 Susanne Strand Örebro universitet Programbidrag RISKSAM: Strukturerad 
samverkan för prevention av 
stalkning och våld i nära 
relationer – Implementering och 
utvärdering av en 
riskhanteringsmodell för 
socialtjänst och polis 

RISKSAM: Structured 
collaboration to prevent 
stalking and intimate partner 
violence – Implementation and 
evaluation of a risk 
management model for the 
social service and the police 

  23 236 000     

2019-01490 Stefan Wiklund Stockholms universitet Programbidrag Barnets färd i den sociala 
barnavården. Longitudinell 
uppföljning och lokala 
utvärderingsstrategier 

Municipal child welfare - 
investigations, services and 
trajectories beyond. 

  23 535 000     

2019-01492 Maria Eriksson Ersta Sköndal Bräcke 
högskola 

Programbidrag Samordnade interventionssystem 
mot våld i nära relationer 

Coordinated intervention 
systems against violence in 
close relationships 

  23 987 000     

2019-01510 Gisela Priebe Lunds universitet Systematisk 
översikt 

Barn utsatta för övergrepp eller 
försummelse av en kvinnlig eller 
manlig omsorgsperson – 
Systematiska översikter av 
förekomst och socialtjänstens 
interventioner 

Minors exposed to abuse or 
neglect by a female or male 
caregiver – Systematic reviews 
of prevalence and social service 
interventions 

       998 000     

2019-01515 Christine 
Gustafsson 

Mälardalens högskola Systematisk 
översikt 

Faktorer som underlättar eller 
hindrar implementation av 
välfärdsteknik 

Factors that facilitate or hinder 
implementation of welfare 
technology 

       879 000     

 




