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2018-01315 Hasson Henna Karolinska Institutet

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 TVF18 2018-12-01 2021-11-30 4999000

2018-01317 Melke Anna Göteborgsregionens kommunalförbund

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 TVF18 2018-12-01 2021-11-30 4871000

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

Developing a digital tool for increased participation in 

child assessments (Dig-Child) TVF18 2018-12-01 2021-11-30 4023000

2018-01324 Starke Mikaela Göteborgs universitet

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 TVF18 2018-12-01 2021-11-30 4957000

2018-01325 Markström Urban Umeå universitet

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. TVF18 2018-12-01 2021-11-30 1711000

2018-01327 Agevall Gross Lotta Linnéuniversitetet

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 TVF18 2018-12-01 2021-11-30 4990000

2018-01330 Jonsson Ulf Karolinska Institutet

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 TVF18 2018-12-01 2021-11-30 3823000

2018-01341 Schön Ulla-Karin Stockholms universitet

I-Share; Brukarmedverkan och innovation för en personcentrerad 

socialtjänst

I-Share; User participation and innovation to increase 

person centering in social services TVF18 2018-12-01 2021-11-30 4996000

2018-01344 Rosenberg David Umeå universitet

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 TVF18 2018-12-01 2021-11-30 3963000

2018-01345 Heimer Maria Uppsala universitet

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 TVF18 2018-12-01 2021-11-30 4958000

2018-01353 Forkby Torbjörn Linnéuniversitetet

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 TVF18 2018-12-01 2021-11-30 4353000

2018-01362 Forster Martin Karolinska Institutet

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. TVF18 2018-12-01 2021-11-30 3865000

2020-01317 Järkestig-Berggren Ulrika Linnéuniversitetet

Utveckla, testa och implementera en metod för bedömningsstöd av 

barns omsorgsansvar i socialtjänstens barnavårdsutredningar

Developing and validating a method for assessment of 

children´s caring activities in child protection 

assessments TVF2020 2020-07-01 2024-06-30 5290000

2020-01318 Ivanov Volen Karolinska Institutet

Varför? Hur? En processutvärdering av en ny behandling för 

samlarsyndrom för att undersöka effekter, mekanismer och 

framgångsfaktorer för implementering i socialtjänsten.

Why? How? A process evaluation of a novel treatment 

for hoarding disorder – investigating effects, 

mechanisms and factors for successful implementation 

in the social services. TVF2020 2020-07-01 2024-06-30 2170000

2020-01326 Jegermalm Magnus Högskolan i Jönköping

Gapet mellan kommunernas anhörigstöd och omsorgsgivarnas 

användning – En studie om socialtjänstens och omsorgsgivarnas 

förutsättningar för och erfarenheter av anhörigstöd

Closing the gap between the ambitions of carer support 

and its uptake – Investigating perspectives of and 

conditions for different welfare professionals and carers TVF2020 2020-07-01 2023-06-30 4385000

2020-01328 Markström Urban Umeå universitet

Gör klienters åsikter någon skillnad? En studie av nya former för 

brukarinflytande inom svensk socialpsykiatri genom exemplet 

brukarrevison

Do service users experiences matter? Examining user 

involvement in community mental health service 

evaluation TVF2020 2020-07-01 2023-06-30 4560000
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2020-01333 Strandberg Thomas Högskolan Dalarna

Utvärdering av metod för föräldraskapsstöd – Parenting Young Children 

– i hemmiljö för föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns risk för 

försummelse.

Evaluation of a home-based parenting support program 

– Parenting Young Children – for parents with 

intellectual and developmental disabilities when there 

is a risk for neglect. TVF2020 2020-07-01 2024-06-30 5922000

2020-01335 Molin Martin Högskolan Väst Barns delaktighet i utredningssamtal om stödinsatser enligt LSS

Children’s participation in the process of assessing the 

need for support according to the LSS Act TVF2020 2020-07-01 2023-06-30 2998000

2020-01339 Jonsson Frida Umeå universitet

Hur kan vi stödja unga som varken arbetar eller studerar? En teoridriven 

utvärdering och implementeringsstudie av etableringsinsatser för att 

stärka UVAS integrering i arbets- och samhällslivet

How can we support NEET youth through neat 

interventions? A realist evaluation and implementation 

study of (re)engagement initiatives for young people 

not in employment, education or training TVF2020 2020-07-01 2023-06-30 3700000

2020-01349 Kapetanovic Sabina Högskolan Väst

Trygga Föräldrar – stöd till föräldrar med utländsk bakgrund som lever i 

social utsatthet med tonårsbarn

Self-assured parents – a parenting support program for 

immigrant parents with teenage children living in 

deprived areas TVF2020 2020-07-01 2023-06-30 4596000

2020-01363 Rosenberg David Umeå universitet

Investera i unga vuxna med psykisk ohälsa – Karriärrelaterade resultat 

(eventuellt utfall) och ansvar i det svenska välfärdssystemet

Investing in young adults with mental health problems 

– Career-oriented outcomes and responsibility in the 

Swedish Welfare system TVF2020 2020-07-01 2024-06-30 4855000

2019-01453 Lundgren Lena Umeå universitet

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 TVF19 2019-12-01 2025-11-30 23995000

2019-01470 Strand Susanne Örebro universitet

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 TVF19 2019-12-01 2025-11-30 23236000

2019-01490 Wiklund Stefan Stockholms universitet

Barnets färd i den sociala barnavården. Longitudinell uppföljning och 

lokala utvärderingsstrategier

Municipal child welfare -  investigations, services and 

trajectories beyond. TVF19 2019-12-01 2025-11-30 23535000

2019-01492 Eriksson Maria Ersta Sköndal Bräcke högskola Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer

Coordinated intervention systems against violence in 

close relationships TVF19 2019-12-01 2025-11-30 23987000

2019-01451 Lidström Helené Linköpings universitet

Brukarmedverkan i kommunernas förbättringsarbete inom 

socialtjänstens verksamheter för personer med kognitiv 

funktionsnedsättning genom deltagande i en nationell 

brukarundersökning

Service user involvement in municipal improvement 

work within the area of social services for people with 

cognitive impairment through participation in a national 

user survey TVF19 2019-12-01 2020-11-30 998000

2019-01454 Flink Maria Stockholms läns landsting

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 outcomes TVF19 2019-12-01 2020-11-30 992000

2019-01456 Johansson Kerstin Linköpings universitet

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 TVF19 2019-12-01 2020-11-30 973000

2019-01461 Garvis Susanne Stockholms universitet Ojämlik tillgång till förskola i Sverige Inequalities in access to preschool across Sweden TVF19 2019-12-01 2020-11-30 910000

2019-01467 Lind Judith Linköpings universitet Rekrytering, utredning och matchning av familjehem Recruitment, assessment and matching of foster carers TVF19 2019-12-01 2020-11-30 997000

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

Connected Children. Development of a knowledge-

based and innovative prevention TVF19 2019-12-01 2020-11-30 999000

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

The organization, coordination and provision of social 

support to people with SMI TVF19 2019-12-01 2020-11-30 1000000

2019-01485 Duner Anna Göteborgs universitet

Samtalsmattor som beslutsstöd för att öka möjligheten till delaktighetet 

i val och beslutsfattande i hemtjänsten för äldre personer som lever med 

demensjukdom - 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 TVF19 2019-12-01 2020-11-30 1000000

2019-01491 Josephsson Staffan Karolinska Institutet

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 TVF19 2019-12-01 2020-11-30 751000

PROGRAM

PLANERING
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2019-01520 Osman Fatumo Uppsala universitet

Att undersöka genomförbarheten av att  implementera ett  hållbart 

kulturanpassad föräldrastödsprogram genom att använda 

processutvärdering

A feasibility study of implementing a sustainable and 

culturally tailored parenting program, using a process 

evaluation TVF19 2019-12-01 2020-11-30 973000

2020-01287 Olsson Tina Göteborgs universitet Stöd till ungdomar i övergången från samhällsvård Supporting youth in transition from care TVF2020 2020-07-01 2021-06-30 966000

2020-01288 Christensen Jonas Malmö universitet

Kunskapsöverföring av välfärdsteknik – Gränsöverskridande kommunal 

äldreomsorg (TechKnow)

Welfare Technology of Knowledge Transfer: Cross-

Community Knowledge Sharing (TechKnow) TVF2020 2020-07-01 2021-06-30 990000

2020-01291 Sarkadi Anna Uppsala universitet

Anpassning och pilottest av Healthier Wealthier Families modellen i 

Sverige för att motverka barnfattigdom

Adaptation and pilot test of the Healthier Wealthier 

Families model in Sweden to ameliorate child poverty TVF2020 2020-07-01 2021-06-30 994000

2020-01293 Russo Nancy Malmö universitet

Barns inflytande och rätten till deltagande: Utvärdering av möjligheterna 

med digitala verktyg för barn i socialtjänsten

The Legal Right to Participate: Evaluation of the 

Potential for Digital Tools to Empower Children in Social 

Services TVF2020 2020-07-01 2021-06-30 992000

2020-01297 Rosenberg David Umeå universitet

Utmaningar och möjligheter för att etablera brukarinflytande - Att 

legitimera erfarenhetsbaserad kunskap som en resurs i socialpsykiatrin

Challenges and opportunities for establishing user 

influence  – Legitimizing experiential knowledge as a 

resource in social psychiatry TVF2020 2020-07-01 2021-06-30 943000

2020-01301 Nordström Annika Region Västerbotten

Gränsöverskridande kompetensförsörjning för en kunskapsstyrd 

socialtjänst i små glesbygdskommuner

Cross-border skills provision for a knowledge-driven 

social service within small municipalities in sparsely 

populated rural areas TVF2020 2020-07-01 2021-06-30 970000

2018-01354 Spånberger Weitz Ylva Stockholms universitet

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 TVF18 2018-12-01 2021-11-30 1500000

2018-01336 Björne Petra Lunds universitet

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. TVF18 2018-12-01 2021-11-30 1500000

2019-01458 Rangmar Jenny Göteborgsregionens kommunalförbund

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. TVF19 2019-12-01 2022-11-30 1500000

2019-01494 Åhlfeldt Emanuel Nestor FoU-center

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 TVF19 2019-12-01 2022-11-30 1500000

2019-01498 Josephson Iréne Region Jönköpings län

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. TVF19 2019-12-01 2022-11-30 1500000

2019-01510 Priebe Gisela Lunds universitet

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 TVF19 2019-12-01 2020-11-30 998000

2019-01515 Gustafsson Christine Mälardalens högskola Faktorer som underlättar eller hindrar implementation av välfärdsteknik

Factors that facilitate or hinder implementation of 

welfare technology TVF19 2019-12-01 2020-11-30 879000

2020-01281 Trygged Sven Högskolan i Gävle

Är driftsformer viktiga för personal?  En systematisk översikt av 

arbetsförhållanden och arbetsrelaterat välbefinnande bland personal i 

vinstdrivna och icke-vinstdrivna äldreboenden

Is ownership important for staff? A systematic review  

of work conditions and work related wellbeing among 

staff in nursing homes run for profit and not-for-profit TVF2020 2020-07-01 2021-06-30 999000

2020-01283 Winblad Ulrika Uppsala universitet

Kan samverkan mellan region och kommun förbättra individnära utfall 

vid utskrivning av sköra äldre - En systematisk review

Inter-organizational coordination to improve clinical 

outcomes for discharged elderly patients - A systematic 

review TVF2020 2020-07-01 2021-06-30 985000

2019-01506 Gustafsson Mariana S. Linköpings universitet

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 TVF19 2019-12-01 2021-11-30 2000000

POSTDOK

FORSKARTJÄNST

SYSTEMATISKA ÖVERSIKTER
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2018-01352 Grell Pär Högskolan i Gävle

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 TVF18 2018-12-01 2020-11-30 1600000

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

Socialrådgivning på nätet – professionella utmaningar, strategier och 

metoder

Social guidance on the Internet: professional 

challenges, strategies and practices TVF19 2019-12-01 2021-11-30 2000000

2019-01528 Mossberg Linda Högskolan Väst

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. TVF19 2019-12-01 2021-11-30 2000000

2020-01309 Hedberg Rundgren Åsa Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Forskarnätverk för FoU-enheter inom välfärdsområdet

Researcher network for R&D units within the welfare 

sector TVF2020 2020-07-01 2023-06-30 450000

2020-01310 Gustafsson Christine Mälardalens högskola Nordisk forskarnätverk- Hälso- och välfärdsteknik

Nordic Research Network - Health and Welfare 

Technology TVF2020 2020-07-01 2023-06-30 440000

2020-01311 Salonen Tapio Malmö universitet Nätverk för forskning i boende och välfärd Housing and Welfare Research Network TVF2020 2020-07-01 2023-06-30 450000
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