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

2020-00850 Erik Eriksson Linköpings universitet Junior Skuldtyngd – Unga vuxna och 
skuldens dimensioner 

In debt – Young adults and the 
dimensions of guilt 

5 000 000 

2020-00864 Emil Persson Linköpings universitet Junior Hur påverkar beslutströtthet 
beslutsfattande inom vården? En 
praktiknära utvärdering av 
sjukvårdsrådgivningen (1177), 
antibiotikaförskrivning i 
primärvården samt 
diagnosticering av hudtumörer 

What is the effect of decision 
fatigue on healthcare workers’ 
medical judgment? Analysis 
and assessment of telephone 
triage (1177), antibiotics 
prescribing (primary care), and 
diagnosis of skin cancer 

5 650 000 

2020-00884 Xia Jiang Karolinska Institutet Junior Utnyttjande av genom-vid 
genetisk information från ett 
mycket stort antal individer för 
att öka den kausala förståelsen av 
sambandet mellan modifierbara 
miljöfaktorer och multipel skleros 

Using large-scale genome-wide 
genetic data on millions of 
individuals to understand 
causal inference and shared 
genetic basis between 
modifiable environmental 
exposures and multiple 
sclerosis 

5 500 000 

2020-00885 Cecilia Orellana Karolinska Institutet Junior Riskfaktorer för 
arbetsplatsolyckor bland 
invandrare jämfört med 
svenskfödda i Sverige 

Risk factors differences for 
occupational injuries among 
immigrants versus natives in 
Sweden 

4 380 000 

2020-00949 Johan Åhlén Stockholms läns 
landsting 

Junior Hur kan vi få evidensbaserade 
metoder att fungera inom 
primärvården? Utveckling och 
utvärdering av kognitiv 
beteendeterapi anpassad för mild 

How can we get evidence-based 
interventions to work in 
primary care? Development 
and evaluation of adapted CBT 
for mild to moderate anxiety in 
children and adolescents 

5 850 000 
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till måttlig ångest hos barn och 
ungdomar 

2020-00962 Carl Bonander Göteborgs universitet Junior Bortfall i befolkningsstudier: nya 
statistiska ansatser för att hantera 
icke-observerade 
selektionsmekanismer 

Selective participation and loss 
to follow-up in population-
based studies: novel approaches 
for dealing with unmeasured 
causes of selection 

5 650 000 

2020-00963 Anton Andersson Stockholms universitet Junior En framtid att tro på? Social 
optimism i tider av 
strukturomvandling 

A future to believe in? Social 
optimism in times of structural 
change 

5 300 000 

2020-00971 Donghao Lu Karolinska Institutet Junior Påverkan av premenstruella 
störningar på kvinnors hälsa och 
arbetsliv 

Impact of premenstrual 
disorders on women’s health 
and working life 

5 990 000 

2020-00977 Cecilia Stenfors Stockholms universitet Junior Green Cognition: Betydelsen av 
miljöexponeringar för kognitiv 
resiliens respektive försämring i 
två storskaliga nationella 
befolkningskohorter 

Green Cognition: 
Environmental impacts on 
cognitive resilience and decline 
in two nationwide population-
based cohorts 

5 550 000 

2020-01044 Leo Stockfelt Göteborgs universitet Junior Luftföroreningar i yrkes- och 
omgivningsmiljö – en bidragande 
orsak till kronisk njursjukdom? 

Does occupational and 
environmental exposure to 
particulate air pollution 
contribute to chronic kidney 
disease? 

3 860 000 

2020-00105 Marlene 
Malmström 

Lunds universitet Projekt Screeningbaserad 
individualiserad rehabilitering vid 
primär bröstcancerbehandling- 
ReScreen studien 

Screening based individualized 
rehabilitation following primary 
breast cancer treatment -The 
ReScreen study 

4 950 000 

2020-00112 Kristin Scott Lunds universitet Projekt Immunotoxicitet hos 
högexponerade för PFAS i 
Ronneby - immunosuppression, 

Immunotoxicity of PFAS in 
highly exposed individuals from 
Ronneby- autoimmunity, 

4 370 000 
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hypersensitivitet och 
autoimmunitet 

hypersensitivity and 
immunosuppression. 

2020-00136 Xiaolei Hu Region Västerbotten Projekt Rehabkompassen™ - ett 
patientcentrerat digitalt verktyg 
som bidrar till en jämlik 
strokevård - En pragmatisk 
randomiserad kontrollerad 
multicenterstudie 

Rehabkompassen™ - a patient-
centered digital tool for 
facilitating the post-stroke 
continuum of care - A 
multicenter pragmatic 
randomized controlled trial 

4 950 000 

2020-00140 Anette Wickström Linköpings universitet Projekt Apps and downs: Psykisk hälsa 
och tonårsflickors förståelse av 
budskapet i sociala medier 

Apps and downs: Mental health 
and teenage girls’ 
interpretations of social media 
content 

4 985 000 

2020-00153 Sten-Åke Stenberg Stockholms universitet Projekt Att bli eller inte bli ledare. Vägar 
in i och ut ur ledarskapspositioner 
i ett genus- och 
livsloppsperspektiv. 

To become or not to become a 
leader. Pathways into and out of 
leadership positions in a gender 
and life-course perspective. 

3 830 000 

2020-00159 Erik Rosendahl Umeå universitet Projekt Högintensiv intervallträning för 
äldre personer - En HIT? 

High Intensity Training  – A 
HIT for improved function and 
health among older people? 

4 600 000 

2020-00169 Elisabet Mattsson Ersta Sköndal Bräcke 
högskola 

Projekt Jämlik vård till kvinnor som lever 
i hemlöshet - utveckling, 
genomförbarhet och 
implementering av interventioner 

Inclusion health for women in 
homelessness - development, 
feasibility and implementation 
of interventions 

4 700 000 

2020-00175 Ann-Helen 
Patomella 

Karolinska Institutet Projekt Aktivare vardag (Make My Day): 
utvärdering av ett stroke-
preventionsprogram som baseras 
på deltagande i hälsofrämjande 
engagerande vardagsaktiviteter 

Make My Day: evaluating a 
stroke prevention program 
based on participation in 
engaging everyday activities 
promoting health 

4 990 000 

2020-00176 Ulrica von Thiele 
Schwarz 

Mälardalens högskola Projekt Vad är nödvändigt och vad är 
tillräckligt för att lyckas med 

What are the necessary and 
sufficient conditions for 
succeeding with an 

2 850 000 
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implementering av en 
arbetslivsinriktad intervention? 

organizational occupational 
health intervention? 

2020-00195 Inger Kjellberg Göteborgs universitet Projekt Lex Sarah inom Socialtjänsten – 
analys och jämförelse av 
rapporter om missförhållanden 

Mandatory reports in Social 
Services – an analysis and 
comparison of reports of 
mistreatments in Swedish 
social care. 

4 200 000 

2020-00208 Karin Broberg Lunds universitet Projekt Safechrom: Säkert arbete med 
sexvärt krom i Sverige 

SafeChrome: Minimizing 
exposure and toxicity to 
hexavalent chromium in 
Swedish workplaces 

4 920 000 

2020-00211 Kristina Gemzell 
Danielsson 

Karolinska Institutet Projekt Medicinsk abort via telemedicin 
jämfört med rutinbehandling - en 
randomiserad studie 

Efficacy of medical abortion 
through telemedicine versus 
standard provision – a 
randomised controlled non-
inferiority trial 

4 800 000 

2020-00213 Björn Johnson Malmö universitet Projekt Ungdomars våld och kränkningar 
gentemot sina föräldrar - en 
tvärsnittsstudie 

Child-to-parent violence - a 
cross-sectional study 

4 600 000 

2020-00225 Hugo Stranz Stockholms universitet Projekt Mot ökad likriktning? - om utfall 
av automatiserat beslutsstöd i 
arbetet med ekonomiskt bistånd 

Towards increased 
standardization? - Outcomes of 
robot process automation-
support in practical work with 
social assistance 

2 970 000 

2020-00229 Annette Sundqvist Linköpings universitet Projekt Att börja skolan i en digital värld 
– hur har vår användning av 
digitala media påverkat barnets 
utveckling av språk, språklig 
medvetenhet, kommunikativ 
förmåga  samt förmåga till social 
förståelse 

Going to school in a digital 
world – what is the impact of 
digital media on the child’s 
development of language, pre-
literacy, communication and 
social understanding skills 

4 800 000 
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2020-00248 Erika Andersson 
Cederholm 

Lunds universitet Projekt Hållbara arbetsvillkor i den 
kreativa sektorn: Spelutvecklares 
arbetssituation i 
dataspelsbranschen 

Sustainable work in the creative 
industries: Game developers´ 
working conditions in the 
digital games industry 

4 340 000 

2020-00253 David Feltenius Umeå universitet Projekt I konflikt med den kommunala 
självstyrelsen? Nationella 
överenskommelser inom hälso- 
och sjukvården 

In conflict with local self-
government? National 
agreements in Swedish health 
care 

4 450 000 

2020-00274 Ylva B Almquist Stockholms universitet Projekt Ojämlikhetens drivkrafter bland 
familjer med erfarenheter av 
social barnavård 

Drivers of inequalities among 
families involved with child 
welfare services 

4 700 000 

2020-00302 Eva Andersson Stockholms universitet Projekt Rumslig integration och 
åtskillnad: Utsatta grupper i 
2000-talets Sverige 

Spatial integration and 
segregation: Disadvantaged 
groups in Sweden in the 2000s 

4 800 000 

2020-00312 Zoltán Elekes Umeå universitet Projekt Regioner i förändring: Variationer 
i regional resiliens och hur det 
påverkar olika delar av 
arbetskraften 

Regions in change: Unpacking 
the economic resilience of 
Swedish labour market regions 
with respect to different groups 
of workers 

3 900 000 

2020-00313 Hui-Xin Wang Stockholms universitet Projekt Är hjärnstruktur och funktionell 
anslutning senare i livet påverkad 
av medelålders psykosocial 
arbetsstress? 

Are brain structure and 
functional connectivity later in 
life influenced by midlife 
psychosocial work stress? 

4 830 000 

2020-00323 Maria Stanfors Lunds universitet Projekt Utbildningshomogami och 
ojämlikhet. Konsekvenser av 
förändrad familjedynamik i 
Sverige, 1970-2020 

Educational assortative mating 
and inequality. Consequences 
of changing family dynamics in 
Sweden, 1970-2020 

3 900 000 

2020-00331 Sofia Wikman Högskolan i Gävle Projekt What happened in Sweden over 
the last 40 years - 
brottsutveckling, etnicitet, kön 
och social klass i Sverige de 
senaste 40 åren. 

What happened in Sweden over 
the last 40 years? Studies on 
crime, gender, ethnicity and 
social class. 

4 900 000 
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2020-00332 Kristina Zampoukos Mittuniversitetet Projekt Rejtad, rosad, ratad: En studie av 
tillvaron som gigarbetare 

Work without jobs: A study of 
gig economy workers´ existence 

4 970 000 

2020-00339 Olof Bäckman Stockholms universitet Projekt Straffets konsekvenser i Sverige Consequences of criminal 
sanctions in Sweden 

4 900 000 

2020-00344 Ulrika Haake Umeå universitet Projekt Den ”civilianiserade” 
polismyndigheten: Genus, status 
och professionsgränser inom 
brottsutredning 

The civilianization of the police: 
Gender, status and professional 
boundaries in crime 
investigation 

3 570 000 

2020-00357 Lotta Dellve Göteborgs universitet Projekt Skillnader i bedömning, 
hantering och förebyggande av 
arbetsskador genom utmattning, 
belastning och smitta? Betydelser 
av normer och resurser relaterade 
till kön, födelseland och typ av 
arbete 

Differences in assessment, 
handling and prevention of 
occupational disorders due to 
strain, exhaustion and 
infection? Meanings of norms 
and resources related to gender, 
ethnicity and type of work 

3 830 000 

2020-00359 Tomas Berglund Göteborgs universitet Projekt Låglönejobben på den svenska 
arbetsmarknaden 2005-2020. 
Vilka är jobben, var finns de och 
vad förklarar deras utveckling? 

Low-wage jobs in the Swedish 
labor market 2005-2020. 
Which are the low-wage jobs, 
where are they, and what 
explains their development? 

4 200 000 

2020-00372 Tove Fall Uppsala universitet Projekt Långsiktiga effekter på ekonomi 
och psykisk hälsa av att ha ett 
barn med typ 1 diabetes 

Long-term effects of caring for 
a child with type 1 diabetes on 
parental economic and 
psychiatric health outcomes 

4 150 000 

2020-00376 Maria Andér 
Gottvall 

Röda Korsets Högskola Projekt Intervention med fysisk aktivitet 
för traumadrabbade flyktingar 

Physical activity intervention 
for trauma-afflicted refugees 

1 500 000 
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2020-00451 Damon Barrett Göteborgs universitet Projekt Intravenöst narkotikamissbruk 
bland minderåriga och barnets 
bästa: livsupplevelser, stöd och 
politiska ramar i 
höginkomstländer 

Injecting drug use among legal 
minors and the best interests of 
the child: Lived experiences, 
support and policy frameworks 
in high income countries 

4 340 000 

2020-00457 Jukka Törrönen Stockholms universitet Projekt Ungdom, hälsa och risktagande: 
en studie om hur minskad 
substansanvändning och ökad 
psykisk ohälsa bland ungdomar är 
relaterad till deras vardagliga oro 
och praxis 

Youth, health and risk-taking: 
exploring how declining 
substance use and increasing 
mental health problems among 
young people are related to 
their everyday life concerns and 
practices 

4 190 000 

2020-00467 Johan Franck Karolinska Institutet Projekt Missbruk av opioider på recept: 
förbättrad prevention och 
behandling 

Prescription opioid misuse: 
improving prevention and 
treatment 

4 980 000 

2020-00474 Marco Nilsson Jönköping University Projekt Efter kalifatet – Mobilisering av 
kvinnor och män i den salafi-
jihadistiska miljön i Sverige 

After the Caliphate – 
Mobilization of women and 
men in the Salafi-jihadi 
environment in Sweden 

3 900 000 

2020-00477 Sofia Carlsson Karolinska Institutet Projekt Yrkets betydelse för Typ 2-
diabetesrisk och prognos. 
Resultat från hela 
yrkesverksamma befolkningen 
2006-2015 

HOW DOES OCCUPATION 
ASSOCIATE WITH DIABETES 
RISK AND PROGNOSIS? 
EVIDENCE FROM ALL 
SWEDISH EMPLOYEES 2006-
2015 

3 770 000 

2020-00478 Hugo Westerlund Stockholms universitet Projekt Engagemang eller 
tillbakadragande?  
Bestämningsfaktorer för och 
konsekvenser av förändringar i 
objektivt mätt fysisk aktivitet och 
stillasittande i samband med 
pensionsavgång. 

Engagement or Withdrawal?  
Determinants and 
Consequences of Changes in 
Objectively Measured Physical 
Activity and Sedentary 
Behaviours across the 
Retirement Transition. 

4 820 000 
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2020-00480 Elisabeth Argentzell Lunds universitet Projekt Coping genom sensorisk 
modulering. Ett program för att 
reducera ångest och mobilisera 
copingstrategier för personer med 
svår psykisk ohälsa. En 
randomiserad kontrollerad 
studie. 

Coping through sensory 
modulation. A Sensory 
Awareness Program (SAP) for 
reducing anxiety and 
mobilizing coping strategies for 
people with severe mental 
health problems. A randomized 
controlled trial. 

4 700 000 

2020-00525 Ulrika Dahl Uppsala universitet Projekt Skandinaviska 
gränsöverskridanden: Ras och 
Nationsskapande i Queer 
Assisterad Reproduktion 

Scandinavian Border Crossings:  
Race and Nation in Queer 
Assisted Reproduction 

4 600 000 

2020-00535 Hans Pettersson Umeå universitet Projekt Diagnostisk användbarhet av 
Sveriges Företagshälsors 
screeningformulär och 
läkarundersökning vid medicinsk 
kontroll av vibrationsexponerade 
och svarens relation till dagens 
och kommande mätstandard 

Diagnostic usefulness of 
Sweden´s Corporate Health 
Screening Form and Medical 
Examination in Medical Control 
of Vibration Exposed and 
Response´s Relation to Current 
and Future Measurement 
Standards 

3 940 000 

2020-00547 Isabelle Hansson Göteborgs universitet Projekt Vem gynnas av ett förlängt 
arbetsliv? Betydelsen av arbete 
för psykologiska, kognitiva och 
hälsorelaterade förändringar 

Who benefits from a prolonged 
working life? The role of work 
for psychological, cognitive, and 
health-related changes 

4 900 000 

2020-00548 Neda Agahi Karolinska Institutet Projekt Nya kohorter, nytt åldrande? 
Levnadsvanor och livsstil i 
förändring 

Aging in flux: how changing 
behaviors and lifestyles in the 
new cohorts are reshaping old 
age 

4 620 000 

2020-00558 Marie Eneman Göteborgs universitet Projekt Digital övervakning och 
dilemman i polispraktik: Att 
balansera teknologiska 

Digital surveillance and 
dilemmas in police practice: 
Balancing technological 

3 620 000 
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möjligheter och medborgares 
integritet 

opportunities and citizens’ 
integrity 

2020-00589 Marlene Sandlund Umeå universitet Projekt Utvärdering och implementering 
av en mobil applikation för att 
främja styrka och balans och 
minska fallolyckor bland äldre 
personer 

Evaluation and implementation 
of a mobile exercise application 
to promote strength and 
balance and reduce falls among 
seniors 

4 030 000 

2020-00629 Tove Sohlberg Stockholms universitet Projekt Integrerad och drogfri, i 
behandling eller död? En 20-års 
uppföljning av kvinnor och män i 
svensk missbruks- och 
beroendevård 

Recovered, in treatment, or 
dead? A 20-year follow-up of 
women and men in Swedish 
substance use treatment 

4 340 000 

2020-00630 Lisa Berlin Thorell Karolinska Institutet Projekt Digitala medier och mental ohälsa 
hos barn och ungdomar: Tidiga 
prediktorer och könsskillnader 

Digital media use and mental 
health problems. Early 
predictors and sex differences 

3 280 000 

2020-00639 Gunnar Andersson Stockholms universitet Projekt Ökande sociala ojämlikheter och 
fruktsamhetsnedgång i Sverige 

Rising social inequalities and 
Swedish fertility decline 

4 300 000 

2020-00650 Andreas Duit Stockholms universitet Projekt Policyeffekter i den koldioxidfria 
välfärdsstaten 

Policy Dynamics in the 
Decarbonized Welfare State 
(PANDORA) 

4 900 000 

2020-00658 Erik Bihagen Stockholms universitet Projekt Karriärer på den svenska 
arbetsmarknaden från 1960-talet 
och framåt: Från stabilitet till 
instabilitet? 

Careers in the Swedish labor 
market from the 1960s and 
onwards: From stability to 
instability? 

3 500 000 

2020-00678 Karin Halldén Stockholms universitet Projekt Att förstå förändringar i nivåer av 
könssegregering efter yrke i 
Sverige och Europa under ett 
halvt sekel 

Understanding changes in 
levels of occupational sex 
segregation in Sweden and 
Europe during half a century 

3 600 000 
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2020-00679 Lena Högberg Linköpings universitet Projekt Med eller utan LOV? 
Organisering för tillit och kontroll 
mellan offentliga och privata 
aktörer i äldreomsorgen 

Organising for trust and control 
between public and private 
actors in elderly care services 

1 130 000 

2020-00685 Lena Von Koch Karolinska Institutet Projekt Partnerskap för delaktighet i 
samhället efter förvärvad 
hjärnskada - en deltagarbaserad 
ansats 

Participation in society after an 
acquired brain injury - a 
participatory approach 

4 900 000 

2020-00740 Niklas Nielsen Lunds universitet Projekt Resursanvändning och 
behandlingsutfall i svensk 
intensivvård: Vad kan vi lära av 
över 220 000 vårdtillfällen i 
Svenska intensivvårdsregistret 
(SIR)? 

Resource utilization and 
outcome in Swedish intensive 
care. What conclusions can be 
drawn from more than 220.000 
patient admissions in a Swedish 
national intensive care registry 
(SIR)? 

4 650 000 

2020-00750 Maria Hagströmer Stockholms läns 
landsting 

Projekt Riskbruk av alkohol hos patienter 
med hypertoni i ordinarie 
primärvård, prevalens och 
metoder för upptäckt. 

Hazardous alcohol use in 
hypertensive patients in routine 
primary care - prevalence and 
methods for detection. 

4 340 000 

2020-00753 Sara Öberg Karolinska Institutet Projekt Kartläggning av användningen av 
fertilitetsläkemedel i Sverige och 
dess relation till kardiovaskulära 
utfall i kvinnor 

Nation-wide mapping of the use 
of fertility drugs and their 
impact on cardiovascular events 
in Swedish women 

4 910 000 

2020-00755 Ann-Sofie Bergman Uppsala universitet Projekt Matchning i praktiken – om 
konsten att hitta rätt hem till rätt 
barn vid familjehemsplacering 

Matching in practice – how to 
find the right foster family 
home for the right child 

4 950 000 

2020-00765 Karin Allard Göteborgs universitet Projekt Trygg och genusmedveten 
arbetsmiljö - En studie om 
psykosocialt säkerhets- och 
jämställdhetsklimat som 
förebygger sexuella trakasserier 
och diskriminering i arbetslivet 

Gender safe work environment 
- A study of a gender safety 
climate which prevents sexual 
harassment and gender 
discrimination at work 

4 920 000 
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2020-00787 Martin Berg Malmö universitet Projekt Att arbeta med algoritmiska 
kollegor: Förväntningar och 
erfarenheter av automatiserat 
beslutsfattande 

Working with Algorithmic 
Colleagues: Expectations and 
Experiences of Automated 
Decision-Making 

4 010 000 

2020-00902 Lisa Guntram Linköpings universitet Projekt Bristningars betydelser. 
Vårdtagares och vårdgivares 
perspektiv på andra gradens 
förlossningsbristningar, deras 
implikationer, och 
förbättringsmöjligheter i vården 

The Many Meanings of Perineal 
Injuries. Care-seekers’ and 
care-providers’ perspectives on 
second-degree perineal injuries, 
their implications, and 
potential to improve care 

4 947 000 

2020-00923 Linda Kridahl Stockholms universitet Projekt Att skiljas på äldre dar: Orsaker 
till och konsekvenser av 
skilsmässa sent i livet 

Divorce in old age: Predictors 
and consequences of late life 
divorce 

4 800 000 

2020-00940 Sofia Björk Göteborgs universitet Projekt Föräldraförsäkringens betydelse 
för att forma en jämställd och 
rättvis vardag. En fråga om klass? 

Ideals and practices of gender 
equality among parents in blue- 
and white-collar jobs. The role 
of the Swedish parental 
insurance. 

4 215 000 

 


