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2021-00023 Sherzod Eraliev Lunds universitet Postdok In Informalitet, Gästarbetares 
Otrygghet och Exploatering i en 
Nordisk Kontext: Uzbekiska 
gästarbetare i Sverige och 
Finland 

Informality, Migrant 
Precarity and Exploitation 
in Nordic Context: Uzbek 
Migrant Workers in 
Sweden and Finland 

2 700 000 

2021-00027 Kirsty Bourret Karolinska Institutet Postdok In Effekterna av barnmorskledd 
personcentrerad abortvård i 
Demokratiska Republiken 
Kongo: en kvasi-experimentell 
design och process utvärdering 
för att mäta vårdkvalitet och 
kostnadseffektivitet 

A health systems approach 
to evaluating the impact of 
midwifery-led person-
centered comprehensive 
abortion care in the 
Democratic Republic of 
Congo: A mixed method 
and quasi experimental 
evaluation 

2 500 000 

2021-00034 Julio César 
Hernando 
Rodríguez 

Karolinska Institutet Postdok In Förhållandet mellan 
anställningskvalitet, 
sjukfrånvaro och mental hälsa: 
en registerbaserad kohortstudie 
av hela den arbetande 
befolkningen i Sverige 

The relation between low 
employment quality, 
sickness absence and 
mental health: a register-
based cohort study of the 
total working population in 
Sweden 

2 300 000 

2021-00036 Jairo Hidalgo 
Migueles 

Linköpings universitet Postdok In PROAKTIVITET – PROspektiva 
associationer mellan fysisk 
AKTIVITET och fetma, fysisk 
kondition och kardiometabol 
hälsa 

PROACTIVITY – 
PROspective associations of 
ACTIVITY with obesity, 
physical fitness, and 
cardiometabolic health 

2 300 000 
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2021-00051 Martina Koegeler-
Abdi 

Lunds universitet Postdok In ”Dessa barn är oss”— Historiska 
perspektiv på repatriering och 
integration av skandinaviska 
ISIS-barn 

“These children are us”— 
Historical Perspectives on 
the Repatriation and 
Integration of Scandinavian 
ISIS Children 

2 300 000 

2021-00057 Luiz Eduardo 
Mateus Brandão 

Uppsala universitet Postdok In Sömnmedierade effekter av ett 
fysiskt träningsprogram på 
allmän hälsa, välmående, och 
ämnesomsättningen hos 
patienter med typ 2 diabetes i 
Uppsala 

Sleep-mediated impact of 
physical exercise training 
on metabolic health, mood, 
and well-being of type II 
diabetes subjects in 
Uppsala county 

2 400 000 

2021-00062 Marta Rado Linköpings universitet Postdok In Sambanden mellan ojämlikhet i 
rökning och dynamik i sociala 
nätverk bland ungdomar 

The puzzles of smoking 
inequalities  and social 
network dynamics among 
adolescents 

2 500 000 

2021-00025 Jacob Lind Malmö universitet Postdok Ut Att växa upp i papperslöshet: 
Unga vuxnas livsberättelser om 
hur de påverkats av en barndom 
levd med ett långvarigt 
överhängande hot om utvisning 
– retrospektiva röster från 
Danmark och Sverige 

Growing up in illegality: 
Young adults’ life histories 
about the impact of a 
childhood lived under a 
long-lasting threat of 
deportation – retrospective 
voices from Denmark and 
Sweden 

2 300 000 

2021-00026 Rosa Weber Stockholms universitet Postdok Ut Sociala kontakter och 
integration: Överbryggande och 
sammanbindande kontakter i 
Frankrike och Sverige 

Social Ties and Immigrant 
Integration: Bridging and 
Bonding Ties in France and 
Sweden 

2 400 000 

2021-00031 Tetiana Gorbach Umeå universitet Postdok Ut Selektionbias i studier av 
åldrande: nya statistiska 
metoder för analyser av 
ofullständiga datamängder. 

Selection bias in ageing 
studies: novel statistical 
methods for analyses of 
incomplete datasets 

2 400 000 
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2021-00048 Jonas Lindahl Umeå universitet Postdok Ut Varför hamnar kvinnor efter 
under doktorandutbildningen 
och den tidiga karriären i 
Sverige: En longitudinell och 
komparativ studie om 
könsskillnader i vetenskaplig 
prestation och 
karriärsutveckling 

Explaining gender 
differences in doctoral 
students’ performance and 
early career development in 
Sweden: A longitudinal and 
comparative study 

2 700 000 

2021-00070 Anders Kämpe Karolinska Institutet Postdok Ut Finska studien SUPER: Att 
undersöka vanliga och ovanliga 
genetiska varianters påverkan 
på psykossjukdomar via 
genetiskt isolerade populationer 
kombinerat med nationella 
sjukvårds- och registerdata 

The Finnish SUPER study: 
employing nationwide 
healthcare data and genetic 
isolation to understand the 
population impact of rare 
and common variants in 
psychosis 

2 600 000 

 


