
Tillämpad välfärdsforskning 2021 
Beviljade ansökningar 
Styrelsebeslut 2021-05-19 
 

 

1 (3) 
 

Diarienr. Projektledare Medelsförvaltare Bidragsform Projekttitel (svenska) Projekttitel (engelska) Beviljade 
medel (SEK) 

2021-01422 Susanne Tafvelin Umeå universitet Programbidrag Användbar automatisering: mot 
en förståelse av robotar och AI i 
socialtjänsten ur ett 
organisatoriskt och 
brukarperspektiv 

Appropriate automation: 
towards an understanding 
of robots and AI in the 
social services from an 
organizational and user 
perspective 

23 000 000 

2021-01423 Torbjörn Forkby Linnéuniversitetet Programbidrag Connected Children. Ett 
partnerskap för en 
kunskapsbaserad och innovativ 
prevention. 

Connected Children. 
Partnership for a 
knowledge-based and 
innovative prevention. 

23 900 000 

2021-01424 Catharina Nord Blekinge Tekniska 
Högskola 

Programbidrag CollAge: Samverkan för 
äldrevänlliga miljöer mellan 
kommunal äldreomsorg, fysisk 
planering och pensionärsråd 

CollAge. Collaboratively 
developing age-friendly 
communities with 
municipality eldercare, 
spatial planning and Senior 
Citizens’ Councils 

23 900 000 

2021-01427 Urban Markström Umeå universitet Programbidrag UserInvolve : Utvecklande av 
hållbara praktiker för 
brukarinflytande inom 
verksamhetsområdet psykisk 
hälsa 

UserInvolve : Developing 
sustainable user 
involvement practices in 
community mental health 

23 900 000 

2021-01352 Tina Olsson Göteborgs universitet Projekt Leaving Care - en jämförelse 
studie av implementering, 
förändringsmekanismer, och 
effekter av övergångsinsatser 
till ungdomar som lämnar 
samhällsvård 

Leaving Care - a 
comparison study of 
implementation, change 
mechanisms and 
effectiveness of transition 
services for youth 

6 800 000 
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2021-01360 Anna Duner Göteborgs universitet Projekt Samtalsmattor som stöd för 
delaktighet vid val och 
beslutsfattande i hemtjänst för 
äldre personer med lätt till 
måttlig demenssjukdom 

Talking Mats to support 
involvement in choice and 
decision-making around 
home care services for 
older people living with 
mild to moderate dementia 

4 600 000 

2021-01361 Ida Goliath fd 
Carlander 

Stiftelsen Stockholms 
läns Äldrecentrum 

Projekt Samsas - Samverkan för att 
förebygga försämrad hälsa hos 
äldre – ett samhällsbaserat 
aktionsforskningsprojekt 

Com-CooP - A community-
based participatory 
research project to co-
design collaborative 
prevention of deterioration 
of health in older adults 

5 200 000 

2021-01373 Isabel Goicolea Umeå universitet Projekt Våga fråga om våld? En analys 
och förslag till utveckling av 
socialtjänstens frågecentrerade 
förhållningssätt till 
genusrelaterat våld 

Daring to ask about 
violence? Analysing and 
improving social services’ 
question-centred responses 
to gender-based violence 

5 000 000 

2021-01379 Sara Hultqvist Lunds universitet Projekt Moralisk stress och moraliskt 
aktörskap i svensk äldreomsorg 

Moral stress and moral 
agency in Swedish 
eldercare 

6 000 000 

2021-01391 Maria Lindström Umeå universitet Projekt Effekt, kostnadseffektivitet och 
användbarhet av ’Everyday Life 
Rehabilitation’ (ELR): en 
pragmatisk RCT av 
personcentrerad rehabilitering i 
samverkan inom LSS- och SoL-
boenden 

Effect, cost-effectiveness, 
and usefulness of the 
’Everyday Life 
Rehabilitation’ (ELR) 
intervention: a pragmatic 
RCT of integrated, 
personcentred 
rehabilitation within 
sheltered housing facilities 

7 200 000 

2021-01396 Ulf Jonsson Karolinska Institutet Projekt Psykisk hälsa hos unga vuxna 
med boendestöd – 
nulägesanalys och pilot-testning 

Mental health literacy of 
young adults receiving 
housing assistance and 

4 900 000 
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av en webbutbildning för 
brukare och personal 

their assistants – 
situational analysis and 
feasibility of the “Talk-to-
Me” Mass Open Online 
Course 

2021-01398 Kristina Engwall Uppsala universitet Projekt ”Individens behov i centrum” 
(IBIC), en metod och modell för 
att administrera och utföra 
insatser inom socialtjänsten – 
ett kritiskt perspektiv 

The method and model of 
IBIC  (The Individual´s 
needs in focus) – a critical 
perspective 

3 600 000 

2021-01403 Judith Lind Linköpings universitet Projekt Familjehem sökes. Rekrytering, 
bedömning och samverkan 
inom familjehemsvården 

Foster families wanted. 
Recruitment, assessment 
and municipal partnerships 
in foster care 

5 800 000 

2021-01404 Maria Heimer Uppsala universitet Projekt Biståndsbedömd öppenvård för 
barn som riskerar att fara illa: 
Arbetssätt, barns delaktighet 
och insatsers utfall 

Open care as an 
intervention for children at 
risk in the social services: 
Working methods, 
children´s participation 
and the outcome of care 

4 100 000 

2021-01406 Annika Andersson Örebro universitet Projekt Händerna på ratten? Att styra 
automatiseringsprocesser inom  
socialtjänsten 

Hands on the wheel? 
Managing automation 
processes in social work 

3 900 000 

2021-01415 Anna Sarkadi Uppsala universitet Projekt ACCESS-studien: en 
randomiserad kontrollerad 
studie av Healthier Wealthier 
Families modellen i Sverige 

Ameliorating Child poverty 
through Connecting 
Economic Services with 
child health Services 
(ACCESS): A randomised 
controlled trial of the 
Healthier Wealthier 
Families model in Sweden 

5 600 000 

 


