
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÄLKOMMEN!  

Vid Uppsala universitet pågår mycket forskning som på olika sätt berör vad 

många skulle benämna som centrala välfärdsfrågor, t.ex. utvecklingen för 

vårdens och skolans professioner, medborgarinflytande, segregering, 

avfolkning och civilsamhällets roll i förhållande till staten. Frågorna finns 

belysta från både nutida och historiska perspektiv och genom både 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Då de ofta räknas till de stora 

samhällsutmaningarna är det inte ovanligt att den här typen av frågor finns 

representerade i t.ex. utlysningar av forskningsmedel samt utgör 

högintressanta områden för samverkan. UU Innovation, universitetets 

stödenhet för kommersialisering och samverkan, har under många år 

stimulerat kunskapsutbyte mellan forskare och omgivande samhälle inom en 

rad områden, religionens roll i samhället, åldrande, regional utveckling och 

public management, som alla på något vis knyter an till det större temat 

”välfärd”.  

Mot denna bakgrund tar vi initiativ till ett forskarnätverk inom 

välfärdsområdet för samverkan såväl mellan olika vetenskapsdiscipliner som 

med det omgivande samhället. Syftet är att bidra till inspiration, 

kompetensinventering och kontaktytor som möjliggör för forskare att agera 

med förankring i ett större sammanhang vid t.ex. forskningsansökningar, 

förhandling om dataaccess och utformning av utbildningar.  

Inför eftermiddagen som du anmält dig till vill vi be dig att fundera över:  

 Vad vill du få ut av nätverket (syfte och innehåll)?  

 Vilka externa (icke-akademiska) samarbeten har du i dag?  

 Vilka övriga organisationer (privat, offentligt och ideellt) skulle du vilja 

få kontakt med?  

 Vill du vara med i en ansökan om Kompetenscentrum inom 

Välfärdstemat? Samt ingå i arbetsgruppen för att ta fram ansökan? 

VINNOVA vill med 5-10 MSEK per år i 10 år stödja internationellt 

konkurrenskraftiga centrum som genomför behovsmotiverad excellent 

forskning i samverkan.   

BLÅSENHUS 20 OKTOBER  

Välfärdsseminarium 
SAL 12:128, KL 13 - 17  
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PROGRAM  

13.00 Välkommen och introduktion 

13.20 Ett fungerande arbetsliv där alla får plats 

Ingrid Anderzén, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

13.30 Med Genus som analytiskt filter: Hur kan genusteori bidra till 

utvecklingen av arbetssökandes möjligheter att få jobb 

Anneli Häyrén, Centrum för genusvetenskap 

13.40 Projektet Medplats, ett projekt som har drivits inom ramen för 

Vinnovas 'utmaningsdriven innovation'  

Annika Waern, Institutionen för informatik och media 

13.50 Hur man löste, och inte löste, behovet av omsorg för äldre i det 

gamla bondesamhället. 

Erik Lindberg, Historiska institutionen 

14.00 Bi-kupor 

14.10 Samhällsbaserad psykiatrisk vård - policystyrning & 

implementering 

Wendy Maycraft Kall, Statsvetenskapliga institutionen 

14.20 Hur påverkas patienter och vårdpersonal när patienten kan ta del 

av sin journal via nätet? 

Isto Huvila, Institutionen för ABM och Åsa Cajander, IT-

institutionen 

14.30 Konkurrensens organisatoriska konsekvenser: hur påverkas 

svenska skolor av konkurrens? 

Stefan Jonsson, Maria Blomgren och Caroline Waks, 

Företagsekonomiska institutionen 

14.40 Diskussion i smågrupper och kaffe 

15.00  Kommunen och de äldre – ett ömsesidigt beroende?  

Susanne Stenbacka och Jan Amcoff, Kulturgeografiska 

institutionen 

15.10 Forskargrupp Välfärd och Livslopp vid Sociologen: Inblick i 

pågående projekt.  

Hannah Bradby, Sociologiska institutionen och Kvinnor och barns 

hälsa 

15.20  Sociologiska aspekter av hälsa och sjukdom 

Hannah Bradby, Sociologiska institutionen och Kvinnor och barns 

hälsa 

15.30  Riskarbete inom vård och socialtjänst.  

Clara Iversen, Sociologiska institutionen  

15.40 Diskussion i små grupper – med fokus önskemål för nätverket 

16.15 Mingel och tilltugg 

17.00  Avslut  

 



 

ABSTRACT  

Ett fungerande arbetsliv där alla får plats. Ingrid Anderzén, 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Min forskning har under flera år handlat om hur man skapar ett ett 

hälsofrämjande arbetsliv både för individen och i organisationen – hur ser en 

arbetsplats ut för att människor ska trivas och inte bli sjuka. 

 Om man blir sjuk och sjukskriven – hur ser återgången till arbetet ut 

och vad underlättar? 

 Om du har en funktionsnedsättning – hur ser möjligheten till att få ett 

arbete ut? 

 Arbetsgivarens roll i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 

 

Med Genus som analytiskt filter: Hur kan genusteori bidra till 

utvecklingen av arbetssökandes möjligheter att få jobb? Anneli 

Häyrén, Centrum för genusvetenskap 

I processer att få ut arbetssökanden i jobb finns omedvetna föreställningar 

om lämplighet som ett hindrande raster. Dessa föreställningar om lämplighet 

kan omfamna flera värdebaser såsom exv kön och funktion och vara starkt 

normativa. Uppsala kommun riktar det analytiska ljuset mot sådana 

processer i ett samarbete med Centrum för genusvetenskap vid Uppsala 

universitet och undersöker i en förstudie hur man kan skulle kunna förskjuta 

den normativa blicken för individer med funktionsvariation. 

Projektet Medplats, ett projekt som har drivits inom ramen för 

Vinnovas 'utmaningsdriven innovation', Annika Waern (och Marie 

Denward), Institutionen för informatik och media 

Syftet med projektet är att ta fram verktyg och arbetssätt för att stödja 

kommuner i deras dialog med medborgare, och att öka medborgares 

möjligheter att ta en aktiv del i brukandet av marken i sitt närområde på ett 

miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. 

Projektet fokuserar på dialogprocesser som har att göra med 

markanvändning, i första hand i samband med kommuners kort- och 

långsiktiga planering av denna. I denna process ingår många lagstadgade 

former för samråd. Projektet har inte begränsat sig till de lagstadgade 

processerna, utan har tagit fram ett bredare förslag för hur dialogprocesser 

kan underlättas och underlätta samförstånd och delaktighet. 

Hur man löste, och inte löste, behovet av omsorg för äldre i det 

gamla bondesamhället. Erik Lindberg, Historiska institutionen 

I Sverige, liksom på många håll i Europa, fanns i motsatts till en populär 

uppfattning bara undantagsvis storfamiljer där människor över 

generationsgränserna kunde ta hand om varandra. Istället karaktäriserades 

familjebildningen av sena äktenskap (ofta över 25 års ålder) och att vuxna 

barn och deras föräldrar sällan levde tillsammans utan de bildade separata 

hushåll. Detta gav upphov till en ”life cycle squeeze” där nygifta unga bildade 

familj samtidigt som deras föräldrar kom i behov av äldreomsorg och det 

unga paret hade därmed få möjligheter att själva ombesörja denna omsorg. 

Enligt en del historiker gav det en impuls till offentligt ordnad fattigvård som 

trädde in i familjens ställe. I Sverige skedde detta inte och jag diskuterar 

konsekvenserna av avsaknaden av offentlig fattigvård för äldre i relation till 

familjers bristande förmåga att ta hand om sina åldrande föräldrar för hur 

äldreomsorg organiserades i Sverige under 1600- och 1700-talen. 



Samhällsbaserad psykiatrisk vård - policystyrning & 

implementering. Wendy Maycraft Kall, Statsvetenskapliga institutionen 

Frågor som rör samverkan och koordinering av sjukvårds- och socialinsatser 

för personer med allvarliga psykitriska sjukdom har varit ett återkommande 

samhällsproblem. Sveriges och Storbritanniens regeringar antog liknande 

policyer att införa evidensbaserade metoder, som stöds av internationella 

forskningsstudier, för att förbättra integrering av insatser. Men är 

evidensbaserade metoder flyttbara eller kontextkänsliga? Presentationen 

diskuterar hur administrativa traditioner ev. påverkar metoders 

implementering och styrning. 

Hur påverkas patienter och vårdpersonal när patienten kan ta del 

av sin journal via nätet? Isto Huvila, Institutionen för ABM och Åsa 

Cajander, IT-institutionen 

Isto Huvila och Åsa Cajander presenterar forskningsresultat från DOME-

projektet som studerade Landstinget i Uppsala Läns införande av journaler 

via nätet. Projektets mål är att skapa och sprida kunskap kring införande och 

användning av patientjournal via nätet och andra e-hälsotjänster som ger 

underlag för en genomtänkt övergång till dessa tjänster genom att ta tillvara 

såväl patienternas som hälso- och sjukvårdspersonalens intressen. 

Konkurrensens organisatoriska konsekvenser: hur påverkas 

svenska skolor av konkurrens? Stefan Jonsson, Maria Blomgren och 

Caroline Waks, Företagsekonomiska institutionen 

Konkurrensutsatta organisationer är mer innovativa, använder sina resurser 

bättre och är mer följsamma för kundernas önskemål. Eller är de verkligen 

det? Trots att vi upplever en strid ström av konkurrensutsättningar av allt 

från skola och omsorg till säkerhetsverksamhet vet vi förvånansvärt lite om 

vilka effekterna verkligen är av att utsätta en organisation för konkurrens.  

Syftet med projektet är att utveckla ett teoretiskt ramverk för att förstå hur 

konkurrensutsättning påverkar organisationer, och att med hjälp av detta 

ramverk analysera viktiga effekter av konkurrensutsättningen av det svenska 

skolsystemet. Varför leder ökad konkurrens till högre 

undervisningskostnader per elev i vissa fall? Har skolorna blivit mer 

innovativa, eller mer likriktade i jämförelse med innan 

konkurrensutsättningen? Sporrar konkurrens svagare skolor till bättring eller 

utarmas de ytterligare? Detta är några exempel på projektets 

frågeställningar. Resultaten kan hjälpa forskare, politiker, företagsledare och 

även föräldrar att förstå organisatoriska konsekvenser av konkurrens och 

därigenom hur man kan påverka hur konkurrens kan och bör användas för 

att styra organisationer 

Kommunen och de äldre – ett ömsesidigt beroende? Susanne 

Stenbacka, Jan Amcoff, Ann Grubbström och Cecilia Bygdell, 

Kulturgeografiska institutionen 

I detta projekt intresserar vi oss för det ömsesidiga beroendet mellan 

kommunen, som tillhandahållare av välfärd, och äldre som bidragande till den 

lokala välfärden och lokal utveckling genom deltagande i exempelvis 

omsorgspraktiker och föreningsliv. Vi intresserar oss för den mindre 

kommunen och landsbygden som boendemiljö för äldre. En intressant fråga 

är om det finns osedda möjligheter att förbättra hälsoläget och fördröja 

behovet av vård och omsorg. En annan fråga är hur de lokala släktbanden 

förändras. Kommer nästa generation att ha släktingar i närheten i samma 

utsträckning som nuvarande, eller innebär 1900-talets flyttmönster och 

minskande syskonskaror att förutsättningarna för ”släktomsorg” tunnas ur? 



Forskargrupp Välfärd och Livslopp vid Sociologen: Inblick i 

pågående projekt. Hannah Bradby, Sociologiska institutionen och Kvinnor 

och barns hälsa 

Sociologiska aspekter av hälsa och sjukdom. Hannah Bradby, 

Sociologiska institutionen och Kvinnor och barns hälsa 

Riskarbete inom vård och socialtjänst. Clara Iversen, Sociologiska 

institutionen  

Forskningen som presenteras handlar om hur riskbedömningar hanteras i 

socialt samspel i två olika institutionella sammanhang: 

behandlingskonsultationer med sömnapnépatienter och 

riskbedömningsintervjuer med våldsutsatta barn. 

 

KOMPETENSCENTRUM  

Med denna utlysning inom kompetenscentrumprogrammet vill VINNOVA 

stödja internationellt konkurrenskraftiga centrum som genomför 

behovsmotiverad excellent forskning i samverkan. 

Programmet ska leda till aktiv samverkan mellan universitet, 

forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer som arbetar inom områden 

som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. De kompetenscentrum som 

beviljas inom programmet ska ha potential att skapa varaktiga strukturer och 

nätverk som attraherar fortsatt intresse, både nationellt och internationellt.  

Detta är den första utlysningen inom det nya programmet 

Kompetenscentrum, som har starkt fokus på samverkan mellan forsknings- 

och innovationsmiljöer. Utlysningarna kommer att genomföras var tredje år, 

och sker i två steg:  

Steg 1: Skissförfarande. Av inkomna skisser väljs ett antal ut att skicka in en 

fullständig ansökan. 

Steg 2: Endast de som går vidare från steg 1 eller valts ut att söka från 

utlysningen Kompetenscentrum 2017 Riktad får lämna in en fullständig 

ansökan. VINNOVA planerar att bevilja max åtta kompetenscentrum med 

start år 2017. 

Tidigare erfarenheter har visat att ett bra samspel mellan olika parter tar tid 

att etablera och därför har VINNOVA ett tioårigt perspektiv på stödet till 

ett Kompetenscentrum. Stödet kommer dock först att beviljas på 5 år med 

möjlighet till ytterligare 5 års förlängning. 

Vad kan man söka för? Uppbyggnad och utveckling av internationellt 

konkurrenskraftiga forskningsmiljöer med uppgift att genomföra 

behovsmotiverad excellent forskning 

Vem kan söka? En grupp parter inom alla forskningsområden med en 

gemensam vision och strategisk idé för en excellent forskningsmiljö baserad 

på samverkan 

Hur mycket kan sökas?  

År 1: max 4 Mkr 

År 2-5: max 5-8 Mkr 

År 6-8: max 10 Mkr 

År 9-10: max 5 Mkr 

Läs mer här: http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-

rapportera/Utlysningar/Effekta/Kompetenscentrum/  

VIKTIGA DATUM  

Öppningsdatum steg 1: 

 17 sep 

Informationsmöte: 

 9 okt kl 10-12 

Dialogmöten: 

 enligt bokning i oktober 

Sista ansökningsdag: 

 28 jan 2016 kl 14:00 

Datum för beslut: 

 16 jun 2016 

 

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Kompetenscentrum/
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Kompetenscentrum/


 

EXTERNA KONTAKTER  

Försäkringskassan har sedan ett tag tillbaka arbetat med något som de kallar 

Välfärdsakademin för att ska mötesplatser mellan arbetsgivare, 

försäkringskassan, arbetsförmedlingen, lärosäten med flera kring frågor 

rörande minskad sjukskrivning samt ökad integration av funktionshindrade 

och nyanlända på arbetsmarknaden.  

Försäkringskassans Välfärdsakademin är en möjlig samarbetspartner inom ett 

framtida kompetenscentrum med fokus på välfärd. 

21 september ordnade Försäkringskassan via Välfärdsakademin tillsammans 

med UU Innovation en arbetsgivar-nätverksträff där ett flertal organisationer 

deltog, så som Sandvik, Nobia, Atlas Copco, AlphaCE, Uppsala kommun, 

Uppsala läns landsting, Tierps kommun, Läkemedelsverket med flera.  

Under mötet väckte dessa organisationer ett antal frågor där de söker 

kontakt med pågående forskning samt forskare som är intresserad av 

området. Några exempel på frågor som lyftes var  

 Samspelet mellan anställd och arbetsgivare och även 

försäkringskassan när sjukskrivningen är ett faktum. Det finns olika 

modeller i olika län gällande Försäkringskassans handläggare som 

arbetade mot specifika arbetsgivare. T.ex. Uppsala län har dessa 

medan Stockholm har beslutat att se över alla avtal men börjar med 

att säga upp dem. Här finns utrymme för intressant jämförande 

forskning som både arbetsgivare och försäkringskassan är 

intresserad av!  

 Arbetsgivare är också intresserad av frågor om mätning av insatser 

för t.ex. den psykosociala arbetsmiljön. Hur kan insatser räknas 

hem rent ekonomiskt och i så fall vilka tidsramar är rimliga?  

 Hur kan styrning och ledning stödja att frågorna/arbetet med 

arbetsmiljö hålls aktuellt mer än bara i riktade åtgärdsprojekt. Hålla 

i och hålla ut. Hur kan långsiktighet skapas?  

 Tjänstesektorn – allt mer frihet under ansvar. Med ökande 

flexibilitet i arbetsplats och tider kan det vara svårt för Chefer att 

hålla koll på hur de anställda mår.  Kunskap om system för att se 

det och bättre kunna ta sitt arbetsgivaransvar efterfrågas. 

 Hög sjukfrånvaro bland kvinnor som framförallt blir mer sjukskrivna 

än män i samband med att de bildar familj. Det finns redan mycket 

skrivet om det i dag. Men sjukskrivningsökningen ligger kvar. Hur 

kan vi gå från ord till handling? Vilka strukturella frågor behöver 

beröras nu när vi börjar se liknande tendens hos unga män som 

delar jämlikt på familjeansvar.  

 Finns det skillnader mellan gamla och nya organisationer? Finns det 

systematiska skillnader bland annat ur sjukdomsperspektiv? Skulle 

forskning om skillnader kunna ge vägledning i hur nytt engagemang 

kan skapas i gamla organisationer om på många sätt är trötta på 

omorganisation?  

 Är det verkligen effektivare när vi klumpar alla arbetsuppgifter på 

en kompetens? Eller kan vi få högre effektivitet om vi delar upp 

arbetet på flera roller och på så sätt också möjliggör för flera att 

komma in i arbetet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

VARMT VÄLKOMNA!  

 
 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARA JERNBERG  

sara.jernberg@ 

uuinnovation.uu.se  

070-167 9141  

 

 

ANNA GRÖNBERG  

anna.gronberg@ 

uuinnovation.uu.se  

073-039 59 55 

 

 

MARTHA MIDDLEMISS 

LÉ MON  

martha.middlemiss@ 

uuinnovation.uu.se  

018-471 2246 

 

 


