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Professor Britt af Klinteberg, Institutionen för kvinnor och barns hälsa,
Karolinska Institutet
Studie om mäns våld mot kvinnor med missbruksproblem i Stockholms län kvinnor i beroendebehandling med bostad och hemlösa kvinnor
Professor Dominique Anxo, Ekonomihögskolan, Växjö universitet
Utvärdering av prostitutionslagens effekter på attityder till prostitution

2 134 350 kr

173 750 kr

Fil.dr Märta C. Johanson, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete,
Örebro universitet
Att skilja mellan offer: Ett brottsofferperspektiv på människohandel och
människohandelsliknande brottslighet

2 897 806 kr

Professor Claudia Fahlke, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Alkoholens effekter på vittnesmål om våld i nära relationer

2 066 580 kr

Professor Pär Anders Granhag, Psykologiska institutionen,
Göteborgs universitet
Att berätta om upprepade övergrepp: Från generella till partikulära minnen

2 043 630 kr

Göteborgs stad, Social resursförvaltning
Unga utsatta för nätrelaterad sexuell exploatering
Docent Michael Karlsson, Institutionen för samhällsvetenskaper,
Södertörns högskola
Anti-trafficking institutioner - en jämförelse av arbetet mot människohandel för
sexuella ändamål i sex nordeuropeiska destinations- och ursprungsländer

165 000 kr

2 138 445 kr

Kompetenscenter Prostitution, Malmö stad
Internetprostitution

190 000 kr

Fil.dr Leili Laanemets, Hälsa och samhälle, Malmö högskola
Projekt Karin - Samarbete, profession och utvecklingsarbete rörande myndigheters
samverkan och insatser vid våld i nära relationer

896 678 kr

Professor Niels Lynöe, Institutionen för lärande, informatik, management och
etik, Karolinska Institutet
Hedersrelaterat våld - hur förstå det och hur ska offren bemötas i vården?

2 134 000 kr

Fil.dr Ann-Charlotte Münger, Institutionen för beteendevetenskap och
lärande, Linköpings universitet
Det sociala arbetets (o)förmåga att identifiera, reagera och hantera en
våldsproblematik i nära relationer utifrån de ungas behov

3 323 700 kr

Professor Sven-Axel Månsson, Hälsa och samhälle, Malmö högskola
Prostitutionens skilda villkor - en studie om kvinnors erfarenheter och upplevelser
av prostitution i skilda kontexter

3 697 249 kr

Fil.dr Thomas Nilsson, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi,
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Är uppförandeproblem under ungdomsåren, kriminalitet och psykisk ohälsa faktorer
som är relaterade till våld i nära relationer?

1 647 000 kr

Professor Bo Runeson, Institutionen för klinisk neurovetenskap,
Karolinska Institutet
Män som dödar kvinnor de har barn med och sedan tar sitt liv: förövarna och de
överlevande barnen

711 500 kr

Professor Inger Sundström Poromaa, Institutionen för kvinnors och barns
hälsa, Uppsala universitet
Förekomst av våld i nära relationer hos kvinnor med svåra premenstruella besvär

388 000 kr

