


Vad är Forte?

• En av fyra statliga forskningsfinansiärer

och bildades 2001

• Styrs av en styrelse med fullt ansvar

• Finansierar forskning inom hälsa, 

arbetsliv och välfärd

• Utgår från visionen om ett mer jämlikt, inkluderande och 

hållbart samhälle
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Finansiering från Forte

KUNSKAPS-

SPRIDNING

INTERNATIONALISERING

•Projektbidrag

•Programbidrag

•Juniorforskarbidrag

•Postdokbidrag

•Forte-centra

•Nätverksbidrag

•Konferensbidrag

•Publiceringsbidrag

•Gästforskarbidrag

•Bi-laterala utlysningar

•ERA-NET, Joint Programming Initiatives

FORSKNING



Fortes stöd till forskning 2017

3,4
miljoner kronor var 

det genomsnittliga 

projektbidraget

56 %
av de beviljade 

projekten leddes av nya 

projektledare

495 miljoner kronor 
beviljades i forskningsstöd under 2017

Beviljat forskningsstöd 2013-

2017 fördelat på de nio största 

medelsförvaltarna

Beviljade projektbidrag 2013-2017 fördelat på hälsa, arbetsliv och välfärd (miljoner kronor)

2 048
ansökningar inkom 

och bereddes
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Forskning i korthet är en 
rapportserie som kort 

beskriver kunskapsläget på ett 
samhällsrelevant område. 

Varje publikation i serien tas 
fram av en grupp forskare och 

samhällsföreträdare och 
granskas av minst en 

utomstående forskare.



Mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer

• Forskningsöversikt 2016, Margareta Hydén

• Kan laddas ner https://forte.se/om-

forte/forskning-i-korthet

• Frukostseminarium 6/12 2016, länk till inspelning 

finns där publikationen laddas ner:

https://www.youtube.com/watch?v=lX5ramUsN_g

https://forte.se/om-forte/forskning-i-korthet
https://www.youtube.com/watch?v=lX5ramUsN_g


Några resultat

• Allvarlig samhällsproblem

• Komplicerade förståelseramar

• Många utvecklingsområden

• Samhällsinsatser som samverkar med 
gynnsamma krafter i sociala nätverk angeläget

• Insatser för att stoppa våld och stödja offer

• Lovande resultat för insatser för barn



Några identifierade forskningsbehov

• Attityder och normer

• Vilka processer i sociala nätverk gynnsamma för 
att stoppa våld? Kan samhällsinsatser stödja? 

• Våld mellan unga i nära relationer

• Våld i samkönade relationer

• Barn som upplever våld i hemmet

• Insatser, implementera och utvärdera metoder



Ex. på forskning finansierad av Forte
Våld mot kvinnor ett folkhälsoproblem - hälso-och 
sjukvårdens beredskap och styrning 

Ringa polisen? En undersökning av det sociala 
nätverkets responser på våld i nära relationer

Våld mot flickor och unga kvinnor i glesbygd och 
relationen till plats och genus: en angelägenhet i 
förhållande till ojämlikhet i hälsa i Sydafrika och 
Sverige

Föräldrars och vänners respons på killars våld mot 
tjejer i nära relationer



Ex. på forskning finansierad av Forte
Psykisk ohälsa hos kvinnor: förändring i prevalens och riskfaktormönster 
över 23 år i en longitudinell populationsstudie

Ekonomisk kontroll, exploatering och deprivering i familjen. En teoretiskt 
och empiriskt explorativ studie av ekonomisk maktutövning i familjen

Det osynliga våldet. Förskolan och skolans (o)förmåga att identifiera och 
bemöta barn som upplever våld inom familjen

BBIC och barn som upplevt partnervåld

Att möta män som utsätts för våld i en nära relation: Professionella 
strategier och föreställningar om män, genus och våld i tre organisationer

Den könsbinära staden. En kritisk studie av trygghet, utsatthet och 
motstånd i transpersoners berättelser om stadsliv





Utveckla former för mer effektivt 
nyttiggörande av forskningsresultat 

• Vad kan Forte göra? Vad kan forskarna göra?

Integrerad forskning – involvera profession, 

intressenter och allmänhet för att ge bättre 

förutsättningar för implementering av resultat i 

policy och praktik

• Identifiera och prioritera kunskapsbehov

• Deltagande i forskningsprocessen



Tack!

Inger Jonsson

Senior rådgivare, Forte

E-post: inger.jonsson@forte.se


