
Utlysning

Forskningsprojekt om trygghet
Länsförsäkringars Forskningsfond utlyser forskningsmedel för forskning inom temat  
trygghet, med fokus på dagens och morgondagens trygghetsutmaningar. 

HUVUDOMRÅDENA SOM BERÖRS I DENNA UTLYSNING INKLUDERAR

Trygghet och bostadsområden, till exempel hur trygghet 
varierar mellan olika bostadsområden, de processer,  
faktorer och strukturer som bidrar till trygghet/otrygghet, 
institutionernas/samhällsaktörernas roll i det trygghets-
skapande arbetet, med mera.

Trygghet, bakgrundsvariabler samt skillnader i levnads
förhållanden, till exempel hur utbildningsnivå, ålder, kön, 
boendeförhållanden, socioekonomisk status, och så vidare 
samspelar med människors upplevelse av trygghet eller 
otrygghet.

Trygghet och plats, till exempel hur trygghet och otrygghet 
påverkas av platsers specifika fysiska karaktär, lokalisering, 
och så vidare.

Trygghet och brott, till exempel relationen mellan trygghet/
otrygghet och brottslighet/kriminalitet, utifrån brottstyp 
(exempelvis stöld- och tillgreppsbrott, gängkriminalitet, 
bostadsinbrott, bedrägerier), bostadsområde med mera, 
uppskattningar av samhällskostnader för brott samt före-
byggande insatser och minskade samhällskostnader, och 
så vidare.

Teknik och trygghet, till exempel relationen mellan teknik-
utveckling (tjänster, media, etc) och trygghet/otrygghet, 
och så vidare.

Trygghetsmått, till exempel vidareutveckling av trygghets-
mått, och så vidare.

Trygghet eller snarare otrygghet uppmärksammas alltmer  
i den svenska kontexten. Som fenomen berör trygghet en 
lång rad samhällsaktörer och kan förstås, behandlas och 
undersökas utifrån samtliga hållbarhetsdimensioner (miljö-
mässiga, ekonomiska och sociala). Mot bakgrund av de olika 
trygghetsutmaningarna – gängskjutningar, bristande sam-
hällsservice, översvämningar, med flera — som samhället 
står inför blir temat allt angelägnare att studera.

Tvärvetenskapliga forskningsprojekt som bidrar till evidens-
baserat beslutsfattande och ger lärdomar för framtiden 
prioriteras.

Projektansvariga får endast lämna in en projektansökan. 
Projektbudget bör ej överstiga en miljon kronor per år 
(inklusive direkta, övriga och indirekta kostnader). Projekt 
under två år och över tre år finansieras ej. 

LÄNSFÖRSÄKRINGARS FORSKNINGSFOND

Stiftelsen Länsförsäkringsgruppens Forsknings- och Utvecklingsfond, i dagligt tal Länsförsäkringars Forsknings-
fond, stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet. Forskningen ska bidra till en 
ökad ekonomisk, fysisk och social trygghet i samhället. Forskningsfinansiering är en av delarna i Länsförsäkringars 
engagemang i det lokala samhället. 

Att göra en ansökan
Ansökningsblanketten och information om ansökningsprocess finns 
på webbsidan den 8 september 2022. 

  https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/
hallbarhet--forskning/forskning/

 

VIKTIGA DATUM

8 september
Ansökan öppnar

27 oktober
Ansökan stänger

Har du frågor är du välkommen att kontakta Lia Antoniou,  
forskningsledare inom samhälls- och beteendevetenskap,  
på lia.antoniou@lansforsakringar.se.
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