
Utlysning

Forskningsprojekt om bostads-
marknaden i urbaniseringens tidevarv
Länsförsäkringars Forskningsfond utlyser forskningsmedel för forskning inom temat bostadsmarknaden i urbanise
ringens tidevarv – med fokus på kunskap för lokalt anpassade lösningar för Sveriges dysfunktionella bostadsmarknad, 
där yngre och äldre är särskilt utsatta. Tvärvetenskapliga forskningsprojekt som bidrar till evidensbaserat besluts
fattande och ger lärdomar för framtiden prioriteras. 
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Länsförsäkringars Forskningsfond
Stiftelsen Länsförsäkringsgruppens Forsknings  
och Utvecklingsfond, i dagligt tal Länsförsäk  
ringars Forskningsfond, stödjer vetenskaplig  
forskning som ligger nära människors vardag 
liga 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. 

En väl fungerande bostadsmarknad är centralt för tillväxten och för 
människors välbefinnande. Alltfler indikatorer visar dock att den 
svenska bostadsmarknaden utvecklas på ett dysfunktionellt och 
ohållbart sätt. Urbanisering, demografiska förändringar, brist på 
bostäder, prisökningar, matchningsproblemtik, inlåsningseffekter, 
med mera, utmanar utvecklingen av en hållbar bostadsmarknad. 
Dessa trender för med sig förutsättningar och utmaningar som ser 
olika ut beroende på var i landet man befinner sig och indikerar att det  
inte finns ”en bostadsmarknad”, utan flera lokala bostadsmarknader. 
Denna variation och de ekonomiska och sociala konsekvenser som 
följer understryker behovet av att utforska temat vidare.

Frågeställningar som berörs i denna utlysning är: 
 • Hur kan man kategorisera landets olika bostadsmarknader och hur 

skiljer sig deras avgörande utmaningar och lösningsalternativ åt?

 • Hur kan man särskilt underlätta för yngre och äldre att nå sina 
bostadsbehov i olika lokala bostadsmarknader? 

 • Vilka är de avgörande kännetecknen på en långsiktigt hållbar 
bostadsmarknad?

 • Hur kan de lokala samhällsaktörerna för en mer funktionell 
bostadsmarknad motiveras att gå från insikt till handling och  
hur ser sådana lokala förflyttningsstrategier ut?

Ansökningsprocessen för forskningsmedel är indelad i två steg:

Steg 1 Sökande lämnar in en projektskiss. 

Steg 2  De ansökningar som går vidare i processen lämnar in en 
fullständig projektansökan. 

Som projektansvarig går det att göra fler än en ansökan men inte  
fler än tre. Projektbudget bör inte överstiga en miljon kronor per år 
(inklusive direkta, övriga och indirekta kostnader). Projekt kortare än 
två år och längre än fem år finansieras ej.

Att göra en ansökan
Steg 1:  Ansökningsprocessen öppnas den 11:e mars 2021 
och stängs den 30:e april 2021 klockan 12:00. 

Steg 2:  Sökande som går vidare i processen informeras 
under vecka 21.

Ansökningsblanketten och information om steg 1 i ansök
ningsprocessen finns i PDFformat på vår webbsida:

lansforsakringar.se/privat/om-oss/ 
hallbarhet--forskning/forskning 

Vid frågor, vänligen kontakta Lia Antoniou, forsknings
ledare inom samhällsoch beteendevetenskap:  
08588 41 793, eller lia.antoniou@lansforsakringar.se


