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 Handläggare  Datum 

 Stefan Runfeldt   2017-01-03 

    

2017 års uppsats- och avhandlings-

stipendium: Boende och integration 

Hyresgästföreningen utlyser under 2017 ett stipendium på högst 25 000 

kronor för en kandidat- eller masteruppsats på temat Boende och 

integration. För en doktorsavhandling, en licentiatavhandling eller ett 

vetenskapligt paper på samma tema, utdelas ett stipendium på högst 60 

000 kronor. Arbetet ska vara skrivet eller publicerat under perioden 1 

januari 2017 till 31 juli 2017. 

Årets stipendietema 

Sverige har under de senaste åren tagit emot ett mycket stort antal 

asylsökande. En avgörande framtidsfråga för nyanlända svenskar och 

för Sverige som helhet är hur väl dessa personer förmår integrera sig i 

det svenska samhället och hur väl det svenska samhället i sin tur förmår 

ta tillvara nyanländas kompetens och drivkraft. Tidigare forskning har 

visat att tillgången till bra boende är en avgörande framgångsfaktor som 

på olika sätt samvarierar med andra kritiska faktorer, såsom språk, 

utbildning och tillträde till arbetsmarknaden. För nyanlända är hyresrätt 

ofta en passande boendeform, eftersom det är flexibelt och inte kräver 

kontantinsats. 

Sverige har emellertid sedan länge ett strukturellt underskott på 

hyreslägenheter. När nu en stor andel av de flyktingar som nyligen 

anlänt till Sverige har fått uppehållstillstånd och ska slussas ut från 

flyktingboenden till egna bostäder finns det en stor risk att detta 

underskott kommer öka ytterligare: Migrationsverket räknar med att 

drygt hundratusen nyanlända kommer behöva bostad i landets 

kommuner under 2017. 

Mot denna bakgrund belönar Hyresgästföreningen framstående 

uppsatser och artiklar och avhandlingsarbeten inom området boende och 

integration, särskilt med inriktning mot hyresrättens betydelse. 

Forskningsfrågorna som adresseras kan inkludera, men är inte 

begränsade till: 

 Hur hanterar det svenska samhället – offentliga såväl som civila – 

utmaningen med nyanländas etablering på boendemarknaden 

generellt och hyresmarknaden specifikt? 
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 Finns det kommuner som lyckas bättre än andra i sitt arbete med 

nyanländas boenden, och vad utmärker i så fall dem? 

 Hur påverkar boendesituationen för nyanlända svenskar deras 

möjligheter i det svenska samhället? 

 Vilka är de samhällsekonomiska konsekvenserna av olika typer av 

bostadspolitik för nyanlända svenskar? 

Förutsättningar  

En förutsättning för stipendium är att arbetet berör boende i hyresrätt. 

Stipendiet delas ut under hösten 2017. Arbetet ska vara skrivet eller 

publicerat under perioden 1 januari 2017 till 31 juli 2017. 

Hyresgästföreningens ambition är att resultaten ska publiceras även i en 

rapport i Hyresgästföreningens regi, men med stipendiaten som 

huvudförfattare. Även andra typer av redovisningar av resultaten kan bli 

aktuella, till exempel i seminarieform.  

För en kandidat- eller masteruppsats utdelas ett stipendium på högst 25 

000 kronor. För en doktorsavhandling, licentiatavhandling eller en 

vetenskaplig artikel som är aktuellt för publicering i en 

forskningstidskrift utdelas ett stipendium på högst 60 000 kronor. Det 

förutsätter dock att den sökande skickar en kortare populärvetenskaplig 

sammanfattning av sitt arbete.  

Uppsatsen/artikeln kommer att bedömas utifrån relevans och kvalitet av 

en jury bestående av forskare. Relevansen bedöms utifrån hur väl 

uppsatsen täcker in ämnesområdet och adresserar frågor med betydelse 

för boende och integration. Kvaliteten bedöms efter originalitet, klarhet 

i begreppsanvändning samt efter lättillgänglighet och metodologisk 

stringens. Särskilt meriterande är framtagandet av välfungerande 

variabler och/eller metoder som kan användas i framtida boendepolitisk 

forskning och verksamhet. Både kvalitativt och kvantitativt orienterade 

uppsatser/artiklar/avhandlingar välkomnas. 

Stipendiesummorna kan eventuellt komma att delas av flera. 

Hyresgästföreningen har möjlighet att avsätta medel för flera 

stipendiater om flera relevanta bidrag inkommer. Uppsatsen skickas i 

Word- eller PDF-format till:  

Love Börjeson, senior analytiker 

Hyresgästföreningen, Riksförbundet 

love.borjeson@hyresgastforeningen.se 

För mer information, kontakta Hyresgästföreningen på samma adress.  

Uppsatser/artiklar/avhandlingsarbeten och populärvetenskapliga 

sammanfattningar ska ha kommit in till Hyresgästföreningen senast den 

31 augusti 2017.  

mailto:love.borjeson@hyresgastforeningen.se

