Tillsammans för hållbara alternativ i en tid av kris:
Projektets syfte är att lägga fram förslag vilka kan bidra till en socialt hållbar bostadspolitik, samt att
bedöma de föreslagna alternativens genomförbarhet. Främsta fokus kommer vara att identifiera och
undersöka socialt hållbara alternativ utifrån ett klass- och genusperspektiv. Vi utgår från tre viktiga
aktörsperspektiv; upplåtelseformer, bostadsbyggande och finansiering. I samverkan med berörda
intressenter söker vi genom projektet svar och lösningar på rådande socioekonomiska, politiska och
juridiska utmaningar som boende står inför, och strävar efter att kunna lägga fram förslag för ett
socialt hållbart system för bostadsförsörjning, samt ett framtida stabilare, inkluderande och mer
rättvist boende för alla i Sverige. Detta kommer att bli det första stora forskningsprojekt som
systematiskt undersöker hållbara bostadsalternativ.
Projektet syftar till att; 1) svara på uttalade krav på förändringar som i allt högre grad artikuleras i
landet 2) förstå vilka alternativ för upplåtelseform, byggande och finansiering som kan genomföras i
Sverige, samt skapa en djupare förståelse av dessa alternativ genom jämförande analys utifrån
intersektionella perspektiv, främst genus och klass; 3) ifrågasätta den befintliga svenska
bostadsregimens hegemoni, genom att just föreslå sådana alternativ; samt 4) bidra till den
deltagande aktionsforskningens metodologiska utveckling genom att inkludera intressenter i
samproduktionen av kunskap.
English:
The aim of this project is to discuss housing alternatives in relation to the provision of socially
sustainable housing and, crucially, to assess the viability of said alternatives. The project will focus on
identifying and examining socially sustainable alternatives from the perspectives of class and gender.
We will focus on three core dimensions of housing provision: tenure forms, housing construction and
housing finance. Through engaging with a variety of key stakeholders, we seek to interrogate the
socio-economic, political and legal challenges currently facing residents with the aim of elaborating
pathways towards a more socially sustainable and equitable system of housing, and a more stable,
inclusive, and just housing future for all in Sweden. This will be the first major research project that
will systematically examine sustainable housing alternatives in Sweden.
The project seeks to; 1) answer the broad call for changes that are increasingly articulated in Sweden;
2) understand which alternative tenure, construction and finance models could be implemented in
Sweden by creating a deeper understanding of said alternatives, and also by analysing them in
relation to gender and class; 3) question the existing hegemony of the Swedish housing regime,
exactly by introducing such alternatives; and 4) contribute to participatory action research
methodology by including stakeholders in the coproduction of knowledge within the project.

