
Riksbyggens Jubileumsfond 
”Den Goda Staden”

Fonden bildades i anslutning till Riksbyggens 
50-årsjubileum 1990 och kapitalet grundades 
på gåvor från Riksbyggens 

bostadsrättsföreningar samt organisationer och 

företag som Riksbyggen samarbetar med. 

Från 1991 till 2022 har fonden delat ut ca 175 

stipendier till ett värde av ca 14,5 miljoner 
kronor.

Fonden kommer 2023 att dela ut ca 500 000 
kronor fördelat på minst 4 stipendier. Högst a 

belopp som en stipendiat kan få är 200 000 

kronor. Fonden har en särskild styrels e som 
behandlar ansökningarna. Styrelsen har 

representanter från både Riksbyggen och 

forskningsvärlde n. 

Stipendiater

Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden” 

delar ut stipendier för att stödja forskning, ut-

veckling och utbildning för bättre boendemiljö 

inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, 

fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, 

samhälls- och trafikplanering. 

Fondens namn, Den Goda Staden, betecknar en 

boendemiljö som tillfredsställer de enskilda 

människornas önskemål och behov samtidigt som 

den harmonierar och samverkar med natur och 

miljö. 



FÖR MER INFORMATION OM STIPENDIERNA: 

www.riksbyggen.se/ansokan2023

Riksbyggens  
Jubileumsfond 
Ansökan 2023

Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda 
Staden” delar ut stipendier för att stödja 
forskning, utveckling och utbildning för 
bättre boendemiljö inom områden som 
arkitektur, byggnadsteknik, fastighets
förvaltning, energiförsörjning, miljövård, 
samhälls och trafikplanering. 

Vad prioriterar fonden?

Fonden bedömer ansökningarna med hänsyn till 

kvalitet och hur det i ansökan beskrivna projektets 

resultat har förutsättningar att bli en viktig del 

i att skapa bättre boendemiljöer och stadsmiljöer. 

Fonden stödjer i första hand projekt där fonden är 

huvudfinansiär eller där projektet utgör en 

urskiljba r del i ett större sammanhang. 

Under 2023 ges särskild prioritet till ansökningar 

med projekt som bidrar till kunskap om: Framtidens 
energieffektiva liv och boende. - Vi har en pågående 
klimatkris och under 2022 har vi drabbats av 
kraftigt ökade energipriser. I årets utlysning söker vi 
projekt som fokuserar på hur hushåll och 
bostadsföretag, med hjälp av nytänkande och 
innovationer, kan minska sin energianvändning. Vi 
söker inte främst tekniska idéer utan 
kostnadseffektiva lösningar på hur boende och företag 
kan ändra invanda beteenden, rutiner och 
förhållningssätt med en fortsatt god livskalitet för 
berörda.

Stipendium ges för levnadskostnader exklusive 

sociala avgifter, skatter och institutionsavgifter. 

Därtill kan ges för resor samt i förekommande fall 

material- och tryckbidrag. Fonden prioriterar inte 

personlig utbildning, personliga resor eller inköp 

av utrustning. Fonden stödjer heller inte projekt 

där andra finansiärer ligger närmare till hands. 

Ansökningsprocessen

Sista ansökningsdag 31 januari 2023. Den som 
erhåller stipendium får meddelande om detta 
senast den 25 april 2023. 

Stipendier delas ut i samband med Riksbyggens 
Fullmäktige den 25 maj 2023. Därefter redovisas 
beslut om stipendiaterna på Riksbyggens hemsida.

Hela ansökan (ansökningsblankett och bilagor) 

inlämnas både med post i 5 exemplar (1 original 

och 4 kopior), samt skickas per e-post, senast den 

31 januar i 2023. Ansökan insändes till: 

Riksbyggens Jubileumsfond, Riksbyggen, 106 18 

Stockholm samt dengodastaden@riksbyggen.se

Vem kan söka?

Du kan söka ensam eller i grupp, enskilt eller via 

din institution. Stipendierna är skattebefriade och 

går till stipendiaterna personligen.

 Möjlighet finns att söka stipendiet två på 

varandra följande år för att möjliggöra ett längre 

sammanhängande arbete t ex för en licentiatav-

handling. Ny ansökan med rekommendation från 

handledare skall då lämnas in för det andra året 

jämte redogörelse för vilka resultat som uppnåtts 

under det första stipendieåret. Fonden ser då gärna 

att den får ta del av resultatet av det arbete som blir 

möjligt genom ett stipendium.

Vad ska ansökan innehålla?

1.  Ansökan sker på ett särskilt ansökningsformulär

som finns bifogat till detta brev och som även

återfinns på Riksbyggens hemsida. 

2.  Till ansökan bifogas en projektbeskrivning (högst

5 A4 sidor) som skall innehålla: ämne (problem-

område som skall behandlas, kunskapsläge och

nyhetsvärde), syfte (projektets mål och mål-

grupper), arbetsmetod, tidsplanering och budget. 

Här ska även redovisas hur resultatet kommer

att presenteras externt (avhandling, rapport, 

bok, seminarie r, etc.). Ansökningen ska också

innehålla en redogörelse för hur en populär-

vetenskaplig version av resultatet ska ske.

3.  Till ansökan bifogas även en meritförteckning

(CV) med tidigare erfarenheter, utbildning, 

referenser samt uppgift vid vilken institution

forskningen bedrivs.


