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I början av februari flyttade
Institutet för bostads- och
urbanforskning (IBF) från det
vackra 1700-tals rådhuset i
Gävle till det nyrenoverade huset i Uppsala som har anor från
medeltiden. Kvarteret där IBF
nu huserar, tillhör en av Uppsala universitets äldsta miljöer
och här har universitetsstudier
bedrivits i 250 år.
Huset uppfördes under andra halvan av 1800-talet efter
ritningar av Carl-Axel Ekholm,

som var Uppsalas förste stadsarkitekt. Hela kvarteret är
byggnadsminnesförklarat och
därför har det ställts speciella
krav på ombyggnaden till fullt
moderna lokaler.
Vill du besöka oss finns vi på
Trädgårdsgatan 18.
Vår nya postadress är:
Institutet för bostads- och
urbanforskning (IBF),
Box 514
751 20 Uppsala.

Statsvetenskaplig bostads- och urbanforskning –
vad är det?
IBF:s organisation och verksamhet
bygger på ett antal samhällsvetenskapliga ämnesdiscipliner. Den
grundläggande idén kan kanske
bäst beskrivas som ett försök att
organisera ett mångvetenskapligt
möte mellan forskare med olika
disciplinär inriktning kring frågor
om städer och bostäder.
Kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap
är institutets största discipliner.
Det säger sig närmast självt att
kulturgeografi som ämne har en
central plats på ett institut med
inriktning på urbana frågor. Inom
sociologin är bostadssociologi och
urbansociologi väletablerade inriktningar (se annons om Sharon
Zukin sist i detta Nyhetsbrev).
Bostads- och fastighetsmarknadernas ofta dramatiska betydelse
för samhällsutvecklingen talar för
att även nationalekonomi har en
given plats på ett institut som IBF.
Men hur är det egentligen med
statskunskap? Har statskunskapen
som vetenskaplig disciplin något
att bidra med på ett mångvetenskapligt institut för bostads- och
urbanforskning? Frågan kan
kanske tyckas märklig. Bostadspolitiken, planeringspolitiken,
stadspolitiken – dess inriktning,
utveckling och eventuella avveckling – är väl avgörande för vad
som sker i staden och på bostadsmarknaden?
Förvisso. Men vid svenska
lärosätten går det inte att läsa
statsvetenskapliga kurser i bostadspolitik eller urbanpolitik; på
sina håll möjligen i välfärdspolitik. Inte heller tycks statsvetare
generellt göra några större avtryck
i den internationella forskningen
på området. När en av oss för
några år sedan gjorde en enklare
kvantitativ undersökning av saken
bekräftades bilden att statsvetenskap har en mycket blygsam ställning. Av samtliga artiklar i de
2

IBF Nyhetsbrev

Urbanpolitik – statsvetenskapens svarta hål?
fyra ledande europeiska bostadsforskningstidskrifterna under tioårsperioden 2000–2009 nämndes
”political science” endast i 37, att
jämföras med ”economics” (707
artiklar), ”geography” (243) och
”sociology” (210).
Statsvetenskapen tycks alltså
spela en ringa roll för den internationella bostadsforskningen. Och
omvänt syns inte heller bostadsoch urbanforskningen särskilt
mycket i den statsvetenskapliga
teoriutvecklingen och inomvetenskapliga diskussionen. Ordet
”housing” fanns bara i någon enstaka artikelrubrik i den ledande
amerikanska och den ledande
europeiska statsvetenskapliga
tidskriften mellan år 2000 och
2009. Bostadspolitik som fall av
politik lockar inte många forskare.
En liknande iakttagelse gjordes
för några år sedan i en studie av
den amerikanska forskningen om
urbanpolitik: Kopplingen mellan
den inomvetenskapliga teoriutvecklingen i statskunskap och
studiet av urbanpolitik blir allt
svagare; urbanpolitiken är närmast ett ”statsvetenskapens svarta
hål”.
Vi menar att statsvetenskapens
blygsamma roll är ett problem för
den internationella bostads- och
urbanforskningen. Statsvetenskapliga begrepp som makt, rättvisa,
demokrati och medborgarskap är

centrala i bostads- och urbanpolitiken och förekommer också ofta i
forskningen inom området – men
långt ifrån alltid med anknytning
till etablerade statsvetenskapliga
diskurser.
Vi tror också att studier av urban- och bostadspolitik kan bidra
till den generella teoriutvecklingen
inom statsvetenskapen. Såväl
bostads- som urbanpolitiken har
intressanta särdrag som kan ge nya
infallsvinklar på teoretiska frågor
om makt, demokrati och politiskt
deltagande, om välfärdsstat och
nedskärningar, om ”governance”,
korporatism och ”path dependence”.
Att gifta ihop statsvetenskaplig
teori, ofta med fokus på politiska
aktörer och institutioner, med
stads- och bostadspolitisk verklighet ser vi som den kanske viktigaste uppgiften för IBF:s statsvetare. Detta särskilt som vår grupp,
trots att den är liten, förmodligen
är den största samlade enheten i
världen som bedriver statsvetenskaplig bostads- och urbanforskning – och som därtill kan göra
det i samverkan med angränsande
discipliner.
Bo Bengtsson och Nils Hertting
statsvetare vid IBF
För exempel på vad statsvetarna på
IBF forskar om se http://www.ibf.
uu.se/ALLMANT/statsvet.html

Nya sätt att bo under andra halvan av livet
Att bo i villa är en dröm och en
verklighet för de absolut flesta
barnfamiljer i dag. Villan och det
egna huset är inte i första hand ett
ekonomiskt projekt utan ett socialt. Det är den meningsskapande
innebörden i detta boende som
utgör grunden för dess attraktion.
Det ger en yttre bekräftelse på
familjen som enhet och tillhörighet. Idealt binder det egna huset
samman makar och skänker trygghet på sikt samtidigt som det ger
känslan av frihet och autonomi
förutom ett praktiskt vardagsliv.
Vad händer då barnen flyttar ut
och endast föräldraparet bor kvar?
Svensk statistik visar att inget nytt
tycks hända. Det egna huset är
minst lika populärt bland 60-åriga
par som bland de yngre. Trots
detta kan idag en ny trend skönjas när det gäller intresset för ett
annorlunda boende bland de s.k.
yngre äldre. Olika ideella föreningar bildas och diskussioner pågår
i vänkretsar om hur man kan tänka
sig bo och leva i framtiden. På
bostadsmarknaden har seniorboendet +55 blivit ekonomiskt lönsamt
och byggs i snart sagt varje stad.
Internationellt diskuteras dessutom
olika kollektiva byggande- och
boendeformer för både olika och
blandade åldrar och grupper.
Idag klumpas ”de äldre” ihop till
en grå massa och rädslan för att
bli sedd som gammal är utbredd.
Den dominerande bilden är att ”de
äldre” är på nedgång och tillbakagång. Sjukdom, inkompetens,
stagnation, förfall och beroende associeras till ”de äldre”. Kontrasten
är ”de unga” och ”de produktiva”
som friska, kompetenta, rörliga och
på uppåtgång. Den typen av associationsstruktur sätter dock stopp
för mycket nytänkande.
Vilka är då ”de äldre”? Det är
framförallt kvinnor och särskilt
enboende kvinnor dvs. kvinnor
som bor för sig själva. Redan i
åldersgruppen 65–70 år lever inte
mindre än omkring 40 procent av

Boende för andra halvan av livet. Interiör från kollektivhuset
Sockenstugan i Stockholm. Foto: Kerstin Kärnekull
kvinnorna för sig själva medan
motsvarande siffra för männen är
20 procent i jämförbar ålder. I den
äldsta åldersgruppen över 80 år är
andelen kvinnor som bor för sig
själva 80 procent och andelen män
i samma situation 40 procent (SCB
2011).
Det betyder att det i Sverige
fi nns ovanligt många ensamstående
och enboende kvinnor och att
bland dem fi nns ett intresse av att
förändra bilden av ”de äldre” och
utveckla trivsamma boendeformer.
Varken det egna huset eller den
enskilda lägenheten torde självklart
vara den optimala bostadsformen
för dessa kvinnor. ”Hemmets borg
kan förvandlas till ett fängelse”,
hävdar äldreboendeutredningens
ordförande Barbro Westerholm,
och detta perspektiv blir också vägledande för de förslag som förespråkas i utredningen. Ett nytt begrepp
myntas här, nämligen mellanformer
av boendet dvs. bostadslösningar
som inte förutsätter att man bor i
särskilda äldreboenden som måste
förbehållas äldre människor med
livslångt handikapp. I stället avser
begreppet ett självständigt boende
men i någon form av kollektivitet.
Det syftar på trygghetsboende men
också seniorboenden av olika slag
förutom kollektivhus och livsstilsboenden. Man måste komma ihåg
att 94 procent av alla som är äldre
än 65 år bor som vanligt, dvs. som
alla andra.

Bland dagens och morgondagens kvinnor, enboende såväl som
samboende, fi nns det utbildade,
självförsörjande kvinnor som
kommer att vilja vara med om att
bestämma sina liv även efter sin
yrkesverksamma tid. Kvinnorörelsen tycks ha glömt att ta med ”den
”äldre kvinnans liv” på sin agenda,
men när det gäller boendefrågorna
torde situationen förändras, vilket
kan skönjas redan idag. Flera änkor
och tidigare ensamstående mödrar
liksom flera sam- och särboende
kvinnor i 50–60 årsåldern är sökare och öppna för nya idéer och
annorlunda sätt att leva.
Idén om annorlunda boendeformer sträcker sig dock bortom
generationer och kan innefatta
båda unga och gamla. Dessutom
är de inga feministiska projekt
utan önskvärt är att både kvinnor
och män bor här. Redan idag fi nns
boenden som tar hänsyn till äldre
människors behov att få tala sina
modersmål. Det fi nns en dröm om
att inrymma alla även om inte alltför många tror på den. Intressant är
dock praktiken och alla de försök
till nya organisationsformer som
redan fi nns idag för att spränga
gränser och öka mångfalden i
boendet trots all gentrifiering, segregering och kategorisering.
Eva Sandstedt
professor i sociologi
epost: eva.sandstedt@ibf.uu.se
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Invandrare på den svenska arbetsmarknaden
Det har visat sig vara problematiskt
för invandrare som kommer från
länder utanför västvärlden att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. Men trots att vi är smärtsamt
medvetna om svårigheterna har vi
ännu inte fullt ut förstått vad det är
som orsakar dessa svårigheter och
hur invandrares möjligheter förbättras med vistelsetiden i landet.
Detta undersöker Tove Eliasson i
artikeln ”Decomposing Immigrant
Wage Assimilation – The Role of
Workplaces and Occupations” som
försvarades vid licentiatseminarium
den 12 juni 2012. Tove är nationalekonom och doktorand på IBF
sedan hösten 2009, och fokuserar
i sin avhandling på att förstå och
tydliggöra faktorer som påverkar invandrares situation på den svenska
arbetsmarknaden.
I artikeln använder Tove en statistisk modell för att skatta relativlönetillväxten över tid i Sverige, dvs.
hon undersöker hur invandrares
löner växer jämfört med svenskföddas. Det gör hon genom att bryta
ner relativlönetillväxten i en del
som beror på större löneökningar
för invandrarna på arbetsplatserna
och inom yrken samt i en del som
beror på att invandrarna kommer
ikapp de svenskfödda lönemässigt
genom att röra sig mellan yrken och
arbetsplatser.
Resultaten är tydliga. Invandrarnas relativlön ökar med tiden i
Sverige men de når inte efter 30 år
upp till samma lönenivåer som de
svenskfödda. Relativlöneökningen
kan till största delen förklaras av
att invandrarna, oavsett utbildningsnivå, ökar sina löner mer än
svenskar gör på sina arbetsplatser
och inom sina yrken. Det innebär
att mobilitet på arbetsmarknaden,
mellan yrken eller mellan arbetsplatser, inte bidrar till att på sikt
minska lönegapet för invandrarna.
De högskoleutbildade invandrarna
upplever det största initiala lönegapet mot svenskar med likvärdig
utbildning, men de har också högst
relativlöneökning över tiden. För de
högutbildade invandrarna är det
4
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Tove med Chicagos imponerande skyline. Höst i ”The Windy City”
är somrigare än man tror
också tydligt att relativlönen skulle
ha växt mer med tiden om de hade
ökat sina löner lika mycket genom
yrkesmässig mobilitet som de
svenskfödda gör.
Resultaten är likartade för både
män och kvinnor, men männen
upplever ett större initialt lönegap
än kvinnorna gör. Dock ser ökningen av relativlönen ungefär likadan
ut för båda könen.
Hur ska man förstå de här resultaten? Varför skulle invandrarnas
löner växa mer än de svenskföddas? Den enklaste förklaringen är
förstås att invandrarna med tiden
lär sig svenska språket och tillgodogör sig kulturella koder och
kontakter som med tiden gör att de
ökar sina möjligheter att etablera
sig på arbetsmarknaden. Men om
det enbart handlade om tillägnandet av språk och svenskspecifi ka
kunskaper så förväntar vi oss inte
att se relativlönerna växa främst på
arbetsplatserna och inom yrkena.
Ett annat vanligt sätt att se på
löneskillnader mellan grupper på
arbetsmarknaden är att arbetsgivare kan känna osäkerhet kring
kompetens och erfarenheter hos
arbetssökande från minoritetsgrupper vilket kan leda till att anställningsbeslut grundas på förväntad
produktivitet hos gruppen snarare
än hos individen. Det här brukar
kallas för statistisk diskriminering
och enligt den här förklaringsmodellen är osäkerheten kring tidigare

erfarenheter och kunskaper en
viktig faktor vid anställning. Här
förväntar man sig att invandrarnas
löner växer mer på arbetsplatser än
svenskföddas, då arbetsgivarna med
tiden uppdaterar sin kunskap om
invandrararbetstagarnas produktivitet, och det är också vad resultaten
av den här artikeln visar. Att högskoleutbildade invandrare har svårt
att öka sina löner genom att röra sig
mellan yrken på arbetsmarknaden
kan vara ett tecken på att svårigheten att överföra erfarenheter och
yrkesexamina från andra länder är
allvarligare för den här gruppen än
de lägre utbildade.
Ytterligare ett bidrag från artikeln
är metodologiskt, då Tove visar att
den skattade löneassimileringen
med stor sannolikhet är underskattad om man inte kan kontrollera för att individer med olika
förutsättningar är sysselsatta vid
olika tidpunkter efter ankomst till
invandringslandet.
Efter att ha tagit licenciatexamen
i juni har Tove tillbringat fyra månader vid Northwestern University i
Chicago för att ta del av det akademiska livet där och diskutera frågor
om invandring och segregation i den
amerikanska kontexten. Hon har
just landat hemma i Sverige igen
och har nu påbörjat forskning om
hur etniska kontakter inom bankväsendet påverkar möjligheten för
invandrare att få tillgång till lån för
att starta och driva egna företag.
Epost: tove.eliasson@ibf.uu.se

Forskarprofilen
Institutet för bostads- och urbanforskning har drygt fyrtio forskare
och doktorander knutna till sig.
En av dem är miljöpsykolog Terry
Hartig.

How do parks and green spaces
support the health of people who

live in cities? How can the densification of cities, important for
a range of reasons, be reconciled
with access to public spaces that
residents use for health-promoting activities? These are some
of the issues that Terry Hartig
addresses in his research. Terry
came to IBF in 1996 after spending a three-year postdoc at the
School of Public Health at the
University of California, Berkeley,
where he had extended the work
that he done as a doctoral student
at the University of California,
Irvine. As an environmental
psychologist he takes particular
interest in how the experience of
the residential context comes to
affect mental and physical health.
In many studies published over
the years, mainly in international

journals, he has particularly focused on psychological restoration
as a mediating process; that is, he
has focused on how green settings
and other features of the residential context help people to recover
more quickly and more completely from their efforts to meet
everyday demands that drain
their energy and ability to concentrate, that leave them feeling
stressed and unable to think and
act effectively, that strain their
relationships. His theoretical and
empirical work on restorative environments has helped to stimulate the current wave of research
on nature-and-health that is now
being pursued in many countries
around the world by people working in a range of disciplines.

Ny doktorand i sociologi
Vi har bett Evin Ismail, som snart
varit anställd ett år vid IBF som
doktorand i sociologi att presentera
sin kommande avhandling:
Evin Ismail antogs den 1 mars
2012 som doktorand i sociologi.
Syftet med hennes avhandlingsprojekt är att undersöka i vilka
former, och i vilken utsträckning
svenska muslimer blir utsatta för
islamofobi. Fokus är på offentliga
platser och hur man rör sig i staden. En enkätstudie med ungefär
1000 svenska muslimer kommer

att genomföras och kompletteras
med fördjupande intervjuer.
Studien kommer att utgå från
ett intersektionellt perspektiv och
är en jämförelse mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

Tidigare forskning har visat att
muslimska beslöjade kvinnor är
särskilt utsatta för hat, hot och
trakasserier på offentliga platser.
Det har ännu inte gjorts en omfattande studie som undersöker
dessa erfarenheter, hur de hanteras och vilka konsekvenser de får
för rätten till staden och känslan
för det allmänna. Ambitionen
med avhandlingen är ett sådant
projekt där även en teoriutveckling av islamofobi och dess
konsekvenser är i fokus. Vid sidan
om doktorerandet skriver Evin en
roman.

IBF:are har tagit fil.lic-examen
Michihito Ando, doktorand i
nationalekonomi vid IBF, tog sin
fi losofie licentiat-examen den
19 december 2012 vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, med följande två
uppsatser:

1) Estimating the Effects of Nuclear
Power Facilities on Local Income
Levels: a Quasi-Experimental Approach och
2) How Much Should We Trust
Regression-Kink-Design Estimates?
Opponent var försteamanuens
Jon Fiva, Norwegian Business
School (BI), Oslo.
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Ny forskarassistent

Gunnar Myrberg anställdes vid
IBF som forskarassistent i statsvetenskap den 30 september 2011.
Efter en inledande tjänstledighet
påbörjade han sin anställning den
1 augusti 2012.
Gunnar disputerade vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala hösten 2007. Avhandlingen,
Medlemmar och medborgare, handlar om föreningsdeltagande och
politisk integration i Sverige. Efter
disputationen har han haft möjlighet att vidareutveckla detta tema,
men nu med ett europeiskt jämförande perspektiv, inom ramen
för en VR-fi nansierad postdokanställning vid Institutet för Framtidsstudier i Stockholm. Detta
arbete har bland annat resulterat
i en artikel i Journal of Ethnic
and Migration Studies samt två
kapitel i boken Social Capital,
Political Participation and Migration in Europe (Palgrave Macmillan 2011). Gunnar har också
skrivit om boendesegregation och
politiskt deltagande tillsammans
med statsvetaren Per Strömblad
i ett flertal arbetsrapporter och
en artikel i Urban Studies. Under
perioden vid Framtidsstudier har
Gunnar i ökande utsträckning

också kommit att ägna sig åt populärvetenskaplig kommunikation
i olika former.
Tillsammans med statsvetarna
Bo Bengtsson och Karin Borevi har Gunnar under senare år
studerat flyktingplaceringspolitik
i Sverige, Danmark och Norge i
VR-projektet Välfärdsstaten och de
nyanlända. Detta arbete har bland
annat resulterat i forskningsrapporten Var ska de nyanlända bo?
(Institutet för Framtidsstudier
2012). Frågor om flyktingmottagning och bostadspolitik har
kommit att intressera Gunnar i
allt högre utsträckning och det är
framför allt detta som han räknar
med att ägna sig åt under tiden
vid IBF.
Våren 2010 hade Gunnar glädjen att motta Uppsala Politicesstuderandes pedagogikpris och våren
2012 blev han docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Vid
sidan av forskning och undervisning har Gunnar engagerat sig
fackligt på olika nivåer och vid
SULF:s kongress i november 2012
blev han invald som ordinarie
ledamot i förbundsstyrelsen för
perioden 2013 till 2015.

Tjänsteläge
Melissa Kelly har anställts som
forskningsassistent den 1 januari
2013–30 juni 2013.
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Sara Westin slutade som forskare i kulturgeografi vid IBF den
31 december 2012.

Forskningsseminarier
Vid IBF hålls varje tisdag eftermiddag kl. 13.15 forskningsseminarier på ämnen som rör bostadsoch urbanforskning.
Vårterminens seminarieschema
bjuder på många intressanta teman, som t.ex. etnicitet och polisiär kontroll i urbana sammanhang. Eller varför inte islamofobi
och staden. För mer information,
se: www.ibf.uu.se/seminarier.

Publicerat
Abramsson, Marianne & Eva
Sandstedt (2012) ”Bostadsmarknad och bostadsformer för andra
halvan av livet”, s. 157–168 i
Abramsson, Marianne & Catharina Nord (red.), Äldres boende:
forskningsperspektiv i Norden.
Lund: Studentlitteratur.
Andersson,
Roger (2012)
”Understanding Ethnic
Minorities’
Settlement
and Geographical Mobility Patterns in
Sweden Using
Longitudinal Data, s. 263–291 i
Nissa Finney & Gemma Catney
(red.), Minority Internal Migration in Europe. Farnham, Surrey:
Ashgate.
Andersson, Roland & Bo Söderberg (2012) ”Elimination of Rent
Control in the Swedish Rental
Housing Market: Why and How”,
Journal of Housing Research 21(2):
159–181.
Ando, Michihito (2012) ”Estimating the Effects of Nuclear
Power Facilities on Local Income
Levels: a Quasi-Experimental Approach” och ”How Much Should
We Trust Regression-Kink-Design
Estimates?”. Licentiatavhandling.
Uppsala: Nationalekonomiska
institutionen.

Bjurulf, Staffan, Evert Vedung
& C. G. Larsson (2012) Care
of Measuring Cluster Effects: A
Triangulation Approach to the
Problem of Intervention Effects,
SLIM-rapport 17:2012. Karlstad:
Utveckling av klusterinitiativ i
Norra Mellansverige.
Christophers, Brett (2012) “Games and prizes in the economic
(and geographical?) performance
of markets: Nobel, Shapley and
Roth”, Environment and Planning
A 44(11): 2542–2545.
Enström Öst, Cecilia (2012)
”Parental Wealth and First-Time
Homeownership – A cohort study
of family background and young
adults’ housing situation”, Urban
Studies 49(10): 2137–2152.
Holmberg, Tora (2012) “What
are bio-objects?” Public Service
Review 24: 329.
Holmberg, Tora, Malin Ideland
& Shai Mulinari (2012) “Determining discourse on bio-objects”,
International Innovation, September: 24–26 (available at www.
research-europe.com)
Myrberg, Gunnar (2012) ”Styrning och autonomi i relationen
mellan etniska föreningar och det
offentliga”, Kurage: idétidskrift för
det civila samhället, nr 6: 6–9.
Myrberg, Gunnar (2012) Var
ska de nyanlända bo? Perspektiv
från Malmö och Århus på svensk
och dansk flyktingplaceringspolitik. Forskningsrapport 2012/2.
Stockholm: Institutet för Framtidsstudier.
Nordh,
Helena,
Caroline M.
Hägerhäll &
Terry Hartig
(2012) ”Urban
nature as a
resource for
public health”,
s. 296–307 i
i Peter Howard, Ian H. Thompson, & Emma Waterton (red.),
Companion to Landscape Studies.
London: Routledge.

Räterlinck, Lennart E. H.
(2012) Recension av Sara Westins
avhandling ”Planerat, alltför
planerat: En perspektivistisk
studie i stadsplaneringens paradoxer”, Sociologisk Forskning 49(4):
356–358.
Sandstedt,
Eva (2012) ”Bogemenskap och
gentrifiering”,
s. 21–22 i Dick
Urban Vestbro
(red.), Bygg- och
bogemenskaper i
Hamburg. Rapport Kollektivhus NU:s studieresa 25–29 oktober 2012. Stockholm.
Sandstedt,
Eva & Marianne Abramsson
(2012) ”Ny
bostadspolitik
för att möta
en åldrande
befolkning”,
s. 19–33 i
Marianne
& Catharina Nord
Abramsson,
(red.), Äldres boende: forskningsperspektiv i Norden. Lund: Studentlitteratur.
Strömblad, Per & Gunnar
Myrberg (2012) Who is invited to
Influence – and Where? Urban Inequality and Political Recruitment
in Sweden. Linnaeus University
Centre for Labour Market and
Discrimination Studies 2012/14.
Växjö: Linnaeus University.
Vedung,
Evert (2012)
”The extended intervention theory
approach as
a tool for climate action”,
Climate and
and Development 4(3): 249–250.

Westin, Sara
(2012) “Planen
på divanen”,
s. 152–153 i
Malin Zimm
(red.), Om
femtio år med
Arkitekturmuseet. Jubileumsupplaga. Stockholm: Arkitekturmuseet.
Westin, Sara (2012) “Planning
on the Couch”, s. 152–153 i Malin Zimm (red.), The Swedish Museum of Architecture: A Fifty Year
Perspective. Jubileumsupplaga.
Stockholm: Arkitekturmuseet.

Konferensbidrag
Andersson, Roger (2012) ”Understanding variation in the size of
the public housing sector across
Swedish municipalities: the role
of politics. Uppsats till the Second
International Symposium on Public
Housing Futures, Fudan University, Shanghai, 28–30 augusti
2012.
Andersson, Roger, Ingar Brattbakk & Mari Vaattovaara (2012)
”How the majority population
explain and view ethnic residential segregation in Helsinki,
Oslo and Stockholm”. Uppsats
till NSBB conference, Helsingfors,
9–12 oktober 2012.
Franzén, Mats (2012) ”What is
political in the politics of place”.
Uppsats till Sveriges sociologförbunds varannanårskonferens,
Stockholm, 15–17 mars 2012.
Sandstedt, Eva (2012) “The
Habitat of Cohousing in Sweden – an alternative living 40+”.
Uppsats till The Nordic Sociological Conference 2012, Reykjavik,
15–18 augusti 2012.
Intresserad av någon publikation?
Kontakta Carita Ytterberg för
närmare information!
Tel: 018-471 65 03. Epost:
carita.ytterberg@ibf.uu.se

IBF Nyhetsbrev 7

Marknadstidning B
AVS:
Institutet för bostads- och urbanforskning
Uppsala universitet
Box 514
751 20 Uppsala

Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
Den 26 mars kl 15 håller Zukin the Uppsala Urban Lecture in
Housing and Urban Research i sal X, Universitetshuset. Titeln
för föredraget är Beyond Authenticity: Local Shopping Streets in
Global Cities.
Alla är välkomna!
Sharon Zukin är en nordamerikansk urbansociolog, verksam som professor vid Brooklyn College, The City University
of New York. Zukin har gjort sig känd som författare till en
mängd böcker, vetenskapliga artiklar och bokkapitel samt
som redaktör för ett flertal böcker. Bland hennes mest uppmärksammade verk fi nns Naked City: The Death and Life of
Authentic Urban Places (2010, på svenska Naken stad: autentiska urbana platsers liv och förfall, 2011), Point of purchase:
How shopping changed American culture (2004), The Cultures
of Cities (1995), Landscapes of Power: From Detroit to Disney
World (1991), Loft Living: Culture and Capital in Urban Change
(1982).
Zukins arbeten beskrivs som en urbanteoretisk New Yorkskola. Denna kännetecknas bland annat av en syn på staden
som dynamisk och grundad i täta analyser av platser och människors interaktioner, kombinerade med ny-marxistisk teori.
Hennes forskning sedan 30 år rör främst stadens omvandling
till följd av gentrifiering (dvs. medelklassens övertagande av arbetar- och invandrartäta områden), immigration och nedlagda
industrier, samt urban kultur och konsumtion. På senare år är
det skapandet av autentiska urbana platser för konsumtion och
boende som upptagit Zukins forskningsintresse. I boken Naken
stad (Daidalos, 2011) beskriver hon omvandlingen av bostadsområden i New York, där paradoxalt nog skapandet av det
ursprungliga spelar en central roll för platsens värde samtidigt
som kafékedjor och H&M breder ut sig. Det nya får sitt värde i
relation till det som upplevs som gammalt. På samma sätt

som Starbucks erbjuder omedelbar konsumtion, kan Harlems eller East Villages historiska äkthet konsumeras trots att såväl boendet,
de boende och butikerna strömlinjeformats.
Samtidigt menar hon att andra platser kan
överta rollen som ”riktigt” äkta, i betydelsen
att de står för urban mångfald och historia.
Sharon Zukin har ibland kallats arvtagare
till visionären och kritikern Jane Jacobs.
Liksom Jacobs drar sig inte Zukin för att
öppet kritisera den amerikanska, moderna
staden som till följd av hänsynslös exploatering förlorat sin själ. Om Las Vegas har hon
till exempel sagt: “I really hate Las Vegas. It’s
just a big moneymaking machine.”
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