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Vilket inflytande och vilket
skydd har hyresgäster när deras
lägenheter renoveras? Det är
en viktig fråga nu och under
kommande år, när stora insatser krävs i de fastigheter som
byggdes under miljonprogrammet på 1960- och 70-talen.
Ofta talar man om hyresgästdeltagande och sociala hänsyn.
Men i flera aktuella fall har
renoveringar i äldre fastigheter
inneburit så kraftiga standard-

höjningar att många hyresgäster inte haft råd att betala de
nya hyrorna. Det handlar om
indirekta tvångsflyttningar,
menar Sara Westin, kulturgeograf vid IBF. I samarbete med
Irene Molina skrev hon nyligen
rapporten ...men vart ska ni då
ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv, på uppdrag av Hyresgästföreningen.
Läs mer på sidan 3.

Djuren i staden
Man kan, utan att överdriva,
säga att samhället bygger på
användandet av andra djur.
Djur används som mat, i
underhållningssyfte, som
rekreation, i forskning och
som kläder. Men på en mer
subtil nivå behöver vi också
djuren för att förstå oss
själva som människor – utan
det djuriska, inget specifi kt
mänskligt. Man kan tala om
ett slags social ordning, en
Förbudsskyltar säger en hel del om ”platsers politik”: om vilka som
ideologi om man så vill, som
inkluderas och vilka som inte hör dit, och hur platsen ska tolkas.
är så genomgripande att den
Skyltar som dessa dyker upp alltmer i städer i Väst, den här är från
framstår som naturlig. AnLissabon.
dra djur utgör ofta en källa
till konfl ikter. Vargfrågan är förstås en sådan
niskor som transformeras till djur, och hur
färsk oroshärd. Då talas ofta om djuren som
dessa ofta förstärks av att de ”tar plats”, det
en risk. Men vi får inte glömma att männisvill säga, sammanlänkas till särskilda platser.
kor också mår bra av att umgås med andra
Lisa Uddin analyserade i sin tur hur bilder
djur; de fungerar många gånger som ett sociav urbana djurparker har ändrats genom åren
alt kitt och har direkta hälsokonsekvenser.
och ofta återspeglar förändringar i synsätt
I urbana studier är det en utmaning att
kring hur man ska planera och bygga staden.
studera relationer mellan människor och djur
Så då man kring 70-talets början uttryckte
då området, med några få undantag, är högst
en oro för att stadsbebyggelsen blivit alltför
människocentrerat. I en pågående studie
avskalad och ”omänsklig”, uppstod också
undersöker jag urbana konfl ikter kring lösa
en kritik av den ”nakna buren” (helt utan
hundar, hemlösa katter och djursamlande,
berikning) i djurparken, som en likaledes
och hur de hanteras i olika fora. Men det
omänsklig plats. Harlan Weaver talade om
fi nns förstås andra undantag. Jag bevistade
kamphundar och hundkamp, och hur förståi september/oktober konferensen ”Nonelsen av ”hemmet” som en trygg och familjär
human” i Milwaukee, USA, där jag också
plats bidrar till möjligheten att återupprätta
arrangerade två sessioner kring temat djur
hedern hos omplacerade pitbullterrier i USA.
och plats (”Taking place – human/animal
På liknande sätt problematiserade jag den
relations, affect and space”). Här talade flera
bild av hemmet som framträder i intervjuer
presentatörer om hur djuren bidrar till hur vi
med svenska aktörer inblandade i hanteringmänniskor förstår och upplever platser, men
en av förvildade och hemlösa katter, en bild
också hur sättet vi förstår en särskild plats på
som ofta är normativ men också idealiserad.
får konsekvenser för djuren. Till exempel taSammanfattningsvis är staden ”befolkad”
lade litteraturvetaren Susan McHugh om hur
av både fyrbenta, icke-benta och bevingade
fi lmer och berättelser om djur anknyter till
djur. Vare sig deras närvaro är önskvärd eller
urbana platser och hur djuren representeras
ej, så fi nns de där och bidrar till den urbana
på olika sätt i relation till olika platser. Som
ekologin. Hundar och katter, duvor och häsett exempel talade hon om representationer
tar, råttor och rävar, är integrerade i stadsav ledarhundar som hjältar, hjälpandes synlandskapet. Människors relationer till andra
skadade att ”överkomma” hinder i den urbadjur är en för urbanforskare intressant del av
na miljön – som till exempel övergångsställen
skapandet av den urbana miljön, identiteten
– samtidigt som människorna transformeras
och platsen.
från funktionshindrade till funktionsdugliga.
Tora Holmberg
Ann-Sofie Lönngren presenterade en analys
forskarassistent i sociologi
av nordisk litteratur och berättelser om mäntora.holmberg@ibf.uu.se
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Renoviction-fenomenet i Sverige
Renoviction är ett ord myntat av
en kanadensisk aktivist och är en
kreativ kombination av renovation
(renovering) och eviction (vräkning). Renoviction beskriver ett
fenomen där hyresvärdar genomför
stora renoveringar så att hyresgästerna evakueras. Hyresgästerna får
flytta tillbaka, heter det, men bara
om de är beredda att betala den nya
hyran, som ofta är 50–100 procent
högre. I praktiken handlar det alltså
inte om ett val, utan ofta om en
indirekt vräkning. Ordet myntades
i Vancouver år 2008, men det fenomen som det beskriver är varken
historiskt nytt eller geografi skt
begränsat; det återfi nns överallt där
kapitalistiska krafter tillåts verka
oreglerat.
Sverige har länge haft en reglerad
bostadsmarknad och en politisk
betoning på allas rätt till bostad
till ett rimligt pris. Internationellt
är bilden av Sverige som närmast
socialistiskt förvånansvärt seglivad.
Men den senaste tidens forskning
har visat att Sverige, sedan 1990talet, har kommit att bli en av de
mest liberala bostadsmarknaderna i
västvärlden; inblandning från staten
sker i avsevärt lägre grad i Sverige
än i Storbritannien och i USA –
marknadsliberalismens hemland.
Bakgrunden stavas 1990-talets bostadspolitiska reformer – reformer
som gick ut på att minska statens
inverkan på marknaden och som
har bidragit till att förstärka den
geografi ska polariseringen mellan
socio-ekonomiska grupper i samhället. Utvecklingen kan förenklat
sammanfattas i meningen: Sverige
har blivit allt mer nyliberalistiskt.
Ett exempel på denna utveckling
kan hämtas från renoveringen av
miljonprogrammet som just nu
pågår och väntas pågå en lång tid
framöver. Forskning gör gällande
att omfattande renoveringar ofta
innebär kraftiga hyreshöjningar
– särskilt på expansiva bostadsmarknader som i storstäderna.
Fastighetsägare kan där utnyttja
renoveringsbehovet för att göra mer

än nödvändigt, så att bruksvärdet
och därmed hyran höjs. När bostadsbrist råder kan fastighetsägare
utnyttja det faktum att om inte
nuvarande hyresgäster kan betala
den högre hyran, fi nns det andra
som kan. Höjningarna är i vissa fall
så kraftiga att hyresgästerna inte
kan flytta tillbaka – även för dem
som bor i allmännyttan. Renoviction, alltså.
Utvecklingen påskyndas av en ny
lag om allmännyttans villkor: Nya
Allbolagen (Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
2010:879) från 1 januari 2011. I
korthet säger denna två saker: för
det första ska allmännyttans hyresnivåer inte längre vara normerande
för hyressättningen i det privata
beståndet. För det andra ska allmännyttiga bostadsföretag inte bara
uppfylla ett ”allmännyttigt syfte”,
utan även agera enligt ”affärsmässiga principer.” Detta är första gången
begreppet ”affärsmässiga principer”
införs i svensk lagstiftning.
Empiriska studier av renoveringsprojekt – genomförda vid IBF
– visar att det fi nns ett betydande
glapp mellan retorik och praktik
när det gäller hur bostadsföretag
planerar och genomför renoveringsarbeten. När de talar och skriver
om renovering läggs stor vikt vid
hyresgästdeltagande och sociala
ambitioner. Men när de faktiska
renoveringsprojekten utförs ligger
tonvikten ofta på en annan fråga:
att öka vinsten. Det framkommer
att hyresgäster har relativt lite makt
att påverka utgången för renoveringen och därmed sina möjligheter
att bo kvar.
I ett fall – Norra Kvarngärdet i
Uppsala – förväntas ungefär hälften
av hyresgästerna flytta. Området har ett centralt läge och står
nu inför en gentrifieringsprocess:
låginkomsttagare flyttar ut och
medelklassfamiljer flyttar in. Någon
betydande protestmobilisering har
inte ägt rum på Kvarngärdet; hyresgäster flyttar i tysthet. Knappast
någon nyhet, då tidigare forskning

visar att det är betydligt vanligare
att människor tyst lämnar än högt
protesterar.
Hyresgäster kan påverka ombyggnadsprocesser – det visar forskningen också – men då till priset av
en stor mängd investerad tid och
energi. Engagemang, protester och
mobilisering av motstånd är dock
ingalunda en garanti för ett demokratiskt förfaringssätt. I slutändan
gör bostadsföretag, inklusive de
allmännyttiga bostadsbolagen, ofta
som de vill ändå, antingen genom
att undanhålla information eller
genom att utöva påtryckningar
mot enskilda hyresgäster. Dessa
påtryckningar liknar i vissa fall trakasserier; till sist går den enskilde
hyresgästen med på åtgärderna i
fråga.
En ytterligare dimension av problemet är Hyresnämndens tendens
att döma till förmån för fastighetsägaren när det gäller fall där hyresgäster motsatt sig fastighetsägarens
ombyggnationsplaner – ett faktum
som talar för att det inom Hyresnämnden fi nns ett prioriteringsmönster där ekonomiska hänsyn
sätts före sociala.
Forskning visar att indirekta
tvångsflyttningar oundvikligen
drabbar de fattigaste. Att ytterligare studier görs i frågan om
miljonprogrammets renovering är
angeläget dels ur ett demokratiskt
perspektiv, dels ur ett klassperspektiv.
Sara Westin
forskare i kulturgeografi
sara.westin@ibf.uu.se
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Rapport från ENHR-Lillehammer,
24–27 juni 2012

En nygammal
IBF-forskare

Den årliga konferensen med
ENHR, European Network for
Housing Research, genomfördes
i somras i norska Lillehammer.
Staden är känd för att ha varit värd
för de olympiska spelen 1994 och
visade sig vara en mycket trevlig
plats för att arrangera en konferens
på. Det Twin Peaks-inspirerade
konferenshotellet inhyste alla
faciliteter på en och samma plats
vilket bidrog till en hemtrevlig och
kreativ miljö. Läget vid vattnet,
den kuperade omgivning och den
idylliska småstadskänslan bidrog
vidare till den positiva upplevelsen.
Årets tema för konferensen var
Housing: Local Welfare and Local
Markets in a Globalised World.
Schemat under konferensens tre
dagar var fullspäckat med höjdpunkter. Förutom presentationer
från ledande forskare inom bostadsfältet pågick omkring
20 parallella ”workshops”. Att få
möjligheten att presentera och
diskutera sin forskning i dessa
arbetsgrupper med den kunskap
som fi nns på plats är en möjlighet
modell större. Att diskussionerna
sedan ofta fortsätter i korridorerna
och runt matbordet är det som gör
konferensen unik.
Vi på IBF representerades av
ett flertal aktiva och engagerade
forskare på konferensen. Positivt är
också att Terry Hartig blev invald i

Per Strömblad har tidigare varit
doktorand i statskunskap vid IBF
och disputerade år 2003 med sin
avhandling Politik på stadens skuggsida. Nu forskar han 20 % vid IBF
till och med 30 juni 2013 och här
nedan presenteras han närmare:

Till vänster: Lars Gulbrandsen,
som var huvudansvarig för ENHRkonferensen i Lillehammer och till
höger: ENHR:s ordförande Peter
Boulhouwer.
ENHR:s styrelse tillsammans med
före detta IBF:aren Lena Magnusson Turner samt att Nils Hertting
blev omvald i valberedningen.
Detta bådar för fortsatta lyckade
konferenser även i framtiden med
en stark närvaro av IBF. Nästa år
bär det av till Tarragona i Spanien.
Väl mött där!
Jon Loit
doktorand i kulturgeografi

Konferensmiddagen vid Radison Blu Lillehammer Hotel
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Per Strömblad är docent i statskunskap och verksam vid Linnéuniversitet i Kalmar och Växjö. Sedan
januari 2012 är han också knuten
till IBF som forskare. Per har länge
hyst ett stort intresse för urbanpolitiska frågor, och han är dessutom
väl bekant med IBF-miljön alltsedan han under senare delen av
1990-talet bedrev forskarstudier
vid Uppsala universitet och hade
sin doktorandtjänst förlagd vid
institutet.
Per har i sin forskning försökt belysa frågor som handlar om demokratins kvalitet på medborgarnivå.
Med fokus på rumsliga förhållanden har han i olika studier också
visat att vem som är mer respektive
mindre aktiv som samhällsmedborgare inte endast avgörs av individuella resurser, utan också av i vilken
social miljö man vistas. Han disputerade 2003 på en avhandling om
hur segregation kan påverka förutsättningar för politiskt intresse och
engagemang bland invånare i olika
typer av bostadsområden.
I samarbete med statsvetare
vid IBF – och i anslutning till den
forskning om integration, segregation och etniska relationer som
bedrivs vid institutet – kommer Per
att forska vidare om hur socialgeografi ska skillnader inom och
mellan städer kan få konsekvenser
för demokratisk delaktighet och
social tillit. I ett parallellt projekt
undersöker han också hur invandrades förtroende för myndigheter
påverkas av erfarenheter av olika
politiska system

Forskarprofilen

International Encyclopedia of
Housing and Home

Per Gustafson är sociolog och
arbetar som forskare vid IBF.

Under flera decennier har det saknats vetenskapliga standard- och
referensverk om bostadsförsörjning, bostaden och hemmet. I år
har vi plötsligt fått två. I början
av 2012 utkom först The SAGE
Handbook of Housing Studies, som
presenterades i föregående nummer av IBF Nyhetsbrev. I somras
kom sedan The International Encyclopedia of Housing and Home i sju
band på totalt ca 3500 sidor. Förlaget är Elsevier och huvudredaktör är geografen Susan J. Smith
från Cambridge, som var den
första föreläsaren i IBF:s Uppsala
Lecture in Housing and Urban
Research-serie. Till sin hjälp har
hon haft ett tjugotal redaktörer
för olika teman, bland andra IBF:s
visiting professor David Clapham,
numera vid University of Reading.
Encyklopedin kommer att fi nnas tillgänglig i bokform under
en kortare period, och därefter
kommer den att säljas endast i
nätversion. Verket innehåller mer
än 500 tämligen utförliga artiklar, med inbördes hänvisningar,
skrivna av ledande forskare inom
området. Flertalet artiklar är på
ca 4000 ord, några översiktsartiklar är längre. Artiklarna är alfabetiskt ordnade efter sina rubriker
och grupperade i sju tematiska
delar: metoder och ansatser, ekonomi, miljö, hem och hemlöshet,
institutioner, policy samt välfärd.

Artiklarna rör sig från ”meanings
of home” till ”impacts on macroeconomy” – för att citera förlagets
hemsida.
Tre IBF-forskare medverkar
med artiklar i encyklopedin.
Statsvetaren Bo Bengtsson har
skrivit ”Game Theory”, ”Path Dependency”, ”Politics of Housing”
samt översiktsartikeln ”Rights,
Citizenship, and Shelter” (den
senare tillsammans med Suzanne
Fitzpatrick, Heriot-Watt University i Edinburgh och Beth Watts,
University of York). Psykologen
Terry Hartig har skrivit ”Restorative Housing Environments” och
kulturgeografen Irene Molina har
skrivit ”Gender and Space” (tillsammans med Karin Grundström,
Malmö Högskola).

Tjänsteläge

Gästforskare

Uppsala lecture

Karin Backvall har börjat som
doktorand i kulturgeografi den
1 september 2012.
Erik Ottoson Trovalla har anställts som forskare i etnologi på
60 % den 1 augusti 2012.

David Clapham, professor vid
University of Reading och visiting
professor vid IBF samt redaktör
för tidskriften Housing, Theory
and Society, har besökt IBF den
3–14 september 2012. Clapham
presenterade en uppsats, ”Housing pathways of young people in
the private rented sector in the
UK to 2020” vid IBF:s forskningsseminarium.

Nästa Uppsala Lecture in Housing
and Urban Research hålls av
Sharon Zukin, professor i sociologi
vid Brooklyn College, New York
den 26 mars 2013. Hennes senaste
bok är Naked City: The Death and
Life of Authentic Urban Places, som
behandlar New Yorks gentrifieringshistoria. Mera information
om Sharon Zukin och hennes föreläsning kommer i nästa nummer.

Per Gustafson har de senaste åren
forskat om tjänsteresor. Dels har
han frågat sig hur det är att resa
mycket i tjänsten. Hur påverkas
resenärernas arbetssituation, hur
påverkas familjelivet om man ofta
är bortrest? Blir man mer internationellt inriktad, tappar man sin
lokala förankring? Och vilka konsekvenser får det att betydligt fler
män än kvinnor reser i tjänsten?
Dels har han studerat hur arbetsgivare hanterar tjänsteresandet.
Stora företag försöker ofta reglera
och standardisera sina anställdas
resande, men affärsresebranschen
är komplex och resande har visat
sig vara en verksamhet som är
svår att styra. Mer information
om Pers forskning om tjänsteresor
fi nns på <www.ibf.uu.se/travel>.
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Et flott år ved IBF og Gävle!
Jardar Sørvoll har tillbringat ett år
i Gävle som gästdoktorand vid IBF.
Han erhöll år 2009 Bengt Turner
Award för sin uppsats ”The Political
Ideology of Housing and the Welfare
State in Scandinavia 1980–2008:
Change, Continuity and Paradoxes”.
Priset inrättades år 2008 av ENHR
(European Network for Housing
Research) till minne av Bengt Turner
– för att uppmuntra yngre forskare
att skriva om bostads- och urbanfrågor. Jardar har deltagit flitigt i
seminarieverksamheten vid IBF och
medverkade i seminariet om ”Den
nya allmännyttan” vid Bostadsmötet i april då han talade på temat
”Kommunale boliger i Norge”. Här
beskriver han sin tid vid IBF:
Fra august 2011 til juli 2012 tilbrakte jeg et flott arbeidsår ved IBF
i Gävle. Det var mulig takket være
et sjenerøst doktorgradsstipend fra
Reassess og gjestfriheten ved IBF.
Reassess (www.reassess.no) er et
Nordforsk-fi nansiert forskningssenter viet til studier av den nordiske
velferdsmodellen. Forskere fra hele
Norden har deltatt på konferanser
og temagrupper organisert av senteret siden starten i 2007. Reassess
har også fi nansiert flere PhDstudenter, inkludert meg. Min
PhD-avhandling i historie er en
komparativ studie av den politiske
reguleringen av borettslagsformen
(bostadsrätten) i Norge og Sverige
i perioden ca. 1945–2012. Sentralt
i avhandlingen står den svenske
dereguleringen av 1968 og den
norske liberaliseringen på 80-tallet. Begge reformer innebar at
prisreguleringen ble avskaffet og at
bostadsrätter dermed kunne selges
for markedspris. Jeg er nysgjerrig
på hvilke aktører som drev frem
reformene, og lurer på hvorfor
norske politikere ikke fulgte det
svenske eksempelet på slutten av
1960-tallet. Reformene er også
spennende fordi mange i samtiden
mente de brøt med forestillingen
om bolig som sosial rettighet eller
velferdsgode.
6
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I Gävle fi kk jeg tid og ro til å arbeide med avhandlingen. Jeg likte
meg veldig godt. Det skyldes ikke
minst IBF-miljøets mange akademiske og sosiale ressurser. Professor Bo Bengtsson, min biveileder,
var en viktig faglig kontakt gjennom hele året. Innsiktsfulle faglige tilbakemeldinger fi kk jeg også
av Evert Vedung og Bo Söderberg.
Gjennom presentasjon av paper
og rollen som opponent på IBFs
tirsdagsseminar, fi kk jeg videre
anledning til å utveksle synspunkter med en rekke forskere.
Men en stipendiat kan ikke
arbeide hele tiden. Det var viktig
med alle hyggelige og morsomme
samtaler i lunsjrommet. Mange
personer ved IBF kunne vært
nevnt i denne sammenheng,
men jeg vil spesielt fremheve
administrasjonen: Christina
Kjerrman-Meyer, Carita Ytterberg
og Kerstin Larsson. Christina
fortjener en spesiell takk for å ha
tatt meg og familien godt i mot,
da vi ankom Gävle.
Vi visste lite om Gävle før vi
flyttet. Da jeg var liten var jeg riktignok fascinert av alt svensk. Min
generasjon var oppvokst med tre
TV-kanaler, to av dem var svenske. I min barndom på 1980-tallet
var ikke Sverige bare gode i tennis, hockey og golf, men også de
”norske idrettene”, ski og skøyter,
ble ofte dominert av svensker som
Gunde Svan, Thomas Wassberg
og Thomas Gustafsson. Pappa sa
at Sverige alltid var best.
Til tross for min tidlige interesse
for Sverige visste jeg altså lite om
Gävle. Jeg hadde hørt om fotballlaget, Brynäs, Läkerol og Gevalia, men det var også alt. Vi ble
imidlertid raskt glad i byen med
omegn. Boulognerskogen ble tidlig
en favoritt, senere ble Hemlingby
et kjært turområde. Lørdags- og
søndagsturene ble nærmest en institusjon i familien. Noen ganger
dro vi også til steder i relativ nærhet som Mora og, Falun, valfarts-

steder for norske skientusiaster.
Det var et privilegium å være
gjeste-doktorand ved IBF. Jeg, min
samboer Inger Hilde, og vår sønn
Trygve er glade og takknemlige for
vårt år i Gävle. Som forsker er det
av stor verdi å ha fått mer kjennskap til svensk forskning og svenske
forskere, som privatperson sitter
jeg igjen med gode minner fra
Gävle. Vi kommer tilbake.
Jardar Sørvoll, stipendiat ved
NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og
aldring) & Reassess (Nordic Centre
of Excellence in Welfare Research).
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Ny bok med betraktelser över makt och motstånd
Antologin Våldets topografier. Betraktelser över makt
och motstånd samlar bland annat resultaten av IBF:s
forskningsprojekt ”Att utforska urbant våld”. Projektet fi nansierades av Formas och pågick mellan 2007
och 2010. Boken ifrågasätter gängse uppfattningar
om vad författarna kallar det goda respektive det
onda våldet. Det goda våldet är det våld som rättfärdigas och representeras som nödvändigt och legitimt
av samhällsinstitutioner, massmedier och av offentliga debattörer och politiker. Där ingår krig och det
polisiära våldet till exempel. Det onda våldet däremot är det våld som motiverar det goda våldet; det
handlar, förutom kriminaliserade handlingar, om revolt och motstånd. Boken lyfter även upp symboliska
former av våld, vilka inte brukar uppfattas som våld
som t.ex. rasistisk eller sexistisk propaganda i det offentliga rummet. Även det systemiska våldet i form
av cementering av social orättvisa behandlas som
tema. I boken försöker författarna analysera våldet
som ett relationellt samhällsfenomen och de hävdar
att alla former av våld är relaterade till varandra.
Listerborn, Carina, Irene Molina & Diana Mulinari
(red.) (2011) Våldets topografier. Betraktelser över
makt och motstånd. Stockholm: Atlas förlag.
Boken fi nns i bokhandeln eller går att beställa från
nätbokhandlare.
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