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Den 13 maj 2011 försvarade
Catrine Andersson, sociolog
vid IBF, sin avhandling Hundra
år av tvåsamhet. Äktenskapet
i svenska statliga utredningar
1909–2009. Det har hänt
mycket på 100 år. År 1909
påbörjades arbetet med att
liberalisera och individuali-

sera äktenskapslagstiftningen
– en anpassning till det moderna Sverige man hoppades
skapa. Hundra år senare,
2009, fick samkönade par
rätt att ingå äktenskap. På
sidan 3 skriver Catrine om
sin avhandling.

Mot nya boendeformer
Tendenserna i det svenska samhället mot att bygga allt färre hyresrätter och allt fler bostadsrätter
– särskilt i attraktiva områden
och till höga priser – har diskuterats livligt av bostadsforskare
och debattörer. I kölvattnet av en
omfattande avreglering av bostadspolitiken dyker nya tendenser
till att bygga ”livsstilsboende”, på
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åtgärder för att garantera en varierad bebyggelse
I en studie från 2008 genomförd av konsultfösom skulle ge tak över huvudet till olika inkomstretaget Tyréns visade projektledaren Mia Wahloch åldersgrupper. Med subventionerna försvann
ström att en av tre bland drygt 5000 tillfrågade i
även dessa reglerande instrument. Vad som byggs i
hela landet kunde tänka sig att i framtiden bosätta Sverige idag är bara de projekt som kan garantera
sig i ett inhägnat område. Den snabba förklavinst till byggnadsentreprenörerna och de som det
ringen i den offentliga debatten är att folk på det
finns efterfrågan på.
här sättet söker trygghet. Professor Göran Cars
Man kan därför inte bortse ifrån att Tyréns
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som folk värdesätter högst när de får frågan om
förklaringar som att utvecklingen mot alltfler inhägnade bostadsområden enbart skulle förklaras av
vad som är problem i boendet.” Han diskuterar
en utbredd känsla av otrygghet. En minst lika viktig
olika sätt som samhället har att hantera våld och
förklaring måste sökas i gällande villkor för nybyggkriminalitet för att kontrollera känslan av otryggnation vilka styrs av den rådande bostadspolitiken.
het och öka säkerheten.
Irene Molina
universitetslektor i kulturgeografi
epost: irene.molina@ibf.uu.se

Japanska trädgården
Källa: http://bovieran.se.loopiadns.com/bofakta/
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Not: På IBF pågår f.n. två forskningsprojekt som undersöker den här frågan. Det ena är det FORMAS- finansierade projektet ”En planering för segregation? Social och
etnisk separatism i den svenska staden” under ledning av
Irene Molina. Medverkande forskare är Kenny Jansson
(IBF) och Karin Grundström (Urbana studier, Malmö högskola). Det andra är Ann Rodenstedts avhandlingsprojekt
som behandlar hur diskurser om trygghet materialiseras
i boendet.

Äktenskapliga och äktenskapslika hem
Paret och familjen, samt det hem de
lever i, återkommer i en stor del av
den samhällsvetenskapliga forskningen. Oftast använder vi som forskare
oss av begreppen i första hand som
utgångspunkter, med syftet att låta
något annat framträda som forskningsobjekt. Gott så. Ibland kan vi
dock med fördel plocka fram våra
utgångspunkter och låta dem stå i
centrum för vår undersökning.
När det gäller paret, familjen och
hemmet är dessa sociala institutioner som staten på olika sätt reglerar
genom att tilldela rättigheter och
avkräva skyldigheter. De är också
sociala institutioner som korsas av
en mängd normer och förväntningar
som premierar vissa sätt att leva
framför andra. Både regleringarna
och normerna har skiftat historiskt,
men vissa saker verkar förunderligt
stabila över tid. I min avhandling har
jag utforskat två av dessa återkommande sociala fenomen under
1900-talet – det juridiska äktenskapets starka ställning och tvåsamhetsnormen som en odiskutabel
självklarhet.
Äktenskapet har genomgått en
rad genomgripande förändringar
under de senaste hundra åren. Det
tidiga 1900-talets äktenskap, i vilket
mannen var kvinnans förmyndare
och otrohet var ett brott enligt
strafflagen, har successivt förändrats
till det äktenskap vi känner idag –
individualiserat, könsneutralt och
formellt jämlikt. I statliga offentliga
utredningar har dessa reformer
förberetts och formulerats, stötts
och blötts. En bred bild framträder
av vilket Sverige man hoppas skapa
och vilka familjer man hoppas gynna.
Det var ett välordnat och modernt
svenskt samhälle som de statliga utredarna försökte förverkliga genom
sina reformer.
Utvecklingen skulle vara noga
genomtänkt, men man tog också
hänsyn till nya levnadsformer, som
när den första sambolagen infördes
1973. Sverige har en lång historia av
ogift samboende i olika former och

med olika grad av formalisering,
men när äktenskapsfrekvensen gick
ner under 1960-talet samtidigt som
det ogifta samboendet ökade beslöt
man att utreda vad som låg bakom
siffrorna. Politikerna hade befarat
att de kunde ligga en ideologisk
kritik av äktenskapet bakom de höga
sambosiffrorna, men eftersom man
i omfattande studier kunde komma
fram till att svenskarna sambodde ”i
väntan på” att gifta sig, snarare än
”istället för” att gifta sig framstod
det som naturligt att föreslå en lag
för att skydda den svagare parten i
dessa allt mer populära relationer.
Men eftersom sambolagen skilde
sig från äktenskapet på en viktig
punkt – det var ingen ritual eller
påskrivet papper som avgjorde om
man kunde ses som sambo – krävdes definitioner och kriterier för av
avgöra vilka relationer som kunde
ses som samboende. Här kom
äktenskapsbegreppet till användning.
Genom att utgå från äktenskapet
som en idealmodell använde man
termen äktenskapslik för att sätta
ord på vilken typ av förhållande som
krävdes för att man i statens ögon
skulle ses om sambo. En mängd
kriterier utarbetades. Såväl gemensamma vänner som gemensam
ekonomi var saker som indikerade
samboende, men det mest grundläggande var förstås att relationen
byggde på kärlek och var sexuell i
någon mening.
Några år senare, i början på
1980-talet, började frågan om
homosexuella relationer diskuteras
på allvar i de statliga utredningarna.
Svårigheten var att göra en konsekvent och logisk gränsdragning
mellan vilka relationer som verkligen
kunde sägas vara äktenskapslika och
därmed borde kunna ingå i sambolagen. Utredarna ansåg att homosexuella relationer svårligen kunde
anses vara äktenskapslika, men
däremot ville man framhäva att det
var samma kärlek som rådde i
de homosexuella relationerna som
i de heterosexuella. Det var vis-

serligen en villkorad kärlek på det
sättet att endast vissa homosexuella
inkluderades i gruppen autentiska
homosexuella, nämligen de som levde
i stabila kärleksfulla parrelationer,
men ett viktigt skifte i hur man diskuterade homosexuella förhållanden
hade icke desto mindre skett. Genom
att kärleken fick träda fram och skapa
en gemensam referenspunkt för båda
typerna av förhållanden luckrades
den heterosexuella normen upp och
gjorde det möjligt att på sikt föreslå
en sambolag även för homosexuella
par.
Äktenskapets särställning som enda
möjliga livsval har försvagats under
1900-talet, även om vissa förmåner
fortfarande är reserverade för de
som är gifta med varandra. I och med
den heterosexuella sambolagen fanns
nu ytterligare en typ av reglering som
gav rättigheter tidigare endast förknippade med äktenskapet. Och det
skulle bli fler. 1987 infördes sambolagen för homosexuella. 1995 infördes
partnerskapslagen. 2003 slogs de
två sambolagarna ihop till en enda
könsneutral lag, och det var också
vad som hände med äktenskapslagen
2009. Efter omfattande diskussioner
och överväganden blev det möjligt att
ingå äktenskap oavsett vilket kön ens
partner hade – förutsatt att man var
två som ville gifta sig med varandra.
De svenska äktenskapliga hemmen
kan alltså numera bebos av samkönade såväl som olikkönade par – det
är tvåsamhetsnormerna som sitter i
orubbat bo.
Catrine Andersson
forskare i sociologi
catrine.andersson@ibf.uu.se
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Nya doktorander vid IBF

Lennart E. H. Räterlinck anställdes den 1 april 2010 vid IBF som
doktorand i sociologi. Han har tidigare en magisterexamen i sociologi
och en kandidatexamen i psykologi
från Mälardalens högskola. Lennarts
forskningsintressen involverar psykoanalytisk teori, symbolisk interaktionism och sociologisk systemteori. Han fokuserar på begreppet
Grannen (the Neighbour) hos den
slovenske filosofen och samhällstänkaren Slavoj Zizek. Även om Zizek
huvudsakligen behandlat begreppet
utifrån en etisk-teologisk kontext,
vilar Lennarts eget fokus på hur relationen konstitueras mellan den/de
som betecknas som Granne/Grannar
och de som gör detta betecknande.
Det är viktigt att här göra ett särskiljande mellan å ena sidan Grannen
som en markering i diskursen, som
någonting abstrakt, en distinktion
genom vilken vi företar vår observation av den Andre, och å andra sidan
Grannen som någonting partikulärt
och konkret, det vill säga som specifik individ eller grupp och då som
ett svar på frågan om ”vem” och
”vad”. Utifrån begreppet diskuterar
Lennart relationen mellan jaget och
den Andre, om konstruktionen av
”den Andre”, ”Annanheten” och
”det icke-mänskliga”. Framträdande i
sammanhanget är frågor om socialitetens och den gemensamma förståelsens fantasmatiska, materiella
och rumsliga möjlighetsbetingelser.
Vid sidan om sitt akademiska arbete
ägnar Lennart sig gärna åt att skriva
poesi, måla och titta på franska
filmer.
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Jonas Larsson Taghizadeh, som
antogs den 1 september 2010 som
doktorand i statskunskap, skriver
så här om sin avhandlingsplan: ”Mitt
avhandlingsprojekt är fortfarande
i ett tidigt skede, så denna text
bör i högsta grad ses som preliminär. Syftet med mitt projekt är att
undersöka vilket inflytande protester och resurssvaga grupper har på
nedläggningar av lokal välfärdsservice, som skolor. Tidigare forskning
om politiskt deltagande har visat
att vissa grupper i samhället såsom
personer med utländskt ursprung

tenderar att delta mindre än den
infödda befolkningen i nästan
alla politiska aktiviteter, inklusive
protester. Nyare välfärdsstatsforskning implicerar vidare att politiker
tenderar att genomföra nedskärningar i välfärdsprogram med mindre viktiga väljargrupper och med
klienter som i lägre grad kan tänkas
mobilisera protester. Således kan
resurssvaga grupper som invandrare
eller arbetslösa förväntas mobilisera färre och mindre inflytelserika
protester mot nedläggningar och
också bli måltavlor för politikerna
i högre grad. I min avhandling ska
jag testa dessa hypoteser. Genom
min undersökning hoppas jag kunna
bidra både till välfärdsstatslitteraturen och till litteraturen om resurssvaga gruppers och invandrares
politiska deltagande och inflytande.
Demokratiska principer talar för
att medborgare ska ha lika möjligheter till politiskt deltagande och
inflytande på beslutsfattandet, och
dessa faktorer ses ofta som viktiga
aspekter av invandrares politiska
integration.”

Konferens i Vancouver

Inom ramen för IBF:s forskningsprogram ”Mångfaldens dilemman:
Etnisk integration och segregation i
staden” (finansierat av FAS) deltog
tre forskare och två doktorander i
Metropolis-konferensen som arrangerades i Vancouver i mars. Temat
för konferensen var ”Immigration:
Bringing the World to Canada”. Det
kanadensiska perspektivet att pri-

märt se invandring som en tillgång
genomsyrade hela konferensen. En
välbesökt workshop, ”Immigration,
Diversity and the City: Sweden and
Canada compared”, hade organiserats gemensamt av svenska och
kanadensiska forskare under ledning
av professor Daniel Hiebert vid
University of British Columbia.
Emma Holmqvist, forskare, IBF

Europeiska bostadsforskningsnätverket ENHR har
flyttat till Delft
European Network for Housing
Research (ENHR) grundades år
1988 på initiativ av Bengt Turner,
IBF:s tidigare prefekt, som var
ordförande för ENHR fram till sin
död 2007. Nuvarande ordförande är
Peter Boelhower vid OTB Research
Institute for Housing, Urban &
Mobility Studies, Delft University of
Technology, Nederländerna. Detta
nätverk har i dag över 1000 europeiska bostadsforskare och nära 100
institutioner som medlemmar, från
så gott som varje europeiskt land.
Varje år håller man en forskningskonferens på tre eller fyra dagar
någonstans i Europa och vartannat
år håller man medlemsmöten som
väljer nya ledamöter till styrelsen.
Basen i verksamheten är ett tjugotal
arbetsgrupper inom olika delområden. Fyra gånger om året kommer
det ut en medlemstidning som heter
ENHR Newsletter. Två systerorganisationer i andra världsdelar finns
numera: Asian Pacific Network
for Housing Research (APNHR)
samt Latin American Network
for Housing and Urban Research
(LANHUR).
År 2008 inrättade ENHR ett pris
till minne av Bengt Turner – Bengt
Turner Award – för att uppmuntra
yngre forskare att skriva om bostads- och urbanfrågor. Hittills har
priset delats ut fyra gånger i samband med ENHR-konferensen.

ENHR ordförande och ENHRs kansli vid OTB Research Institute for the Built
Environment, Delft, Nederländerna. Från vänster till höger: Kim Scheffelaar, Peter
Boelhouwer och Marietta Haffner
Pristagaren får förutom diplom,
konferensavgiften betald, medlemskap
i ENHR samt stöd att få sin uppsats
publicerad i en internationell forskningstidskrift.
Från starten år 1988 till och med år
2010 har kansliet och redaktionen för ENHR funnits i Gävle.
Redaktör har varit Lawrence Teeland
och redaktionsassistent Gunilla Bloom
Lundqvist. Från 2011 har redaktionen
flyttat till Delft och ny redaktör är
Marietta Haffner, redaktionsassistent
är Kim Scheffelaar.

Årets ENHR-konferens är den
23:e i ordningen och kommer att
hållas i Toulouse i Frankrike 5–8 juli.
Årets tema är: ”‘Mixité’: an urban
and housing issue? Mixing people,
housing and activities as the urban
challenge of the future”. Nästa år
kommer ENHR-konferensen att hållas i Lillehammer, Norge den 24–27
juni och 2012 års tema är: ”Global
impacts on local markets”.
Se vidare ENHRs hemsida:
http://www.enhr.net/

Nytt från biblioteket
Biblioteket vid IBF är en naturlig
del av verksamheten och har gett
service till forskarna sedan starten
och hört till Uppsala universitetsbibliotek sedan 1994. Vi har en
mycket livaktig utlåningsverksamhet
även till andra bibliotek i Sverige
och hela vårt bestånd finns i den
nationella databasen Libris. Inför en
flytt till Uppsala kommer böckerna
att skingras till ämnesbiblioteken

och forskarna få sin service på annat
sätt – genom att besöka sina respektive bibliotek eller via nätet och
de olika möjligheter som ges där.
Men även i fortsättningen kommer
den tryckta boken att behövas och
ett omfattande handbibliotek för
forskarna kommer att finnas kvar
vid institutet.
Ingalill Halvarsson
Bostadsforskningsbiblioteket i Gävle
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Systemskifte i välfärdspolitiken?
Anders Lindbom, professor i statsvetenskap vid IBF,
har utkommit med en bok om den svenska välfärdsstatens utveckling sedan 1990-talets ekonomiska
kris. Boken ger också en bred bild av hur det svenska
politiska systemet idag fungerar. Författaren argumenterar för att den relativt universella välfärdsmodellens breda stöd bland medborgarna har gjort
välfärdssystemet förhållandevis stabilt.
Men vissa välfärdsprogram – t.ex. byggsubventionerna och bostadsbidraget – har visat sig vara mindre
motståndskraftiga än andra beroende på att deras
uppbyggnad ger möjligheter att genomföra besparingar i det fördolda. Dessa besparingar drabbar inte
sällan särskilt svaga grupper som barn till ensamstående föräldrar med låga inkomster.
Den nya svenska välfärdspolitiken präglas vidare av
att:
- Viktiga politiska beslut, t.ex. om pensionsreformen, har tagits i slutna rum istället för efter öppen
debatt.
- Moderaterna har accepterat den svenska välfärdsstatens grundläggande drag, men vill ändra den på
marginalen.
- Pensionärsorganisationerna idag har ett betydande politiskt inflytande, medan LO:s inflytande
har avtagit.
Boken kan köpas i nätbokhandeln.
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