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Genusprojekt ska kartlägga bostadsmarknaden

Projektet ”Att sätta genusperspek-
tiv på boendet? Ett intersektionellt 
perspektiv på bostadsförsörjningen 
och stadsplaneringen med fokus på 
genusrelationer i Sverige” ska råda bot 
på den brist på genusperspektiv som 
tidigare har präglat bostadsforskningen. 
Irene Molina, projektledare och profes-
sor i kulturgeografi vid IBF, har under 
många år studerat den etniska aspek-
ten av ojämlikhet på bostadsmarkna-
den. På senare år har hon börjat fråga 
sig om inte samma strukturer även 
påverkar män och kvinnors olika bo-
stadssituationer. En tidigare studie gjord 
av Irene Molina och Roger Andersson, 
professor i kulturgeografi vid IBF, visar 
att unga kvinnor är särskilt utsatta på 
bostadsmarknaden. 
– När det är kris på bostadsmarknaden 
lämnas människor åt sitt öde och då 
är det redan utsatta grupper som blir 
drabbade, berättar Irene Molina. 

Hon beskriver hur det tidigare 
har funnits ett stort ointresse bland 

forskare att studera boende kopplat till 
genus. Inom planeringsområdet har det 
varit bättre, men där har fokus snarare 
handlat om att skapa tryggare utom-
husmiljöer för kvinnor. Irene Molina in-
tresserar sig framför allt för att studera 
kvinnors villkor på bostadsmarknaden 
ur ett strukturellt perspektiv. 
– Det finns en massa föreställningar 
om vad kvinnor och män vill ha som 
inte bygger på forskning eller studier. 
Bygg- och planeringsbranschen är 
väldigt mansdominerad och därför blir 
det männens ideal och uppfattningar 
som styr utvecklingen av nya bostads-
områden. 

Projektet har redan slutfört en 
delstudie som handlar om HBTQ-
personers situation på hyresmark-
naden. Studien visade att det bland 
privata hyresvärdar förekommer diskri-
minering av homosexuella par som vill 
hyra en bostad. Preliminära resultat av 
en annan delstudie visar att ensamstå-
ende mammor är överrepresenterade 

i miljonprogramsområdena, oavsett 
etnicitet. Statistiken över skilsmässor 
visar att det vid en separation oftast är 
kvinnan som lämnar den gemensamma 
villan och flyttar till hyresrätt. Intervjuer 
med kvinnojourer ska göras för att ta 
reda på hur vanligt det är att kvinnor 
känner sig tvingade att stanna i dåliga 
relationer på grund av att de annars 
inte har någonstans att bo. 

Hittills har fokus i projektet legat på 
miljonprogramsområdena och hyres-
marknaden, men framöver vill Irene 
Molina gärna studera även marknaden 
för hus och bostadsrätter. En intres-
sant fråga att studera är hur bankerna 
behandlar ensamstående kvinnor som 
söker lån för att köpa en bostad. l

Har män och kvinnor olika förutsättningar på bostadsmarknaden? Frågan har tidigare 
inte varit prioriterad inom bostadsforskningen. På IBF pågår nu ett flerårigt forsknings-
projekt som ska kartlägga ojämställda strukturer på bostadsmarknaden. 

OM PROJEKTET

”Att sätta genusperspektiv på boendet?  
Ett intersektionellt perspektiv på bostadsför-
sörjningen och stadsplaneringen med fokus på 
genusrelationer i Sverige” pågår 2015-2019 
och har erhållit 6,4 miljoner kronor i forsk-
ningsbidrag från Vetenskapsrådet. 
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Miljonprogrammet förstärkte könsrollerna
Kvinnor skulle arbeta nära hemmet och dagis. Män skulle använda de nya trafiklederna 
och den utbyggda kollektivtrafiken för att åka till arbetet i en annan del av staden. 
Planeringsidealet som styrde miljonprogrammet var starkt knutet till dåtidens syn 
på den svenska kärnfamiljen. Genusforskning vid IBF visar att dessa strukturer påverkar 
områdena än idag. 

– Planeringsidealen som styrde 
miljonprogrammet lade grunden till 
den segregation som vi ännu ser i 
dessa bostadsområden. Det säger 
Irene Molina, professor i kulturgeografi 
vid IBF, som har studerat utvecklingen 
av det svenska miljonprogrammet ur 
ett genusperspektiv. Hon har frågat sig 
hur man tänkte på 1900-talet när man 
byggde efter de modernistiska pla-
neringsidealen. Resultaten publiceras 
i antologin The Routledge Companion 
to Modernity, Space and Gender under 
2018. 

Den ideologiska grunden i 
miljonprogrammet utgjordes av en 
vilja att lösa bostadsbristen och höja 
bostadsstandarden och samtidigt 
skapa rättvisa i boendet. Därtill ville 
man låta städerna växa utåt och skapa 
en bättre infrastruktur.   

– Man lyckades med allt detta. Proble-
met med idéerna var att de bottnade 
i den tidens syn på den svenska kärn-
familjen, säger Irene Molina. 

Planerarna antog att kvinnorna 
ville och behövde hålla sig inom 
bostadsområdet för att ha nära till 
hem och barn. Därför planerade man 
för att de skulle ha allting i anslut-
ning till hemmet – affärer och övrig 
service, arbete inom serviceyrken och 
barnomsorg. Männen, som på den här 
tiden inte förväntades ta något större 
ansvar för hem och barn, försågs  
däremot med infrastruktur som 
gjorde att de kunde arbeta på annat 
håll. Planeringen bidrog därmed inte 
bara till att knyta kvinnorna rent fysiskt 
till de nya förorterna – den hjälpte 
dessutom till att förstärka den redan 
könsuppdelade arbetsmarknaden för 
lång tid framöver. 

En annan aspekt av planeringen av 
miljonprogrammet som spiller över på 
vår tid är den ursprungligen goda tan-
ken att skapa trygga och bilfria miljöer 
kring bostadshusen. Detta resulterade 
i att man byggde stora bostadskvar-

ter som skildes åt av större vägar 
och trafiklösningar. Trafiksepareringen 
hindrade effektivt möjligheterna för 
människor att röra sig mellan olika 
bostadsområden och upplåtelsefor-
mer, vilket hjälpte till att tidigt fastställa 
segregationsmönstren.
– Det ingick inte i planeringsidealet 
att skapa socioekonomiskt blandade 
bostadsområden. Resultatet blev 
därmed att det långt utanför stadskär-
nan bildades öar av klassuppdelade 
bostadsområden.

Forskarna har kunnat se hur den 
ursprungliga klassuppdelade segrega-
tionen de senaste decennierna har 
tagit en ny form i och med större 
invandring. Den invandrade befolk-
ningen har hamnat i de områden som 
var uppbyggda enligt idealet att de 
svenska arbetarkvinnorna skulle hålla 
sig inom sina bostadsområden. 
– Segregationen är fortfarande 
genusrelaterad, men idag har de 
svenska arbetarkvinnorna ersatts av 
kvinnor med utländsk bakgrund som 
fastnar i de här områdena med sämre 
rörlighet mot stadskärnan, förklarar 
Irene Molina. l

Krigsbarns psykiska ohälsa kan gå i arv
Psykisk ohälsa förknippad med utsatthet under barndomen kan överföras till nästa  
generation. Det visar en ny studie av andra generationens finska krigsbarn som  
evakuerades till Sverige under andra världskriget. Studien är gjord av Torsten Santavirta, 
forskare i nationalekonomi vid IBF, tillsammans med forskningsinstitutet National 
Institutes of Health (NIH) i USA och Helsingfors universitet.

Resultatet gäller döttrar vars 
finska föräldrar kom som krigsbarn 
till Sverige under andra världskriget. 
Studien visar att de i högre grad 
har drabbats av psykisk ohälsa som 
vuxna än vad deras kusiner vars 
föräldrar bodde kvar i Finland under 
kriget har. Skillnaderna mellan könen 
är tydliga. För söner finner man 
inget statistiskt signifikant samband. 
Det är döttrarna till kvinnliga krigs-
barn som är mest utsatta och som 
har störst skillnad mot sina motsva-
rande kusiner.

– Syftet med barnförflyttningarna 
under kriget var att skydda barnen 
från de omständigheter som kriget 
mellan Finland och Sovjetunionen 
förde med sig. Att våra resultat 

tyder på så pass långtgående 
konsekvenser för psykisk ohälsa är 
anmärkningsvärt och understryker 
vikten av att noggrant väga för- 
och nackdelar vid utformning av 
åtgärder i samband med komplexa 
nödsituationer som bland annat krig 
och naturkatastrofer ofta leder till, 
säger Torsten Santavirta, docent i 
nationalekonomi vid IBF.

Forskarna har i en tidigare 
studie sammanlänkat data över de 
finska krigsbarnsårskullarna födda 
1933-1944, med det komplet-
ta krigsbarnsregistret över barn 
som återvände till sina biologiska 
familjer efter krigets slut (49 000 
barn). Registren har samkörts 
med data över alla intagningar på 

sjukhus i Finland med 
anledning av psykisk 
ohälsa under åren 
1971-2011. Syftet 
var att studera hur 
krigsbarnserfaren-
heten har påverkat 
individerna under 
vuxenlivet. I den studien fann man 
att de kvinnliga krigsbarnen löpte en 
förhöjd risk att insjukna i depression 
jämfört med sina icke-ivägskickade 
systrar medan inget samband fanns 
för män.

I den nya aktuella studien har 
forskarna alltså identifierat barnen 
till individerna i den tidigare studien, 
och studerat data över deras 
intagningar på sjukhus på grund av 
psykisk ohälsa under 1971-2012.
– Sambandet mellan mödrars 
krigsbarnsvistelse och döttrars 
psykiska ohälsa kvarstår efter att vi 
kontrollerar för föräldrars psykiska 
ohälsa, vilket tyder på att det inte 
är föräldrarnas psykiska ohälsa i sig 
som framkallar sambandet. Studien 
fastställer dock inte mekanismerna 
genom vilka sambandet mellan de 
upplevda krigsbarnserfarenheterna 
och psykisk ohälsa i nästa genera-
tion uppstår, och det kan finnas flera 
tänkbara förklaringar till det, säger 
Torsten Santavirta. l
 Text: Elin Bäckström

FINSKA KRIGSBARN. Studien visar att 
döttrar, vars finska föräldrar kom som krigsbarn 
till Sverige under andra världskriget, löper högre 
risk att drabbas av psykisk ohälsa.

Torsten Santavirta

Foto/bild: Creative Commons BY 4.0 lisens. Källa: Krigsmuseet i Finland



Över 400 bostadsforskare väntas till 
Uppsala i juni nästa år när det är IBF:s 
tur att arrangera den stora internation- 
ella bostadskonferensen ENHR.

Konferenstemat ”More together : more apart” 
betonar behovet av att studera migration, förtätning 
och segregation utifrån ett helhetsperspektiv, snarare 
än som separata processer. Utöver tvärvetenskapligt 
och internationellt forskningsutbyte ska konferensen 
även ge möjlighet för andra aktörer att ta del av 
internationell akademisk expertis på detta område. 
Därmed ska konferensen bidra till att sprida kunskap 
om migration, förtätning och segregation i Uppsala 
och på andra ställen. 
 Konferensen kommer att hållas i Universitetshuset 
och på Ekonomikum. Deltagarna representerar de 
samhällsvetenskapliga forskningsdisciplinerna, samt 
arkitektur och samhällsplanering. Under tre dagar 
kommer de att att kunna ta del av föreläsningar, 
seminarier och studiebesök som belyser konferens-
temat. l

Läs mer: 
www.enhr2018.com

Kära läsare,
det här blir min sista spalt som 
prefekt för IBF då mitt uppdrag går 
ut vid årsskiftet. Det har varit en 
fantastisk resa att tillsammans med 
duktiga och engagerade kollegor 
leda IBF, vilket jag har haft äran att 
göra sedan hösten 2013. 
 Min övertygelse om att det 
behövs forskning om boendet och 
städernas utveckling, mer än på 
länge, består. Jag tycker mig se ett 
växande intresse för frågorna från 
en mångfald av aktörer på nationell, 
regional och lokal nivå. Vårt delta-
gande i medier, på konferenser och 
seminarier, samt i dialogerna om en 
strategisk omformning av den kom-

mande urbana politiken, efterlyses 
väldigt ofta. Detta har inneburit och 
kommer i framtiden att fortsätta 
innebära en utmaning att stärka 
våra strategier och metoder för 
samverkan med andra forskare och 
med övriga aktörer i det omgivande 
samhället. 
 Det senaste Bostadsmötet med 
ett brett och entusiastiskt deltag-
ande blev en bekräftelse på att vi 
fortsätter på rätt väg. Vi lyckades 
ännu en gång samla politiker, prak-
tiker, civilt samhälle och forskare 
under två händelserika och inspire-
rande dagar. 
 När jul- och nyårsfiranden 
närmar sig gör vi inte bara bokslut 

för budgeten, utan också för vad vi 
åstadkommit under detta forsk-
nings- och samverkansår. Som vi 
kan läsa i det här dubbla numret av 
nyhetsbrevet verkar resultatet vara 
positivt och uppmuntrande.  
 Det känns väldigt spännande 
men samtidigt lite pirrigt att gå till-
baka till livet som ”vanlig forskare”. 
Jag vill tacka alla för de gångna åren 
och önska alla 
läsare en riktigt 
god jul och ett 
gott 2018! l

Irene Molina,
professor i kultur- 
geografi och prefekt 
vid IBF.
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Den 1 januari övertar statsvetaren Nils 
Hertting prefektskapet på IBF. 

Nils Hertting är docent och universi-
tetslektor i statskunskap. Hans forskning 
är inriktad på urbanpolitik och demo-
krati- och styrningsfrågor på lokal nivå. 
Nils är sedan många år en känd profil 
på IBF. I mitten av 90-talet antogs han 
som en av institutets första doktorander. 
De senaste åren har han delat sin tid 

mellan att vara forskare vid IBF och universitetslektor och 
studierektor på statsvetenskapliga institutionen – uppdrag 
han nu lämnar för att ägna sig åt IBF på heltid. 
– Jag tror mycket på den disciplinförankrade mångveten-
skapen och vill fortsätta arbetet med att utveckla IBF till 
en förebild för andra liknande verksamheter inom Upp-
sala universitet. Att vårt temaområde idag är politiskt mer 
relevant än på många år är uppenbart. Samtidigt innebär 
utvecklingen på bostadsmarknaden och i våra städer att vi 
som forskare måste utveckla våra teorier och skärpa våra 
metoder, säger Nils Hertting. 
 IBF:s avgående prefekt Irene Molina kommer att vara 
kvar vid IBF i egenskap av forskare och kommer även 
fortsättningsvis att leda arbetet med det nystartade  
Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. l

Nils Hertting ny prefekt vid IBF

Bostadsmöte med socialt fokus 

Prefekten
har ordet

För första gången höll Bostadsmötet 
till i Universitetshuset, som precis slagit 
upp portarna efter en lång tids renovering. 
Bland deltagarna fanns representanter 
från såväl privat som offentlig sektor. Flera 
ideella organisationer fanns också på plats, 
liksom ett stort antal representanter från 
Hyresgästföreningens olika regionförbund. 
Genom ett sponsrat samarbete med Upp-
sala kommun kunde ett 20-tal studenter 
i år erbjudas platser på konferensen.

IBF:s prefekt Irene Molina inledde 
Bostadsmötet tillsammans med Uppsalas 
kommunalråd Erik Pelling (S). Därefter 
följde fyra plenarföreläsningar från olika 
vetenskapsdiscipliner. Förutom IBF:s egna 
forskare Bo Bengtsson, statsvetenskap, 
och Stina Fernqvist, sociologi, var Anna-
Sara Lind från juridiska institutionen och 
Marcus Knutagård från Socialhögskolan 
i Lund inbjudna för att ge sina perspektiv 
på temat Rätten till bostad. Under de fyra 
sessionsblocken som sedan följde fick 
deltagarna välja mellan 16 olika sessioner, 

där IBF:s forskare tillsammans med prak-
tiker och forskare från andra institutioner 
delade med sig av sina erfarenheter och 
forskningsresultat. Flest besökare lockade 
sessionen ”Flyktinginvandring och segrega-
tion: ny bosättningsstrategi för nyanlända 
nationellt och lokalt?” med presentationer 
från den pågående Mottagandeutredningen 
på Regeringskansliet och Uppsala kommun.

Dag två inleddes med att Formas höll 
ett frukostmöte med anledning av den 
nya utlysningen ”Forskning för en social
bostadspolitik”. Efter förmiddagens session- 
er samlades alla åter i aulan för att ta del av 
en paneldebatt, där organisationsföre- 
trädare och politiker försökte besvara 
frågan ”Bostad åt alla – men hur?” Konfe-
rensens sista anförande hölls av Alf Karlsson 
(MP), statssekreterare till bostadsminister 
Peter Eriksson. Alf Karlsson redogjorde för 
regeringens bostadspolitik och efter att 
ha belyst några konkreta budgetsatsningar, 
följde en frågestund ledd av IBF:s professor 
i kulturgeografi Roger Andersson. l

Drygt 200 deltagare från olika organisationer och myndigheter fanns på plats när IBF:s  
samverkanskonferens Bostadsmötet gick av stapeln i Uppsala den 17-18 oktober. Konferen-
sen var den 16:e i ordningen och hade temat Rätten till bostad – utmaningar och strategier. 

PANELDEBATT I AULAN. Medverkade (från vänster): Daniel Carlenfors, ordförande i Alla ska kunna bo kvar, Nooshi Dadgostar (V), bostadspolitisk talesperson,  
Åsa Johansson, ordförande i SABO:s styrelse, Therez Olsson (M), kommunalråd i Uppsala, Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige, Martin Hofverberg, boende- 
ekonom Hyresgästföreningen och Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala. Moderator var IBF:s forskare i sociologi Dominika Polanska.

Från ovan: Nooshi Dadgostar 
(V) i paneldebatten, Bo Bengtsson 
(IBF) håller plenarföreläsning, vy 
över publiken i aulan. 
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IBF arrangerar internationell  
konferens om bostadsforskning
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Från början hade norrmannen Ståle Holgersen tänkt att göra en jämförande studie 
mellan Oslo och Malmö, men snart blev han så uppslukad av Malmös ekonomiska 
utveckling att han helt enkelt skippade den norska delen. Nu har han gett ut sin analys 
av Malmö i bokform. 

Ny bok beskriver Malmös ekonomiska  
utveckling ur ett kritiskt perspektiv  

I Staden och kapitalet. Malmö i 
krisernas tid studerar IBF:s kulturgeo-
graf Ståle Holgersen stadsutveckling-
en i Malmö ur ett kritiskt perspektiv.

– Malmö är en extremt spännande 
stad att forska om. Allt finns i Malmö, 
berättar Ståle Holgersen.

I boken redogör Ståle Holgersen 
för Malmös ekonomiska utveckling 
ända sedan 1800-talet, men fokus 
ligger på den utveckling som har 
skett i Malmö de senaste 30-40 
åren. Staden har på kort tid gått från 
att vara en industristad till en post- 
industriell stad, som profilerar sig 
som kunskaps- och evenemangsstad 
och som även har en ekologisk 
profil.
– Förvandlingen bottnar i den 
ekonomiska krisen på 70-talet. Att 
den blev djupare i Malmö kan delvis 
förklaras av att staden satsade på att 
följa det industriella spåret längre än 

de flesta andra europeiska städer, 
förklarar Ståle Holgersen.

Han beskriver hur Malmö, i 
likhet med alla andra städer och 
kommuner, har satsat allt på den 
nyliberala idén att pengar, jobb och 
entreprenörsanda ska sippra ner till 
alla stadens invånare.
– Problemet är så klart att alla 
städer i hela Sverige och stora delar 
av världen har tänkt precis samma 
sak. Alla städer har velat attrahera 
rika invånare som genererar stora 
skatteintäkter och varit nöjda om de 
fattiga flyttade till grannkommunen.

Ståle Holgersen tycker inte att 
strategin att bygga för de rika har 
fungerat. Snarare än att pengar och 

Ståle Holgersen är Wallanderstipen-
diat och post-doc i kulturgeografi vid 
IBF. Staden och kapitalet. Malmö i 
krisernas tid. baseras på doktors-
avhandlingen The rise (and Fall?) 
of Post-Industrial Malmö. 

MALMÖ LIVE. I de gamla hamnkvarteren har ett nytt område med hotell-, kongress- och konsertanläggning vuxit fram. Malmö Live Konserthus kritiseras för att 
vara Malmö stads dyraste investering någonsin. Byggnaden är ritad av det danska arkitektkontoret Schmidt Hammer Lassen. 

”Frågan man måste ställa sig, är om turism, 
shopping och konferensverksamhet verkligen 
kommer att vara det som driver Malmös till-
växt under de kommande 30-40 åren.”

resurser har sipprat ner och gynnat 
alla invånare, har den lett till en ökad 
segregering. I skuggan av Turning 
Torso har det vuxit fram ett Malmö 
med fattigdom och arbetslöshet. 
Lika välkänd som Malmö är för det 
välbärgade området Västra 
hamnen, lika ökänd är staden 
för områden som Rosengård.

Stora ekonomiska kriser 
leder ofta till stora föränd-
ringar, också i synen på hur vi 
ska planera våra städer. Ståle 
Holgersen menar att den 
pågående ekonomiska krisen, som 
började 2008, kommer att trans-
formera det kapitalistiska systemet 
radikalt. I och med detta tror han 
också att det nyliberalistiska sättet 
att planera städer går mot sitt slut.
Hans slutsats är att, på samma sätt 
som Malmö på 70- och 80-talen 
drog satsningarna på industristaden 
för långt, finns det en risk att staden 
nu även satsar ”för länge” på det 
nyliberalistiska planeringsidealet. 

I detta avseende ifrågasätter han 
till exempel om den nya hotell-, 

kongress- och konsertanläggningen 
Malmö Live, kommunens dyras-
te investering någonsin, verkligen 
kommer att kunna räknas hem på 
sikt. Att bygga hotell, kongress- och 
konsertanläggningar för att attrahe-

ra kapital är ju precis det 
”alla” städer har gjort de 
senaste 30 åren. Frågan 
man måste ställa sig, 
menar Ståle Holgersen, 
är om turism, shopping 
och konferensverksamhet 
verkligen kommer att vara 
det som driver Malmös 

tillväxt under de kommande 30-40 
åren. I det avslutande kapitlet målar 
han upp tre framtidscenarier för 
Malmö år 2030, där han spekulerar  
i trender och tendenser när det 
gäller stadspolitik och ekonomi.

– Den ekonomiska kris som vi 
nu bevittnar är unik, eftersom den 
sammanfaller med den ekologiska 
krisen. Genom att lösa den ena 
krisen, riskerar vi att förvärra den 
andra. Samtidigt har vi även politisk 
instabilitet och stora sociala pro-
blem, säger Ståle Holgersen. l
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”Bostäder till överkomliga priser för alla! Omdefinierade roller 
för offentlig och privat sektor” (eng. ”Affordable housing for all! Rede-
fining the roles of public and private sector”) var temat för Europas 
största bostadsforskningskonferens som hölls i början av september. 
 Konferensen – som flyttar runt mellan Europas städer – anordnas 
årligen av forskarnätverket European Network for Housing Research 
(ENHR). I år var platsen Albaniens huvudstad Tirana.

Temat speglades främst i konferensens plenarföreläsningar. Bland 
annat behandlades spänningen mellan bostaden som en mänsklig rättig-
het och bostaden som en vara, vilka roller socialbostäder kan spela för 
att tillhandahålla bostäder till överkomliga priser, hur internationella 
investerare kan påverka bostadspriser och bostadstillgång, nya former 
för ägandet av egna hem, liksom vad som överhuvudtaget menas med 
överkomliga priser och hur överkomligheten ska beräknas. 

Förutom plenarföreläsningarna hölls också cirka 20 parallella 
gruppsessioner med forskningspresentationer inom olika områden, 
som till exempel boende och hälsa, fastighetsrätt, arkitektonisk utform-
ning av bostadshus, och bostadsmarknadens dynamik. Särskilt välbesökt 
var gruppsessionen om boendegemenskaper. 

Vidare anordnades studiebesök till några olika bostadsomåden i 
Tirana. Staden har växt snabbt de senaste åren, samtidigt som stads-
planeringen inte riktigt hunnit med. Detta har bland annat gjort att 
flerfamiljshusen i vissa områden står väldigt tätt (till exempel i stadsde-
len Fresku), medan andra områden domineras av oplanerad bebyggelse 
av småhus av varierande standard (till exempel Bathore-området). Det 
som slog mig mest med Tirana var dock hur färgglada och utsmyckade 
många hus var. 

Sammanfattningsvis var konferensen väldigt lärorik och tanke-
väckande. Dock saknade jag det rumsliga perspektivet på bostadsför-
sörjning, till expempel frågor kring markkostnader, var man ska bygga 
nya bostäder och vem som bor var. Dessa frågor 
kommer att få större uppmärksamhet vid nästa 
ENHR-konferens, som IBF arrangerar i Uppsala 
26-29 juni 2018. Temat blir då ”More together, 
more apart: Migration, densification, segregation” 
(ungefär ”Mer tillsammans, mer isär : migration, 
förtätning, sergregation”). Gå gärna in på konfe-
rensens hemsida www.enhr2018.com om du vill 
veta mer! l

Ina Blind, forskare i nationalekonomi 

Krönikören:
Vad är överkomliga bostadspriser?

STADSVYER I TIRANA. Uppifrån: Utkanten av Fresku, 
bostadshus i närheten av marknaden Pazari i Ri, kafé i 
centrala Tirana.

David Harvey fyllde Rikssalen 

Marxismen var också utgångs-
punkten i David Harveys föreläsning 
i Rikssalen på Uppsala slott, där 500 
personer hade samlats för att höra 
den kände brittisk-amerikanske pro-
fessorn hålla föreläsningen Visualizing 
Capital. Föreläsningen avslutades 
med en 30 minuter lång frågestund 
där David Harvey besvarade frågor 
från publiken. 

Efter föreläsningen följde ett 
mingel, där åhörarna fick möjlighet 
att diskutera vidare och även ställa 
sina frågor direkt till David Harvey.  
Det stora intresset för David  
Harveys teorier återspeglas även 

i att filmerna från föreläsningen har 
lockat ovanligt många tittare på 
universitetets filmkanal. 

David Harvey har sedan tidi-
gare band till Uppsala universitet. 
1960-1961 var han post-doc vid 
kulturgeografiska institutionen och 
år 2000 utnämndes han till heders- 
doktor vid Uppsala universitet. 
Under sitt besök på IBF gav David 
Harvey också ett forskarseminarium 
och kommenterade doktorandernas 
arbeten. l

Årets upplaga av Uppsala Lecture in Housing and Urban Research lockade ovanligt 
många besökare. Orsaken var förstås att årets föreläsare var David Harvey, en legendar 
inom forskningsfältet urbana studier och världskänd för sina tolkningar av marxismen. 
  

Foto: Mikael Wallerstedt

DAVID HARVEY
David Harvey är professor i antropologi och 
geografi vid the Graduate Center of the City 
University of New York (CUNY). Han är en 
världsledande teoretiker inom fältet urbana 
studier. Hans 26 böcker tillhör urbanforskningens 
mest lästa och hans webb-sända lektioner om 
Marx’ Kapitalet följs av miljoner runt om i världen. 
David Harvey har haft stor betydelse som geo-
graf, urbanforskare och förnyare av marxismen. 

Se filmerna från föreläsningen: 
https://media.medfarm.uu.se/ 
play/kanal/43/ 



PUBLIKATIONER
Forskning synliggör sambandet mellan det svenska bruksarbetet och den  
transatlantiska slavekonomin 

I antologin Labour, 
Unions and Poli- 
tics under the 
North Star. The 
Nordic Count- 
ries, 1700-2000 
redogör Göran 
Rydén, professor 
i ekonomisk 

historia vid IBF, tillsammans med 
kollegan Chris Evans vid University 
of South Wales, i ett kapitel för 
1700-talets svenska järntillverkning 
i ett globalt sammanhang. 
 Den nordiska arbetslivshistoriska 
forskningen har länge fokuserat på 

nationella förhållanden. Den har 
vidare främst behandlat framväxten 
av det moderna välfärdssamhället, 
och sällan undersökt äldre tiders 
arbetsliv. Den nya antologin har 
ambitionen att ändra på detta. 
Antologin innehåller artiklar som 
utvecklar synen på det nordiska 
arbetslivet utifrån en vidare tidsram 
och i ett mer globalt perspektiv.
 I kapitlet ”Connecting Labour. 
Organizing Swedish Ironmaking in 
an Atlantic Context” belyser Göran 
Rydén och Chris Evans hur arbetet 
med att tillverka det för svenskt 
vidkommande så viktiga stångjärnet 

var helt integrerat i ett globalt sam-
manhang, där andra viktiga noder 
var engelsk ståltillverkning, afrikansk 
slavhandel och sockertillverkning på 
karibiska plantager.
 Artikeln visar dessutom att det 
inte endast var manliga lönearbetare 
som var integrerade i ett större 
globalt system, utan att detta även 
gällde kvinnorna och det hushålls-
baserade arbetet. l
 Göran Rydén & Chris Evans (2017) 
”Connecting Labour. Organizing Swedish Iron-
making in an Atlantic Context” i Labour, Unions 
and Politics under the North Star. The Nordic 
Countries, 1700-2000. Berghahn Books.    

Historiska orsaker bakom skillnaderna på bostadsmarkanderna 
i Tyskland och USA 

Varför har tyskspråkiga länder lägre 
andel bostäder med äganderätt än 
engelsktalande länder? Frågan är 
inte ny – den ställdes redan 1980 
av Jim Kemeny, professor emeritus i 
sociologi vid IBF. 
 I sin nyutkomna bok Homeowner- 
ship, Renting and Society: Historical 
and Comparative Perspectives tar 
Sebastian Kohl, forskare i sociologi 
vid IBF, sig an samma frågeställning 
och gör en historisk jämförelse av 
bostadsmarknadens utveckling i 
Tyskland och USA. 
 Före finanskrisen 2008 var nästan 
70 procent av bostäderna i USA 
äganderätter, jämfört med cirka 45 
procent i Tyskland, som istället har 
en lång tradition av en stark hyres-
sektor. Men hur har det kommit att 
bli så?
 Tidigare förklaringar som baserar 
sig på skillnader i kultur, bostadspo-
litik eller socioekonomiska faktorer 

kan inte enskilt förklara de stora 
skillnaderna länderna emellan.
– Mitt bidrag med boken är att 
ge en mer historisk förklaring än 
vad tidigare studier har gjort, säger 
Sebastian Kohl.
 Med hjälp av statistiska modeller 
över den urbana utvecklingen pre-
senterar Sebastian Kohl nya bevis 
som visar att gapet mellan ägande-
rätter och hyresrätter i amerikanska 
och tyska städer fanns redan runt år 
1900. Genom en historisk studie av 
Tyskland och USA följer Sebastian 
Kohl utvecklingen av stadsplanering-
en, bankväsendet och byggsektorn 
för att se vilka skillnader som gjort 
att ländernas bostadsmarknader har 
slagit in på så olika vägar.
 Sebastian Kohl menar att det 
är institutionernas historiskt olika 
utveckling som ligger till grund för 
de skillnader som vi ser idag.
– En kritisk period var den från 

1870 till 1910-
talet då urbaniser- 
ingen drevs framåt 
i snabb takt. Till 
exempel öppnade 
bankerna i USA 
tidigt upp för fler 
privata låntagare 
och detta gynnade äganderätten. 
Delar av det tyska bankväsendet 
visade istället en preferens för att 
finansiera byggandet av hyreshus.
 Homeownership, Renting and 
Society: Historical and Comparative 
Perspectives innehåller en omfattan-
de sammanställning av statistik över 
fördelningen mellan ägarrätter och 
hyresrätter i ett stort antal länder. 
Boken vänder sig till såväl forskare 
och forskarstuderande, som yrkes-
verksamma och politiker. l
 Sebastian Kohl (2017) Homeownership, 
Renting and Society: Historical and Comparative 
Perspectives. Routledge. 
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Torsten Santavirta, forskare i nationalekonomi, har 
beviljats 4,4 miljoner i forskningsanslag från Vetenskaps-
rådet för projektet Bland vänner och ovänner: Färdig- 
heter, social interaktion och mobbning i lågstadiet.

TJÄNSTELÄGET
Özge Altin har anställts som doktorand i sociologi 
från och med 28 augusti 2017.

Simon Birnbaum har anställts som forskarassistent 
i statskunskap från och med 1 april 2017.

Åsa Bråmå har anställts som forskare i kulturgeografi 
från och med 1 maj 2017.

Miguel A. Martínez har anställts som professor 
i sociologi, ssk bostads- och urbansociologi, från och 
med 1 mars 2017.

Mohammad Sarraf har anställts som forskare 
i samhällsplanering från och med 1 januari 2017.  

Ann-Sofie Wigg Bodin har anställts som 
vik. administrativ assistent från och med 1 juni 2017.

Mattias Öhman har anställts som forskare 
i nationalekonomi från och med 1 juli 2017.

Segregation:  Vad menas och hur mäts den? 

Forte har publicerat forskningsrapporten Forskning i korthet #9 – Segregation:  Vad 
menas och hur mäts den? som är skriven av IBF:s forskare Roger Andersson, Mats 
Franzén och Lina Hedman, tillsammans med Hans Lindberg. 

Forskning i korthet är en serie publikationer från forskningsrådet Forte som kort 
beskriver kunskapsläget inom ett utvalt område. l

Rapporten kan beställas på Fortes hemsida:
forte.se/publikation/fk-segregation/

Susanne Urban föreläste 
om integration vid svenska 
ambassaden i Washington
Susanne Urban var en av talarna när 
svenska ambassaden i Washington bjöd 
in till ett heldagsseminarium för att 
presentera svensk forskning om stora 
samhällsutmaningar. 

Seminariet hölls i oktober och IBF:s forskare i sociologi 
Susanne Urban var en av representanterna från 
Uppsala universitet, som tillsammans med fyra andra 
lärosäten fick möjligheten att berätta om sin forskning 
på tre olika teman. Hon talade om migration till Sve-
rige och inkludering i arbetsmarknaden under temat 
Towards inclusive labor markets and societies in the age 
of migration. 
 Susanne Urban belyste även de senaste årens 
glidning av begreppet integration, som har gått från 
att syfta på integration som en ömsesidig process i 
samhället till att inflyttade individer ska integreras till 
en nationell enhet. Hon kritiserade även tendensen 
att skylla samhällets strukturella problem på enskilda 
bostadsområden. l
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Hur kan staden hålla samman?
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studentlitteratur.setid: 6 februari kl. 8.15-9.15
plats: Seminarierummet på IBF, Trädgårdsgatan 18
 
program  
8.15 Frukost serveras 
8.30 Författarpresentation av boken Integration och grannskap 
9.00 Frågestund 

Moderator: Nils Hertting, prefekt vid IBF

 
Boksläpp 
IntegratIon och grannskap – HUR KAN STADEN HåLLA SAMMAN? 
författare: susanne urban

FLER TILLFÄLLEN

14 mars 
Linköpings universitet,  
campus Norrköping

28 mars 
ABF-huset, Stockholm
Kontakta Susanne Urban  
för mer information:  
susanne.urban@ibf.uu.se

Boken tar upp den ständigt aktuella frågan om hur grannskapet kan vara en del av samhällets integration.  
Den beskriver hur olika ideal har dominerat vid olika tidsperioder, vilka olika teoretiska ansatser och bakomliggande 
antaganden som görs och vilket empiriskt stöd det finns för dem. 

Boken ger en översikt av olika teoretiska förhållningssätt, nyckelbegrepp och forskning med relevans för arbete med 
samhällsbyggande, socialt arbete och integration. Exempel och empiriska forskningsresultat från Sverige lyfts särskilt 
fram.

Integration och grannskap riktar sig främst till studenter på grund- och fortsättningsnivå, t.ex. inom sociologi, socialt 
arbete, kulturgeografi, etnicitet och migration, samhälls- och kulturanalys samt samhällsplanering. Den är även riktad 
till beslutsfattare och personer som arbetar med stadsdelsutveckling och samhällsplanering samt journalister och en 
intresserad allmänhet.


