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Nyheter från Institutet för bostads- och urbanforskning

Mångfaldens dilemman
– Aktuell forskning om integration och segregation
Under hösten har flyktingströmmarna till och genom Europa vuxit dramatiskt på
grund av kriget i Syrien och andra konflikter. Intresset för forskning inom de politiskt
brännbara fälten migration, integration och segregation är stort. Nu släpper IBF två
böcker som sammanfattar flera års forskning på området.
– Dessa frågor är mer aktuella än
någonsin efter höstens flyktingkris
i Europa och dess konsekvenser för
EU och inte minst för Sverige. Frågorna
har dock haft hög aktualitet i ett par
decennier. Det gäller frågor som
flyktingars placering över landet,
integrationsförlopp, segregation och
utsatta bostadsområden, säger Roger
Andersson, professor i kulturgeografi.
De två böckerna Mångfaldens
dilemman – Medborgarskap och integrationspolitik och Mångfaldens dilemman
– Boendesegregation och områdespolitik
publiceras parallellt och baseras på ett
mångårigt forskningsprogram vid IBF.
Böckerna bygger på ar tiklar av författare från olika samhällsvetenskapliga
discipliner och tar upp flyktingrelaterade frågor.
Den ena boken fokuserar på integrationspolitik, demokrati och medborgarskap. Den andra boken handlar
om boendemönster, segregation och
utsatta bostadsområden. Redaktörer
är Bo Bengtsson, Gunnar Myrberg
och Roger Andersson.

– Forskningsprogrammet Mångfaldens
dilemman har bedrivits under flera år
med stöd av Forte och böckerna är ett
sätt att sprida vår forskning till en läsekrets som normalt inte följer forskning
som publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter, förklarar Gunnar
Myrberg, docent i statsvetenskap.
Böckerna vänder sig bland annat
till tjänstemän och politiker som
arbetar med och intresserar sig för
frågor om boendesegregation och
integrationspolitik, men de ska även
kunna användas som seminarieunderlag inom olika högskoleutbildningar.
– Intresset för forskning inom migration, integration och segregation
är stort. Vår forskning kring temat
avslutas inte med denna publicering.
Vi hoppas att flera av bidragen kan
inspirera andra att fördjupa sig i frågor
kring bostads- och urbanpolitik och
de integrations- och segregationsfrågor som framöver sannolikt får en
allt större plats i samhällsdebatten,
säger Bo Bengtsson, professor i statsvetenskap. l

OM FORSKNINGSPROGRAMMET MÅNGFALDENS DILEMMAN
Välfärdsstater i dagens mångkulturella samhällen står inför ett antal dilemman, t.ex. mellan att sträva efter frihet och jämlikhet för individer och att tillmötesgå kollektiva intressen, mellan att sträva efter integration av medborgare och att acceptera, eller rentav uppmuntra, att människor också ingår
i etniskt baserade gemenskaper. I forskningsprogrammet Mångfaldens dilemman, som har delfinansierats av forskningsrådet Forte, vill vi undersöka vilka
konkreta uttryck dessa dilemman tar sig i en urban kontext. Forskningsprogrammet baseras på den forskning om etniska relationer, bostadssegregation,
storstadspolitik och lokalt politiskt deltagande som IBF har utvecklat sedan mitten av 1990-talet. Webb: www.ibf.uu.se/forskning/mangfaldensdilemman

Flyktingmottagandets geografi

Vid integrationspolitikens vägskäl

Invandringen till Sverige har under fyra decennier dominerats av flykting- och
anhöriginvandring. Det politiska dilemmat har länge varit att säkerställa tillgång
till bostad samtidigt som det ska finnas möjligheter till arbete för de nyanlända. En
studie av invandrade från Irak, Iran och Somalia visar att det finns stora skillnader
i sysselsättning beroende på var i Sverige man först bosatte sig.

Medborgarskap och integrationspolitik är områden som under lång tid har intresserat
forskare vid IBF. Dessa politikområden har under senare tid tilldragit sig ökad uppmärksamhet. Hur har integrationspolitiken utvecklats – och vad händer i framtiden?

3900
1950
390

Stockholm

Göteborg

Malmö

FÖRSTA
BOSTADSORT.
Flyktingar från Irak,
Iran och Somalia
1995-2004 som
ingår i studien.

måste få en mer samlad analys,
berättar Roger Andersson, professor i kulturgeografi.

Hällefors
Avesta
Vetlanda
Östersund
Bollnäs
Katrineholm
Jönköping
Borås
Skövde
Stockholm
Falun-Borlänge
Norrköping
Växjö
Malmö
Gislaved
Skellefteå
Lycksele
Örnsköldsvik
Sollefteå

Roger Andersson har studerat
bosättningens betydelse för nya
flyktingars sysselsättning på några
års sikt på tre nivåer; arbetsmarknadsregioner, kommuner och
bostadsområden. En omfattande
statistisk analys har genomförts
där invandrade från Irak, Iran och
Somalia under åren 1995-2004
följts under en sexårsperiod med
fokus på sysselsättningsutfall.
I studien ingår personer i arbetsför ålder som har stannat i Sverige
under hela uppföljningsperioden.
– Personliga förutsättningar, som
till exempel utbildningsnivå, spelar
förstås störst roll, men det är ändå
intressant att se om bostadsorten
har betydelse för sysselsättningen.
För att kunna studera just
bostadsortens betydelse har Roger
Andersson i sina analyser kontrollerat för individuella egenskaper
som utbildningsnivå, familjesituation,
ålder, kön och etnisk bakgrund.
Hänsyn har också tagits till föräldraledighet och studier.
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REGIONNIVÅ. Statistiskt signifikanta sysselsättningsutfall fem år efter arbetsmarknadsregionstart
(efter kontroll för individegenskaper). Lägre än 1 =
sämre sysselsättningsutfall; högre än 1 = bättre utfall
än genomsnittsregionen Eskilstuna.

hamnar högt upp på listan över de
arbetsmarknadsregioner som har
högre andel nyanlända i arbete,
medan situationen är sämre i till
exempel Malmö. På kommunnivå
återfinns sexton av de främsta tjugo
kommunerna i Stockholmsregionen.
Att förklara varför utfallen
varierar så starkt geografiskt kräver
ytterligare forskning.
– Solidaritet kommuner emellan är nödvändig, inte minst när
antalet flyktingar är mycket stort,
men kunskaper om integrationens
geografiska variationer bör rimligen
tillåtas informera arbetet med en
ny strategi för flyktingmottagandet,
säger Roger Andersson. l

Efter sex år i Sverige har 37 procent av de invandrade sysselsättning. Resultaten visar att det finns
en betydande variation i sysselsättning beroende
på var i landet
LÄS MER
man först bosatStudien presenteras i kapitlet ”Flyktingmottagandets geografi – en
te sig. Hällefors,
flernivåanalys av integrationsutfallet för tio årskohorter av invandraAvesta, Vetlanda
de från Somalia, Irak och Iran” i Mångfaldens dilemman – Boendesegregation och områdespolitik.
och Östersund

För att förstå integrationspolitikens
förutsättningar är det viktigt att göra
en historisk analys. I kapitlet ”Mångfaldens vägskäl – om integrationspolitikens stigberoende” studerar statsvetarna Bo Bengtsson, IBF, och Karin
Borevi, Södertörns högskola, den
svenska integrationspolitikens utveckling
med stöd av teorier
om ”stigberoende”.
Dessa teorier säger
att när politiken väl
slagit in på en väg,
är det mycket svårt
Bo Bengtsson,
att senare byta spår.
professor
i statsvetenskap
Det beror på att
etablerade institutioner uppfattas som
effektiva och legitima och dessutom
försvaras av starka intressen.
– Stigberoende är en intressant
utgångspunkt om man vill förstå
politiken. Jag har tidigare studerat
den trögrörliga bostadspolitiken i

det perspektivet, men det tycks vara
lika relevant för integrationspolitiken, säger Bo Bengtsson, professor i
statsvetenskap.
Analysen tar sin utgångspunkt i
1975 års invandrarpolitika riksdagsbeslut, som blev en milstolpe för den
fortsatta politiska utvecklingen. De
ideologiska utgångspunkter och institutioner som då etablerades kom att
utgöra ett ramverk som ingen politisk
aktör därefter har kunnat ignorera.
Särskilt betydelsefullt var att riksdagsbeslutet slog fast en inkluderingslinje
i kombination med en minoritetslinje.
Besluten syftade till att främja
jämlika levnadsvillkor mellan invandrade och infödda och samtidigt låta
invandrade och infödda upprätthålla
sin kulturella och etniska tillhörighet.
– Svensk integrationspolitik hade
kanske sett annorlunda ut om beslutet hade kommit några år senare.
Förändringen av invandringen under

1970 talet – från arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring – hade inte
hunnit beaktas, och när beslutet väl
var taget kom det att prägla politiken
under decennier framöver.
Enligt analysen beror den öppna
svenska integrationspolitiken sannolikt
inte på att Sverige är mer generöst
(eller naivt) än andra länder, utan på
att vi råkade komma till beslut tidigare. Den svenska integrationspolitiken
har sedan dess stått anmärkningsvärt
stabil.
– Den nu pågående åtstramningen
kan mycket väl bli det kritiska vägskäl
där Sverige byter stig. Ofta är det
uppfattningar om kris som bryter stigberoende, förklarar Bo Bengtsson. l

men också om social rättvisa som en
förutsättning för hållbar utveckling.
De flesta verkar idag ha accepterat
det faktum att dessa hänger ihop,
men frågan kvarstår om hur man kan
harmonisera målen om ekonomisk
tillväxt och stadens utbyggnad med
miljö- och energimål och med sociala och kulturella värden.
I ett nyligen avrapporterat europeiskt projekt påminner Roger
Andersson ännu en gång om den
växande och oroväckande sociala
polarisering som drabbar de svenska
städerna och deras invånare. Vi har
många utmaningar i det här avseen-

det. Vi törstar efter kunskap och vi
jobbar hårt för att producera den.
En inspirationskälla kommer vi att
träffa under kommande Uppsala
Lecture on Housing and Urban Research den 19 april 2016 då vi gästas
av antropologiprofessorn Li Zhang.
Hon har forskat om
just social ojämlikhet. Till dess
önskar jag er alla
en god jul!

LÄS MER
Forskningen presenteras i kapitlet ”Mångfaldens vägskäl – om integrationspolitikens
stigberoende” i Mångfaldens dilemman –
Medborgarskap och integrationspolitik.

har ordet

Prefekten

I dagarna medverkade jag på universitetets temadag inom satsningen
Den goda staden. Vi på IBF välkomnade särskilt satsningen, eftersom
den belyser flera av de viktiga frågor
som vi dagligen arbetar med. Hur
ska den goda staden, staden där
alla invånarna trivs och respekteras,
se ut? Hur skapar vi en stad som
vi vill lämna vidare till kommande
generationer? På den avslutande temadagen föreläste forskare
tillsammans med andra experter om
olika aspekter av stadens hållbara utveckling. Många frågor handlade om
boende, livsstil och energisparande,

Irene Molina,
professor i kulturgeografi och prefekt
vid IBF.

Foto: Mikael Wallerstedt

I spåren av senare års krig och
konflikter i Mellanöstern och i
Afrika växer nu åter antalet asylsökande. Allt fler kommuner kräver
en jämnare geografisk fördelning
av flyktingar för att undvika att
människor startar sitt liv i Sverige
i bostadsområden med låg närvaro
av sverigefödda och hög arbetslöshet. Både internationellt och i
Sverige finns det alltför lite forskning på flyktinginvandring kopplad
till sysselsättning. Politiskt får dock
frågan mycket uppmärksamhet.
– Skälet till att jag blev intresserad
av att göra den här studien är
att flyktinginvandringens geografi
ständigt diskuteras politiskt – men
på, i mitt tycke, bristfälligt kunskapsunderlag. Alla är överens om att
arbetsmarknadsintegration är en
central fråga och de två aspekterna
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Krönikören:

Svensk bostadsmarknad
ur ett brittiskt perspektiv

Foto: Mostphotos

Svårt att upptäcka rasism
på bostadsmarknaden
Det finns många anmälningar till diskrimineringsombudsmannen om etnisk diskriminering på bostadsmarknaden, men rättsfallen på området är få. Orsaken är att olaga
diskriminering är svårt att bevisa. För att studera problemet har Irene Molina använt
sig av en okonventionell metod. Resultaten visar att rasdiskrimineringen på bostadsmarknaden är betydligt mer omfattande än vad man tidigare har trott.
– Jag trodde att diskriminering
var en marginell företeelse och att
orsakerna till segregation kan förklaras med andra mekanismer. Men
den här studien visar att diskriminering på bostadsmarknaden kan vara
en viktigare orsak till segregation
än vad som tidigare har varit känt i
forskarvärlden, säger Irene Molina,
professor i kulturgeografi.
Hon ledde studien som genomfördes på uppdrag av diskrimineringsombudsmannen (DO)
och regeringen
2010. Forskarna
undersökte bostadsmarknaden
utifrån olika former av diskrimineringsgrunder,
men det visade
sig snart att den rasistiska diskrimineringen – diskriminering utifrån
etnicitet – var långt vanligare än de

andra formerna av diskriminering
tillsammans.
– Det behövs mer kunskap om
vilka aktörer som utövar diskriminering på bostadsmarknaden och
hur diskrimineringen sker. Denna
information är svår, för att inte säga
omöjlig, att få fram genom statistiska analyser.
Därför valde Irene Molina att
testa metoden praktikprövning.
Praktikprövning har framgångsrikt använts inom
forskning i andra
länder, men i Sverige
har metoden tidigare
anklagats för att vara
oetisk. I studien ingick
deltagare med varierande etnicitet, kön
och ålder. Deltagarna ringde upp
privata och kommunala hyresvärdar
för att söka samma typ av lägenhet

”Man är inte
ens medveten
om att man blir
diskriminerad”

i ett visst område. Totalt blev det
383 telefonsamtal som spelades
in och som sedan analyserades av
forskare vid IBF.
Bemötandet och samtalstonen var trevlig i de flesta samtal,
även i de samtal som av forskarna
bedömdes vara diskriminerande.
Analysen visade däremot tydligt
att det som skiljde sig åt var hur
mycket information och hjälp de
olika deltagarna fick. Personer med
svenskklingande namn och som talade flytande svenska fick mer hjälp
än vad deltagare med osvenska
namn som talade svenska med en
brytning fick.
– Det mest slående var att de som
deltog i studien inte uppfattade
diskrimineringen i den stund de utsattes för den, utan att det var först
efteråt – i samtal med de andra
deltagarna i studien – som insikten

kom att man hade blivit annorlunda
behandlad.
När de blev trevligt bemötta,
uppfattade personerna som ringde
alltså inte att de blev diskriminerade,
eftersom de inte visste vilket svar de
kunde förvänta sig. De visste ju inte
på förhand om det fanns lediga lägenheter eller inte.
– Man är inte ens medveten om att
man blir diskriminerad eftersom den
här typen av diskriminering är dold
och inlindad i samtalet, men den
placerar ändå personerna utanför bostadsmarknaden, säger Irene Molina.
Det andra som förvånade henne
var diskrimineringens omfattning.
13 av 14 bostadsföretag med lediga
bostäder i attraktiva områden agerade diskriminerande, berättar Irene
Molina.
Hon tycker att utvecklingen är
oroande och hon efterlyser politiska
åtgärder för att motverka detta.
– Vi har en situation av ökande
segregation och polarisering och då
försvårar diskrimineringen ännu mer.
Studien öppnar upp ett fält som vi
måste ta på allvar och utforska mer. l
LÄS MER
Forskningsmetoden presenteras i kapitlet
”Kvalitativ praktikprövning och rasdiskriminering på bostadsmarknaden – metodologiska reflektioner” i Mångfaldens dilemman
– Boendesegregation och områdespolitik.

Mitt intresse för bostadsforskning började när jag kom till
Uppsala som utbytesstudent. Svenskarna verkade besatta av bostadsfrågor – de talade om hyreskontrakt, bostadsköer och värdet av
deras föräldrars bostäder. Jag glömmer aldrig min kamp för att hitta
en hyreslägenhet i Uppsala – varför var det så svårt?
Att britter studerar den svenska bostadsmarknaden är inget nytt.
IBF-professorn Jim Kemeny var vid sitt första möte med Sverige
på 70-talet förbryllad av skillnaderna mellan den svenska hyresmarknaden och den brittiska. ”Hur är det möjligt”, undrade Kemeny, ”att
man i Sverige direkt kan få ett permanent hyreskontrakt, utan att först
köa i flera år för att sedan få en lägenhet i ett av allmännyttans stigmatiserade bostadsområden?”
Det bostadssystem som Kemeny observerade framstår idag som
en utopi och bekräftar den stereotypa bild av Sverige som ännu finns
i Storbritannien. Det bostadssystem som jag konfronterades med
2008 kunde inte ha varit mer annorlunda. Det var slående hur svårt
det var att få ett hyreskontrakt. Vad hände med det system som
Kemeny beskrev? Hur kunde det ändras så dramatiskt? Och varför
fick dessa förändringar så liten uppmärksamhet av engelsktalande
akademiker?
Allteftersom mitt intresse för bostadsfrågor växte märkte jag hur
akademiker tenderade att isolera utvecklingen av bostadssystemet
från det finansiella systemet. Istället användes politisk ideologi som
huvudförklaring till förändringar på bostadsmarknaden. Detta inspirerade mig till att återvända till den historiska utvecklingen av bostadsmarknaden. Jag vill förstå hur det bostadssystem som Jim Kemeny
beskrev kunde förvandlas till den ”monstruösa hybrid” som beskrivs av
IBF-forskaren Brett Christophers. Och hur skapades det svenska bostadssystemet som hade sina gyllene år under 50-, 60- och 70-talen?
Min avhandling argumenterar för att de finansiella systemen
och deras inverkan på bostadsmarknaden inte bör vara av sekundär
natur, utan en central komponent i bostadsforskning. Genom att
undersöka dynamiken inom bostads- och finanssystem hoppas jag
förstå hur sammansättningen av upplåtelseformer har påverkats av finansiella och tekniska
innovationer i Sverige sedan industrialiseringen
från slutet av 1800-talet. l

Timothy Blackwell, gästdoktorand i politisk ekonomi,
med stort intresse för den svenska bostadsmarknaden.
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Publikationer
Framtiden för allmännyttan

Kategoriernas dilemman
– ny kunskapsöversikt om
etnisk kategorisering
Gunnar Myrberg, forskare i statsvetenskap vid IBF, har tillsammans med
Per Strömblad, universitetslektor i
statsvetenskap vid Linnéuniversitetet,
skrivit kunskapsöversikten Kategoriernas dilemman – en kunskapsöversikt
om kategoriseringar utifrån nationellt
och etniskt ursprung i offentlig politik
och forskning på uppdrag av Delegationen för migrationsstudier (Delmi).
Hur skapas kategorier som till
exempel ”invandrare” och ”svenskar” i det offentliga samtalet? Med
utgångspunkt i samhällsvetenskaplig forskning belyser författarna
problematiken med att kategorisera
människor utifrån nationellt och
etniskt ursprung. Kunskapsöversikten
innehåller också observationer av
hur den svenska staten har bidragit
med språkliga rekommendationer när det gäller klassificering av
människor med utländsk bakgrund
och hur detta har gett avtryck i den
offentliga debatten. l
Strömblad, Per & Myrberg, Gunnar (2015)
Kategoriernas dilemman: En kunskapsöversikt
om kategorisering utifrån nationellt och etniskt
ursprung i offentlig politik och forskning. Kunskapsöversikt 2015:7. Stockholm: Delegationen
för migrationsstudier.

I Nyttan med allmännyttan (redaktör Tapio
Salonen, Malmö högskola) medverkar statsvetaren Bo Bengtsson och kulturgeografen
Emma Holmqvist, båda IBF, med var sitt
kapitel.
Bo Bengtsson analyserar i termer av stigberoende hur den svenska bostadsregimen
växt fram, med kommunala bostadsföretag
och en unikt stark hyresgäströrelse. Mot
denna bakgrund diskuteras tre scenarier för
den pågående EU-anpassningen av allmännyttan: anpassning, motstånd eller systemskifte.
Emma Holmqvist analyserar betydelsen av lokalpolitik och politiska
majoritetsförhållanden för kommunernas hållning till sina allmännyttiga bostadsföretag. Ideologiska skillnader tycks ha mindre betydelse än
situationen på bostadsmarknaden, och en gynnsam marknad anses ge
allmännyttan större utrymme att agera samhällsnyttigt. l
Bengtsson, Bo (2015) ”Allmännyttan och bostadspolitiken i går, i dag och i morgon
– institutionella förutsättningar i förändring” i Tapio Salonen (red.) Nyttan med allmännyttan. Stockholm: Liber.
Holmqvist, Emma (2015) ”Spelar ägandet någon roll? Lokalpolitiska perspektiv på
allmännyttans funktion och framtid” i Tapio Salonen (red.) Nyttan med allmännyttan.
Stockholm: Liber.

Skönlitteraturens betydelse för sociologin

Franzén, Mats (2015) ”Stig
Claesson – Gänget, fattigdomen och barnrikehuset” sid.
85-94 i Christofer Edling och
Jens Rydgren (red.) Sociologi
genom litteratur. Lund: Arkiv
förlag

Mats Franzén, professor i sociologi vid
IBF, har medverkat i den nyligen utkomna
Sociologi genom litteratur. Antologin består
av analyser av trettio svenska författare från
Lars Ahlin till Klas Östergren, skrivna av lika
många svenska sociologer ur flera generationer.
Någon litteratursociologi är det inte fråga
om, tvärtom handlar det här om litteraturens
bidrag till sociologin, inte minst teoretiskt och
begreppsligt. Mats Franzéns kapitel handlar
om ett centralt tema i Stig Claessons tidiga
författarskap: barnrikehusets sociala ordning
och betydelse för dem som växte upp i det
strax före välfärdssamhället – eller före 1942
i Claessons datering.
Antologin har redigerats av Christofer
Edling och Jens Rydgren och är utgiven av
Arkiv förlag. l

Nytt projekt ska undersöka medborgarnas
kunskaper om välfärdspolitiken
Professor Anders Lindbom har fått 2 930 000
kronor i forskningsanslag från Forte för projektet
Den svenska välfärdsstatens legitimitet.
Att höga ersättningsnivåer i socialförsäkringarna förklarar att medelklassen stödjer välfärdsstaten är inte bara en vedertagen sanning
i välfärdslitteraturen, utan också i den svenska politiska debatten.
Men fastän ersättningsnivåerna i viktiga svenska socialförsäkringar
trendmässigt har sjunkit i 20-25 år är det en minskande andel av
befolkningen som vill minska den offentliga sektorn.
I projektet Den svenska välfärdsstatens legitimitet som startar
2016 kommer Anders Lindbom, professor i statsvetenskap vid IBF,
att undersöka medborgarnas kunskaper om välfärdspolitiken och
deras reaktioner på förändringar i den.

TJÄNSTELÄGET
Tora Holmberg har befordrats till professor i sociologi
den 15 oktober 2015.
Marie Nordfeldt har anställts
som forskare i kulturgeografi
från och med 1 december 2015
till och med 31 oktober 2016.

Uppsala Lecture 2016
Li Zhang, antropolog
University of California, Davis
Tid: 19 april kl. 15
Plats: Gustavianum, sal Minus

Bostadsmötet 2016
Kris i bostadsfrågan – orsaker och lösningar
Uppsala 17-18 maj
www.ibf.uu.se/bostadsmotet
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IBF BOtaniserar bland byggnader och hus
UNT:s (Upsala Nya Tidnings) stadsmiljöpris gick i år till Pelle Svanslös
lekplats, belägen i den anrika parkmiljön bakom universitetsbiblioteket
Carolina Rediviva.
Pelle Svanslös lekplats invigdes
2014 och ligger nära Åsgränd
och Övre Slottsgränd, där Gösta
Knutssons böcker om Pelle Svanslös utspelar sig. Hela lekparken är
specialbyggd utifrån en modell i
liten skala. De olika redskapen har
provlekts av en testpanel med barn
innan de placerades ut i parken.
Här finns bland annat Tusse
Batongs polishus i miniatyr, bussen
till Skogstibble och fru Råttströms
konditori. Utanför ett av miniatyrhusen sitter statyerna av Pelle Svanslös
och Maja Gräddnos på en bänk.

OM UNT:S STADSMILJÖPRIS
unt:s

stadsmiljöpris delas varje år ut till en
nyligen genomförd förbättring av Uppsalas
stadsrum. Juryn 2015 bestod av Maria Ripenberg, unt, Lotta Frithiof, unt, Bodil Östman,
unt, Anna Micro Vikstrand, Institutionen för
konstvetenskap, Roger Andersson, ibf, Lars
Johansson, slu och Karl-Johan Eklund, fd
länsarkivarie. Källa: unt

PELLE SVANSLÖS LEKPLATS. I Carolinaparken
kan barnen hälsa på Pelle Svanslös och Maja Gräddnos
och åka rutschkana nerför ”Kattedralen” (t.h.).

På området finns också en pump
med rinnande vatten och gott om
fikabord.
Priset tilldelades Uppsala kommun och Lekplatsbolaget, som
tillsammans har skapat den mycket
populära lekplatsen. Roger Andersson, professor i kulturgeografi vid
IBF var en av jurymedlemmarna.
”Pelle Svanslös lekplats i Carolinaparken har unik Uppsalaanknytning
genom Gösta Knutssons sagofigurer.
Den är fantasifullt gestaltad och
gedigen i utförandet. Lekplatsen
har tillfört liv och rörelse i området,

och dess enorma popularitet bland
lekande i alla åldrar visar att den
är viktig, efterlängtad och behövd.”
skriver juryn i sin motivering. Lekplatsbolaget har tidigare prisats för
lekplatsen Bryggartäppan på Södermalm i Stockholm, en lekplats med
miljöer från Per Anders Fogelströms
Mina drömmars stad.
Den nya Pelle Svanslöslekplatsen
ingår i ett större projekt för att
rusta upp Carolinaparken och göra
den mer levande. Nästa steg blir att
anlägga boulebana, bättre belysning
och sittplatser i allén. l
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