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Kommunala bostadsföretag och folkhemmet 
 
De kommunala bostadsföretagen 
betraktas av många bostadspolitiskt 
intresserade betraktare som en av 
hörnstenarna i svensk bostadspoli-
tik. De är kommunens instrument 
för att hålla tillbaka profithungern 
hos privata fastighetsägare, åstad-
komma ett tillräckligt stort utbud av 
billiga och bra bostäder för vanligt 
folk, och genom en långt driven 
integrationspolitik se till att dess 
bostadsområden inte blir alltför 
segregerade. Även målet om att 
bereda de allra svagaste hushållen 
ett anständigt boende har framhållits 
med stort eftertryck. 

Med sorg har dessa betraktare 
iakttagit hur de kommunala bo-
stadsföretagen i många fall inlett en 
seglats från att vara en folkhemmets 
bastion till att bli affärsnytta. Under 
ett ideologiskt tryck, delvis bejakat 
av bostadsföretagens egna direktö-
rer, har ett nytt mål smugit sig in hos 
företagen; att leverera avkastning till 
den kommunen ägaren. Därmed får 
de gamla målen stå tillbaka. Det 
byggs inte i Stockholm och i andra 
tillväxtkommuner, trots att företagen 
har stor soliditet och levererar in 
vinster till kommunerna, och 
företagens vilja att ta mot de 
svagaste (och ibland mest störande) 
hushållen minskar, samtidigt med att 
intregrationssträvandena är som 
bortblåsta. I klartext: i vissa svenska 
bostadsområden skapas nu getton. I 
åtskilliga kommuner planerar man 
också att sälja ut sina bostadsföretag 
i sin helhet, och i andra kommuner 
har man inlett en husvis försäljning 
till de boende som bildar en 
bostadsrättsförening.  

Dessa konflikter kring ett centralt 
bostadspolitiskt instrument drivs av 
djupa ideologiska skiljelinjer i sam-
hället; mellan dem som hyllar ett 
folkhemsideal och de som har ett 

mer liberalt förhållningssätt. I en 
utredning om de kommunala bo-
stadsföretagen som nyligen presen-
terats (Birgerssons utredning) görs 
ett försök att dra tillbaka företagen 
in i kommunens hjärta, samtidigt 
som utredningen föreslår begräns-
ningar i företagens vinstutdelning 
till kommunerna. Utredningen för-
slår också hinder i kommunernas 
möjligheter att sälja ut sina företag. 
Samtidigt föreslås en fördjupad och 
individuellt inriktad boendedemo-
krati. Utredningen kan ses som ett 
försök att rädda de kommunala 
bostadsföretagen genom att ge dem 
en ny struktur - till viss del i en ny 
gammal folkhemsanda. 

En parlamentarisk utredning tar 
nu över stafettpinnen, och den kan 
mycket väl komma med helt andra 
förslag om hur en kommunal bo-
stadssektor bör se ut i framtiden – 
om den över huvud taget behövs. 

Vad har nu detta med IBF att 
göra? Tre aspekter gör sig omedel-
bart påminda. För det första – och 
pragmatiskt – IBF driver ett antal 
uppdragsprojekt som servar de på-
gående utredningarna med under-
lagsmaterial. Nyligen har en större 
studie om hyressättningen i kom-
munala bostadsföretag genomförts, 
och ytterligare studier av villkoren 
för den framtida hyressättningen 
planeras på uppdrag av externa 
beställare. För det andra driver vi på 
eget initiativ forskning om boende-
demokrati och bostadspolitik – 
ibland med delfinansiering från t.ex. 
intresseorganisationer. Det är här 
som en av IBFs fördelar tydligt 
framträder. Vi kan som temainstitu-
tion samla forskare från olika dis-
cipliner för att behandla breda te-
mata som kommunala bostadsföre 
företags tags roll i samhället. 
Slutligen väcker  allt  utredande  om 

 

 

Allmännyttan slörar vidare mot 
okända mål? 

 

de kommunala bostadsföretagen 
nya, hädiska tankar. Vem har t.ex. 
jämfört kommuner med varierande 
storlek och inriktning på sina 
bostadsföretag? Det kanske är så att 
andra, kompenserande mekanismer 
träder in på lokala marknader med 
en liten andel kommunala bostäder? 
Motsatsen kan också vara sann: i 
kommuner med en stor och socialt 
ansvarstagande egen bostadssektorn 
har svaga hushåll ett bättre boende, 
samtidigt som de sociala kostna-
derna hålls nere, eftersom företagen 
i hög grad avlastar socialförvalt-
ningen kostnader för dessa gruppers 
boende. Det kanske till och med är 
så att den totala hyresnivån hålls 
nere – dvs ett nygammalt mål upp-
fylls. Men om alla dessa påståenden 
vet vi föga. Mer forskning – och 
mer förutsättningslös forskning – 
kan vara på sin plats. Här har den 
nya utredningen något att begrunda.  

Till sist skall det påpekas att 
”social” eller ”public housing” 
kommer att vara ett av flera viktiga 
teman på den internationella konfe-
rens som IBF ordnar veckan efter 
midsommar i år. Vi är nämligen 
långt ifrån ensamma om att ha en 
ifrågasatt offentlig bostadssektor. 

Bengt Turner, prefekt 
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Ny forskare 

Göran Ulväng, är doktorand i ekonomisk historia vid 
Uppsala universitet och anställd som forskningsas-
sistent vid IBF. Hans forskning är inriktad på bönder-
nas byggnadskultur och hur denna kom att förändras i 
samband med den agrara revolutionen under 1700- 
och 1800-talet. Tidigare har Göran varit anställd som 
arkeolog på Riksantikvarieämbetet och han har även 
en byggnadsantikvarisk utbildning. 

Tjänsteläge 
Bo Bengtsson har utnämnts till docent i statskunskap 
vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala univer-
sitet 2000-01-13.  

Clarissa Kugelberg har anställts som forskarassis-
tent i sociologi 2000-01-01. 

Lena Magnusson har anställts som forskarassistent 
i samhällsvetenskaplig bostads- och urbanforskning 
2000-02-01. 

Göran Ulväng har anställts som forskningsassistent 
i ekonomisk historia 1999-11-01--2000-09-30 

Erik Zetterström har anställts som doktorand i na-
tionalekonomi 2000-02-01--06-30. 

Joint IBF/European University Institute 
Workshop on Housing and Welfare 

Florence 29-30 November 1999 
A two-day workshop, "Reconceptualising Welfare", 
jointly funded by the European University Institute, 
the Institute for Housing Research, Uppsala 
University and the Department of Sociology, Uppsala 
University, was held at the European University 
Institute in Florence, 29-30 November 1999. The 
workshop was part of a programme of workshops on 
various aspects of welfare organised by the Robert 
Schuman Centre for Advanced Studies. 

This workshop focused on housing and welfare and 
was organised by Professors Martin Rhodes (EUI), 
Tom Burns and Jim Kemeny (both Uppsala Univer-
sity). Specialists on housing and other aspects of wel-
fare were brought together and their papers presented 
and discussed. 

The Workshop had a strong conceptual dimension, 
with contributions from a variety of social science 
disciplines and countries. 

This was an excellent opportunity for housing re-
searchers to exchange ideas with researchers in other 
areas of welfare and explore links and relationships 
between housing and other pillars of the welfare state. 

The Housing papers presented at the Workshop are 
being prepared for submission for double-blind peer 
review and if they are of high enough standard will be 
published in the form of a Special Issue of Housing, 
Theory and Society.      Jim Kemeny 

Uppsalageografer håller seminarium på 
IBF 

Ett 30-tal kulturgeografer från Uppsala tog tåget 
till Gävle onsdagen den 12 januari för att under 
två dagar delta i ett minisymposium. ”När någon 
har gjort en resa, har han något att berätta” he-
ter det. Så även från denna korta resa.  

Syftet med symposiet var förutom att diskutera an-
gelägenheter inom ämnet geografi, också att visa in-
stitutet och miljön i Rådhuset. Inte mindre än åtta kul-
turgeografer har sin dagliga arbetsplats där. Prefekten 
Bengt Turner höll ett inledningsanförande och berät-
tade om institutets mångvetenskapliga forskning. Där-
efter presenterade Anders Malmberg och Bo Malm-
berg symposiets uppläggning. Detta hade en ny form i 
förhållande till den tidigare traditionen med upp-
satspresentationer. Den här gången var programmet 
upplagt efter olika temata, vilka belyste geografiäm-
net: Kulturgeografisk forskning 2000+, Min geografi, 
Geografi och/eller samhällsvetenskap, Geografisk 
metodologi finns det en sådan? Grundläggande kul-
turgeografiska metoder. Dessutom presentarades en 
del av IBF-forskningen under temat Geografi i Gävle. 

Förberedda skriftliga inlägg kommenterades av ett 
par i förväg utsedda personer. I såväl inlägg som 
kommentarer blandades seniora forskare med dokto-
rander. Uppläggningen var mycket lyckad, innehållet 
intressant och tiden flög iväg. 

Inkvarteringen i STF:s vandrarhem fungerade ut-
märkt och staden kunde även bjuda på en god mat-
miljö i Söders nöjesdistrikt. Senare under aftonen 
diskuterades ’geografiämnets innersta väsen’ under 
visst larm, i den vackra domsalen på Rådhuset, varvid 
förbrödring, tillika utifrån ett genderperspektiv 
skedde. 

Flera konkreta resultat av detta minisymposium har 
redan framkommit; en rapport med inläggen ligger 
inom räckhåll. Dessutom fick IBF-geograferna ett mer 
långsiktigt ansvar för kurser vid institutionen i Upp-
sala. Vidare ökade kännedomen om vad vi arbetar 
med på institutet såväl inom det kulturgeografiska 
forskningsområdet som inom andra ämnen. Intresset 
för vår seminarieverksamhet ökade påtagligt. Kurser 
och exkursioner kan också delvis komma att förläggas 
till Gävle.  

En erfarenhet som många gjorde är att sträckan på 
ungefär 10 mil, mellan institutet i Norrland och det 
stora universitetet i Mellansverige idag kan överbryg-
gas med tåg på 45 minuter. Nyhetsspridningen om 
seminarieutbytet startade inom kulturgeografi och 
kommer att följas av andra ämnen. 

                                         Lars-Erik Borgegård 
 
 
 



 Nyhetsbrev från Bostadsforskningen 3 
 

 

 

Miscellanea 
Bengt Turner har varit värd för en rysk delegation på 
ministernivå på besök hos IBF under ledning av vice-
minister Serguei Sai och under medverkan av Rysslands 
ambassadör i Sverige. Under besöket berättade han om 
svensk bostadspolitik för gästerna. 

Den 4 november presenterade Lars-Erik Borgegård 
forskningsprogrammet rörande bostadsmarknaden i 
Öresundsregionen för Hyresgäströrelsen i Skåne samt 
dess motsvarighet i Köpenhamn LLO i Malmö. 

Den 10 november höll Evert Vedung föredraget 
”Spridning av forskningsresultat” vid ett seminarium i 
Stockholm. Dagen efter höll han öppningstalet ”Argu-
ment för utvärdering” på Nordiska Ministerrådets kon-
ferens Evaluering i skolor i Norden – vision och verk-
lighet i Reykjavik. 

Bengt Turner höll ett föredrag om “Bostadsmark-
nadsfrågor” på en nordisk konferens i Holmenkollen, 
Oslo den 18-19 november. 

Lars-Erik Borgegård höll ett föredrag om ”Äldres 
boende och flyttningar – om valmöjligheter och behov” 
vid Kunskapsforum Gävleborg och i Hofors den 22 
november. 

Den 24 november höll Tommy Berger ett föredrag 
om ”Bostadsmarknaden i Gävle” för Sveriges Fastig-
hetsägare, Gävle-Dala. 

Lars-Erik Borgegård har i december varit sakkun-
nig vid tillsättning av en professur i sociologi, särskilt 
demografi vid Helsingfors universitet. 

Bo Bengtsson höll den 1 december ett anförande om 
”Bostaden – välfärdsstatens marknadsvara” vid konfe-
rensen Norra Botkyrka – visioner om en ny stad vid 
Södertörns högskola. 

Bengt Turner höll ett föredrag om “Bostadsbyg- 
gandet” för Regionplanekommitténs seminarium i 
Stockholm den 2 december.  

Gärd Folkesdotter var den 3 december opponent på 
Lisbet Söderqvists doktorsavhandling Rekordår och 
miljonprogram. Flerfamiljshus i stor skala vid Konst-
vetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. 

Bengt Turner var medlem i betygskommittén vid 
Marie Nordfeldts doktorsavhandling i kulturgeografi 
den 3 december. 

Bengt Turner var ordförande vid European Housing 
Forums sammanträde i Charleroi den 6 december. 

Bengt Turner var fakultetsopponent på Kicki 
Björklunds doktorsavhandling Real Estate Performance 
– five Essays den 10 december. Samma dag var han 
medlem i betygskommittén för Bo Söderbergs doktors-
avhandling Essays in Real Estate Appraisal vid KTH. 

Rune Wigren var fakultetsopponent på Bo Söder-
bergs doktorsavhandling Essays in Real Estate Ap-
praisal vid institutionen för fastighetsekonomi, KTH 
den 10 december. 

Mats Franzén var den 17 december opponent på 
Erika Andersson Cederholms doktorsavhandling Det 
extraordinäras lockelser. Luffarturistens bilder och 
upplevelser vid sociologiska institutionen, Lunds uni-
versitet. 

Mats Franzén har varit sakkunnig för FD Peter 
Arvidsons ansökan om docentur i sociologi vid Lunds 
universitet. 

Eva Sandstedt är invald som samhällsvetenskapliga 
fakultetens representant i styrelsen för Multietnisk 
forskning, Uppsala universitet, tiden 1 januari 2000- 31 
december 2002. 

Bengt Turner är medlem i Tjänsteforums veten-
skapliga referensgrupp. 

Nytt från forskningsfronten 
Bengt Turner medverkade som generalrapportör vid 
Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets möte i 
Stockholm 3-4 november. Mötet behandlade bostads-
beskattningen i de nordiska länderna och de presen-
terade uppsatserna kommer att publiceras i rådets skrift-
serie. 

Den 15-16 november deltog Evert Vedung i konfe-
rensen When the light came from the North – Sweden, 
Norway, and Modernist Catalonia, arrangerad i Bar-
celona av Barcelonas universitet, Svenska Ambassaden 
i Madrid och Fundación Berndt Wistedt, Madrid. Han 
höll föredraget ”Why the Secession of Norway in 1905 
did not lead to war”. 

Christina Thunwall deltog i Nordisk By- og Bolig-
seminar i Oslo den 18-19 november med uppsatsen 
”Rakt igenom och förbi”. 

Lars-Erik Borgegård, Eva Andersson och Karin 
Dawidson har deltagit i den fjärde internationella Me-
tropolis-konferens i Washington 7-11 december med  
uppsatsen ”Impact of regionalism and ideology on resi-
dential patterns from a Nordic perspective”. 

Jim Kemeny var en av huvudtalarna i en workshop – 
“Comparative Housing and Urban Research” – vid uni-
versitetet i Amsterdam den 15-17 december. Anförandet 
kommer att publiceras i ett specialnummer av 
Netherlands Journal of Housing and the Built Environ-
ment. 

Eva Sandstedt och Mats Franzén har inlämnat sin 
del i projektet SURE/EQUIP till EU. Malmö stad är 
huvudman för projektet Sustainable Urban Revitalisa-
tion of Europe. European Quality Urban Implementa-
tion Plan. Detta är en samarbete mellan Malmö, 
Freiburg och Dublin. Närmare samarbetspartmer för 
IBF-projektet är Lunds Tekniska högskola och 
Chalmers i Göteborg. 
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Studiet av sjuka och sunda hus vid IBF 
Aktuell forskningsrapport 

 

Byggnadsteknisk och medicinsk dominans 
I den här forskningssammanställningen har vi framför 
allt belyst hur human- och samhällsvetenskapliga as-
pekter kommer in i forskningen kring sjuka och sunda 
hus. Detta har varit av intresse eftersom svensk forsk-
ning inom området av naturliga skäl domineras av 
byggnadstekniker och medicinare. De samhällsveten-
skapliga discipliner som torde vara av största intresse 
för forskningen om sjuka/sunda hus är ekonomi, juridik, 
sociologi, socialpsykologi, statsvetenskap, psykologi 
och socialmedicin.  

I sökandet efter human- och samhällsvetenskapliga 
aspekter har vi automatiskt kommit in på arbetslivs-
forskningen. Vanligtvis cirklar forskningsproblemen 
kring hur man skall definiera SBS (”sjuka-hus-
syndrom”,”sick building syndrome”), samt vad det finns 
för orsakssamband mellan hälsa och inomhusmiljö. I 
översikten framgår att det inte är inom byggnadsforsk-
ningen som det human- och samhällsvetenskapliga in-
tresset varit störst. I stället är det inom arbetslivsforsk-
ningen och den medicinska forskningen, som man tagit 
hänsyn till de sociala och socialpsykologiska aspek-
terna. Trots detta har samhällsvetenskaperna hittills 
förblivit något av en hjälpvetenskap – ett komplement – 
i förhållande till medicin och teknik i studiet av 
sjuka/sunda hus.  

Den här aktuella rapporten inleder vi med en över-
blick över deskriptiva studier av historisk bakgrund, 
definitioner, prevalens och riskindikatorer. I dagens 
forskning definieras begreppet ”sjuka-hus-syndrom, 
SBS, vanligen som en uppsättning symptom med oklar 
orsaksbild. Denna diffusa karaktär hos SBS gör sjuka 
hus-fenomenet särskilt intressant i ett samhällsveten-
skapligt perspektiv samtidigt som det också innebär en 
mängd metodiska svårigheter inom rådande forskning.  
Inom forskningen om riskindikatorer har man funnit 
många sociala och psykologiska variabler som samva-
rierar med förekomst av SBS. Kön och arbetsbörda är 
de två som har starkast positiva samband med SBS. 
Detta har fått många forskare att närmare undersöka 
vilka variabler som mer ingående kan förklara att fler 
kvinnor än män drabbas av SBS.  

Det har exempelvis skett genom att undersöka om 
kvinnor som grupp i högre grad än män är samtidigt 
utsatta för andra typer av arbetsmiljörisker. Trots rigo-
rösa kontrollstudier har dock sambandet mellan SBS 
och kön kvarstått. Av hittills oförklarliga skäl drabbas 
sålunda kvinnor mer än män av SBS. 
Olika sätt att förklara fenomenet 
Många forskare betonar sjuka-hus-syndromets multi-
faktoriella karaktär, vilket i det här sammanhanget inne-
bär att SBS handlar om en samverkan mellan arbetsor-
ganisation, individuell disposition och social såväl som 
fysisk miljö. Traditionell byggforskning utgår från att 
den fysiska miljön och människors användande av den 
ger hälsoproblem. Mer arbetslivsinriktad forskning där-
emot tar även upp att sociala och psykologiska faktorer 
kan finnas med i orsaksbilden som t.ex. när stress anses 
kunna göra individer mer sårbara för fysisk miljöpåver-
kan. Dessutom kan olika samhälleliga faktorer bidra till 
att den fysiska miljön inte blir tillfredsställande som 
t.ex. när ekonomiska och juridiska villkor för byggandet 
påverkar de färdigställda husen på sådant sätt att det blir 
ohälsosamt att vistas i dem. Detta representerar olika 
grundläggande perspektiv att se på fenomenet. Ytterli-
gare ett sådant är när forskaren endast beaktar sociala 
och psykologiska faktorer och bortser helt ifrån fysiska 
faktorer, som möjliga orsaker till hälsoproblem – som 
t.ex. när forskningen fokuseras på somatisering av soci-
ala och psykologiska problem individen har. Denna 
modell kan iakttas när fokuseringen ligger på attribu-
tionsionsprocesser och rapporteringsbenägenhet. 

Även konsekvenserna av sjuka hus tas upp, både vad 
gäller samhället och de individer som berörs. Här har vi 
dock inte funnit speciellt mycket forskning, i synnerhet 
inte ifråga om följderna för de individer som brukar de 
”sjuka” husen. Konsekvenser för aktörer på organisa-
tions- och samhällsnivå har främst analyserats i termer 
av ekonomiska förluster på grund av sjukskrivningar. 

Forskare inom det här området betonar vikten av att 
inte låta hanteringen hindras av administrativa, sociala 
och psykologiska barriärer som kan blockera ett effek-
tivt åtgärdande.  

Öppen kommunikation mellan inblandade aktörer an-
ses vara viktigt, liksom att många olika kompetensom-
råden dras in i åtgärdsprocessen. I denna sektion har vi 
också ägnat en mindre del åt forskning om juridiska 
frågor som kan uppkomma kring fenomenet sjuka hus. 
Framtida forskning 
Tre forskningsansatser pekas ut som önskvärda: longi-
tudinella studier och fallstudier; tvärvetenskapliga och 
komparativa studier; samt slutligen allmänna socialpsy-
kologiska studier med en betonad helhetssyn på feno-
menet.    Eva Sandstedt och Sanna Tielman  

Sandstedt, Eva och Sanna 
Tielman (1999) 
Samhällsvetenskaplig 
forskning om sjuka och sunda 
hus. En litteratur-
sammanställning. Arbete och 
Hälsa. 1999:16. Stockholm: 
Arbetslivsinstitutet 
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Forskargrupp med samhälls- och beteendevetenskapligt 
perspektiv på sjuka och sunda hus 

                                                
 
Vid Institutet för Bostadsforskning (IBF), Uppsala Universitet bedrivs samhälls- och beteendevetenskaplig forskning 
om sjuka/sunda hus-fenoment och dess kontext. Knutna till IBF härför är följande forskare från vänster: Eva 
Sandstedt (docent i sociologi,IBF), Victoria Inglis (doktorand vid Department of Architectural and Design Science, 
Sydney University), Karin Engvall (sociolog samt doktorand vid institutionen för arbets- och miljömedicin, Uppsala 
Universitet) och Sanna Tielman (fil dr i sociologi, sociologiska institutionen, Uppsala). 
 
Inom ramen för forskningsprogrammet ”Risk och tillit 
i den senmoderna staden” har Eva Sandstedt startat ett 
studium av sjuka/sunda-hus-frågan vid IBF. Detta äm-
nesområde är i högsta grad aktuellt vid ett institut som 
ska ägna sig åt bostads- och urbanforskning. Ett stort 
intresse finns i dag för allehanda miljörisker som upp-
kommit med en fortgående teknifiering och globalise-
ring av samhället . Miljörisker associeras i allmänhet 
till utemiljön men de finns även i inomhusmiljön. 
Vissa forskare hävdar t.o.m. att inomhusmiljön många 
gånger kan vara skadligare än utomhusmiljön. Dålig 
inomhusmiljö är också en av byggbranschens stora 
miljöfrågor. Sjuka hus-forskningen domineras av 
läkare och tekniker framförallt i fråga om studiet av 
bostäder. När det däremot gäller kontor och 
arbetsplatser har även socialvetenskapliga dimensioner 
kommit in i bilden genom arbetslivsforskarnas försorg. 
I den forskning som finns vid IBF och där Eva 
Sandstedt tillsammans med Sanna Tielman arbetar är 
målsättningen att vidga perspektivet både teoretiskt 
och metodiskt utöver det sedvanligt positivistiska, 
vilket dock kräver ingående kännedom om den 
forskning som pågår inom andra discipliner. I ett 
skolprojekt − ”Allergi och sjuka hus-symptom i 
skolan. Att hantera en diffus risk” – finansierat genom 
BFR och Vårdalstiftelsen ska ett sådant vidgat 
perspektiv manifestera sig. Karin Engvall har knutits 
till denna forskargrupp som sociolog och doktorand. 
Hon har i många år arbetat inom Stock-holms stad för 
att i preventivt syfte söka identifiera vilka hus som kan 
misstänkas vara ”sjuka”. Inom utrednings- och 

statistikkontoret har hon utarbetat ett frågeformulär, 
gjort stora empiriska undersökningar och varit med om 
att utarbeta statistiska undersökningsmodeller för att 
kunna urskilja olika typer av riskhus. Detta mångåriga 
arbete använder Karin Engvall nu för sina 
doktorandstudier vid medicinska fakulteten i Uppsala. 
IBF har stöttat detta både med tids- och 
handledningsresurser. Ytterligare en doktorand som 
sökt sig till IBF och dess forskningsmiljö är Victoria 
Inglis. Som utbytesstudent vid Uppsala Universitet 
valde hon att tillbringa sina tio månader i Gävle. 
Victoria har fått diplom för sitt kunskaps- och 
kvinnoteoretiska studium av sjuka hus i Sydney samt 
dessutom erhållit doktorand-stipendium för att 
fortsätta. Hennes intresse är komparativt och hon 
tänker göra en jämförelse mellan Sverige och 
Australien i fråga om hanteringen av sjuka husfrågan. I 
Australien uppmärksammar nämligen inte 
myndigheterna detta problem nämnvärt trots att alltfler 
röster i dag höjs för att något måste hända i denna 
fråga om inomhusluftens kvalité. Forskningen om 
inomhusmiljön är internationellt mycket omfattande på 
det epidemiologiska området men ytterst knapp på det 
samhällsvetenskapliga. Med Victoria Inglis närvaro i 
gruppen understryks den sociala dimensionen i 
problemdefinition och hantering av fenomenet. Den 
internationella jämförelsen ur samhällsvetenskaplig 
synvinkel blir ett intressant riskforskningsprojekt för 
framtiden. 

           Eva Sandstedt 
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Prefekt och ny styrelse vid IBF för     
perioden 2000-01-01-2002-12-31 

Bengt Turner har utsetts till institutets prefekt fram till 
den 31 december 2002. Institutet har numera en egen 
intern styrelse med följande personer: 
 
Eva Andersson, doktorand 
Roger Andersson, professor 
Bo Bengtsson, universitetslektor 
Nils Hertting, doktorand 
Clarissa Kugelberg, forskningsassistent 
Kerstin Larsson, assistent 
Eva Sandstedt, universitetslektor 
Per Strömblad, doktorand 
Roger Andersson är utsedd till ställföreträdande pre-
fekt fr o m 2000-04-01. 

Nya forskningsrapporter/Research Report 
För beställning, kontakta Carita Ytteberg, tel: 
026/420 65 42. 
Hort, K. (2000) Structural Differences in the Dynamics 
of Regional House Price. Forskingsrapport/Research 
Report 2000:1. 

Magnusson, L. (2000) Hushållens rörlighet på bo-
stadsmarknaden – En studie om vakanskedjemodeller. 
Forskingsrapport/Research Report 2000:2.  

Nya arbetsrapporter 
Följande arbetsrapporter kan beställas från IBF 
till självkostnadspris. Kontakta Gunilla Bloom-
Lundqvist, tel: 026/420 65 42 
Michaeli, I. (2000) Mellan vardagsliv och lokal admi-
nistration – En studie av miljöarbetet i Östersunds 
kommun. (Delrapport från projektet ’Kvinnor, miljö 
och kommunal planering’). Arbetsrapport/Working 
Paper No. 26. 

Dawidson, K. (2000) Evaluating Housing Policy in 
Newcastle upon Tyne, 1992-98 – The West End. Or 
the West Beginning? Arbetsrapport/Working Paper 
No. 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicerat 1 nov 1999 – 31 jan 2000 
Ahrne, G., C. Roman & M. Franzén (2000) Det sociala 
landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 
50-tal till 90-tal. Göteborg: Korpen (2:a omarb uppla-
gan). 

Bengtsson, B. (1999) Recension av Bent Flyvbjerg 
(1998) Rationality and power. Democracy in practice, 
16: 204-207. 

Catalano, R., H.-T. Hansen, & T. Hartig (1999) ”The 
ecological effect of unemployment on the incidence of 
very low birthweight in Norway and Sweden, Journal 
of Health and Social Behavior 40: 422-428. 

Fransson, U. (1999) Recension av Bootsma, H. G. 
(1998) ”The myth of reurbanization. Location 
dynamics of Households in the Netherlands”, 
Netherlands Journal of Housing and the Built 
Environment 14: 331-332. 

Franzén, M. (2000) ”I fråga om makt. Diskurser, re-
surser, kontexter, ss 82-122 i Goldberg, T. (red), Sam-
hällsproblem. Lund: Studentlitteratur (5:e omarb. 
Upplagan). 

Hartig, T., L. Nyberg, L.-G. Nilsson & T. Gärling 
(1999) ”Testing for mood congruent recall with envi-
ronmentally induced mood”, Journal of Environmental 
Psychology 19: 353-367. 

Kugelberg, C. (1999) ”Swedish parents at a multi-
national conglomerate, pp. 223-241 in Haas, L., P. 
Hwang and G. Russell (eds), Organizational Change & 
Gender Equity. International Perspectives on Fathers 
and Mothers at the Workplace. Thousand Oaks: Sage 
Publications, Inc. 

Turner, B. (1999) Recension av Åberg, M. & M. 
Petersson (eds) ”Baltic Cities: Perspectives on Urban 
and Regional Change in the Baltic Sea Area”, Neth-
erlands Journal of Housing and the Built Environment 
14: 327-329. 

Vedung, E. & M. Dahlberg (1999) ”Skogsvårds-
lagen, globala skogsprinciper och den svenska ädel-
lövsskogen – ett övningsmaterial”, i Utvärdering av 
skogspolitik. Uppsala: Uppsala universitet, Stats-
vetenskapliga institutionen. 

Erhållna projektmedel under våren 2000 
• 750.000 kr från Byggforskningsrådet till Bengt 

Turner för projektet ”Hyreshusens prisbildning”. 
• 500.000 från Integrationsverket till Per Strömblad 

(tillsammas med Anders Westholm och Per 
Adman) för projektet ”Invandrarna och det 
demokratiska medborgarskapet”. 
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Internationell forskarkonferens i Gävle 26-30 juni 2000 

 
Sista veckan i juni ordnar IBF en stor bostadsforskningskonferens i Gävle inom ramen för ENHR 
(European Network for Housing Research). 

Teman för arbetsgrupperna framgår nedan. Mera information om konferensen finns på IBF:s 
hemsida http://www.ibf.uu.se 
 
 

International Research Conference 

Housing in the 21st Century: 
Fragmentation and Reorientation 

26 June – 30 June 2000 
Gävle 

 
 
 

Workshops 
1.  European Integration and Housing Policy Devolution 
2.  East European Housing and Urban Policy 
3.  Housing in Developing Countries 
4.  Migration and Residential Mobility 
5.  Housing Markets and Housing Economics (organised with AREUEA) 
6.  Demography, New Technology and the Future Housing Market 
7.  Housing for the Elderly 
8.  Young Households: Housing and Urban Life 
9.  Housing Planning and Gender 
10. Housing, Lifestyle and Social Interaction 
11. Housing for Minority Ethnic Groups 
12. Housing, Social Exclusion and Homelessness (organised with ISA Research Committee 

 on Housing and the Built Environment) 
13. Housing and Health (organised with IAPS and EDRA) 
14. Urban Life and Sustainable Development 
15. Housing Finance (organised with AREUEA) 
16. Real Estate Economics (organised with AREUEA) 
17. Housing Management 
18. The Future of Large Scale Housing Estates 
19. Urban Renewal and Housing Rehabilitation 
20. Housing and Theory 
21. Processes of Change in Housing Areas 

 


