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Bostadsmötet 2008: Hur vill vi leva och bo som äldre?

Den frågan ställer vi oss under Bostadsmötet den
2–3 april här i Gävle. Frågan är personligt ställd och

det är med avsikt. Redan idag är många ålderspensionä-
rer eller blir det om bara några år. Så oavsett om vi vill det
eller inte så kommer den här frågan smygande till oss: hur
vill jag leva? För den frågan är grundläggande i vår mo-
derna tid, då vi utgår ifrån att vi själva kan välja våra liv.
       Ålderdomen är lång; från sextio upp till nittio års
ålder. Inom forskningen om det sociala åldrandet utgår
man dock från att två skeden kan urskiljas, nämligen den
tredje och fjärde livsfasen.  Den tredje livsfasen känne-
tecknas av att vi är befriade från det ordinära arbets-
livets krav och tidsrytm, samt tillräckligt friska och rör-
liga för att kunna bestämma över oss själva. I den fjärde
livsfasen däremot har kroppens fysiska och/eller psykiska
förmåga svikit oss så mycket att rörligheten blir alltmer
beskuren.
       Förenklat uttryckt skulle man kunna hävda att det är
i ålderdomens fjärde fas som man framförallt behöver
andras hjälp. Det är då det blir aktuellt att, som det heter,
”samhället måste träda in” eller att ”staten måste ta sitt
ansvar”.  Det är då som man inte klarar sig själv, den
personliga autonomin mer eller mindre upphör. På ett
abstrakt plan kan det sägas att i den situationen förändras
förhållandet mellan individ och stat och därmed aktuali-
seras också frågan om det sociala medborgarskapet för
denna grupp.
       Traditionellt har de äldres boendefråga ansetts vara
en angelägenhet för socialpolitiken och inte alls för den
ordinarie bostadspolitiken. Inom bostads- och urbanforsk-
ningen måste däremot politiska gränsdragningar ifråga-
sättas och problemet blir då: Var och hur ska medborgar-
na i tredje respektive fjärde åldern bäst få sitt bostadsbe-
hov tillgodosett? Vilken betydelse har den äldre befolk-
ningen i det urbana landskapet och vilken roll spelar den
på bostadsmarknaden? Tränger den ut eller trängs den ut
av de yngre? Utgör den en politiskt stark eller svag grupp?
Finns det avgörande skillnader inom gruppen äldre snarare
än mellan unga och gamla?
       Under Bostadsmötets andra dag den 3 april kommer
olika företrädare för stat, näringsliv, allmännyttan samt
privata organisationer att presentera sina idéer om hur ett
gott boende för äldre kan förverkligas i framtiden.
       Barbro Westerholm som är ordförande i äldreboende-
delegationen och riksdagsledamot kommer att introducera
det första delbetänkandet från delegationen, ”Bo för att
leva” SOU 2007:123. Detta handlar om ett övergripande
perspektiv på äldreboendet där målsättningen är att
utveckla ett nätverk av olika typer av boendeformer där
tillgänglighet, gemenskap och trygghet tillgodoses.

På så sätt ska framtidens äldre kunna välja att bo kvar
hemma eller söka sig till en miljö där möjligheterna att
leva tillsammans med andra är större, som i ett senior-
boende eller trygghetsboende. Riktlinjen för denna nya
mellanform av boende är att man som äldre själv ska
kunna bestämma om och när man vill flytta till ett
trygghetsboende. Detta gäller oavsett ålder och krämpor.
       En viktig fråga i utredningen är huruvida detta fram-
tida trygghetsboende ska bli obligatoriskt eller frivilligt för
kommunerna att tillgodose. Genom att trygghetsboendet
införs som mellanform är det tänkt att de äldres för-
måga att klara sig själva ska tillta. Den tredje ålderns
förlängning ska uppskjuta behovet av ett särskilt boende
med vård och service hela dygnet. En sådan heldygns-
omsorg som krävs i den fjärde livsfasen ska i enlighet
med utredningens förslag ske i ett framtida vård- och
omsorgsboende.
       Vad innebär då den boendeform som utredningen
betecknar som seniorboende? Det kommer att
exemplifieras i de övriga inläggen under bostadsmötet.
Ylva Sandström från SABO presenterar hur man från
allmännyttan tänker sig planera för äldre i framtiden.
Christer Lindmarker redogör för JM:s och Seniorgårdens
idéer. Monica William Olsson rapporterar om ett
alternativt boende i kollektivhuset Färdknäppen. De tre
talarna kommer att belysa olika valmöjligheter vilka går
utöver det ordinarie bostadsutbudet.
       Vid IBF pågår ett forskningsprojekt, finansierat av
Formas, som ligger till grund för denna session,”Elderly
people living alone: opportunities and limitations in
alternative places to live”. Det syftar till att undersöka
möjligheter och problem i olika boendeformer som
kollektivhus, seniorboende och ordinärt boende och berör
människor i tredje åldern (70+), som bor för sig själva.
              Eva Sandstedt, professor i sociologi vid IBF

Kollektivhuset Landgången i Annestad, Malmö
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Doktorsavhandling om livsstilsförändringar och ”grön” teknik
I sin avhandling i sociologi behandlar Thomas Öst ett
inslag i den samtida diskussionen kring hållbar utveck-
ling: idén om att vi kan och måste förena tillväxt med
ansvar för miljön. Han kommer fram till att olika verk-
samheter inte kan präglas av både ekonomisk och
ekologisk rationalitet samtidigt.
       Inom s.k. ekologisk moderniseringsteori beskrivs
idén om hållbar utveckling som att det ekologiskt
rationella gradvis kommer att bli lika viktigt i samhället
som det ekonomiskt rationella. Ekologiska övervägan-
den och hänsynstaganden blir lika betydelsefulla som de
ekonomiska är vid t.ex. politiska beslut. På mer indivi-
duell nivå tycks detta kunna innebära att medborgare
skall bli mer ekologiskt ansvarstagande genom insikten
att de tjänar pengar på det. Genom att uppmuntra vår
ekonomiska rationalitet (d.v.s. vårt individuella vinstin-
tresse) vill man från samhällsplaneringshåll göra oss mer
ekologiskt rationella i vårt tänkande och handlande.
       En sådan tämligen motsägelsefull miljöplanering blir
resultatet av att man från politiskt håll försöker agera
utifrån två helt motsatta uppfattningar om vad som bör
göras för att lösa samtida miljöproblem, menar Thomas
Öst: Att vi måste förändra vår livsstil mot större an-
svarstagande för miljön och att vi måste införa ny
teknologi som skall ta ansvar för miljön.
       Grön teknologi syftar till att underlätta för personer
att leva miljövänligt och det talas ofta om att det skall
vara lätt att göra rätt. Men om livsstilsförändringar
verkligen är nödvändiga för att lösa miljöproblemen
uppstår ett dilemma: Man måste både försöka få män-
niskor att ta större ansvar för miljön och låta tekniken i
görligaste mån ta över ansvaret för miljön. Dilemmat
består närmare bestämt i det faktum att ju mer av
miljöansvaret som tekniken tar över, desto mindre
ansvar för miljön behöver människor själva ta. Detta är
teknikens själva idé.
       I sin avhandling belyser Thomas Öst detta dilemma
och ger även en teoretisk förklaring till varför det upp-
står. Han gör gällande att det råder ett slags nollsumme-
spel mellan ekonomisk tillväxt och ansvar för miljön.
Det går att eftersträva båda sakerna, men inte på en
och samma gång. På samma sätt är förhållandet mellan
livsstilsförändringar och ”grön” teknik ett nollsumme-
spel, liksom även förhållandet mellan energieffektivise-
ringar och minskande energianvändning.
       Han beskriver dessa nollsummespel med hjälp av
ett antal konkreta exempel – bland annat energihus-
hållningsåtgärder i den nyanlagda stadsdelen Västra
Hamnen i Malmö – och kommer fram till att det krävs

att olika verksamheter i samhället särskiljs, så att
vissa präglas av ekologisk rationalitet medan andra är
i första hand ekonomiskt rationella.
       Just samtidigheten i den nämnda ”både och”-
strategin inom dagens miljöpolitik är vad som kritise-
ras i avhandlingen. Det går rimligen inte att förmå
människor att bli mer ansvarstagande genom att
hjälpa dem att ta mindre ansvar.
       Däremot bör det gå att propagera för livsstils-
förändringar på vissa områden i samhället, t.ex. val
av färdmedel, medan man på andra områden, t.ex.
energihushållning, i stället satsar på ”grön” underlät-
tande teknik, hävdar Thomas Öst. Han vill med sin
avhandling visa hur den ekologiska moderniseringen
av samhället skulle kunna bedrivas på ett mer ratio-
nellt vis.
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Globalisering, järnet och handlande städer
Vi lever idag i en globaliserad värld, där våra liv i hög
grad bestäms av händelser som sker på platser långt ifrån
oss själva. Vi reser runt hela jorden och konsumerar
varor som kommer från andra länder. Emellertid är
globaliseringen ingen ny företeelse, utan processen har
utvecklats under lång tid, med rötter i fjärrhandelns
renässans från den sena medeltiden. Med 1600- och
1700-talen är utvecklingen långt gången, med ett Europa
som allt tydligare knyts till såväl Amerika som Asien.
       Sverige var en del av denna utveckling och kom att
länkas till andra länder främst genom exporten av järn
och koppar samt importen av salt. Flera forskare har
pekat på de rika malmtillgångarna som en förutsättning
för Sveriges utveckling till militär stormakt under 1600-
talet. Under det efterföljande seklet förlorades den
ställningen, men integrationen i den internationella
ekonomin minskades inte, snarare tvärt om. Utifrån den
förhärskande merkantilistiska ideologin betonades vikten
av en gynnsam handelsbalans, och detta åstadkoms
genom en stor järnexport samt försök att begränsa
importen. Dessa sammanhang utgör bakgrunden till
boken, Baltic Iron in the Atlantic World in the
Eighteenth Century (Brill, Leiden, 2007), som jag skrivit
tillsammans med Chris Evans, University of Glamorgan.
       Hur gör man då som forskare för att något bringa
ordning i den mängd av relationer, kopplingar och länkar
som utgjorde, och fortfarande utgör, den globala världen?
I vårt fall, som 1700-talshistoriker, utgår vi ifrån vad sam-
tiden själv gav uttryck för samt exemplifierar detta med
Sveriges viktigaste exportvara, nämligen järnet. Vi utgick
vidare ifrån att det inte var möjligt att undersöka den
svenska järnhanteringen i hela sin globala omfattning utan
bestämde oss för att välja ut några viktiga, som vi kallar
det, utkikspunkter och följa det svenska järnet mellan
dessa. Resultatet har blivit en undersökning av periodens
urbana hierarki, med handeln mellan olika städer.
       Vår konkreta startpunkt, Leufsta bruk, är förvisso
ingen stad, trots att samtida betraktare hävdade att
platsen borde utrustas med stadsprivilegier och Gustaf III
faktiskt skrev platsen som ”Leufstad”. Istället har vi att
göra med Sveriges största järnbruk, med en omfattande
tillverkning av stångjärn av en mycket speciell kvalitet.
Det är kring detta järn som framställningen cirkulerar. Så
snart järnet var utsmitt i någon av brukets fyra
hammarsmedjor forades det till upplandskusten varifrån
det skeppades till Stockholm. Den svenska huvudstaden
var samtidigt landets viktigaste exporthamn, och mer-
parten av det svenska järnet skeppades därifrån. Järnet
från Leufsta ankom till stadens järnvåg där det vägdes
och kontrollerades, innan det placerades i Francis
Jennings magasin i väntan på vidare transporter.

Jennings var en av de större exportörerna, men han hade
att vänta på vidare order från Graffin Prankard, en
köpman från Bristol, som var den som verkligen styrde
Leufstas avsättning. Prankard hade redan under vintern
skickat sina skepp från Bristol till Charleston i South
Carolina med spik, stål och andra järnvaror. I retur hade
han lastat ris som sedan skulle säljas i Hamburg. Det var
dessa skepp Jennings väntade på, och så snart de anlände
var det hans uppgift att lasta dem med stångjärn.
       Bristol var en viktig knutpunkt för leufstajärnet, och
Prankard fick bråda dagar så snart skeppen anlänt. Något
järn såldes i stadens omland, men merparten skeppades
uppför floden Severn till Birmingham där det vidare-
förädlades. Birmingham som kallades ”Hufvudet för alla
manufactur Städer uti järn, Ståhl, mässing, samt allahanda
fina arbeten” var tillsammans med Newcastle världens
kanske viktigaste centra för metallindustrin, och där
framställdes de redskap som möjliggjorde det brittiska
imperiets expansion, i form av stål, vapen och andra
redskap. Samma skutor som fört järnet uppför floden
skeppade sedan dessa redskap tillbaka till Bristol, vari-
från de sedan exporterades över Atlanten. Bristol var
även väl länkat till Afrika och slavhandeln, och Prankard
såg även till att stora mängder svenskt järn lastades på
slavskeppen för att sedan användas som betalningsmedel i
handeln med slavar i Calabar eller på andra platser efter
den afrikanska kusten.

Göran Rydén, professor i ekonomisk historia vid IBF

Newcastle under 1750-talet. I husen till vänster, med
rykande skorstenar, blev leufstajärnet omvandlat till stål.

Källa: Resan genom England af Reinhold Angerstein. Senare
Delen. Manuskript i Jernkontorets Bibliotek.
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Nya doktorander vid IBF

Hanne Martinek har anställts som doktorand i
statsvetenskap vid IBF från september 2007. Hon
har ett tyskt diplom i statskunskap, vilket mot-
svarar ungefär en svensk master. Hon har studerat
på Otto-Suhr-Institut i Berlin, men också i
Nederländerna och Sverige. Hennes diplom-
uppsats handlade om aktuella utvecklingar inom
den tyska familjepolitiken.
       Hanne ska fortsätta med detta och ska
jämföra den aktuella utvecklingen av tysk och
svensk välfärdspolitik. Hon ska analysera ett antal
policies ur ett kritiskt perspektiv gällande hur de
påverkar ojämlikhet mellan män och kvinnor.

Kristin Ljungkvist har anställts som doktorand vid
IBF från september 2007. Hon har en magisterexamen
i statsvetenskap med inriktning på internationella
relationer från Södertörns Högskola och har tidigare
arbetat några år som forskningsassistent  på Utrikes-
politiska Institutet i Stockholm. Dessförinnan var hon
anställd som projektkoordinator  i ett lokalt EU-
finansierat utvecklingsprojekt i Småland.
       Magisteruppsatsen utgick från ett genusperspektiv
och undersökte sambanden mellan inrikespolitisk jäm-
ställdhet och utrikespolitisk konfliktbenägenhet.
Kristins tänkta doktorandprojekt kommer att handla
om lokalt ägarskap och den lokala politikens roll vid
internationella insatser av ”security-governance” och
”state-building” i postkonfliktnationer.
       Fritiden spenderar Kristin gärna i stallet eller i
goda vänners lag. Då och då blir det en resa hem till de
östgötska/småländska skogarna, och gärna också
längre ut i världen.

Ina Blind anställdes som
doktorand i national-
ekonomi vid IBF hösten
2006. Hon läste sin grund-
utbildning i Umeå och har
en pol.mag.-examen med
nationalekonomi som
huvudämne. Ina kommer
att forska om
boendesegregation.
       På fritiden reser Ina
mycket, i övrigt läser hon
gärna skönlitteratur och
sportar i lagom dos.

Gästforskare
Under januari och februari hade vi besök av en
gästforskare, Qianjin Hao från Department of
Environmental Science & Engineering vid Fudan
University. Han har under denna tid främst arbetat
med en husprisstudie tillsammans med Jie Chen – vår
forskarassistent i nationalekonomi.

Under mars–juni 2008
kommer Birgitta Gomez
Nielsen att arbeta vid IBF.
Birgitta är doktorand i
statskunskap vid Institut för
statskundskab, Københavns
universitet och hon har valt att
lägga sin utlandstermin hos
oss. Hon arbetar på en

avhandling om dansk bostadspolitik och kon-
sekvenserna av nedläggningen av By- og
Boligministeriet 2001.
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Ny rapport om hyresboendets roller

Hyresboendets roller – lokal organisering och boinflytande i förändring

Den här boken handlar om hyresgästers inflytande och organisering i sina
bostadsområden. Många hävdar att de traditionella formerna, baserade på
lokala hyresgästföreningar och boinflytandeavtal, i dag håller på att ersättas av
en mångfald av mer informella ordingar. I boken beskrivs och analyseras, med
stöd av enkätundersökningar och fallstudier, vilken utveckling som faktiskt har
ägt rum under de senaste åren.

Boken är skriven av Bo Bengtsson, statsvetare, Tommy Berger, ekonom och
Jan-Erik Lind sociolog.

Studien är publicerad i IBF:s serie för forskningsrapporter, 2007:2

För beställning av forskningsrapporten, kontakta:
Carita Ytterberg, e-post: carita.ytterberg@ibf.uu.se,
eller tel. 026-420 65 03.

Thomas Öst disputerade den 7 december 2007 i
sociologi med avhandlingen Livsstilsförändringar
och ”grön” teknik: Om relationen mellan ekono-
misk och ekologisk rationalitet i miljöpolitiken.
Fakultetsopponent var Mikael Klintman, docent och
universitetslektor vid Forskningspolitiska institutet,
Lunds universitet.
       Avhandlingen presenteras på sidan 2.
       Mats Sundin disputerade den 8 februari 2008
med avhandlingen Bra läge men dåligt rykte: en
jämförande historisk studie av tre stadsdelar i
Borås, Eskilstuna och Gävle. Fakultetsopponent
var Ulf Drugge, professor i sociologi vid Human-
vetenskapliga institutionen, Högskolan i Kalmar.
       Sara Monaco disputerade den 7 mars 2008
med avhandlingen Neighbourhood Politics in
Transition. Residents’ Associations and Local
Government in Post-Apartheid Cape Town.
Fakultetsopponent var professor Jo Beall vid
Development Studies Institute, London School of
Economics and Political Science, London, UK.

Disputationer Professorsinstallation

Den 12 november höll Göran Rydén sin installationsfö-
reläsning ”Monteverdi, historikern och att glänta på
dörren till det moderna” och den 16 november installe-
rades han som professor i ekonomisk historia, särskilt
byggande och bosättningsförhållanden av Rector
magnificus Anders Hallberg.
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Christian Abrahamsson har anställts som
forskningsassistent på deltid från 1 mars 2008.
       Per Adman, Statsvetenskapliga institutionen,
Uppsala universitet, har fått 1 274 000 kr från
Vetenskapsrådet till en postdoc-tjänst, som han valt
att placera vid IBF. Han började den 1 december
2007 och arbetar f.n. 40 procent vid IBF.
       Anna Ardin har fått sin anställning som
forskningsassistent förlängd till och med den 31
december 2008.
       Jonas Hugosson  har anställts som
forskningsassistent 1 mars–30 april.
       Clarissa Kugelberg har anställts som
universitetslektor i kulturantropologi, ssk
genusinriktad urbanforskning den 1 januari 2008.
       Camilla Maandi har anställts som forskare i
kulturgeografi 11 februari–30 april 2008.
       Lena Magnusson Turner har anställts som
professor i kulturgeografi, ssk bosättning och
bebyggelse från 1 december 2007.
       Mats Sundin, fil. dr i sociologi har anställts som
postdoc 1 mars–31 maj 2008.
       Rune Wigren, professor i nationalekonomi, ssk
fastighets- och bostadsmarknadernas ekonomi är
numera professor emeritus.

Tjänsteläge

FAS – Forskningsrådet för arbetsliv och socialve-
tenskap, 1 800 000 kronor, för perioden 2008–
2010, till projektet ”Att resa i tjänsten – övervä-
ganden, strategier, konsekvenser”. Projektledare:
Per Gustafson.

Hyresgästföreningen i Stockholms län, 422 000
kronor för perioden januari–augusti 2008, till
projektet ”Var bor du bäst för pengarna?”. Pro-
jektledare: Lena Magnusson.

Projektmedel till IBF

Nätverk för bostadsforskare i
Latinamerika

Foto: Montserrat Pareja Eastaway
I januari höll nätverket LANHUR, Latin American
Network for Urban and Housing Research, sitt
första möte i Santiago de Chile. Sammankallande var
Irene Molina från IBF och värd var IBF:s syskon-
institution INVI, Instituto de la Vivienda vid
Universidad de Chile. Mitt i högsommarvärmen
samlades en grupp av 15 personer under fyra dagar
för att diskutera artiklar, lyssna på presentationer av
bostadsdatabaser, reflektera över bostadspolitiska
lösningar till urban renovering och lokal utveckling
samt statlig bostadspolitik, arkitektur, ekonomi,
bland mycket annat. Gruppen besökte bostads-
området Villa Portales, en milstolpe för modern
stadsplanering i centrala Santiago byggd på 1960-
talet och nu i behov av omfattande renovering.
Nätverket enades om att hålla ett möte om året i
något latinamerikanskt land. Koordinatörer blev för
det här första året Montserrat Pareja från Barcelona,
Isobel Andersson från Stirling och Irene Molina från
IBF. Ett extramöte kommer att hållas i Dublin i juli, i
anslutning till den europeiska systerorganisationen
ENHR:s stora konferens.

Kommande seminarier vid IBF
8 april
Catrine Andersson: Genus och queer - likhet,
konflikt och användbarhet.
15 april
Helen Ekstam: A study on the relationship between
crowded housing, ownership and community in
different areas of Stockholm
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AVS:
Institutet för bostads- och urbanforskning
Uppsala universitet
Box 785, 801 29 Gävle

Boka in
Bostadsmötet 2008!
Besök vår hemsida för
aktuell information:
www.ibf.uu.se

  2-3 april
Det traditionella Bostadsmötet i Gävle äger rum den 2–3 april 2008. Vi arrangerar ett antal intressanta seminarier
kring olika teman inom boende- och stadsbyggnadsområdet. Vi vänder oss till dig som sysslar med boende och
byggande för en bred genomgång av aktuella frågor. Varje dag inleds med ett gemensamt halvdagsseminarium på
förmiddagen och fortsätter med parallella sessioner på eftermiddagen.

Forskare och erfarna praktiker kommer att redovisa kunskapsläget inom områdena nedan:

Onsdag 2 april
Förmiddag
* Bostadspolitik idag – problem, mål  och styrmedel
Eftermiddag
* På spaning efter en bostad
* Ny kunskap för den svenska ägar- och hyresmarknaden
* Glesbygd, invandring och integration

Torsdag 3 april
Förmiddag
* Äldres boende: Hur vill vi leva och bo som äldre?
Eftermiddag
* Offentliga rum
* Planering för minskad segregation
* Hållbarhet och hur vi bor


