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Ur innehållet
Terry Hartig skriver om förtätning
och grönområden i
städerna

Så vill ungdomar bo

sid. 2–3
Ny bearbetad upplaga av boken ”Den
delade staden. Segregation och etnicitet i stadsbygden”
sid. 3
En nygammal tidskrift: International
Journal of Housing
Policy
sid. 5
Nätverksmöte för
latinamerikansk
bostadsforskning i
Havanna
sid. 8
Ett nytt Bostadsmöte kommer att
arrangeras våren
2010. Mer information kommer senare.

Klassiska sekelskifteshus står högt i kurs bland dagens
gymnasieungdomar. Det visar ny forskning från IBF av Eila
Jylkäs. Hon har undersökt arkitektursmak bland gymnasister i Stockholm och finner bland annat att smaken skiljer
sig mellan ungdomar på olika skolor.
I en enkätundersökning fick elever vid sju
gymnasieskolor i Stockholm titta på bilder
av fasader från flerfamiljshus i olika arkitekturstilar. För varje bild fick de svara på
två frågor: gillade de husets utseende och
skulle de själva vilja bo i ett liknande hus?
Det kanske mest intressanta resultatet,
säger Eila Jylkäs, är att det var så pass
tydliga skillnader mellan de olika skolorna.
Till att börja med skilde sig innerstadsskolor från förortsskolor. På skolor i centrala Stockholm förekom olika former av
”distingerad smak” i större omfattning än i
förorten. Det handlar om mer okonventionella och särpräglade former av arkitektur
som ”organisk” arkitektur, modernistiska
eller postmodernistiska byggnader, nyrenoverade industrilokaler o.s.v.

Det fanns också skillnader mellan de
olika innerstadsskolorna – varje skola hade
så att säga sin egen smak. Detta kan ha
olika orsaker, konstaterar Eila Jylkäs. Å
ena sidan påverkas förmodligen elevernas
smak av den miljö där de vistas, inte minst
skolan. Å andra sidan kan det tänkas att
eleverna väljer skolor utifrån den estetiska
smak de hade redan tidigare.
Totalt sett var det emellertid inte den
”distingerade” arkitekturen som var mest
populär, utan två klassiska fasader från
slutet av 1800-talet (bilderna ovan). I
sådana hus skulle de flesta ungdomarna
kunna tänka sig att bo. Minst populärt var,
kanske inte så överraskande, ett 1970-talshus från ett miljonprogramsområde.
Läs mer på sidan 4.

Livskvalitet i den hållbara staden:
Om förtätningsdilemmat
Begreppet livskvalitet förekommer ofta i diskussioner om urban hållbarhet. Eftersom människor, produktion och konsumtion fi nns koncentrerade i och kring städer är stadsmiljön en
betydelsefull arena i de ansträngningar som
görs för att minska de negativa miljöeffekterna
av mänskliga aktiviteter. Men de ansträngningar som bland annat görs för att förändra
energianvändningen och minska utsläppen
av växthusgaser kan orsaka konfl ikter och bli
kontraproduktiva om de framkallar missnöje
med levnadsförhållandena i städerna.
En typ av konfl ikter rör förtätningen av
städerna. De negativa följderna av glesbyggda
städer (s.k. ”urban sprawl”), i form av miljöoch hälsoeffekter, ger övertygande argument
för förtätning. Andra argument som talar för
kompakta städer är exempelvis att de medför
mer levande stadskärnor och att de innebär
ekonomiska fördelar, tack vare minskad energianvändning. Men strävan att förtäta aktualiserar också flera dilemman. Ett sådant är att
det år svårt att förena förtätning med behovet
av att tillhandahålla grönområden i städerna.
Många människor verkar uppskatta gröna
boendemiljöer, åtminstone att döma av forskning som gjorts om boendepreferenser och betalningsvilja. Att det förhåller sig så avspeglar
troligen det värde städernas grönytor har för
invånarna. Forskningen ger alltmer stöd för

Vertikal trädgård, Paris
2

IBF Nyhetsbrev

den gamla ”sanningen” att parker och grönområden har en hälsobefrämjande inverkan på
städernas invånare. Experiment har exempelvis visat att promenader i naturmiljö fungerar
bättre än promenader i andra stadsmiljöer,
när det gäller människors återhämtning från
akut stress och koncentrationssvårigheter.
Estetiskt tilltalande grönområden verkar också
kunna locka människor till regelbunden fysisk
aktivitet. Att de fördelar som närhet till grönområden innebär verkligen medför förbättrad
folkhälsa antyds också av aktuell epidemiologisk forskning från Nederländerna, Japan,
England och Sverige. Samstämmigheten i
resultaten från såväl psykologiska och fysiologiska experiment som epidemiologiska studier
innebär ytterligare stöd för den vedertagna
uppfattningen att stadsplaneringen kan främja
folkhälsan genom att göra parker, grönområden och andra naturmiljöer lättillgängliga för
stadens invånare.
Samtidigt tycks uppfattningar om de
hälsobefrämjande effekterna av en grönare
stadsmiljö ha varit det som från början bidrog till städernas och förorternas geografi ska
utbredning. Så hur kan då samhället verka för
att minska städernas utglesning, och sträva
efter de sociala och ekologiska fördelar som
förtätning innebär, samtidigt som invånarna
ges tillgång till de hälsobefrämjande gröna
miljöerna?
Ett sätt att angripa dilemmat utgår från fördelningen mellan byggd miljö och naturmiljö
i staden, och rör sådant som storleken på och
fördelningen av parker och esplanader. Här
angrips alltså förtätningsdilemmat som ett designproblem, och en mängd olika innovationer
kan hjälpa till att åtgärda problemet. Genom
att exempelvis skapa vertikala trädgårdar och
gröna tak eller takträdgårdar (se bilderna) går
det att få in vegetation även i trånga stadsmiljöer. Dessa små fickor av grönt är kanske inte
tillräckliga om man vill göra en utflykt eller
gå en kvällspromenad, men de ger i alla fall en
ofta uppskattad visuell kontakt med naturen,
och kan kanske även bidra med väldoft och
möjligheter till att studera fåglar och andra
djur som lockas till vegetationen. De kan
också ha en ekologisk funktion, exempelvis
genom att absorbera och rena regnvatten. Med
sådana åtgärder kan invånarna få en bättre
livsmiljö, samtidigt som stadens negativa

Projektmedel till IBF

Takträdgård, Zürich
miljöeffekter kan reduceras, trots att mindre
av markytan används till grönområden.
Samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning kan hjälpa till att bedöma
de olika ansatser som förekommer i arbetet
för att åstadkomma uthålliga städer, och det
saknas inte angelägna uppgifter. Jag är exempelvis själv engagerad i ett projekt tillsammans
med Helena Nordh, Gary Fry och Caroline
Hägerhäll vid Universitetet för miljö- och
biovetenskap i Norge. De är specialister på
landskapsekologi och landskapsarkitektur, och
tillsammans studerar vi egenskaperna hos små
parker i stadsmiljö, och hur bra de fungerar
när det gäller att befrämja psykisk återhämtning. Alltfler forskare runtom i världen intresserar sig för den här typen av frågor. Det fi nns
därför goda skäl att hoppas att både miljön
och politiken kan utformas så att inte enbart
ekologiska hänsyn och tekniska möjligheter tas
med i beräkningen, utan även insikter om vad
människorna som bor i städerna behöver och
värdesätter.
Terry Hartig, docent i psykologi
e-post: terry.hartig@ibf.uu.se

The Urban-Net, 246 000 kr. för perioden
1 januari 2008–31 december 2009, för
förstudien “Dilemmas of urban network
democracy. Functional networks, equality
and local elites in a comparative perspective”. Projektledare: Clarissa Kugelberg, medarbetare: Nils Hertting, IBF och Marianne
Danielsson, Statsvetenskapliga institutionen,
Uppsala universitet.
FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, och Riksbankens Jubileumsfond,
totalt 67 300 kr, publiceringsbidrag för boken Föreningsliv, delaktighet och lokal politik
i det mångkulturella samhället, redaktörer
Bo Bengtsson och Clarissa Kugelberg, IBF.
EU-projekt, Study on ”Housing and Exclusion:
Welfare Policies, Housing Provision and
Labour”, där IBF:s del uppgår till
200 000 kr. Projektmedarbetare från IBF:
Lena Magnusson Turner.

Tjänsteläge
Lina Bergström har den 1 april 2009 anställts
som doktorand i kulturgeografi vid IBF. Lina
har sedan februari 2007 varit anställd som
doktorand vid Kulturgeografi ska institutionen,
Uppsala universitet.
Clarissa Kugelberg, universitetslektor vid IBF,
har utsetts till ställföreträdande prefekt för
perioden 2009-03-01–2011-12-31.
Thomas Öst slutar som forskare vid IBF den
16 februari 2009 för att tillträda en tjänst som
universitetslektor i sociologi vid Institutionen
för individ och samhälle, Avdelningen för socialpedagogik och sociologi, Högskolan Väst,
Trollhättan.

Den delade staden
Lena Magnusson Turner är redaktör för boken
Den delade staden. Segregation och etnicitet i
stadsbygden, som nu har kommit ut i en andra
omarbetad upplaga. Denna bok handlar om
hur boendesegregation kan påverka livsmönster och levnadsvillkor. I fokus står den urbana
miljön. Det är i staden som fenomenet boendesegregation blir uppmärksammat, identifierat, studerat och tolkat som ett samhällsproblem och särskild tonvikt har lagts på den
etniska boendesegregationen. Bokens två

syften är: 1) att presentera ett urval av den
samhällsvetenskapliga forskning som bedrivs
inom detta område; 2) att fylla ett tomrum
i den utbildning som bedrivs vid universitet
och högskolor. Tillgänglig kurslitteratur i
ämnet behandlar främst centraleuropeiska
och nordamerikanska förhållanden, däremot
är tillgången på framställningar om svenska
förhållanden begränsad. Flera forskare från
IBF medverkar i antologin.
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Gymnasisters arkitektursmak

Eila Jylkäs under licentiatseminarium vid IBF
Arkitektursmak är inget ämne som har undersökts i någon större omfattning; handlar
det om ungdomar saknas kunskap nästan helt.
Eila Jylkäs undersökning av gymnasieungdomars arkitektursmak är ett första steg mot
att fylla denna kunskapslucka. Jylkäs väljer
att utgå från Pierre Bourdieus forskningsprogram och antar därmed att smak inte är något
excentriskt utan tvärtom ett socialt bestämt
fenomen. Enligt Bourdieu är smak en aspekt
av en persons livsstil som är avhängig dennas
habitus och ytterst personens sociala position
förstått som volymen och sammansättningen
av personens kulturella och ekonomiska
kapital. För ungdomar handlar detta om vilken familj man lever i. Här går Jylkäs utöver
Bourdieus analys genom att inte se familjens
position genom faderns kapitalinnehav utan
undersöker betydelsen av både moderns och
faderns innehav. Analysen tar vidare hänsyn
till bland annat etnicitet, kön samt vilket studieprogram och vilken skola eleven går på.
Ungdomarnas arkitektursmak undersöker
Jylkäs i flera olika studieprogram i ett antal Stockholmsgymnasier. Hon gör det med
ett eget utarbetat mätinstrument: eleverna
fick således värdera tretton olika fasader till
flerfamiljshus i olika stilar från 1800-talets
klassiska fasader, till modernistiska och postmodernistiska fasader men även till bostäder konverterade lagerbyggnader. Analysen
genomförs sedan fasad för fasad med logistisk
regression. Även om mönstret i resultatet inte
är alldeles enkelt att tolka identifierar Jylkäs
tre smaktyper. Förutom en mainstream-smak,
fi nner hon en distingerad smak och en antismak.
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Opponenten Peter Waara
Om den förra omfattas främst av tjejer på
samhällsvetenskapliga och estetiska program,
är det främst killar med icke-svensk bakgrund
som uppvisar en anti-smak. Den distingerade
smaken omfattar jämförelsevis många olika
slags fasader, några av dem sådana som främst
tjejer uppskattar. Men Jylkäs kanske mest intressanta resultat visar sig just här i betydelsen
av vilket gymnasium man går på: den distingerade smaken hör således starkt samman
med de gamla innerstadsläroverken Norra och
Östra Real samt Södra Latin. Sambanden här
framstår nämligen som mer påtagliga än för
klass – tvärtemot vad man kunde förvänta sig
enligt Bourdieu. Resultaten ger vidare belägg
för att det är relevant att skilja på betydelsen
av mammans respektive pappans sociala position för barnets arkitektursmak.
Överhuvudtaget visar sig förhållandet mellan arkitektursmak och habitus vara en långt
ifrån enkel historia. Att ytterligare forskning
i frågan är påkallat är mer än en truism, inte
minst eftersom flera år har gått sedan Jylkäs
samlade in sina data. Sedan dess har konkurrensen mellan skolorna om eleverna ökat rejält
och frågan om skolornas karaktär och sätt att
framställa sig själva torde ha aktualiserats än
mer. Skolan som en designad produkt är väl
värd sitt studium – utöver dess löfte om att
designa en framtid.
Mats Franzén och Eva Sandstedt

Tjänsteläge

Den 10 februari försvarade Eila Jylkäs, doktorand
i sociologi, sin licentiatuppsats ”Taste in Architecture among Gymnasium Students in Stockholm”
vid IBF. Opponent var professor Peter Waara,
Institutionen för utbildning, kultur och medier,
Uppsala universitet. Handledare har varit Eva
Sandstedt och Mats Franzén, båda vid IBF.

Gästforskare från
Manchester på IBF
Ludi Simpson,
professor i befolkningsstudier
vid Universitetet
i Manchester,
besökte IBF 18–28
november 2008.
Här skriver Ludi
om sin vistelse i
Gävle:
IBF gave me the
opportunity, to
meet its researchers and share our work on ethnicity and
migration, for ten days in November 2008. I
am very grateful for that opportunity, for the
warm welcome and for the warm apartment!
Other highlights were a weekend journey to
Mora and Falun, and a Gävle ice hockey match.
At IBF I discussed evidence for Britain which
rejects claims of growing social and spatial
segregation, and explores the consequences of
growing ethnic diversity. The review is published in January 2009 as ”’Sleepwalking to
segregation’? Challenging myths about race and
migration”. I am impressed by the similar work
on the role of population dynamics in changing
neighbourhoods by Åsa Bråmå and others at
IBF, and of course by the longitudinal dataset
on which much of the work is based.
I also contributed to a seminar led by Roger
Andersson and organised by the Stockholm
region planning organisation. I talked about
the value in population projections for small
areas, as providing a means to assess the need
for housing, and the impact of building new
housing. The relationship between population
and housing is not direct as one might imagine,
but it can be modelled, taking into account
not only migration but age structure, average
number of adults in each household, and vacant
housing. I described the software POPGROUP
which is used in the UK for this work.
I expect and hope that we will work together
again.
Ludi Simpson
Professor of Population Studies ludi.simpson@
manchester.ac.uk Personal page: http://www.
ccsr.ac.uk/staff/ss.htm; Migration, Race and
Population Dynamics: http://www.ccsr.ac.uk/
research/mrpd

Tre gästforskare till
George Galster, professor i urbana studier vid
Institutionen för geografi och urban planering, Wayne State University, Detroit, USA
(31 januari–16 februari) och Sako Musterd,
professor i samhällsgeografi vid institutionen
för geografi och planering vid universitetet i
Amsterdam (3–10 februari) har besökt IBF.
De har båda samarbetat med Roger Andersson, IBF, och de tre har tillsammans skrivit ett
flertal artiklar i internationella tidskrifter.
Morten Balle Hansen, lektor i statskunskap
med inriktning mot organisationsteori, offentlig förvaltning, kommuner och policyanalys, vid Syddanska universitetet, Odense, har
besökt IBF för fjärde gången den 5–12 mars
2009. Morten har varit här för att samarbeta
med Evert Vedung och tillsammans utarbetade de en ny utvärderingsmodell som döptes
till TSE-modellen. Artikeln har skickats till
American Journal of Evaluation.

International Journal of
Housing Policy
Vid ett möte i Glasgow den 26 februari
bestämde styrelsen för European Journal of
Housing Policy (EJHP) dels att Suzanne Fitzpatrick, York, efterträder Mark Stephens som
tidskriftens redaktör, dels att tidskriften från
nästa år byter namn till International Journal
of Housing Policy. Ansvaret för utgivningen ligger även framdeles på Taylor & Francis.
EJHP initierades år 2000 av IBF tillsammans med systerinstitutionerna i Cardiff,
Glasgow och Utrecht, och den har sedan dess
blivit ett viktigt forum för publicering av
policy-inriktad bostadsforskning. Tidskriften
uppskattas också för sin ambitiösa bokrecensionsavdelning. Förutom representanter för
de fyra grundarinstitutionerna har på senare
år också universitetet i York anslutit sig till
tidskriftssamarbetet och styrelsen. Att tidskriften för snart tio år sedan gavs en europeisk profi l kändes naturligt. Europa stod inför
omfattande förändringar, inte minst i öst. Lika
naturligt känns nu steget att gå mot en ytterligare internationalisering och att öppna för
bidrag som rör länder och förhållanden också i
andra delar av världen.
Roger Andersson
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Publicerat
Ahrne, Göran, Christine Roman & Mats
Franzén (2008) Det sociala landskapet. En
sociologisk beskrivning av Sverige från 50-tal
till början av 2000-talet. Göteborg: Korpen.
(4:e omarb. upplagan).
Andersson, Eva & Urban Fransson (2008)
”Från Babylon och Chicago till Fittja”,
s. 85–118 i Lena Magnusson Turner (red.),
Den delade staden: Segregation och etnicitet i
stadsbygden. Umeå: Boréa. (2:a bearb. uppl.).
Andersson, Roger (2008) ”Skapandet av
svenskglesa bostadsområden”, s. 119–160 i
Lena Magnusson Turner (red.), Den delade
staden: Segregation och etnicitet i stadsbygden. Umeå: Boréa. (2:a bearb. uppl.).
Andersson, Roger, Jan Amcoff & Thomas Niedomysl (2008) Inflyttningen till stockholmsregionen 1994–2006 i ett etniskt perspektiv.
Befolkningsprognos 2008–2017. Rapport
2008:3. Stockholm: Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns landsting.
Bringslimark, Tina, Terry Hartig, & Grete
Grindal Patil (2008) ”The association between indoor plants, stress, productivity and
sick leave”, Acta Horticulturae 775, 117–121.
(Proceedings of the XXVII International
Horticultural Congress – IHC2006: International Symposium on Horticultural Practices
and Therapy for Human Well-Being).
Chen, Jie & Aiyong Zhu (2008) The relationship between housing investment and economic
growth in China: A panel analysis using quarterly provincial data. Working Paper 2008:17.
Uppsala: Department of Economics, Uppsala University.
Dahlberg, Matz (2008) ”Vem bestämmer i
kommunerna?”, Ekonomisk Debatt nr 6,
s. 3–4.
Dahlberg, Matz, Eva Mörk, Jørn Rattsø &
Hanna Ågren (2008) ”Using a Discontinuous Grant Rule to Identify the Effect of
Grants on Local Taxes and Spending”, Journal of Public Economics 92: 2320–2335.
Dahlberg, Matz, Karin
Edmark, Jörgen Hansen
& Eva Mörk (2008)
Fattigdom i folkhemmet:
Från socialbidrag till
självförsörjning.
Stockholm: SNS.

.
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Franzén, Mats,
Sten-Åke Bylund
& Kristina Nilsson
(2008) ”Uppsala as
a university city”,
s. 89–100 i Bo Larsson (red.), Univercity. The old middlesized European
academic
of the
academic town as a framework
of the global
Franzén,
society of
Mats
science
(2008)
– challenges
”Segregation
and possibilities.
som problem: En
Lund:
Sekel.
orättvis betraktelse” i Lena
Franzén, Mats (2008) ”Segregation som
problem: En orättvis betraktelse” i Lena
Magnusson Turner (red.), Den delade staden:
Segregation och etnicitet i stadsbygden. Umeå:
Boréa. (2:a bearb. uppl.).
Hartig, Terry (2008) ”Green space, psychological restoration, and health inequality”,
Lancet 372, 1614–1615 [invited comment].
Magnusson Turner,
Lena (2008) ”Social
housing and market
residential segregation: the case of
municipal housing
companies in Sweden”, s. 225–239 i
Kathleen Scanlon &
Christine Whitehead
(red.), Social Housing
in Europe II. A review of policies and
outcomes. London: London School of Economics and Political Science.
Magnusson Turner, Lena (red.) (2008) Den
delade staden. Segregation och etnicitet i stadsbygden. Umeå: Boréa. (2:a bearb. uppl.).
Magnusson Turner, Lena (2008) ”Ökad segregation i bostadspolitikens spår”, Tvärsnitt nr.
3, s. 10–13.
Magnusson Turner, Lena & Bengt Turner
(2008) ”Municipal Housing Companies
in Sweden – Social by Default”, Housing,
Theory and Society 25: 275–296.
Molina, Irene (2008) ”Den rasifierade staden”,
s. 51–83 i Lena Magnusson Turner (red.),
Den delade staden: Segregation och etnicitet i
stadsbygden. Umeå: Boréa. (2:a bearb. uppl.).
Sandstedt, Eva (2008) Recension av Anders
Gullberg, Mattias Höjer & Ronny Pettersson
(red.) (2007) Bilder av framtidsstaden. Tid
och rum för hållbar utveckling. Stockholm:
Brutus Östling Symposion, Sociologisk Forskning nr 4, s. 105–108.

Sandstedt, Eva (2008) ”Om ’Bilder av framtidsstaden’ – en recension”, Plan, nr 5,
s. 42–47.
Vedung, Evert & Verner Denvall (2008)
”Utvärderingsforskning”, s. 186–202 i
Meeuwisse, Anna, Hans Swärd, Rosmari
Eliasson-Lappalainen & Katarina Jakobsson (red.), Forskningsmetodik för socialvetare.
Stockholm: Natur och Kultur.
Yang, Zan & Yue Shen (2008) ”The Affordability of Owner Occupied Housing in
Beijing”, Journal of Housing and the Built
Environment 23: 331-335.

Konferensbidrag
Adman, Per & Per Strömblad (2008) ”Moving
to Trust? An Explorative Analysis of Political Trust Among Immigrants in Sweden”.
Uppsats presenterad vid Statsvetenskapliga
förbundets årsmöte, Uppsala 26–27 september 2008.
Andersson, Roger (2008) ”Exploring social
and geographical trajectories of Latin Americans in Sweden”. Uppsats presenterad vid
the LANHUR/Macdes conference in Havanna, Kuba, 1–5 december, 2008.
Andersson, Roger (2008) ”Immigrants, Housing and Integration: New Challenges for
Research, Policy and Practice”. Uppsats presenterad vid the 13th International Metropolis
Conference, Bonn, 27–31 oktober 2008.
Andersson, Roger (2008) ”Clustered, Trapped
and Excluded? Exploring immigrants’ social
and geographical trajectories in Sweden
1990-2006”. Uppsats presenterad vid the
Nordic Urban and Housing Research Seminar
(NSBB), ”Towards Sustainability in Urban
Transformation, Governance Cultures and
Housing Policies”, Espoo, Finland, 21–23
september 2008.
Bengtsson, Bo (2008) ”Political Science as
the Missing Link between Theory and
Policy in Housing”. Uppsats presenterad vid
Nordic Urban and Housing Research Seminar
(NSBB), ”Towards Sustainability in Urban
Transformation, Governance Cultures and
Housing Policies”, Espoo, Finland, 21–23
september 2008.
Bengtsson, Bo & Per Strömblad (2008) ”Etniska föreningar och politisk integration”.
Uppsats presenterad vid Statsvetenskapliga
förbundets årsmöte, Uppsala 26–27 september 2008.

Ljungkvist, Kristin (2008) “Think Locally –
Act Globally: City Governments as Global
Actors”. Uppsats presenterad vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, Uppsala 26–27
september 2008.
Myrberg, Gunnar, Per Strömblad & Bo
Bengtsson (2008) ”Optimal Opportunities?
Ethnic Organisation and Political Integration
in Stockholm”. Uppsats presenterad vid
Localmultidem Conference, Manchester,
24–25 november 2008.
Rydén, Göran (2008) “Voyage Iron and the
Slave Trade. Connections Between the
Baltic and the Atlantic”. Uppsats presenterad
vid workshopen Shift from North Sea/Baltic
to the Atlantic in the Economy and Political
Power, 1500-1800, Uppsala, 2008.
Sundin, Mats (2008) ”Samverkan vid stora
projekt: en jämförande studie av planeringsarbetet med den nya transportinfrastrukturen i Hofors och Kiruna”. Uppsats
presenterad vid the Nordic Urban and
Housing Research Seminar (NSBB), ”Towards
Sustainability in Urban Transformation,
Governance Cultures and Housing Policies”,
Espoo, Finland, 21–23 september 2008.
Vedung, Evert (2008) ”Evaluation as megatrend and gigatrend”. Uppsats presenterad
vid European Evaluation Society Biennial
Conference, Lissabon, 1–3 oktober 2008.

Uppdragsrapport
Magnusson Turner, Lena (2008) ”Var bor du
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Möte med latinamerikanskt forskarnätverk i Havanna

Foto: Roger Andersson

Den 1–5 december 2008 ägde det latinamerikanska nätverket LANHURs (Latin American Network for
Housing and Urban Research) tredje internationella möte rum i Havanna. Dit åkte Irene Molina som är koordinator för nätverket och Roger Andersson som presenterade ett bidrag till LANHURs särskilda workshop.
Sessionen där både flera bidrag och nätverket diskuterades samlade ca 25 personer från olika länder, bl.a.
Kuba, Mexiko, Argentina, Chile, Sverige och Storbritannien. Aktiviteterna ingick i värduniversitetet José
Antonio Echeverria Polytechnic University, CUJAEs, 50-års jubileum. Deltagarna menade att nätverket fyller
en viktig funktion och att det bidrar till att allt fler kontakter knyts. Ett fjärde möte planeras till november–
december 2009 i något latinamerikanskt land.
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