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Den 9 december 2011 försvarade Lina Hedman, kulturgeograf
vid IBF, sin avhandling Residential Mobility and Neighbourhood
Effects: A Holistic Approach.
Fakultetsopponent var professor
Ronald van Kempen, Universitetet i Utrecht.
Att forska om grannskapseffekter är svårt menar Hedman.
Den som vill finna samband
mellan var människor bor och

olika typer av utfall (inkomst,
utbildningsnivå, betyg m.m.)
måste först fundera på ett antal metodologiska frågor. Hur
länge måste en person ha bott i
ett område för att vi ska kunna
se någon effekt? Hur påverkas
eventuella effekter om området
förändras? Hur påverkas resultatet av det faktum att många
människor väljer var de vill bo?
Läs mer på sidan 3.

Förändringens tider på IBF
Under 2012 inträffar en större förändring i arbetet på IBF. Det är flytten från det gamla rådhuset i Gävle till de nya lokalerna på Trädgårdsgatan i Uppsala. Vi räknar med att flytta in i
de nyrenoverade lokalerna i Uppsala i början av
2013, och även om det skulle dröja någon tid in
på det året innan allt är klart räknar vi med att
verksamheten i Gävle i praktiken är över när
innevarande år är slut. Den mentala flytten har
redan påbörjats i smyg. IBF är en osedvanligt
privilegierad enhet i den akademiska världen –
vi flyttar från en exklusiv miljö till en annan.
Från AA-läge i Gävle till AA-läge i Uppsala, för
att prata som en fastighetsekonom.
I april 2012 arrangerar vi för sista gången det
traditionella Bostadsmötet i Gävle. Men ganska
säkert återupptar vi traditionen i Uppsala under
våren 2014.
En lång epok av bostads- och urbanforskning
i Gävle tar slut, men bara delvis. Lantmäteriet
fi nns kvar, och på Högskolan i Gävle är byggd
miljö ett etablerat profi lområde där man numera har rätt att ge forskarutbildning. Samarbetet
mellan IBF och Lantmäteriet har periodvis varit
gott och livaktigt. Samarbetet mellan IBF och
Högskolan har tyvärr varit svagt. Jag hoppas att
det som tidigare har fungerat bra ska fortsätta
att göra det även efter vår flytt till Uppsala.
Jag hoppas, och tror, också att vi successivt ska
kunna hitta nya och bra samarbetsformer med
Högskolan i Gävle trots att det fysiska avståndet
nu ökar. Jag tror nämligen på ett ökat utbyte
med de olika akademiska miljöer i landet som
sysslar med tvärvetenskaplig forskning inom
tillämpningsområden som ligger nära våra egna.
IBF står under de närmaste åren inför en
annan större förändring. En stor andel av vår
fast anställda personal når inom några få år den
övre pensionsåldern och vi kommer att rekrytera nya medarbetare. Vi har dessutom alltid
en tämligen stor andel av våra anställda på
tidsbegränsade förordnanden – forskarassistenter, doktorander och projektanställda forskare.
Personalomsättningen kommer att vara hög de
närmaste åren. Det ger ny input till verksamheten och verksamheten blir delvis annorlunda.
Under 2011 drabbades IBF och alla andra
institutioner vid Uppsala universitet av en stor
kvalitetsutvärdering, KoF 2011. Det är med en
slags skräckblandad förtjusning man går in i en
sådan granskningsprocess. Utfallet från utvärderingen blev lyckat. Vår forskning anses hålla
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Bo Söderberg, universitetslektor i nationalekonomi, ssk bostads- och urbanekonomi, är nytillträdd
prefekt vid IBF sedan årsskiftet.
hög internationell standard. Bedömargruppen
rekommenderade bland annat IBF att göra en
strategisk satsning på att stärka den traditionella bostadsforskningen för att uppnå en god
balans mellan denna och urbanforskningen,
som har vuxit sig starkare under senare år. Man
framhöll att en sådan satsning bör göras på
institutsnivå och inte bara göras beroende av de
enskilda forskarnas individuella intresseinriktningar. Vi har tagit dessa råd på största
allvar och har därför inrättat ett särskilt program för den bostadsinriktade forskningen vid
IBF. En extern referensgrupp är under bildande.
Programmet fi nansieras tills vidare internt,
men vi avser att söka extern fi nansiering för att
ytterligare kunna expandera denna del av vår
kärnverksamhet.
Som tack för det fi na betyget vid utvärderingen fick vi ett extra anslag från Samhällsvetenskapliga fakulteten för att ytterligare förstärka
våra stora databaser. Dessa är unika i ett internationellt perspektiv och ger oss utomordentliga möjligheter att intressera duktiga forskare
från andra delar av världen för samarbeten.
IBF står inför förändringar. Ganska stora, men
samtidigt ganska måttliga. Vi ska ju egentligen
bara fortsätta med samma kärnverksamhet som
tidigare, bara förhoppningsvis aningen bättre.
Bo Söderberg, prefekt

Att forska om grannskapseffekter
Under de senaste två decennierna
har forskningen om boendesegregation och grannskapseffekter ökat
kraftigt, såväl internationellt som
i Sverige. Bara från IBF har det
publicerats ett antal avhandlingar
och ett flertal forskningsartiklar
i internationella tidsskrifter. Med
grannskapseffekter menas om och
hur människor påverkas av sitt bostadsområde. Kan var du bor påverka
din inkomstutveckling, dina möjligheter att hitta arbete, din hälsa eller
sannolikheten för att du begår brott?
Enligt de flesta amerikanska studier
på området är svaret ”ja”. Fokus i
dessa studier har framför allt legat
på negativa grannskapseffekter som
uppkommer i fattiga innerstadsområden och alltså försvagar de boende
ytterligare.
Det är ett välkänt faktum att
många människor tillbringar en stor
del av sin vakna tid i andra områden
än där de råkar bo. Hur stor del av
tiden som tillbringas på en annan
plats än i det egna bostadsområdet inverkar rimligtvis på hur man
påverkas av (processer i) bostadsområdet. Denna typ av exponeringstid
är mycket svår att uppskatta och
kräver omfattande datainsamling.
Något lättare är det att uppskatta
den exponeringstid som något
förenklat ser till hur länge individen
har bott i samma (typ av) område.
Förvånansvärt nog bortser en stor del
av forskningen även från detta. Det
är extra anmärkningsvärt eftersom
att en stor del av forskningen kring
grannskapseffekter fokuserar på
resurssvaga områden och just denna
typ av områden kan uppleva relativt
omfattande flyttströmmar.
Bostadsområden kan också förändras på många olika sätt. De kan
rustas upp eller förfalla, byggnader kan tillkomma eller rivas, och
befolkningen kan bytas ut. Det är
då rimligt att vi frågar oss om dessa
förändringar också påverkar eventuella grannskapseffekter. De vanligaste förändringarna sker kanske
p.g.a. flyttningar. Flyttningar leder
på samma gång till både stabilitet

och förändring. Områden stabiliseras
(reproduceras) genom att människor
vars livssituation förändras flyttar ut
och lämnar plats för personer med
liknande egenskaper som de som
redan bor där. Om grannskapseffekter beror på andelen personer i
området med en viss egenskap (och
tillhörande resursfördelning) innebär
reproduktion att effekterna stabiliseras över tid. Samtidigt innebär
flyttningar att individer byts ut. Om
effekter beror på enskilda individer,
exempelvis genom grupptryck drivet
av en eller ett fåtal inflytelserika
personer, kommer dessa att påverkas
av flyttningar.
Om dessa två problem har lämnats
lite vid sidan i forskningen om grannskapseffekter är det tredje problemet
betydligt mer uppmärksammat, det
som handlar om att individer väljer
var de ska bo (av skäl som generellt är
okända för forskaren). Detta brukar
kallas för selektionseffekter. Idag är
det knappast möjligt att publicera
en artikel om grannskapseffekter
utan att åtminstone delvis kontrollera för selektion. Detta sker oftast
genom användandet av olika statistiska modeller. Detta fungerar men
innebär tyvärr att vi inte får ytterligare kunskap om processerna bakom
selektionen – vad det är som får
vissa människor att välja vissa typer
av bostadsområden. I och med att
forskningen om grannskapseffekter är
så nära sammankopplad med forskningen om segregation borde det vara
av intresse att förstå de processer
som dels är viktiga faktorer bakom
boendesegregation, dels utgör ett
metodologiskt problem för den som
vill mäta grannskapseffekter.
Min forskning har bland annat visat
att människor generellt bosätter sig
i områden där invånarna liknar dem
själva. Till exempel tenderar barnfamiljer att flytta till områden där andra invånare har barn, och människor
med hög inkomst bosätter sig bland
andra höginkomst tagare. Med andra
ord återskapar flyttmönster befi ntlig
segregation. Samtidigt argumenterar
jag och mina kollegor för att det

troligtvis fi nns andra skäl bakom
dessa val som vi inte kan mäta med
kvantitativa data. Boendeval baseras
på tillgänglig information om olika
områden och denna information
är som regel selektiv – vi har inte
tillgång till fullständig information
och vilken information vi har tillgänglig beror på våra intressen och
våra informationskanaler. En sådan
möjlig informationskanal är familj
och vänner. Mina studier visar också
att sannolikheten för att flytta till ett
område ökar för den som har familj
boende i området.
Om de faktorer som avgör människors områdesval är korrelerade
med de utfall som mäts i en studie
av grannskapseffekter kan detta
innebära att resultaten inte är giltiga.
Om till exempel träningsintresserade
individer samlas i ett visst område
och vi mäter grannskapseffekter på
människors hälsa är det lätt att dra
den felaktiga slutsatsen att processer
i området ger en god hälsa när det
egentligen är individernas eget träningsintresse som är orsaken. Selektion anses vara en av de allvarligaste
utmaningarna för forskningen om
grannskapseffekter.
Både selektionsproblematiken och
de andra två problemen visar tydligt
att forskningen om grannskapseffekter är nära besläktad med forskningen om flyttprocesser. Problemen
visar också att det är viktigt att vara
kritisk mot forskningsresultat inom
detta (och många andra) fält innan
resultaten används som underlag för
praktiska åtgärder.
Lina Hedman
forskare i kulturgeografi
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Bostaden i staden – en studie i mångfald
Vad händer när man tänker på
ordet bostad? Vilka associationer
ger det ordet upphov till? Ett
skyddande hölje mot väder och
vind. Kroppens känsla av välbehag. Sömn, vila, längtan efter att
komma hem till sitt för att få vara
som man vill. Slappna av. Ångest,
tanken på att det nog vore bättre
att bo någon annanstans. Inlåsning i bostadspriser. Inget att välja
på. Eller ständigt på jakt efter en
andrahandsplats som kan ge en
känsla av att ”här bor jag”. Vad betyder då bostaden och bostadsområdet för människors vardagsliv?

Småskaligt centrum
År 2010 presenterade vi i samarbete med länsstyrelsen i
Stockholms län en undersökning
från IBF med titeln Stadsmiljö,
bostad och vardagsliv i Stockholm. Bakgrunden till studien
var några frågor från länsstyrelsen
om jämställdhet i boende och
vardagsliv samt om demokrati
i samhällsplaneringen. Studien
baseras på enkätsvar från drygt
1300 stockholmare i sex olika
områden och analysen utgår från
fyra stadsmiljöer: innerstadens
stenstad, ytterstadens blandhusområde, miljonprograms- och
centrumområde samt småhusområde. Det visade sig att de boende
trivdes bra i stenstaden, mindre
bra i blandhus- men absolut sämst
i miljonprograms- och centrumområden.
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I Stockholms innerstad lever
framförallt enboende personer eller par utan barn. Befolkningen är
relativt ung (18-54 år) och det är
framförallt högutbildade kvinnor
och tjänstemän som bor här. Även
om befolkningen är ung så fi nns
här också en överrepresentation
av människor över 65 år. Intressant är att det är de äldre enboende kvinnorna i den här stadsmiljön som är de mest positiva till sitt
boende av alla tillfrågade i hela
undersökningen! Många bor kvar
länge. Grannkontakten är gles
men det fi nns mycket goda kommunikationer och stort kulturutbud. De problem som rapporteras Storskaligt centrum
handlar om ofunktionella, dyra
och små bostäder.
småhus. Här bor en högre andel
I Stockholms småhusområeuropafödda, och inkomst- och
den har invånarna relativt höga
utbildningsnivån är genomsnittlig.
inkomster och god utbildning.
Relativt många barnfamiljer lever
De flesta är i arbetsför ålder och
här, ett relativt tätt utbyte mellan
många har barn. Här lever man
grannarna råder och de boende
mer spatiöst och man bryr sig inte
rapporterar en hög trivsel. De som
bara om det privata som bostaden
bor i ägande- eller bostadsrätt är
och bilen utan också om den ofmer positiva till sina bostadsförhålfentliga sfär som bostadsområdet
landen än de som bor i hyresrätt.
utgör. Det omgivande samhället
En av våra frågor i studien gällde
får en central roll i det vardagliga
om män och kvinnor upplevde sitt
livet. Tilliten till grannarna är stor boende olika, men några genomoch ger upplevelsen av ett tryggt
gående sådana skillnader hittade
boende. Det är också i den här
vi inte. Däremot fann vi påtagliga
typen av stadsmiljö som intresskillnader mellan européer och
set för boinflytandefrågor är som
icke-européer, mellan ensamståenstörst.
de föräldrar och samboende, melI centrumområdena visar sig
lan hyresgäster och bostads- och
boendeförhållandena vara betydäganderättshavare, mellan unga
ligt sämre, inte minst kring melbostadslösa och äldre bostadsinlanstora centra. Där fi nner vi en
nehavare. Dessa skillnader hängde i
mängd problem – trångboddhet,
stor utsträckning samman med att
dålig bostadsplanering, höga boolika grupper bor i olika stadsmilendekostnader, otrygghet, låg tillit jöer.
till grannar, brist på mötesplatser
En annan fråga gällde i vilken
och överhuvudtaget sämre trivsel.
mån stockholmarna i gemen engaHär bor familjer, enboende, enför- gerade sig i stadsplanefrågor. Det
äldrafamiljer och en hög andel är
var emellertid inte särskilt många
utomeuropeiskt födda.
av de tillfrågade som höll sig inforBättre är dock bostadsförhållanmerade om sådana frågor.
dena i den blandade bostadsmiljön, dvs. där flerbostadshusbebygEva Sandstedt, professor i sociologi
gelsen blandas med kedje- och
Helen Ekstam, doktorand i sociologi

Världsledande urbanforskare besökte IBF
Den 17–19 januari gästades IBF av
Loïc Wacquant, professor i sociologi vid University of California,
Berkeley. Wacquant är en världsledande forskare på ämnen som
ligger IBF varmt om hjärtat: urban
segregering och marginalisering,
urban ojämlikhet och konfl ikter
samt pågående välfärdsstatliga
förändringar. Hans böcker har
översatts till ett dussin språk och
omfattar bland annat: An Invitation to Refl exive Sociology (med
Pierre Bourdieu, 1992) Urban
Outcasts: A Comparative Sociology
of Advanced Marginality (2008),
Punishing the Poor: The Neoliberal Fråm vänster: Jon Loit, Bo Söderberg, Markus Holdo, Irene Molina, Brett ChristophGovernment of Social Insecurity
ers, Loïc Wacquant, Sara Westin, Eva Sandstedt, Mats Franzén, Helen Ekstam, Tora
(2009), Deadly Symbiosis: Race
Holmberg, Nils Hertting, Zara Bergsten och Lennart Räterlinck.
and the Rise of the Penal State
(2012), och senast The Two Faces
jämförande analys, visade han hur
det gavs tillfälle att diskutera två
of the Ghetto (2012).
de fattiga och marginaliserade
färska publikationer på temat.
Besökets höjdpunkt var förstås
områden som vi idag bevittnar i
Dessutom deltog Wacquant i en
den öppna föreläsningen som
Västeuropa snarast kan ses som
exkursion till några av Uppsalas
lockade över hundra personer
ett slags ”antigetton” – de är till
förorter, en utflykt som var ett
till Auditorium Minus, Museum
skillnad från historiskt kända getsamarrangemang med en doktoGustavianum, Uppsala. Föredraton heterogena vad gäller etnisk
randkurs i urbana konfl ikter.
get Uppsala Lecture in Housing
bakgrund och människor väljer
Wacquants besök upplevdes
and Urban Research som instiftainte att bo där, de flyr dem så
som ett viktigt inslag för IBF:s
des förra året, hålls årligen av en
snart de har möjlighet. En videoforskningsverksamhet. Vi blev
framstående forskare som bidragit
inspelning av föreläsningen komännu en gång övertygade om att
till och förändrat forskningsfälmer inom kort att fi nnas tillgängUppsala Lecture in Housing and
tet, samt har pågående, aktuell
lig på IBF:s hemsida.
Urban Research har påverkat och
och samhällsrelevant forskning.
Förutom den välbesökta föresäven i fortsättningen kommer att
Titeln på föredraget var Paradoxes
läsningen, höll Wacquant även en
påverka institutets och univerof ghettoization, och Wacquant
workshop med IBF:s doktorander
sitetets kvalitetsarbete i positiv
tog bland annat död på begrepoch ett seminarium med alla
riktning.
pet ”getto”, ett begrepp som ofta
forskare vid institutet på temat
Tora Holmberg
används i såväl forskning som
Painting the big picture. Steps to a
forskarassistent i sociologi
politik. Genom en historisk och
sociology of neo-liberalism, där

IBF:are har tagit fil.lic-examen
Ina Blind, doktorand i nationalekonomi vid IBF, tog sin fi losofie
licentiat-examen den 3 februari
2012 vid Nationalekonomiska
institutionen, Uppsala universitet,
med följande två uppsatser:
1) Tenure mix and social mix in
metropolitan Stockholm och

2) All aboard? Commuter train
access and labour market (med
Matz Dahlberg och Olof Åslund).
Opponent var professor Peter
Fredriksson, Nationalekonomiska
institutionen vid Stockholms
universitet.
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Forskarprofilen

Disputation

Institutet för bostads- och urbanforskning har drygt fyrtio forskare
och doktorander knutna till sig.
En av dem är nationalekonomen
Cecilia Enström Öst.

Tjänsteläge

Cecilia Enström Öst har funderat
en hel del över om bostadsbidragens utformning påverkar hur
mycket människor arbetar. Kan
det t.ex. vara så att man drar sig
för att öka sin arbetstid, eftersom
man då får lägre bostadsbidrag?
Eller kan bostadsbidragen och andra delar av socialförsäkringssystemet överhuvudtaget vara alltför
generösa? Detta är frågor som
Cecilia för närvarande försöker
besvara i sin forskning. Dessutom
studerar hon, tillsammans med
andra nationalekonomer på IBF,
den svenska bostadsmarknaden
och vilka faktorer som påverkar
hur olika åldersgrupper väljer att
bo. Detta är kunskap som mycket
väl kan påverka till exempel
bostadsbidragets utformning.
Cecilia delar sin tid mellan IBF
och Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Tjänsteläge
Irene Molina har befordrats till
professor i kulturgeografi den
6 december 2011.
Åsa Bråmå slutade som forskare
i kulturgeografi den 31 december 2011.
Bo Söderberg har utsetts till
prefekt den 1 januari 2012.
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Lina Hedman, IBF, disputerade
den 9 december 2011 i kulturgeografi med avhandlingen Residential Mobility and Neighbourhood
Effects: A Holistic Approach.
Fakultetsopponent var professor
Ronald van Kempen, Universitetet i Utrecht.

Gästforskare
Maarten van Ham, professor och
föreståndare för institutionen
Neighbourhood Change and Housing vid OTB Research Institute
for the Built Environment, Delft
University of Technology och David Manley, doktor vid School of
Geographical Science, University
of Bristol, besökte IBF i december
2011. Båda forskarna har samarbetat med Lina Hedman. Den 6 december höll van Ham ett seminarium på IBF och presenterade sin
uppsats ”A longitudinal approach
to moving desires, expectations
and actual mobility behaviour:
Filling (some of) the gaps”.

Eva Sandstedt har utsetts till
ställföreträdande prefekt den
1 januari 2012.
Gunnar Myrberg har antagits som
docent i statsvetenskap den
14 februari 2012.
Evin Ismail har anställts som
doktorand i sociologi den 1 mars
2012.
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Bostadsmöte i Gävle 25–26 april 2012
Det traditionella Bostadsmötet i Gävle äger rum
25–26 april 2012.
Det blir ett antal intressanta seminarier med olika
teman inom bostads- och boendeområdet, och vi
vänder oss till dig som sysslar med boende och byggande för en bred genomgång av aktuella frågor.
Vi inleder första dagen med ett gemensamt halvdagsseminarium på förmiddagen och fortsätter med
två parallella sessioner på eftermiddagen. Andra
dagen inleds med två parallella sessioner och avslutas
med ett gemensamt halvdagsseminarium.
Första dagens program:

•

Bostadsmötet börjar onsdagen den 25 april kl.
9.00-10.00 med registrering och kaffe.

Gemensamt seminarium (fm)
• Bostadsforskningen och politiken.

•

Seminarierna startar första dagen kl. 10.00.

•

Seminarierna startar andra dagen kl. 8.30.

•

Lunch och kaffe båda dagarna och buffé första
dagen ingår.

•

Konferensen avslutas torsdagen den 26 april
cirka 15.15 med kaffe.

•

Mera information om Bostadsmötet fi nns på vår
hemsida www.ibf.uu.se

•

Anmälan senast den 11 april.

Parallella seminarier (em)
• Ungas boende
• Den nya bostadspolitiken och bostadsmarknaden
Andra dagens program:
Parallella seminarier (fm)
• Mångfaldens dilemman: Samhällsvetenskapliga
utblickar på segregation och integration
• Den nya allmännyttan
•

Gemensamt seminarium (em)
Behövs en nationell bostadspolitik?
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