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Bostadsforskare invaderar Gävle
Under junis sista vecka förändrades gatubilden i Gävle. Stan invaderades av 420 bostads- och urbanforskare från hela världen.
ENHR, European Network for Housing Research, förlade nämligen en av sina internationella konferenser till Gävle med IBF som
arrangör. Konferensen ordnades också i samarbete med amerikanska bostads- och fastighetsekonomer, samt internationella organisationer för urbansociologer och miljöforskare.
Det blev den största internationella konferens i sitt slag som någonsin har ordnats. Det säger sig självt att vi som arbetar vid IBF
är stolta, för att inte säga euforiska, över att vi lyckades åstadkomma denna överväldigande uppslutning av forskare inom vårt
område.
En forskarkonferens av detta slag har en mycket enkel struktur.
Huvudverksamheten består i att presentera en vetenskaplig uppsats
och att ställa upp som opponent på andras uppsatser. Denna verksamhet bedrivs i arbetsgrupper, s. k. workshops. Titlarna på de
olika arbetsgrupperna och de nära 300 uppsatser som presenterades, ger en intressant bild av bostads- och urbanforskningens inriktning och utvecklingstendenser.
Den forskning som nu bedrivs förefaller ha två tyngdpunkter.
Den ena består av forskning inom en traditionell marknadsekonomisk kontext. Det berör frågor om prisbildning, omflyttning och
finansiering. En annan tyngdpunkt ligger i forskning om socialt
utanförskap, segregation och etnicitet. Däremot har traditionella
frågor om bostadspolitiska styrmedel och dess effekter, förvaltningsekonomiska frågor och analyser av hyresgästers medinflytande blivit allt mindre vanliga.
Kanske svarar denna polarisering i intressena mot förändringar i
samhället som går igen på många områden och i många länder.
Med detta synsätt lever vi i en tid där marknadsekonomin växer sig
starkare i takt med att individuella beslut får allt större betydelse.
Samtidigt leder en ökad marknadsinriktning i samhället till större
social utslagning, ökad segregation och gettoisering av utsatta bostadsområden. Detta får sitt återsken i forskningen. Å ena sidan har
vi amerikanska ekonomers högt specialiserade och tekniskt drivna
analyser av fastighetsmarknad och bostadsefterfrågan, å andra sidan har vi europeiska samhällsvetares forskning om hemlöshet och
invandrarnas bostadsförhållanden. Det är emellertid hoppingivande
att dessa forskare med så skilda inriktningar kan samsas inom
samma konferens och dessutom ha en fruktbar dialog om både
metoder och verklighetssyn.
Forskarna kom från 42 länder, med en tyngdpunkt i Storbritannien, Sverige, USA, Nederländerna, Norge och Australien. Påfallande är den ökande globaliseringen av bostads- och urbanforskningen. Många deltagare kom från Australien, Nya Zeeland, USA:s

Ett av många livliga och välbesökta
seminarier under ENHR-veckan
västkust, Hongkong och Taiwan, för att
nämna några länder långt bort från Gävle.
Denna globalisering har nu fått en ny komponent i och med att forskare i Australien
och Asien håller på att bilda ett systernätverk till ENHR. Avsikten är att bilda arbetsgrupper, starta ett nyhetsbrev och ordna
konferenser – till delar i samarbete med oss
forskare i Europa. Mer om detta på annan
plats i nyhetsbrevet.
Det är inte förvånande att forskningen
och samarbetet kommer i gång i denna del
av världen. Många av regionens länder har
en bostadsmarknad som är djupt splittrad i
en statligt, hårt reglerad ”allmännytta” och i
en oreglerad och oregerlig privat sektor. I
dessa länder genomgår bostadspolitiken en
omprövning. Det finns därför många goda
skäl att genom globala nätverk finna ut hur
marknaderna, politiken och analysen ser ut i
andra länder och särskilt i de länder som
ligger ”före” i utvecklingen. Det var så länderna i Östeuropa lärde av länderna i Västeuropa och det är så svenska bostadspolitiker gör just nu: de ställer sig frågan om vad
Holland och England kan lära oss om t.ex.
andra former för offentligt ägande av
bostäder. Globala nätverk låter politiker och
andra beslutsfattare, genom forskarnas förmedling, vidga sin kulturella sfär. Det kan
även ge svensk bostads- och urbanpolitik
den nytändning den så väl behöver.

Bengt Turner, prefekt
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Nya forskare
Danielle van der Burgt är doktorand vid kulturgeografiska institutionen i Uppsala. Hennes magisterexamen avlades också i Uppsala. Inom samhällsvetarprogrammet har hon läst kulturgeografi, som sitt
huvudämne, statskunskap samt en termin praktisk
svenska. Hennes C-uppsats handlar om användningen
av informationsteknologiska hjälpmedel i företag
lokaliserade i stadskärnan. D-uppsatsen fortsatte på
det informationsteknologiska spåret och var en kartläggning av distansarbetet vid arbetsställen i hela landet.
Vid IBF skall hon arbeta med sin avhandling som
kommer att handla om de sociala nätverken av människor bosatta i olika typer av bostadsområden. Detta
kommer att ske inom ramen för Roger Anderssons
projekt om grannskapseffekter.

Tjänsteläge
Göran Rydén har anställts som universitetslektor i
ekonomisk historia, särskilt byggande och bostadsförhållanden 2000-07-01.
Nya doktorander med anknytning till IBF är Åsa
Bråmå, Danielle van der Burgt och Camilla Palander
(kulturgeografi) samt Alain Imboden (sociologi).
Elizabet Larsson och Birgitta Hemlin har anställts
som projektassistenter/undersköterskor under 1,5 år i
ett HSFR-projekt med Terry Hartig som projektledare.
Bo Malmberg har slutat som forskarassistent i kulturgeografi för att bli lektor vid kulturgeografiska
institutionen, Uppsala 2000-09-01.
Karin Dawidson har slutat som forskningsassistent
i kulturgeografi för att bli doktorand vid kulturgeografiska institutionen 2000-07-01.

Gästforskare
Gunnar Rosenqvist från Svenska Handelshögskolan, Helsingfors kommer att arbeta vid IBF som
konsult i statistik under november-december.
Henry Amick kommer från Maine, USA, där han
bl a studerat kulturgeografi och arkitektur/konstvetenskap. Han kommer att vara vid IBF under hösten
och forska om fritidshus.
Senare i år kommer får IBF besök av gästforskarna
Joe Flood, Urban Resources, Elsternwick, Australien
och Stephen Malpezzi, University of WisconsinMadison, USA.

Erhållna projektmedel maj-juli 2000
1.046.000 kr till Bengt Turner, Urban Fransson,
Stefan Svensson och Gunnar Rosenqvist från Sveriges
Fastighetsägareförbunds Service AB till projektet
"Hushållens värdering av egenskaper i bostäder och
bostadsområden", 1 juli 2000-31 juni 2001.

Namnbyte
Institutets namn är från och med 1 juli Institutet för
bostads- och urbanforskning. Förkortningen IBF
kvarstår.

Nytt från forskningsfronten
Roger Andersson har den 29-31 maj medverkat och
presenterat en uppsats vid Vadstena Forum 2000. Den
24 augusti har han hållit ett inledningsanförande om
"Sveriges nya geografi, några reflexioner" vid ämneskonferensen Förändringens geografier vid Kulturgeografiska institutionen, Lunds universitet.
Gärd Folkesdotter har deltagit med två uppsatser
– "How they tried – women's cooperation and opposition in local politics in Gävle" och "Gender and places
in the eye of the beholder" vid 16th Conference of the
International Association for People-Environment
Studies i Paris den 4-7 juli.
Terry Hartig har den 4-7 juli deltagit vid 16th
Conference of the International Association for
People-Environment Studies. Tillsammans med T.
Gärling var han ansvarig för arbetsgruppen "Environmental Evaluation and Restorative Environments" och
tillsammans med H. Staats var han ansvarig för
"Environmental Evaluation and Restorative Environments". Terry har också deltagit i/varit ansvarig för ett
symposium om "Restoration and Restorative Environments", vid den internationella psykologkongressen i
Stockholm 23-28 juli.
Lena Magnusson har den 13-15 juli deltagit i konferensen Housing Policy and Practise in the AsiaPacific: Convergence and Divergence i Hongkong
och presenterat tillsammans med Sule Özuekren uppsatsen "Turkish immigrants on the Swedish housing
market: reflections from the middle-size municipalities".
Bengt Turner har medverkat som ordförande och
uppsatspresentatör vid Conference on Housing Policy
and Practice in the Asia-Pacific: Convergence and
Divergence i Hongkong den 13-15 juli. Turner har
medverkat som representant för ENHR vid UNESCO/
European Housing Forums konferens Access to
Housing in the European Union i Paris 14-15 september. Hans uppgift under konferensen, som samlade
250 deltagare från hela världen, var att summera konferensen.
Christina Thunwall har på uppdrag från Länsstyrelsen i Kalmar län genomfört en utredning om Stortorget i Kalmar: Stortorget i Kalmar. Arkitek- toniska
och stadsbyggnadshistoriska värden, 32 sid.
Inför Sveriges ordförandeskap i EU ombads Evert
Vedung att skriva "Swedish Energy Policy from the
Oil Crisis to the Millenium Shift", som skall publiceras i Semida Silveiras volym Energy in Sweden:Past
Experiences and Future Challenges, Eskilstuna:
Energimyndigheten.
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Miscellanea
Roger Andersson har varit ledamot i betygsnämnden
för Aina Tollefsens doktorsavhandling Seasons of
Migrations to the North vid kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet.
Eva Sandstedt har, tillsammans med sociolog
Mats Börjesson vid Mälardalens högskola, varit sakkunnig inför en lektorstillsättning i sociologi vid samhällsvetenskapliga institutionen, Örebro universitet.
Den 8 maj höll Evert Vedung ett offentligt föredrag på temat "Har vi ansvar för framtiden? Demokratin och exemplet kärnkraften" inför Forskningsetiskt Forum, Uppsala universitet.
Evert Vedung deltog den 17 maj i ett seminarium
om utvärdering av förnyelse i eftersatta stadsbygder
vid Integrationsverket i Norrköping. Den 8 maj deltog
han i ett seminarium vid Riksförsäkringsverket,
Stockholm om utvärdering av projekt med många
offentliga förvaltningar i samverkan. Han höll också
ett föredrag den 5 juni om utvärdering av ekologisk
hållbarhet vid Naturvårdsverket, Stockholm.
Eva Sandstedt har varit ledamot i betygsnämnden
för Kerstin Bengtsgårds doktorsavhandling Social
Inhibition and Socioemotional Functioning in Middle
Childhood vid psykologiska institutionen, Uppsala
universitet den 6 juni.
Bengt Turner höll ett föredrag för Norska
bostadsutskottet den 5 juni. Den 6 juni har varit
ledamot i betygsnämnden för Sang-Hoon Ahns
doktorsavhandling Pro-welfare Politics: a Model for
Changes in European Welfare States vid sociologiska
institutionen, Uppsala universitet.
Roger Andersson har hållit ett föredrag om "Segregation, rörlighet och utanförskap" för personal inom
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning.
Bengt Turner omvaldes som ordförande för
ENHR den 28 juni.

Bostadsforskningen globaliseras
I egenskap av ordförande och grundare av ENHR,
European Network for Housing Research, har jag fått
privilegiet att medverka i bildandet av ett systernätverk i Australien/Asien. Nedan kommer ett referat,
skrivet av Dr Rebecca Chiu, som är initiativtagare och
drivande i denna utveckling.

Bengt Turner
Asia-Pacific Network of Housing Research
The Hong Kong Housing Research Network
(HKHRN) initiated the idea of setting up a housing
research network in the Asia-Pacific. The proposal
was endorsed by delegates attending the Conference
on Housing Policy & Practice in the Asia-Pacific:
Convergence & Divergence held in July 13-15, 2000
in Hong Kong.

Vy från Hong Kong
A Founding Committee of the Asia-Pacific Network
of Housing Research (APNHR), comprised of key
housing researchers from Australia, China, Hong
Kong, Japan, Malaysia, Singapore, South Korea and
Thailand, is being set up. As endorsed by delegates of
the July Conference, the aims of the Network are:
1. To promote and enhance housing research in the
Asia-Pacific, particularly comparative studies and
theory/model construction.
2. To strengthen the networking among housing researchers, policy makers and practitioners in the
region.
3. To enhance the exchange and dissemination of
research findings and publications.
To fulfil these aims, the major activities of the Network are expected to be holding housing conferences
and publishing newsletters periodically. We also hope
to facilitate the networking through the internet. It
was agreed that Hong Kong and Australia will be the
anchor city/country of the Network initially.
The Founding Committee will work out the details
of the Network, hopefully by April 2001. An inaugural event will be held in April 2001, synchronising
with an international housing conference hosted in
Hong Kong. We welcome any housing researchers
with interests in Asia-Pacific region to join the Network when it is formally launched. We appreciate the
keen interest and support expressed by the European
Network for Housing Research (ENHR), our future
sister organisation.
We would keep readers of the ENHR newsletter informed of further developments of APNHR. Meanwhile please send any comments and enquiry to:
Dr. Rebecca Chiu via e-mail (rlhchiu@hkucc.hku.hk),
or by fax (852-2559 0468) or by post (Centre of Urban Planning & Environmental Management, The
University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong
Kong).
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ENHR-konferensen "Fragmentation and Re-orientation" 2000
Sista veckan i juni ordnade IBF en stor bostadsforskningskonferens i Gävle inom ramen för European Network for Housing Research (ENHR) med ca 420 deltagare fördelade på 19 arbetsgrupper. Professor David
Clapham, som var keynote speaker vid sista dagens
"Conclusions", sammanfattar veckan på följande sätt:
The theme of the recent very successful ENHR conference in Gävle was Fragmentation and Re-orientation.
The assumption was that housing policy was becoming
fragmented as it became seen as a means of achieving
ends such as social inclusion, sustainability and good
health rather than as an end in itself. Therefore re-orientation was needed in policy and in housing research to
adapt to these changing circumstances. However, as one
researcher said to me at the conference there was plenty
of evidence in the papers of fragmentation but little of
re-orientation.
Clearly the context facing housing research has
changed. At the conference we heard a lot about globalisation and its impact through the growing flexibility
of labour markets. This has led to different profiles of
risk with some problems, such as mortgage arrears,
being spread across social classes. But at the same time
the number of people unable to compete and excluded
from work has remained large.
There has also been a growing individualism. Traditional collective institutions such as the church and
trades unions do not have the impact that they once had
in many countries. The nature of the family is changing
with estimates that in Britain in the next few years 30
per cent of all households will consist of only one person and only 25 per cent will be the traditional norm of
two adults with children. There is an increasing feeling
that community life is different now and that traditional
geographical communities are of declining salience.

Det var alltid mycket folk och stor trängsel kring
Elisabeth och Kerstin vid konferenskontoret

David Clapham i talarstolen
The decline of traditional institutions has given more
freedom for individuals to make their own lives and
people are being increasingly able to exercise choice.
There is growing interest in different lifestyles and a
search for identity partly through the consumption of
goods and services. The pursuit of self-fulfillment
seems to have become the predominant ethos of modern
(or post-modern) life. Housing is more that just shelter.
It provides access to other spheres of life and it is an
important locus of identity and meaning.
Globalisation and individualism have had important
impacts on the role of the state. Certain aspects of
regulation of the economic sphere have been ruled out
of bounds. For example it now seems inconceivable that
an individual nation could intervene in the capital markets to regulate funds for house purchase. There are
perceived to be tight limits on the amount of personal
and business taxation that a state can levy without being
thought to threaten personal incentives and effort as
well as innovation and economic competitiveness and
growth. This has led to tight limits on public expenditure. The importance of individual choice has limited
the perceived legitimacy of state intervention in some
areas. The idea that it is the job of the state to assess
needs and to plan to meet them in a rational and comprehensive way has lost its position in current political
discourse. The enabling state with limited mechanisms
of intervention has taken its place. The weakening of
class based politics has forced political parties to listen
more to the views of the public on individual issues and
to respond to public perceptions.
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'In this context the state provision of housing has fallen
out of favour and even public policy concern with the
amount and condition of housing has lessened in many
countries. These are perceived as issues for the market
not public policy. Housing is increasingly being seen as
a means to an end rather than as an end in itself. It is
valued because of its impact on public health, or on
social inclusion or economic competitiveness. The
quality of housing is judged by what it does in people's
lives rather than on outdated public health concerns with
plumbing arrangements. As one participant at the conference said, housing policy is the product of the second
industrial revolution, but we are now entering the third.
So housing policy is certainly become fragmented,
but it also needs to be differentiated in order to meet the
increasingly diverse expectations of individual households. The days of universal comprehensive and uniform policies (such as slum clearence or top down redevelopment or even large scale state landlordism) are
over. The need is for sensitive, bottom up, enabling
policies which provide resources for individual households to achieve their own objectives.
This context provides a challenge for housing research. Some of the commonly used approaches which
posit simple and universal household motivations look
to be very limited when set against the variety, complexity and individuality of household needs and desires. The new context places emphasis on the meaning
which households attach to their homes and their own
circumstances. The traditional positivist approaches of
social science, which have also dominated housing research, do not capture this dimension. Anthropological
and related approaches, which do focus on this dimension, are not widespread, although there is increasing
interest in them. One criticism of work in this tradition
is that it has tended to be applied to micro interactions
and not to have been integrated into wider analyses of
housing systems.
The task is clear. To develop tools of housing research which capture the fragmentation and differentiation of the current context. What is not so clear is where
these tools are to emerge from. Perhaps this will be the
focus of the next ENHR conference!

Evert Vedung framför väskutställningen. Alla väskor
från tidigare ENHR konferenser fanns representerade
och här går Evert igenom de populäraste modellerna.

Lite kaffe och en pratstund hinner man alltid med.
Lawrence Teeland, redaktör för ENHR Newsletter, och
Walter Matznetter, Wien, en av värdarna för nästa stora
ENHR-konferens.

David Clapham

För femte gången anordnas Bostadsveckan i Gävle.
Vi vänder oss till alla dem som sysslar med boende
och byggande för en bred genomgång av aktuella
frågor. Mera information i nästa Nyhetsbrev.
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David tackar Elisabeth Hugg för väl genomförd
konferens, Kerstin Larsson t. v.
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Publicerat 1 maj-31 juli 2000
Abramsson, M., L.-E. Borgegård och
U. Fransson (2000) "Boendekarriär –
att välja bostad", sid 33-55 i
Malmberg, B. & L. Sommestad (red),
Bostadsrätten i ett nytt millennium.
Forskningsrapport 2000:3. Gävle:
Institutet för bostadsforskning.
Abramsson, M., L.-E. Borgegård och U. Fransson (2000)
"Medelålders och äldres boende", sid 113-143 i Malmberg, B.
och L. Sommestad (red), Bostadsrätten i ett nytt millennium.
Forskningsrapport 2000:3. Gävle: Institutet för bostadsforskning.
Andersson, R. (2000) "Vem bor var och varför?", Invandrare & Minoriteter Nr 3: 14-18.
Andersson, R. (2000) "Etnisk och socioekonomisk segregation i Sverige 1990-1998", sid 223-266 i SOU 2000:37
Arbetsmarknad, demografi och segregation. Kommittén
Välfärdsbokslut. Stockholm: Socialdepartementet.
Bengtsson, B., K. A. S. Svensson & C. Uggla (2000) Hyresgästens dilemma. Om hållbart samarbete i bostadsområden. Gävle: Meyers.
Folkesdotter, G. (2000) "Att väva in omsorg i politiken –
kvinnliga inslag i manliga strukturer", sid 33-56 i Björk, M.,
I. Michaeli & L. Waldén (red), Samhällsbygget och samhällsväven. Gävle: Högskolan i Gävle, HS-institutionens skriftserie No. 3.
Folkesdotter, G. (2000) "Kvinnor mot makt", Hembygd
Gävle, Hembygdsföreningen Gävle Gilles medlemsblad Nr
12.
Fransson, U. (2000) "Interrelationship between household
and housing market: A microsimulation model of household
formation among the young", European Journal of Geography, CYBERGEO Nr 135.
Hertting, N., S. Erdosi, H. Szemzõ & I. Tosics (2000)
Homelessness in Western and Eastern Europe. Trends and
traditions in statistics and public policy. Arbetsrapport/
Working Paper No 31. Gävle: Institutet för bostads- och
urbanforskning.
Kugelberg, C. (2000) "Young adult life with and without
limits. Different discourses around bedoming adult among
Swedish young people", Young 8(1).
Malmberg, B. & L. Sommestad (red) (2000) Bostadsrätten
i ett nytt millennium. Forskningsrapport/Research Report
2000:3. Gävle: Institutet för bostadsforskning.
Parsons, R. & T. Hartig (2000) "Environmental psychophysiology", pp. 815-846 in Cacioppo, J., L. G. Tassinary &
Berntson, G. (eds), Handbook of Psycho-physiology.
Cambridge: Cambridge University Press.
Turner, B. (2000) "Boendekostnader, bostadsefterfrågan
och den framtida bostadsmarknaden", sid 181-202 i
Malmberg, B. & L. Sommestad (red), Bostadsrätten i ett nytt
millenium. Forskningsrapport 2000:3. Gävle: Institutet för
bostadsforskning.
Vedung, E., J.-E. Furubo & R. Sandahl (2000) "Utvärdering i det svenska politiska systemet: Åtta iakttagelser", Nordisk Administrativt Tidskrift 81(2): 113-130.
Vedung, E. (2000) "Besynnerliga böjningsmönster: Partierna, vattenkraften och älvskyddet i Sverige", sid 208-256 i
Rolén, M. & B. Bodén (red), Dragkampen om vattenkraften:

Studier kring en omstridd naturresurs. Östersund: Mitthögskolan och Eskilstuna: Energimyndigheten.
Wigren, R. (2000), "Materialpriser och byggkostnader" i
SOU 2000:44. Bilaga 3 Från byggsekt till byggsektor i Byggkostnader och konkurrens. Stockholm: Fritzes
Wigren, R. och L. Engebeck (2000) “Outlook for the
construction industry in Sweden”, in Outlook for the
Construction Industry in Europe.Cambridge: Euroconstruct.
Wigren, R. och L. Engebeck (2000) “Outlook for the
construction industry in Sweden”, in Outlook for the
Construction Industry in Europe. Wienna: Euroconstruct.

Ett år hos IBF, ett års tänketid

Under det senaste året, under min tid som forskningsassistent
hos IBF, har mina tankar konstant kretsat runt i en bana som
handlar om framtiden. Vilka projekt har varit mest intressanta? Inom vilket ämnesområde ligger framtidens forskning?
Vad skulle jag kunna tänka mig att ägna större delen av mitt
liv åt – med inspirationen bibehållen?
Under ett år har jag fått tillfället att penetrera ett par kulturgeografiska forskningsområden. Det har handlat om utvecklingsprojekt i utsatta bostadsområden; om segregation,
egenmakt och demokrati. Det har handlat om åldrandet av den
svenska befolkningen i glesbygden; om välfärd, planering och
servicefördelning. Det har handlat om att samarbeta, att
komma med egna idéer, att lösa problem och övervinna ständigt återkommande hinder.
Det har även varit ett år som ingett en känsla av att ha uppnått
någonting – en sorts insikt om vad framtiden kan tänkas
gömma i sitt sköte. Jag har kommit fram till att det är forskning jag vill ägna mig åt. Inte allra minst de informella diskussioner över en kopp te med arbetskamrater har gett mig
inspiration. Framförallt har den uppmuntran jag fått i mitt
arbete, av Lars-Erik Borgegård varit av stor betydelse. Genom
Lars-Erik fick jag möjligheten att arbeta vid IBF, att resa till
en spännande Metropolis-konferens i Washington, att publicera artiklar, att delta i ENHR-konferensen – att utveckla
grunden för en akademisk framtid. Tack Lars-Erik, och tack
till er andra som stöttat mig under min tid på IBF, under min
ett års tänketid.

Karin Dawidson
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En ny skrift

Gösta Carlestam har gjort en fin liten skrift om Rådhuset i Gävle – "Ett rådhus berättar" – och om dess historia
med många vackra illustrationer och foton (24 sid).
Skriften är på svenska och engelska.

Nya arbetsrapporter
Följande arbetsrapporter kan beställas från IBF
till självkostnadspris. Kontakta Gunilla BloomLundqvist, tel: 026/420 65 42.
Hartig, T. (2000) The Role of Housing in the Social
Ecology of Stress and Restoration. Arbetsrapport/
Working Paper No 28.
Ahmadi Lewin, Fereshteh (2000) Hemmets betydelse
för äldre invandrare: En litteraturöversikt och riktlinjer
för fortsatt forskning och teoribildning. Arbetsrapport/
Working Paper No 29.
Dawidson, K. (2000) De äldre och servicen i Nordanstig – En studie av det tidsgeografiska avståndet
mellan den äldre befolkningen och servicen i Nordanstigs kommun. Arbetsrapport/Working Paper No 30.
Hertting, N., S. Erdõsi Jr., H. Szemzõ & I. Tosics
(2000) Homelessness in Western and Eastern Europe –
Trends and traditions in statistics and public policy.
Arbetsrapport/Working Paper No 31.
Bengtsson, B. & K.A. S. Svensson (2000) Demokrati,
boinflytande och socialt kapital – de lokala hyresgästföreningarnas tre roller. Arbetsrapport/Working
Paper No 32.
Turner, B. (ed.) (2000) Literature on Housing and
Urban Issues in Sweden 1990-1999 in ENHR Data
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En uppsaliensare i Roskilde
Knappt en halvtimme tar det från Köbenhavns Hovedbangård till Roskilde universitetscenter, RUC. Man
märker när det är dags att hoppa av. Ett par hundra meter norr om hållplatsen lyser universitetets gula byggnader över Marbjerg mark. Skulle man missa denna utsikt
så torde man märka studenterna. Större delen av universitetets cirka 8 000 studenter och lärare bor i Köpenhamn. Längst små stigar över leråkrarna vandrar varje
morgon och eftermiddag stora klungor med studenter
mot sitt omtalade för att inte säga beryktade lärosäte.
Lite tillspetsat är Roskilde universitetscenter i det
mesta Uppsala universitets motsatts. Roskilde är ett litet
universitet, Uppsala ett stort. Roskilde universitet upprättades 1972, Uppsala 1477. Uppsala universitet ligger
till stora delar utspritt i stadens centrala delar medan
RUC är samlat i ett campus några kilometer norr om
Roskilde. I Uppsala är man stolt över sina traditioner.
På RUC är man stolt över att vara ett experiment.
I Roskilde bygger nästan all undervisning på tvärvetenskaplighet och problemorientering. Projekt- och
grupparbete är de grundläggande examinations- och
studieformerna. Flera av de doktorander jag träffar har
under sina många år vid universitet aldrig skrivit en
tenta. Ännu en skillnad mellan Roskilde och Uppsala är
följaktligen att de danska studenterna inte har en susning om känslan i att lämna tentasalarna i Polacksbacken eller Postscriptum med siktet inställt på Orvars!
Och det må väl vara. Det är förstås ingalunda så att
ett danskt universitet saknar fester och festligheter.
Varje fredags eftermiddag samlas doktorander från alla
möjliga märkliga forskningsprojekt på grässlänten utanför campusens kantin. De ser alla så där lärda ut som i
Uppsala bara tillåts på Upplands nation. Privata efterforskningar tyder emellertid på att tvärvetenskapen har
sina gränser. Efter ett par Carlsberg kommer ämnesdisciplinerna till sin rätt. I syfte att förenkla tillvaron, kan
man tänka, reduceras det sociala samspelet till att omfatta de närmasta kollegerna.
Under min vistelse vid RUC var jag knuten till Centre
for Local Institutional Research under ledning av professor Peter Bogason. Den nyligen publicerade boken
”Samfundsforskning Bottom-up: Teori og metode” och
den metodologiska diskussion om lokal organisering
som finns dokumenterad där var en lockelserna i
Roskilde.
På CLIF hade jag själv ett seminarium och gick på
andras. Men i huvudsak ägnade jag min tid åt att skriva.
Det ju så, att ibland måste man komma bort från jobbet
för att få ro att jobba! Därför är den generositet med
arbetsrum, dator, telefon och internet som CLIF visade
mig mycket värdefullare än man kanske kan tro. Detta
är en sak IBF redan är bra på men i framtiden borde
kunna utveckla.

Nils Hertting

