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Sverige har sedan 1999 en officiell storstads-
politik, vars två grundläggande begrepp är tillväxt

och integration. Inom ramen för insatser präglade av
den senare ambitionen ska ”den sociala, etniska och
diskriminerande segregationen” brytas. Instrumentet
har varit särskilda överenskommelser – lokala
utvecklingsavtal –  som slutits mellan staten och sju för
politiken särskilt utvalda storstadskommuner (Stock-
holm, Botkyrka, Haninge, Huddinge, Södertälje,
Malmö, Göteborg). Avtalen löper nu ut ett efter ett
och regeringens storstadskansli aviserar både en
fortsättning och en möjlig förändring av avtalens
karaktär. Behövs förändringar?
   Bland de tillkortakommanden som de lokalt verk-
samma kommunala tjänstemännen och de många
utvärderande forskarna pekat på finns både sådant
som har att göra med det starkt begränsade urvalet av
stadsdelar som täckts av storstadspolitiken, samman-
lagt 24 stycken, och den länge gällande rigida tolk-
ningen av innebörden av de gränser som ramar in de
områden där särskilda insatser kunnat göras. Till det
förstnämnda hör problemet att bara en liten del av
storstädernas ekonomiskt fattiga och även en minoritet
av regionernas fattiga invandrare bor i de 24 stadsde-
larna;  politiken är således påtagligt selektiv i relation
till s.k. utsatta invånare. Till det sistnämnda hör att
kraftsamlingen sker påtagligt begränsat även i de
stadsdelar som rymmer flera s.k. utsatta bostadsområ-
den. Så har Hjällbo i nordöstra Göteborg berörts av
avtalen men inte Hammarkullen i samma kommundel
(Lärjedalen). Så har Husby i nordvästra Stockholm
ingått men inte Akalla, båda belägna inom Kista
stadsdels jurisdiktion.
   Som årtionden av regionalpolitik illustrerat finns alltid
problem med gränsdragningen när geografiskt selektiv
politik ska bedrivas. Några mått på vem som är utsatt
eller hur stora koncentrationerna bör vara för att
utsattheten ska prägla sammanhängande bostadsom-
råden har aldrig presenterats. Vi har vid IBF, både
inom ramen för stora europeiska forskningsprojekt
och i form av avslutade och pågående avhandlingsar-
beten följt och problematiserat segregationen och
storstadspolitiken. Vi har bland annat konstaterat att
flyttningsrörelserna in i och ut ur storstädernas svensk-
glesa bostadsområden är påtagligt socialt och etniskt

selektiva. Det betyder i klartext att de som lämnar
dessa bostadsområden har en betydligt starkare
arbetsmarknadsförankring än de som flyttar in. Perso-
ner som är kvarboende i områdena under längre tid
befinner sig mellan dessa kategorier. Vidare har de
invandrare som flyttar ut befunnit sig i Sverige i ge-
nomsnitt tio år längre än de som flyttar in. Vi har ännu
inte visat det men man kan ändå gissa att om
storstadspolitikens utbildnings- och arbetsmarknadsin-
satser varit lyckade (fler har fått jobb) så kan utflytt-
ningen av relativt resursstarka rentav ha påskyndats.
Det skulle kunna uttryckas: som individpolitik är
politiken förvisso selektiv, och därmed inte rättvis,
men ändå effektiv där den bedrivits. Som områdes-
politik betraktad – med målet att varaktigt lyfta de
utvalda stadsdelarnas position på bostadsmarknaden
– har med några undantag lite uppnåtts. Huvudmålet,
att bryta segregationen, har inte nåtts.
   Det är därför naturligt att inför den nya generationen
lokala utvecklingsavtal mer tydligt efterfråga ett svar
på vad som ska vara politikens huvudmål: ska det
vara utsatta människor eller utsatta områden? Vill man
komma längre med det förstnämnda måste den geo-
grafiska selektiviteten rimligen bli mindre och vill man
göra framsteg i områdesperspektivet måste bostads-
politiken och den fysiska planeringen få en central
plats i de nya avtalen. I bägge avseenden måste
relationerna inom staden och den roll som spelas av
majoritetssamhällets invånare, grindvakter och institu-
tioner problematiseras. Det är Sverige som är utsatt
om integrationen misslyckas.
                                 Roger Andersson, prefekt, IBF

Om utsatthet

Husby är en av 24 stadsdelar som berörts av stor-
stadspolitiken. Foto: Kista stadsdelsförvaltning
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Konstvetenskap på IBF
Sedan 1995 har jag haft förmånen att arbeta som univer-
sitetslektor i konstvetenskap på IBF. Nu är det dags för
mig att städa ur mitt rum och gå i pension. Om jag får en
efterträdare är i skrivande stund osäkert men jag hoppas
självklart på att någon yngre förmåga snart kan ta plats
här och se till att arkitektur och bebyggelse, människors
fysiska livsmiljö, kommer att fortsätta att spela en roll i
forskning och undervisning på vårt i övrigt samhälls-
vetenskapligt inriktade institut.
   Arkitektur- och bebyggelsehistoriker utgår från och
inriktar sig på det åskådliga, på den synliga gestalten i
kulturlandskap och bebyggelse. Den fysiska omgivning
människor och samhällen skapat och skapar åt sig kan
avvinnas mycket av en kunnig uttolkare. Vilka värde-
ringar och estetiska ideal rådde vid tillkomsten av ett
stadsparti? Vad har hänt därefter med byggnader och
mark?  Vad har hänt med levnadsförhållanden och vär-
deringar? Att utgå från den fysiska miljön, från det visu-
ella, kan ge begriplighet åt en företeelse eller ett skede.
  Elementen i stadsmiljöer och kulturlandskap kan bestå
under många hundra år. De tillkommer i en bestämd si-
tuation, för ett bestämt syfte. Om de får vara kvar blan-
das de med nya inslag, förändras och förvanskas. De tas
emot på nytt och på nytt av nya grupper och generatio-
ner. Under 1900-talet har synen på äldre bebyggelse ut-
vecklats och breddats. Det materiella kulturarvet, också
”vardagsarkitekturen” har blivit föremål för undersök-
ningar och antikvariska insatser. Det omfattande bo-
stadsbyggandet under de s.k. rekordåren som utsatts för
mycken schablonmässig och förkastande kritik har
många kvaliteter och stor variation som under senare år
uppmärksammats av arkitekter och konstvetare.
   Min forskning har framför allt gällt bilismens påverkan
på innerstadsmiljön. Den är som alla vet betydnade med
gatubreddningar, trafikleder och parkeringsanläggningar
av olika slag. Det är kanske förvånande att det fortfaran-
de finns så mycket kvar av äldre kvarter och gatunät –
men att förändra ett område där marken är i många äga-
res händer är en omständlig, tidsödande och dyrbar sak.
   Just nu försöker jag utveckla vad äldre byggnader kan
betyda utöver bytes- och bruksvärde. Det symbolvärde
de kan ha, deras roll som tidsmarkörer i ett föränderligt
stadslandskap. Bebyggelsen kan betyda mycket för
människor utan att den har utpekats av de antikvariska
experterna som värdefull. Den miljö där man vuxit upp
brukar spela en särskild roll i en människas liv. Skolan,
stadshuset, torget eller det egna bostadskvarteret blir
hjälpmedel när man skapar sina egna föreställningar om
vad ett samhälle är. Samtidigt förknippas personliga

minnen av olika slag med hus och gator – när man rör
sig i  en bestämd stadsdel kan minnesbilder komma
tillbaka. När den miljön utplånas kan det upplevas som
en stor förlust.
   Kontakterna mellan konstvetenskapliga institutionen
och IBF har varit värdefulla för båda parter. I min
tjänst har jag handlett studenter på C- och D-nivå och
några doktorander. Den årliga exkursionen till Gävle
har varit ett uppskattat inslag i C-studenternas utbild-
ning och en rolig arbetsuppgift för mig. Gävle har ett
länsmuseum med en rik och fin konstsamling och stads-
byggnadsmässigt finns mycket att visa upp som saknar
motstycke i Uppsala.
   Professorerna Göran Lindahl och Anders Åman har
hållit uppskattade föreläsningar på IBF. Doktorander i
konstvetenskap har flera gånger lagt fram avhandlings-
kapitel på IBF-seminarier och deltagit i IBF:s nordiska
bostads- och urbanforskningsseminarium där den åter-
kommande arbetsgruppen ”Stadens utformning och
användning” genom åren lockat många intresserade
deltagare.
   På IBF:s magisterkurs i urbana studier som nu ges
för tredje gången är konstvetenskapen ett viktigt inslag
där inbjudna föreläsare har talat om Glasgow, Florens,
Helsingborg och Malmö.
   Framtida konstvetenskaplig forskning på IBF skulle
kunna behandla flera företeelser inom stads- och bo-
stadsområdet. Det behövs t.ex. fler studier som ger en
nyanserad bild av det storskaliga bostadsbyggandet
från 1960- och 1970-talen.Gentrifiering och förtätning i
storstadsområden är likaså ämnen med stark fysisk
åskådlighet.
           Christina Thunwall, docent i konstvetenskap

Stortorget i Kalmar år 2000. På 1600-talstorget ligger
Kalmar domkyrka i kraftfull barockstil. Den del av torg-
väggen som syns på bilden har byggnader anpassade till
1600-talets fastighetsindelning men uppförda på 1800-
och 1900-talen. Vattentornet, som numera innehåller
bostäder är uppfört i början av 1900-talet. Inför torgets nu
genomförda ombyggnad fick Christina Thunwall uppdraget
att redovisa dess arkitektoniska och stadsbyggnads-
historiska värd. Foto: Christina Thunwall
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Det svenska välfärdsbygget monteras ned, har många
forskare och samhällsdebatörer hävdat under de se-
naste decennierna. Om detta verkligen är på det sättet
kan naturligtvis diskuteras, men helt uppenbart är att
den särart som det svenska välfärdssystemet en gång
hade är på väg att suddas ut. I takt med denna föränd-
ringsprocess har samhällsdebatten också kommit att
inriktas på ursprunget till detta svenska folkhem. Man
har ibland pekat på en koppling mellan den statsapparat
som Gustav Vasa byggde upp och den moderna och
starka svenska staten under 1900-talet, och det centrala
samförståndet mellan olika samhällsskikt och gruppe-
ringar har sagts ha länkar tillbaka till proto-demokra-
tiska institutioner inom det svenska agrarsamhället. De
viktigaste rötterna till folkhemmet har dock forskningen
funnit i bruken. Företrädare för en sådan syn har velat
göra gällande att den svenska socialdemokratin från
1930-talet hämtade ett betydande idégods från dessa
samhällen i uppbyggandet av det ”moderna projektet”.
”Från bruken till folkhemmet leder en stig” har Maths
Isacson skrivit, en stig som inte är helt lätt att finna men
som likväl finns där. Centrala vägvisare vid denna stig
skall vara gemensamma företeelser som det övergri-
pande ansvaret, det sociala programmet och
samförståndsandan.
   Trots detta intresse för den svenska modellens förhis-
toria finns mycket få historiska undersökningar på
området. Synsättets företrädare har företrädesvis
hämtat sin argumentering från äldre undersökningar av
den svenska järnhanteringens historia. Emellertid finns
det förhållandevis få undersökningar av de svenska
bruken som tar sin utgångspunkt i en diskussion om
bruksledningens övergripande roll samt dess sociala
ansvar för sina underlydande. Det finns än färre under-
sökningar om samförståndet mellan bruksledningen och
brukets arbetare. Den bakomliggande ambitionen med
detta projekt är att på allvar diskutera dessa företeelser
och därigenom samtidigt säga någonting om man i de
svenska bruken kan finna några viktiga rötter till det
Välfärdssverige som byggdes upp under 1900-talet.
Ambitionen är vidare att ta utgångspunkten vid 1700-
talets inledning, en tidpunkt då dessa brukssamhällen
verkligen konsoliderades, samt att göra detta vid
Leufsta bruk, den plats där brukssamhället för första
gången erhöll den senare så vanliga strukturen.
   Inom ramen för projektet Samhällsbyggande och
vardagsliv i 1700-talets Leufsta bruk tas utgångs-

punkten i återuppbyggandet av bruket efter ryssarnas
härjningar 1719. Familjen De Geer skapade då ett nytt
samhälle byggt på en hierarkisk grund, och med barocka
stilideal. Planlösningen bestod, med räta linjer och vinklar
som grundläggande struktur, av bostadshus, fähus, kyrka
och arbetsplatser. I avskildhet i sin likaledes väl-
strukturerade trädgård placerades en magnifik trädgård
för herrskapet. Detta samhälle beboddes av mer än 500
personer, som alla hade sin bestämda plats i den väl-
planerade arbets- organisationen som syftade till att
tillverka stångjärn för världsmarknaden.

Syftet med projektet är att undersöka detta samhälle i alla
dess grundläggande drag. I förgrunden står familjen De
Geers ambitioner att bygga ett samhälle som på ett
rationellt sätt förmådde tillverka stora mängder hög-
kvalitativt stångjärn samt bruksbefolkningens sätt att
anpassa sina liv efter detta, men också efter sina egna
önskemål och ambitioner. Samhällsbyggandet ställs
således emot vardagslivet. Inom dessa ramar blir natur-
ligtvis boendet och arbetet särskilt viktiga, men studien
avser även att belysa den religiösa och etniska problema-
tiken. När studien tar sin början beboddes Leufsta till stor
del av andra och tredje generationens invandrare, delvis
med en annorlunda trosuppfattning än den i Sverige
accepterade. Brukets utveckling skall vidare förstås
genom den mycket viktiga koppling som fanns till globala
utvecklingstendenser. Charles De Geer, som ärvde bruket
1730, var uppväxt i Holland, och kom sedan att bli en
viktig förmedlare av utländsk kultur, även inom samhälls-
byggande och företagande.

        Göran Rydén, docent i ekonomisk historia

Samhällsbyggande och vardagsliv på 1700-talets Leufsta bruk –
ett ekonomisk-historiskt projekt vid IBF

Leufsta bruk under 1740-talet. Konstnär: Olof
von Dalin, Jernkontorets Bruksbildsamling
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Rapport från sommaruniversitet i Riga 21-25 augusti 2005
Tora Holmberg, IBF, har varit programansvarig/arrangör för ”Goda bostäder och bostadsmiljöer – för
vem?”. Här redogör Tora för sina intryck från konferensen:

Årets sommaruniversitet anordnades i samarbete
mellan SABO och HSB, med IBF som stolt partner,
ansvarig för programmet. Temat för denna lettiska
begivenhet var Goda bostäder och bostadsmiljöer
– för vem?, med allt vad det kan innebära. Under
veckan avhandlades så ämnen som ”arkitektur och
design”, ”rädslans geografi och strategier för trygg-
het”, ”minnet och staden” och ”tillväxt och tilltro”. Vi
fick också genom inhemska föreläsare och guider
lära oss mer om boendesituationen i Lettland. När-
mare fyrtio deltagare från arrangörernas medlems-
organisationer runt om i landet fick lyssna på inte
mindre än 17 olika föreläsningar. Men en stor del av
programmet handlade också om att självständigt
upptäcka Riga och Lettland, genom två olika grupp-
arbeten.

 

                  Nybygge i Imanta, Riga.
                     Foto: Tora Holmberg

Syftet med det första grupparbetet var att, utifrån
vissa frågeställningar, jämföra den egna invanda
närmiljön och en motsvarande i Riga. Temat männis-
kan i staden –  stadens liv – kan innefatta allt från
aspekter på design och arkitektur, trygghet och
risker, omsorg och mening, till tillhörighet och utan-
förskap. Grupperna löste uppgiften med stor entusi-
asm och självständighet. En grupp undersökte vad
som kan vara vacker design, genom att identifiera
detaljer och form som skapar trivsel och attraktivitet,
samt det motsatta.

 

Är detta vackert? Här gick meningarna isär...
(Ockupationsmuséet, Riga). Foto: Tora Holmberg

En annan grupp fördjupade sig i de konsekvenser
som uppkommit av de senaste årens äganderefor-
mer  på den lettiska bostadsmarknaden. Genom att
jämföra ett bostadshus organiserat som kooperativt
boende med  ett motsvarande hus med en mix
aväganderätt och hyresbostäder, kunde de genom
små ledtrådar i utemiljön spåra skillnader i boende-
kultur och status. Det andra grupparbetet var en
diskussionsuppgift som gav möjlighet till fördjupning i
frågor som handlar om hållbarhet och tillväxt och hur
vi möter en ständigt förändrad efterfrågan. Med
andra ord: Det goda boendet skiljer sig beroende på
vem man frågar, samtidigt som det finns en rad
gemensamma nämnare. Redovisningarna av bägge
grupparbeten genomfördes med bravur.
   Riga visade sig från sin allra bästa sida, med varmt
och vackert högsommarväder, vackra och välhållna
gator och torg, god mat och trevligt hotell. Vi fick ju
också se en mindre pittoresk bild i Rigas förstäder
vilket skapade nya insikter och intressanta diskussio-
ner. Men det var också roligt att se kuststaden och
semesterorten Jurmala – som för övrigt är vänstad till
Gävle – med dess vidsträckta stränder och lyxhotell!
Sommaruniversitetet avslutades med bakåt- och
framåtblickar, och visst finns det behov av diskussio-
ner om det goda boendet även fortsättningsvis!

       Tora Holmberg
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Baltic Sea Region, Interreg 111B, 10.000 euro, för
2006 till projektet ”Sustainable reintegration of
post-soviet military residential areas as a challenge
and opportunity for regional development”. Pro-
jektledare: Bengt Turner, medarbetare: Markku
Pyykönen, Inst. för arkeologi och antik historia.

Integrationsverket, 150.000 kr. perioden 15 maj-
15 september 2005 för ett projektet om utvärde-
ring av storstadspolitiken och de lokala
utvecklingsavtalen med inriktning på fallet Göte-
borg. Projektledare: Evert Vedung, medarbetare:
Nils Hertting.

Tisdagen den 11 oktober kl. 9.45-14.30 arrangerade
IBF  ett seminarium för professor  emeritus i statsve-
tenskap Evert Vedung. Initiativtagare och ansvarig
för seminariet var Nils Hertting,forskare vid IBF. Så
här skriver Nils:

   Att Evert Vedung numera är pensionär är mest en
formalitet. Detta framgick med stor tydlighet när IBF
under Bo Bengtssons ordförandeskap bjöd till fest-
seminarium härom veckan. Till rådhuset i Gävle kom  ett
30-tal personer från universitet, högskolor och statsför-
valtning för att diskutera texter med anknytning till Everts
forskning. I seminariets centrum fanns förstås Evert själv
– entusiastisk och diskussionslysten.
   Att det hela skulle bli en både intressant och rolig dag
framgick redan under det inledande kaffet. Evert kommer
fram till Ludvig Beckman, Stockholms universitet, som till
seminariet skrivit en text om idéanalysens karaktär och
funktion, så som den framställs hos bl.a. Herbert Tingsten
och Evert Vedung: ”Det är en verkligt bra text du har
skrivit”, säger Evert. ”Tycker du det?” frågar Ludvig lite
undrande och fortsätter: ”Jag belägger dig ju med en
självmotsägelse”. ”Javisst! Och jag tror du har rätt!”,
utropar Evert upprymd.
    Sådant är den sanne akademikerns förhållningssätt:
alltid öppen för argument och omprövning. Också  de
fortsatta diskussionerna bar arbetsseminariets prägel.
Respektfullheten gentemot dagens huvudperson formule-
rades i kritiska funderingar kring dennes arbeten. Det är
så man hyllar en akademiker med en lång karriär bakom
sig, och mycket på agendan för framtiden.

Evert Vedung-seminariet

Erhållna projektmedel

Från Evert-seminariet: Ludvig Beckman, Statsveten-
skapliga institutionen, Stockholm och Evert Vedung, IBF
   Vid sidan om Ludvig Beckmans text om idéanalys, som
kommenterades av Karin Borevi, Statsvetenskapliga
institutionen och IBF, Uppsala universitet, presenterade
Peter Dahler-Larsen, Syddansk universitet, Shirin Ahlbäck
Öberg, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala och
Roger Andersson från IBF, papper om utvärderings-
metodologiska problem, utvärderingsforskningens inrikt-
ning och utvärderingen av den svenska storstadspolitiken.
Peter Dahler-Larsen initierade en diskussion om ”teori-
baserad utvärdering” och ”programteori”. Nils Hertting,
IBF, kommenterade. I sitt papper ”Utvärderingens och
granskingens politik” hävdade Shirin Ahlbäck Öberg att
utvärderingsforskningen i allt för liten grad studerat empi-
riska utvärderingsprocesser som politiska processer. Ove
Karlsson från Mälardalens högskola var kommentator.
Roger Andersson diskuterade under rubriken ”När politi-
ken begränsas och gränserna politiseras” några av svårig-
heterna med och resultaten av de utvärderingar som under
senare tid gjorts av den s.k. Storstadssatsningen. Henry
Bäck från Förvaltningshögskolan i Göteborg kommente-
rade.

Disputation

Alain Imboden disputerade i sociologi den 30 septem-
ber med avhandlingen The Propaganda of Pro-
gress. The Case of Swedish Housing Exhibitions.
Opponent var fil. dr. Micael Björk, Göteborgs
universitet.

OBS!
Nordiskt seminarium om bostads- och urban-
forskning vid IBF kommer att äga rum den 22-
24 mars 2006.
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Nordiskt forskarseminarium i Gilleleje, Danmark
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Anmäl dig till: Anne-Lise Schulze Andersen
Center for Bolig og Velfærd
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