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Under det senaste decenniet har vi sett att kommuner i
allt större utsträckning infört aktiveringskrav på ar-

betslösa socialbidragstagare. Följer inte bidragstagarna kra-
ven riskerar de att bli av med socialbidraget. Vad är syftet
med dessa aktiveringskrav? Och vilka effekter har de?
     Ett problem som uppstår i ett land med ett generöst
bidragssystem är att systemet i sig själv kan påverka
individers ansträngningar att bli självförsörjande. Det är
dessutom mycket svårt för en utbetalande myndighet att
skilja individer som verkligen behöver bidrag från individer
som skulle kunna vara självförsörjande om de ansträngde
sig mera. Därför betalas bidrag troligen ut till bägge grup-
perna. I förlängningen kan höga bidragskostnader medföra
att ett land väljer att ha ett mindre generöst system än dess
medborgare egentligen önskar.
     Ett sätt att komma bort från problemet med att bi-
dragsgivaren inte kan urskilja genuint hjälpbehövande kan
vara att införa någon slags aktiveringskrav. Med aktive-
ringskrav ”självsorterar” individer sig, så att bara de verk-
ligt hjälpbehövande kommer att finnas kvar som bidrags-
tagare. Tanken är inte ny. Liknande krav förekom tidigt i
både England och Frankrike. 1834 års fattiglag i England
(Poor Law Amendment Act) föreskrev t.ex. att det enda
sätt på vilket en arbetsför individ kunde få pengar eller
annan hjälp från fattighjälpen var genom ett arbetshus
(workhouse), och att villkoren i ett sådant skulle vara tuffa
så att individer avskräcktes från att söka hjälp. Liknande
arbetshus förekom även i Sverige under 1700-talet.
     Hur minskar då aktiveringskrav socialbidragstagandet?
När bidragstagaren måste medverka i aktiveringsprogram
kan den inte använda sin tid som den önskar. Då minskas
det eventuella positiva värdet av att inte behöva gå till ett
jobb, varvid individens incitament att hitta ett arbete för-
väntas öka. På detta sätt förväntas aktivering minska
antalet individer som väljer att söka bidrag.
     Dessutom kan själva åtgärderna som aktiveringen
består av även fungera som arbetsmarknadspolitiska
åtgärder och därmed förhoppningsvis öka sannolikheten
att deltagarna får arbete.
     Aktiveringskrav kan alltså påverka såväl inflödet till
som utflödet ur socialbidragstagandet; hårdare krav leder
till att färre individer söker bidrag och att fler individer
väljer att lämna bidragstagandet, samtidigt som ”bra”
aktivitetsåtgärder leder till att fler socialbidragstagare
lyckas få arbete. Optimalt är programmen utformade så
att anställningsbara individer ogillar innehållet, medan de
som verkligen behöver hjälp drar nytta av dem.
     År 1998 förändrades Socialtjänstlagen så att det blev
möjligt för enskilda kommuner och stadsdelar att införa

krav på socialbidragstagare att delta i någon form av
aktivering (t.ex. söka-jobb-kurser, utbildning eller praktik).
Detta är en möjlighet som har utnyttjats i stor utsträckning
av stadsdelarna i Stockholm, och från 2004 fanns det
aktiveringsprogram för arbetslösa socialbidragstagare i alla
Stockholms stadsdelar.
     I en nyligen genomförd studie utvärderar jag, Eva
Mörk och Kajsa Johansson införandet av aktiverings-
kraven i Stockholms stad. I vår undersökning finner vi att
kraven leder till att socialbidragstagandet minskar och
sysselsättningen ökar. Effekterna på sysselsättningen är
störst för ungdomar i åldern 18–25 år och för individer
födda utanför västvärlden, medan effekterna på bidrags-
tagandet är störst för individer födda utanför västvärlden.
Detta stämmer överens med resultat i tidigare forskning
som indikerar att svenskfödda bidragstagare potentiellt står
längre från arbetsmarknaden än invandrade bidragstagare.
     För att få ned bidragstagandet och kostnaderna för
socialbidrag kan aktivering alltså vara en framkomlig väg.
Skulle alla kommuner i Sverige införa strikta aktiverings-
krav skulle vi kanske se att såväl bidragstagande som
kostnader minskar ytterligare. En sådan effekt är dock inte
uppenbar. Det är inte självklart att vi utan vidare kan
extrapolera resultaten från Stockholm till andra svenska
kommuner med högre arbetslöshet och färre lediga
arbeten. Dessutom ska man vara medveten om att
aktivering antagligen inte fungerar för alla individer. Vissa
har socialbidrag av andra skäl än att de är arbetslösa, t.ex.
till följd av hälsoproblem, alkohol- eller drogmissbruk.
Kanske behövs andra åtgärder för dessa grupper?
     Och en fråga för framtida forskning är om det finns
några negativa effekter av aktivering av socialbidrags-
tagare. Hur påverkas t.ex. bidragstagarnas och deras
barns hälsa av strikta aktiveringskrav?
    Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid IBF

 Aktivering av socialbidragstagare

Interiör från arbetshus i London. ”Eventide” av Hubert
von Herkomer.
Källa: Peter Higginbotham / www.workhouses.org.uk
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Vi har tidigare presenterat våra doktorander i
statsvetenskap – Kristin Ljungkvist och Hanne
Martinek, som båda  anställdes i september 2007.
Här berättar Kristin och Hanne om sina avhand-
lingsplaner.

Städer och globalisering
Mitt avhandlingsprojekt har nu så smått börjat ta form
och i september fick jag min avhandlingsplan godkänd av
professorskollegiet på statsvetenskapen i Uppsala.
     Mitt avhandlingsprojekt kommer att handla om städer
och globalisering. I och med globaliseringen har städer
och stadsregioner runt om i världen kommit att fungera
som motorer och centrala noder i världsekonomin och de
har därmed också antagit en alltmer autonom roll i
förhållande till nationalstaten.
     Globaliserade världsstäder har också kommit att bli
alltmer engagerade i globala frågor och i världspolitiken,
och politiska ledare på lokal nivå utvecklar internationella
strategiska allianser och samarbeten med varandra och
med andra aktörer på den internationella politiska are-
nan.
     Globalisering innebär både möjligheter och ut-
maningar för städer. Idag lever mer än 50 procent av
världens befolkning i urbana områden och FN beräknar
att två tredjedelar kommer att bo i städer år 2050. I
spåren av naturkatastrofer och terrorattacker, som
drabbat stora tättbefolkade områden med många dödsof-
fer som följd, har lokala politiker i stadsregioner kommit
att bli alltmer proaktiva i globala frågor som kampen mot
terrorism, transnationell organiserad brottslighet,
fattigdomsbekämpning och klimatförändringar. Många
frågor och problem som vanligtvis benämns som globala
eller internationella får ofta särskilt allvarliga konsekven-
ser i urbana områden. Havsnivåhöjning, snabb urbanise-
ring och växande slum och kåkstäder, trafficking, smitt-
spridning och miljöförstöring är exempel på problem som
benämns som globala men som allt som oftast hamnar i
knät på lokala politiker att hantera.
     I detta projekt undersöks omstrukturering av national-
staten till följd av globalisering och den alltmer  aktiva
roll som städer kommit att spela i denna process. Sta-
dens roll och aktörskap i internationell politik, städers och
storstadsregioners internationella strategier, kompetenser
och kapaciteter analyseras utifrån ett processorienterat
institutionellt perspektiv.
     Handledare för projektet är Nils Hertting och
Stefano Guzzini.
                                                     Kristin Ljungkvist

Hur påverkar aktuell familjepolitik i Tysk-
land och Sverige kvinnors autonomi?
I min avhandling ska jag undersöka aktuell tysk och
svensk familjepolitik. Mitt fokus ligger på hur familje-
politik påverkar å ena sidan (o)jämlikheten mellan män
och kvinnor, å andra sidan (o)jämlikheten mellan kvinnor
med olika klassmässig och etnisk bakgrund. Mitt bidrag
kommer huvudsakligen att ske inom den feministiska
välfärdsforskningen. Tidigare forskning om välfärds-
staten och genus har oftast stannat vid frågor kring hur
olika policies påverkar skillnader mellan män och
kvinnor. Man (och kvinna!) har alltså utgått från kvinnor
och män som homogena grupper. Jag kritiserar denna
utgångspunkt för att den innebär liknande brister som
den tidigare androcentriska forskningen kring välfärds-
staten uppvisade. I stället för att ta mannen som norm
och därmed osynliggöra kvinnor, finns det stor risk  att
den feministiska forskningen tar en vit medelklass-
kvinna som norm. Genom det osynliggör man utlands-
födda kvinnor och kvinnor med arbetarbakgrund. Jag
kommer att försöka motverka detta osynliggörande
genom att inte bara beakta kön utan också klass och
etnicitet som analytiska kategorier.
     Mitt material kommer mest att vara lagar och offent-
lig statistik. Jag ska undersöka vilka förändringar som
skett under de senaste tio åren inom tysk och svensk
familjepolitik, och hur dessa förändringar påverkar
situationen för olika kvinnor. Närmare bestämt är min
fråga hur mycket familjepolitiken skapar förutsättning för
kvinnor att leva ett autonomt liv.
     Inom tidigare feministisk välfärdsstatsforskning låg
fokus ofta på hur oberoende en kvinna var av sin make
eller partner. Jag vill gärna ansluta mig till den ameri-
kanska feministen Nancy Fraser som definierar ett mer
omfattande autonomibegrepp. Idealet skulle därmed vara
att kvinnor (och män, men de spelar en mindre roll i min
avhandling) kan vara oberoende av sina partners, men
också i viss utsträckning av marknaden och staten.
     Helt oberoende av staten och marknaden kommer
kvinnor naturligtvis aldrig att vara. Det beroende som
ses som oacceptabelt är därmed en speciell form som
Fraser kallar för ”exploitable dependence”. När man
tänker på staten skulle det kunna röra sig om behovs-
prövade åtgärder, när det gäller marknaden kan det gälla
prekära arbetsförhållanden. I min avhandling ska jag
undersöka hur väl aktuell familjepolitik motverkar sådana
former av beroende för kvinnor, och om det finns skillna-
der mellan olika grupper av kvinnor när det gäller dessa
problem. Jag har valt Tyskland och Sverige som fall
eftersom dessa två välfärdsstater är modeller för två
olika poler i fråga om kvinnligt ekonomiskt oberoende.
Medan Sverige ofta ses som en förebild, är Tyskland
ofta det dåliga exemplet i dessa sammanhang. Frågan är
om detta står sig än idag.

Hanne Martinek

IBF-doktorander i statskunskap
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Anna Ardin anställdes som forskningsassistent vid
IBF den 1 oktober 2007. Nu går hon vidare mot
nya utmaningar. Nedan berättar Anna om sin tid
vid IBF.

Att jobba på Institutet för bostads- och urbanforskning
betyder för mig att jobba i Gävle, Uppsala, Botkyrka
och Stockholm city. Det innebär att vara intervjuare,
detektiv och papperssorterare. Fast oftast kallar jag
mig helt enkelt forskare.
     Att kalla sig forskare när man är forskningsassistent
är förstås lite som att kalla sig bonde fast man bara är
dräng, men institutet och mina närmaste kollegor får
mig att känna mig som en uppskattad medforskare.
     Mitt första projekt på institutet var ”Etnisk orga-
nisering och politisk integration i storstaden” bland
etniska föreningar i norra Botkyrka tillsammans med
statsvetaren Nils Hertting. Ett projekt som ännu inte
riktigt är färdigt, men som lågintensivt går framåt.
Assyrier/syrianer, latinamerikaner, pakistanier, turkar
och en lång rad andra etniska grupper har ett otroligt
aktivt och intressant föreningsliv i Alby, Fittja, Hallunda
och Norsborg. Vi undersöker föreningarnas roll i den
politiska integrationen, bland annat genom att titta på
deras samverkan med varandra, med kommunen,
studieförbund och så vidare.
     Mitt senaste projekt heter ”Who gets the right to the
city? Governance, resistance and conflict in public
space” och handlar om det offentliga rummet i Stock-
holm city tillsammans med samma Nils som ovan och
sociologen Mats Franzén. En del av detta projekt drivs
i Göteborg city av sociologen Catharina Thörn.

ersättas med fler lagliga affischtavlor? Vi undersöker
skillnaden i hur rika och fattiga affischerare får
utrymme, hur graffitikonstnärerna behandlas och vem
som tar betalt för fasadveporna. Vems intressen är det
egentligen som styr offentliga policies och vad får det
för konsekvenser. Vilka parallella beslutsstrukturer
finns bland politiker, tjänstemän, kulturarbetare och
företagare. Kort förklarat frågar vi oss vem som säger,
driver, tycker, motarbetar vad och i vems intresse.
     Nu har jag varit på institutet i 15 månader, och den
31 december är officiellt min sista arbetsdag innan jag
går vidare till nya utmaningar som politisk sekreterare
och nästa steg i karriären hos socialdemokratiska
Broderskapsrörelsen. Hoppas att vi ses i svängen!

                    Anna Ardin

Anna Ardin – forskningsassistent vid IBF
     Vill vi ha mer
kontroll över vad
som syns, mer
ordning och reda och
mer anpassning av
staden till
kommersiella
intressen? Eller är
tillgång till det
offentliga rummet en
rättighet som inte kan
begränsas hur
mycket som helst?
Ska olaglig
affischering åtgärdas
med förbud och

Professorsinstallationer

Den 10 november höll IBF:s senaste professorer Matz
Dahlberg och Lena Magnusson Turner sina instal-
lationsföreläsningar. Matz föreläste om ”Väljare, politi-
ker, byråkrater – vem bestämmer?” och Lena om
”Ode till Markov”. Den 14 november installerades
Matz som professor i nationalekonomi, särskilt
bostads- och urbanekonomi och Lena som professor i
kulturgeografi, särskilt bosättning och bebyggelse.
Installator var Rector magnificus, professor Anders
Hallberg.

Gästforskare

IBF gästades 18–28 november av Ludi Simpson,
professor i Population Studies vid Centre for Census
and Survey Research, University of Manchester.
     Ludi arbetade främst tillsammans med Roger
Andersson och Åsa Bråmå vid IBF, bl.a. kring frågan
om interventioners påverkan på flyttningar och social
blandning. Han gav också onsdagen den 26 novem-
ber kl 13.15 ett seminarium vid IBF på temat ”Myths
of race and migration”.
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ENHR-konferensen i Dublin

bästa uppsats var Dr. Gemma Burgess från Cambridge
Centre for Housing and Planning Research, University of
Cambridge. Hennes uppsats bar titeln: ”Building
England’s Mixed Communities: Negotiating the ‘Mix’”.
     Enligt tradition på ENHR-konferenser var det så
dags för tävling samma kväll. Iván Tosics visade bilder
från Europas alla hörn och vi deltagare bildade lag för
att gissa land, stad eller rent av vilken företeelse som
bilden visade. Trots hög svårighetsgrad tog sig ett lag
med två IBF:are till en hedrande fjärdeplats.
Tisdagkvällen var inte slut där, utan middag med irländsk
musik med den kända gruppen Danú var nästa
programpunkt. Både middag och en härligt fri dans med
irländsk touch lockade flera IBF:are.

På konferensens sista dag talade keynote speakers om
balanserad regional utveckling vad gäller bostäder och
företag och urban sprawl. Presentationer som alla
anknöt väl till konferensens tema om Shrinking Cities,
Sprawling Suburbs, Changing Countrysides. Efteråt var
det dags för konferensdeltagarna att ta farväl för denna
gång och åka hem och forska tills vi möts igen på nästa
ENHR-konferens i Prag 28 juni–1 juli 2009.
                                                 Eva Andersson, IBF

förväg. Om åhörarna
hade fått läsa i förväg
hade frågorna kanske
varit än mer initierade
och givande.
     Vid ENHR:s
generalförsamling
delades Bengt Turner
Award ut för första
gången och den glada
mottagaren av priset för

Den 6–9 juli höll ENHR, European Network for
Housing Research, sin årliga konferens i Dublin på
Irland. Värdar och arrangörer för konferensen var
University College Dublin School of Applied Social
Science och Centre for Housing Research. Temat för
årets konferens var Shrinking Cities, Sprawling
Suburbs, Changing Countrysides. Inspirerade av
detta tema gav sig 15 IBF-medarbetare av från ett
somrigt Sverige till ett fuktigt men grönt Irland för en
givande konferens. En av IBF:s medarbetare – Lena
Magnusson Turner har för övrigt, som enda svensk,
valts in i ENHR:s styrelse. ENHR:s sekretariat finns
tills vidare i Gävle. I systerorganisationen LANHUR,
Latin American Network for Housing and Urban
Research, är Irene Molina, IBF, en av de tre
koordinatorerna i nätverket.
     För dem som kommit i tid till första dagen erbjöds
olika exkursioner i närområdet men även ända till
Belfast. Efter denna dags utflykter hölls det officiella
öppnandet av konferensen på det ståtliga Farmleigh
House i Phoenix Park på kvällen. Farmleigh House
har tillhört familjen Guinness, som grundade Guinness-
bryggeriet. 1999 såldes huset till den irländska staten
för 25 miljoner euro.
     Måndag morgon inleddes med keynote speakers
Chris Paris och Mary Corcoran som talade om
”suburban sprawl” och den negativa, stereotypa bild
som idag finns av förorten. Det man söker menade
Corcoran är en pastoral idyll som hotas eller inte ens
finns längre. Desto bättre visade undersökningar att
förortsborna på Irland ändå trivdes med sin tillvaro.
     På måndagen började också det ”riktiga” arbetet i
de 23 workshops som fanns att välja bland. Jag hade
skickat mitt paper till Workshop nummer 5 om
”Poverty Neighbourhoods”. Denna workshop var
mycket välbesökt och det var inte konstigt med tanke
på de intressanta rubriker som uppsatserna där hade
och de forskare som skulle komma. Det relativt lilla
rum gruppen hade till sitt förfogande var fullt under
konferensens alla dagar. Workshop-ledare var
professor Jürgen Friedrichs från Tyskland och
professor George Galster från USA. Det visade sig
att social blandning i bostadsområden, effekter av
förnyelseprogram i bostadsområden samt effekter från
bostadsområdet var de ämnen som togs upp. Alla
uppsatser resulterade i diskussioner från en aktiv
skara lyssnare vilket var kul. Den enda nackdelen var
att workshopdeltagarna inte fått varandras uppsatser i
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Evert Vedung har tillsammans med Kim Forss, Stein
Erik Kruse, Agnes Mwaiselage och Anna Nilsdotter
genomfört en kvalitetsgranskning av Sidas utvärde-
ringsrapporter. Publikationen heter Are Sida
Evaluations Good Enough? An Assessment of 34
Evaluation Reports (Stockholm: Sida Studies in
Evaluation 2008:1). Av allmänt intresse är ett
omfattande schema av kriterier på god kvalitet som
författarna utarbetat. De sammanfattar:
     ”It must be concluded that evaluation quality
assurance should be improved at Sida. There is a
need for more and better empirical evidence and sys-
tematic use of such information in a majority of the re-
viewed reports. It is of particular concern that so  few

Metautvärdering av Sidas utvärderingar
of the evaluations
included enough
information on the
methods used. This
made it difficult to
assess whether the
conclusions were
reliable and clearly
derived from the
data. Reliable
conclusions are in
essence the
purpose of
evaluations.”

Tjänsteläge

Roger Andersson har utsetts till prefekt från och med
januari 2009 till och med december 2011.
Anna Ardin slutar som forskningsassistent  den
31 december 2008 för att tillträda en tjänst som
politisk sekreterare hos socialdemokratiska Broder-
skapsrörelsen.
Per Gustafson slutar som forskarassistent den
31 december 2008. Per har, som tidigare meddelats,
fått medel från FAS och anställs som forskare vid IBF
från och med januari 2009.
Zan Yang slutar som forskare i nationalekonomi
31 december 2008.

Projektmedel till IBF

Ombildning av hyresrätter till
bostadsrätter i Stockholms
stad 1995-2004
Lena Magnusson Turner och Roger Andersson vid
IBF har på uppdrag av Hyresgästföreningen Riksför-
bundet, skrivit rapporten Socioekonomiska och
demografiska konsekvenser av ombildningen av
hyresrätter till bostadsrätter i Stockholms stad
1995–2004.
     Den centrala frågeställningen för studien är vilka
konsekvenser i form av förändrad socioekonomisk
och demografisk sammansättning som ombildningen
av hyresrätter till bostadsrätter fått i olika bostadsom-
råden i Stockholms stad. Tidsperspektivet är
ombildningar under 1995–2002 och dess effekter
analyserade 2002 och 2004. Studiens empiriska
avsnitt har som utgångspunkt den unika databasen
Geosweden som IBF byggt upp. Geosweden är en
longitudinell individdatabas med socioekonomisk och
geografisk information om alla individer som varit
bosatta i Sverige åtminstone något år under perioden
1990–2004. Databasen utnyttjas här för analyser av
förändringar i socioekonomisk sammansättning i den
totala bostadsstocken i Stockholms stad, i ombildade
och ej ombildade fastigheter samt på bostadsom-
rådesnivå där ombildningar förekommit.
     Rapporten finns att hämta på Hyresgästföreningen
Riksförbundets hemsida:
http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/
hgfdata/2008/11/article/article20081112_090456860/
ombildningens_konsekvenser.pdf

Vetenskapsrådet, 3.039.000 kronor för perioden
2009–2011, till projektet ”Att skapa socialt
blandade bostadsområden – problem och möjlig-
heter”. Projektledare: Roger Andersson, medar-
betare: Lena Magnusson Turner, Åsa Bråmå,
Emma Holmqvist och Zara Bergsten.

Formas, Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande, 955 000
kronor för perioden 2009–2010 till projektet ”På
jakt efter hotspots. Den svenska landsbygdens
ojämna urbanisering”. Projektledare: Lena
Magnusson Turner, medarbetare: Eva Andersson.
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