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Eva Sandstedt och Irene Molina. Foto: Carita Ytterberg

IBF har dubbelt kvinnligt i toppen i och med att Eva Sandstedt
från och med 2013-05-01 blivit
prefekt och Irene Molina biträdande prefekt.
Eva Sandstedt är professor i
sociologi och prefekt vid IBF.
Teman i hennes forskning har
varit miljö, stadsplanering och
boende. Det har handlat om
spänningen mellan det privata
och offentliga, mellan ensamhet
och gemenskap, risk och hållbarhet.
Detta genomsyrar också hennes nuvarande forskning om
olika sätt att bo och organisera

vardaglivet utöver ”det vanliga”;
en(sam)boende eller i kollektivhus.
Irene Molina är professor i
kulturgeografi och biträdande
prefekt vid IBF.
Irene har nyligen valts till vice
ordförande i universitetets råd
för lika villkor.
Hennes forskning kretsar kring
segregation, staden och den
sociala rättvisan, samt intersektionella maktrelationer av kön,
klass och ras.
Irene vill jobba för en arbetsplats där alla medarbetare
känner sig trygga och välkomna.

Förtätning!?
Funktionalismens stadsbygge har
som bekant hamnat i vanrykte:
genom att separera funktioner anses den bidra till social segregation
samt dessutom glesa ut staden och
generera onödig (bil)trafi k med
tillhörande påfrestning på miljön.
En tätare och mer verksamhetsintegrerad stad skulle följaktligen
vara både socialt och ekologiskt
mer hållbar. Idén att därför låta
staden växa inåt – genom så kallad
förtätning – blir därför en konsekvent lösning. Inte minst förhåller
det sig så eftersom funktionalismen fått prägla så stora delar av
den svenska staden. I många av
våra städer är kanske 85% eller
mer av bebyggelsen uppförd efter
andra världskriget och merparten
av den i form av enfunktionella
bostadsområden som breder ut sig
i ringar runt en ofta liten stadskärna där den slutna kvartersbebyggelsen är förvånansvärt liten
vid en jämförelse med exempelvis
städerna på kontinenten. Stora
ytor upptas däremot för boende –
och för transporter inklusive parkeringsplatser. (Tills helt nyligen
hade vi som bekant tre bilfabriker
i landet vilket länge gav bilen en
framskjuten plats i det svenska
stadsbygget.)
Förtätningsidén har måhända
(tills vidare) segrat, men den har
långt ifrån rått på den existerande, funktionalistiskt byggda
staden. Om ingen längre försvarar
den, ger den ändå upphov till ett
stumt motstånd redan i kraft av
sin påtagliga materialitet. Kritiken
av funktionalismen har samtidigt
blivit tämligen avslagen vid det
här laget: de nya insikterna är få,
de innovativa planeringsförslagen än färre. Därför är det mer
än påkallat att rikta den kritiska
blicken mot hur förtätningsidén
omsätts i praktiken. Det är vad jag
vill ägna fortsättningen åt.
Själva idén om förtätning tillhör
de löftesrika. Som komplettering
av befi ntlig bebyggelse ger förtät2
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Liljeholmen, Stockholm, mars 2012. Foto: Mats Franzén
ningen möjlighet att av – socialt
och verksamhetsmässigt – ensidiga miljöer skapa mångsidiga
sådana. Förtätningen gör det
också möjligt att binda samman
stadsbygden genom att överbrygga
allehanda utglesande hål i den
– inte minst gäller det parkeringsplatser som i stället kan läggas
under husen, men också allehanda
randzoner mellan särskilt bostadshus och vägar som därmed kan
göras om till gator där man också
kan vistas. Kort sagt är förtätningen ett redskap för att utöka
stadens urbana kvaliteter. När allt
blir närmare kan vardagstempot
dessutom växlas ner och bilen
ställas undan i garage och trottoarerna breddas.
Förtätning är emellertid inget
universalmedel. Förtätning är inte
att rekommendera i exempelvis
fungerande parker, det vill säga
parker som används och fungerar.
Varje grönyta är nu inte en levande park, men innan man lägger
en förtätningsplan någonstans är
det bra att ta reda på vad den till
synes tomma ytan kanske används
till. Vi har ju kunnat se åtskilliga
protester mot vad som faktiskt
innebär ett slags privatisering av
det offentliga rummet. Protesterna kan inte heller varje gång avfärdas som en NIMBY-reaktion (Not
In My Back Yard – tack!). Förtätning är sällan framgångsrik om
den bara innebär mer av samma
sak, det vill säga inget mer än

en förhöjd exploatering, vilket
alls inte är ovanligt när det gäller
till exempel bostadsbyggande. En
sådan bostad tillförs inga urbana
extravärden genom förtätningen,
utan riskerar enbart att få sämre
ljusförhållanden inne och enformigare miljö ute.
Risken med att förtäta växer
om man inte kan styra stadsutvecklingen mot bestämda förtätningskvaliteter. Här behövs
en konsekvent stadspolitik som
förmår gripa över hela staden
samtidigt som den vinnlägger sig
om varje förtätnings utformning
mer i detalj, och att de genomförs
effektivt – på rätt plats och i rätt
tidsföljd. Kort sagt ställer förtätningspolitiken bestämda krav på
politisk styrning. Det kommunala
planmonopolet är en bra grundplåt
för att uppnå detta. Ett inte obetydligt kommunalt markinnehav
underlättar sedan styrningen. Vill
man främja stadens urbana kvaliteter är förtätning en möjlighet – rätt
använd.
Bostadsbristen gör förtätning
möjligt. Nya bostadshus gör att
staden kan växa inåt. Men bostadsbristen gör också att det är lätt
att hyra ut eller sälja också dåligt
planerade lägenheter i enformiga
områden. För kortsiktigt agerande
byggbolag blir förtätningsidén lätt
ett sätt att rättfärdiga förhöjda exploateringstal utan att olika verksamheter – arbetsplatser, privat
och offentlig service – integreras i

miljön. Stadspolitiken är en nyckel
till att förhindra det.
Handelsexpansionen sker alltmer i närhet till motorvägsavfarterna. Visserligen utgör expansionen som det visat sig inget påtagligt hot mot centrumhandeln,
men väl mot den bostadsnära
handeln – just den handel som en
lyckad förtätningspolitik förutsätter. En politik som styr handeln
bort från externlägena, in i stadens
mellanrum, är därför angelägen för
en lyckad stadsförtätning. Primärt
är detta en fråga för den kommunala nivån, men det fi nns nog
anledning att se över flera existerande regleringar på nationell nivå
(och EU-nivå) för att underlätta en
sådan politik.
Fel använd leder idén om förtätning alltför lätt till sin egen
motsats. I stället för mångsidiga
stadsmiljöer får vi ensidiga sådana.
Kanske kunde man sammanfatta
detta med att funktionalismen
förtätas. Kanske blir det än värre
än så. Funktionalismens ensidighet har varit lätt att överdriva: den
gjorde det ju ändå möjligt att förse
bostadsområden med såväl dagis,
skolor och fotbollsplaner som med
kommersiell service – alltsammans
sådant som saknas i många av våra
förtätade bostadsmiljöer.
Hur kunde det bli så? Det enkla
svaret är bristen på en genomtänkt
stadspolitik. Ett mer sammansatt
svar är att man med kritiken av
funktionalismen kastade ut barnet
med badvattnet. Bristerna i funktionalismens stad beror inte på att
den är planerad – utan på hur den
är planerad. Att montera ner planeringen i tron att marknaden ska
infria förtätningens löften är lika
naivt som dumt. Måhända växer
städerna numera inåt med bostäder. Samtidigt växer de emellertid
utåt med handel. (Arbetsplatserna
växer nog i båda riktningarna, men
inte däremellan, där de bäst behövs.) Förtätningens löften infrias
först med planering och stadspolitik.
Mats Franzén
professor i sociologi

Platser för tillverkning, platser
för användning. Metaller i den
globaliserade världen, 1630-1820
Göran Rydén har från Riksbankens
Jubileumsfond erhållit 3,6 miljoner
för åren 2013–2016. Nedan berättar han närmare om projektet och
samarbetet mellan två universitet
och forskare som ska medverka. En
mera utförlig beskrivning av projektet finns på Göran Rydéns hemsida:
http://www2.ibf.uu.se/PERSON/
goran/goran.html
Detta projekt har som ambition att undersöka betydelsen
Hammarsmedja i Leufsta bruk. Målning
av metaller i det tidigmoderna
av Pehr Hilleström, omkring 1790.
samhället, samt den utveckling
Jernkontorets bruksbildskatalog.
som ledde fram till det moderna
genombrottet. Naturligtvis är
och brukande också skapar och
omskapar det samhälle som mändet ogörligt att fullgöra detta i
niskor levde i.
sin helhet, och avgränsningar är
Projektet Places for Making,
nödvändiga. Projektet kommer
Places for Taking kommer att beatt koncentreras kring tre typer
drivas av fyra forskare och vara ett
av centrala noder, eller ”contact
samarbete mellan två universitet,
zones” som Mary Louise Pratt
Göran Rydén vid IBF, Chris Evans
och Kapil Raj valt att kalla dem.
vid University of Glamorgan samt
Dessa är de svenska bruken (som
en doktorand vid vardera univeräven inkluderar en liten stad
sitet. De bägge senare kommer att
som Falun), västindiska plantager
rekryteras från första juli 2013.
samt koloniala handelsstationer
längs den afrikanska och indiska
Integrerad i projektet är även Måns
kusten, s.k faktorier. I samtliga
Jansson, doktorand i ekonomisk
fall handlar detta om rumsligt
historia vid Uppsala universitet,
organiserade verksamheter, censom skriver en avhandling om
trerade kring ”manipulation by
yrkesskicklighet och skolning inom
users”, som gradvis förändrades i
den svenska metallmanufakturen
riktning mot företeelser vi känner
kring Eskilstuna under 1700-talets
igen från det moderna samhället.
senare hälft. Projektet har erhållit
Bruken har av flera forskare setts
fi nansiering från Riksbankens Jusom en slags föregångsmodell för
bileumsfonds speciella satsning på
den svenska industrialiseringen,
forskning om förmodernitet. Samsamtidigt som andra forskare
manlagt har åtta projekt från olika
pekat på likheterna mellan plandiscipliner beviljats medel inom
tagernas hårdföra organisering av
ramen för denna satsning, som
produktionen och den kommande
delvis har ambitionen att förstärka
industriella organiseringen. Vår
kompetensen inom forskningen
tredje nod, faktorierna, utgör i sin
rörande äldre perioder samt dess
språkliga form en föregångare till
koppling till vårt nuvarande modet engelska ”factory”, och betyderna samhälle. Som en del i denna
der i sitt latinska ursprung ”att
stora satsning önskar fi nansiären se
göra”. Projektet handlar om att
regelbundna seminarier och samargöra metaller, under den tidigmobeten mellan dessa åtta projekt.
derna perioden, men även om att
Göran Rydén
göra bruk av dessa. Det handlar
professor i ekonomisk historia
samtidigt om att detta görande
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Kvasiexperimentella analysmetoder i ny licentiatavhandling
Vi har bett Michihito Ando, doktorand i nationalekonomi vid IBF
att skriva om sin licentitatavhandling. Han tog lic.-examen den 19
december 2012 med följande två
uppsatser: ”Estimating the Effects of
Nuclear Power Facilities on Local
Income Levels: a Quasi-Experimental Approach” och ”How Much
Should We Trust Regression-KinkDesign Estimates?”
I nyare empiriska analyser inom
ekonomiämnet ligger fokus
alltmer på statistiska analysers
”trovärdighet”. Allt färre ekonomer tror att kombinationen
av ekonomisk teori och enkel
”multipel regression” avslöjar de
kausala mekanismerna i ekonomin
och i samhället på ett trovärdigt sätt. I stället krävs det ofta
att en forskare kan presentera
en trovärdig forskningsdesign
som innehåller experiment med
slumpmässiga urval. I ett konventionellt slumpmässigt experiment
är urvalet slumpvis indelat i en
”behandlingsgrupp” och en ”kontrollgrupp”. Forskaren genomför
sedan interventionen enbart på
behandlingsgruppen. Genom att
jämföra resultatet mellan behandlingsgruppen och kontrollgruppen
kan forskaren förstå hur interventionen påverkar behandlingsgruppen.
Det slumpmässiga experimentet kan dock inte användas för
att svara på alla forskningsfrågor
inom samhällsvetenskaperna.
Om en forskare till exempel vill
utreda den långsiktiga effekten av
en specifi k historisk händelse, kan
han eller hon inte utföra ett experiment genom att återskapa en
historisk händelse i sitt historiska
sammanhang. Detta är anledningen till att många ekonomer och
andra samhällsvetare nu försöker
använda s.k. kvasiexperimentella
metoder (eller ”naturliga experiment” i vissa situationer) för att
4
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identifiera kausala effekter av
politiska åtgärder eller historiska
händelser. En viktig utgångspunkt
för den kvasiexperimentella metoden är att fi nna en slumpartad
intervention i en verklig situation
(eller bygga upp en som om den
vore slumpartad). Med andra ord,
ett kvasiexperiment utnyttjar eller konstruerar den omständighet
där en intervention kan anses ha
anvisats på ett nästan slumpmässigt sätt.
Mina två uppsatser inför licentiatseminariet är båda relaterade till
detta kvasiexperimentella tillvägagångssätt inom ekonomi och
samhällsvetenskap. I uppsatserna
används kvasiexperimentella
metoder för att studera kausala
effekter av historiska eller institutionella interventioner i japanska
kommuner.
I den första uppsatsen studerar
jag hur etableringen av kärnkraftsverk har påverkat lokala
inkomstnivåer per capita i japanska kärnkraftskommuner. Sedan
kärnkraftsolyckan i Fukushima
Daiichi 2011 har det i Japan varit
allmänt känt att kommuner som
accepterar lokalisering av en
kärnkraftsanläggning får stora
sysselsättningsmöjligheter, samt
kärnkraftsrelaterade skatteförmåner som t.ex. centrala bidrag och
intäkter från lokal fastighetsskatt.
Det är dock inte klart hur etableringen av kärnkraftsanläggningar
främjar lokal ekonomisk tillväxt
eller inkomstökning. I syfte att
undersöka åtta separata etable-

ringar av kärnkraftsanläggningar
använder jag en relativt ny databaserad metod (Synthetic Control
Method, SCM) för att konstruera
en kontrollenhet till en bestämd
behandlingsenhet, och kan på så
vis göra en jämförande fallstudie.
Mina slutsatser antyder att kärnkraftsetableringarnas effekter på
beskattningsbar inkomst per capita
varierar mycket, men att följderna
ofta är ekonomiskt betydelsefulla, i
vissa fall mycket stora. I den andra
uppsatsen, som är mer metodologisk i sitt upplägg, undersöker
jag de statistiska egenskaperna för
”Regression Kink design” som är
en annan nyutvecklad kvasiexperimentell metod.

Figuren ovan visar ett av författarens empiriska resultat. Taxerad inkomst per capita
(tusen yen) redovisas för Tomioka stad, en
av kärnkraftskommunerna i prefekturen
Fukushima. Kurvan går uppåt jämfört med
kontrollenheten efter att kärnkraftverket
började byggas 1975.
Michihito Ando
doktorand i nationalekonomi

Gästforskare
Anneli Kährik, FD i kulturgeografi från Tartu universitet i
Estland har fått forskningsmedel
från EU People, Marie Curie Actions Intra-Europan Fellowships.
Hon har anställts av IBF för två
år och började den 5 maj 2013.
Anneli kommer att fokusera på
komparativa studier av segregationsprocesser i Sverige och
Estland. Under maj-juni ska hon
och Roger Andersson skriva ett
kapitel om Sverige i en bok som
jämför den socioekonomiska segregationsutvecklingen i Öst- och
Västeuropa. Utöver detta ska de
skriva artiklar för internationella
tidskrifter under projektperioden.
Sako Musterd, professor i
kulturgeografi vid Amsterdam
universitet stannar vid IBF från 5
maj till 22 juni.
George Galster, professor
från Wayne State University i
Detroit, USA stannar från den
10 maj till den 14 juni. Sako,
George och Roger ska tillsammans skriva två uppsatser − en
om den eventuella förekomsten av tröskelvärden i effekter
av fattigdomskoncentration i
bostadsområden – den andra
utgår från frågan vilken roll
som bosättningsmiljön spelar
för integrationsprocessen. Båda
dessa uppsatser är utvecklingar
av det tiotal uppsatser som redan
publicerats med utnyttjande av
databasen Geosweden. Dessutom höll George Galster en
föreläsning den 4 juni om sin nya
bok om Detroits historia: Driving Detroit: The quest for respect
in the motor city.
David Clapham, professor vid
University of Reading, School of
Real Estate & Planning, gästprofessor vid IBF samt redaktör för
vår tidskrift Housing, Theory and
Society har besökt IBF den 21−31
maj. Han har hållit ett seminarium och diskuterat tidskriften
med IBF-medarbetare.

Ny doktorand

Forskarprofilen

Vi har bett Karin Backvall, ny
doktorand i kultugeografi att presentera sin kommande avhandling

Institutet för bostads- och urbanforskning har drygt fyrtio forskare
och doktorander knutna till sig. En
av dem är kulturgeografen Emma
Holmqvist.

I Sverige har segregation länge setts
som ett samhällsproblem. Men hur
kan segregation motverkas och hur
kan den minska i städerna? Dessa
Foto: Tove Eliasson
stora frågor fångar mycket av min
aktuella forskning. En strategi inom
samhällsplaneringen är att försöka
Jag började vid IBF i september
2012 som doktorand i kulturgeo- bygga om våra städer så att de får en
mer blandad bostadsstruktur. Små
grafi. Min avhandling handlar
och stora hus, enfamiljs- och flerfaom etnisk boendesegregation
miljshus, hyresrätter, bostadsrätter
och territoriell stigmatisering
och äganderätter ska inte fi nnas åtskiloch syftet är att analysera
da i olika delar av staden utan fi nnas
politiska och mediala diskurser
om utsatta bostadsområden och representerade i alla bostadsområden.
På så sätt ska den rumsliga åtskillnaundersöka hur stigmatisering
den av olika hushållstyper minskas.
av platser uppstår och underhålls. Fokus kommer att ligga på I min forskning har jag dock visat att
det är lättare sagt än gjort att bygga
svenska förhållanden och meom våra städer, framför allt tar förtoden kommer i första hand att
bestå av kvalitativ diskursanalys ändringen av den befi ntliga miljön tid.
Det som har byggts under de senaste
av politiska dokument samt
decennierna har på totalen bidragit
tidningsartiklar samt intervjuer
till en större blandning, och bostadsmed politiker som komplement
till textmaterialet. Tanken är att rätten verkar vara den boendeform
som varit lättast att blanda in i redan
analysera olika diskurser men
etablerade bostadsområden, medan
också att se om de politiska och
äganderätter tvärtom är de som har
mediala diskurserna påverkar
byggts minst i områden där de sedan
varandra. Materialet kommer
även att omfatta äldre dokument tidigare hade låg representation eller
inte fanns alls. Huruvida en blandad
för att kunna se hur diskursen
bebyggelse också leder till en mer
har förändrats över tid samt en
blandad befolkningsstruktur är en
granskning av stigmatisering på
lokal kontra nationell nivå vilket komplicerad fråga. Det fi nns många
kan vara ett intressant sätt att se olika saker som styr var vi väljer att
bosätta oss. I ett nordiskt jämförande
hur stigmatiseringsprocesserna
forskningsprojekt har vi sett att de
påverkas av skala.
flesta undviker vissa bostadsområden
Min fritid ägnas mest åt mina
djur som är mitt största intresse när de ska flytta. Bostadsområdens
geografi ska läge verkar vara viktigast
och sedan min fi na hund gick
bort får mina marsvin nu all min men även områdens rykte verkar spela
roll.
uppmärksamhet.
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Hur värderar individer böneutrop?

Matz Dahlberg introduceras av Ingalill Halvarsson vid
Ekonomikums bibliotek
Den 16 maj medverkade Matz
Dahlberg, professor i nationalekonomi vid IBF, i ekonomikumbibliotekets föreläsningsserie
”Kvart över” med att berätta om
vad som händer med hus- och
lägenhetspriser i bostadsområden
där det fi nns en moské. Tillsammans med Ina Blind, doktorand i
nationalekonomi, studerar Matz
Dahlberg kapitaliseringseffekter
i både Botkyrka och i Göteborg
före och efter vecka 39 (2012),
då det beslutades att böneutrop
skulle tillåtas. För att studera
detta behöver man ha detaljerade
husprisdata. I ett forskningsprojekt, ”Den urbana bostadsmarknaden”, håller Matz Dahlberg med
kollegor sedan maj 2012 på och

bygger upp en databas med detaljerad information över de hus och
lägenheter som säljs i Sverige. I
databasen fi nns uppgifter om till
exempel när objekten kommer ut
på marknaden, när köpekontrakten skrivs och när objekten överlåts. Det fi nns även information
om själva husen och lägenheterna
och om området som de ligger
i − som avstånd till tunnelbana,
spårvagn, färjeläge, centrum, etc.
De preliminära resultaten
indikerar att det blir dyrare att bo
nära moskén efter vecka 39, vilket
indikerar att individer värderar
böneutrop positivt. Ina Blind som
disputerar senare i år, kommer att
skriva om ämnet i sin doktorsavhandling.

Tjänsteläge
Ugo Corte har anställts som
postdoc i sociologi 1 mars−31 maj
2013.
Anneli Kährik har anställts
som postdoc (Marie Curie) 5 maj
2013−4 maj 2015.
Irene Molina har utsetts till
biträdande prefekt 1 maj−31 december 2013.
6
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Eva Sandstedt har utsetts till
prefekt 1 maj−31 december 2013.
Bo Söderberg har slutat som
prefekt och har tjänstledigt från
sin tjänst som universitetslektor i
nationalekonomi 1 maj 2013−30
april 2014 och tillträtt som chef
för Boverkets analysavdelning.

Publicerat
Bjurulf, Staffan, Evert Vedung &
C. G. Larsson (2013) ”A triangulation approach to impact evaluation”, Evaluation: The International
Journal of Theory, Research and
Practice 19(1): 56−73.
Christophers, Brett (2013)
“Banking and competition in exceptional times”, Seattle University
Law Review 36: 563−576.
Christophers,
Brett (2013)
Banking Across
Boundaries:
Placing Finance in Capitalism. Oxford:
Wiley-Blackwell.
Eliasson, Tove (2013) Decomposing immigrant wage assimilation – the role of workplaces and
occupations, IFAU WORKING
PAPER 2013:7. http://ifau.se/
Upload/pdf/se/2013/wp2013-07Decomposing-immigrant-wageassimilation.pdf.
Eliasson, Tove (2013) Löneutveckling bland invandrade och
infödda – betydelsen av arbetsplatser och yrken. IFAU RAPPORT
2013:5. http://ifau.se/Upload/
pdf/se/2013/r-2013-05-Loneutveckling-bland-invandrade-ochinfodda.pdf.
Enström Öst, Cecilia (2013)
”Individuella inkomstgränser i
bostadsbidragssystemet ledde till
ökade förvärvsinkomster”, Ekonomisk debatt nr 3: 16−26.
Evans, Chris
& Göran
Rydén (2013)
“From Gammelbo Bruk
to Calabar:
Swedish iron
in an expanding Atlantic
economy” i
Magdalena Naum and Jonas M.
Nordin (red.), Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity:

Small Time Agents in a Global
Arena. Contributions to Global
Historical Archaeology 37. New
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