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Myter i bostadsdebatten 

I boken 13 myter om bostadsfrågan 
vill forskarna inom CRUSH reda ut 
begreppen kring påståenden som 
ofta kommer upp i bostadsdebatten. 
– Vi märkte redan vid vårt första 
forskarmöte att vi alla ansåg att det 
florerade en hel del godtyckliga och 
ibland rent felaktiga påståenden i 
bostadsdebatten. Utifrån vår forsk-
ningskompetens vill vi i CRUSH 
bemöta några av dessa myter som 
vi upplever återkommer gång 
på gång, berättar Irene Molina, 
professor i kulturgeografi vid IBF 
och en av författarna. 

Tanken med boken är inte att 
skapa debatt, snarare att nyansera 
den debatt som redan förs. 
 – Vi hinner inte delta i debatten 
hela tiden. Med boken vill vi tillföra 
kunskap och argument inom ett 
komplext fält, säger Irene Molina. 

13 myter i bostadsfrågan är ett 
kollektivt, populärvetenskapligt 
arbete, skrivet av fjorton forskare. 
Boken vänder sig bland annat till 
intressegrupper och yngre forskare, 
som inte enbart vill ha ett mark-
nadsperspektiv på bostadsfrågan.

Forskarna i CRUSH vill vara 
en motvikt till marknadsliberalis-
men och fokuserar på att kart-
lägga bostadskrisen, med fokus 
på allmännyttan. Genom att fånga 
många perspektiv av bostadskrisen, 
till exempel bostadspolitik, social 
polarisering, gentrifiering och social 
mobilisering vill forskarna särskilt 

uppmärk-
samma 
hyresrätten 
och den roll 
som den har 
för bostads-
försörjning-
en och hur 
dess framtid 
kan se ut. 

På nästa 
uppslag kan 
du läsa mer om myterna om den 
svenska ”hyresregleringen” och om 
att gentrifiering innebär en naturlig 
förändring av staden. l

CRUSH står för Critical Urban Sustainability Hub. Nätverket sammanför fem stora forsknings-
miljöer för urban- och bostadsforskning i Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund till en stark 
forskningsmiljö som kritiskt engagerar sig i frågor om hållbar stadsutveckling, med specifikt  
fokus på den akuta bostadskrisen. Målet med CRUSH är även att vara en flexibel forsknings-
plattform som kan aktivera sig i andra urbanfrågor. Projektet finansieras av Formas 2014-2018. 

OM CRUSH

 13 myter  
om bostadsfrågan
författad av crush 
med illustrationer av sara granér

13

”Miljonprogrammet byggs om för att det är slitet” och ”Att äga är ekonomiskt klokare 
än att hyra”. Den pågående bostadsdebatten är full av påståenden som inte stämmer 
överens med forskarnas bild av verkligheten. Nu ger forskningsnätverket CRUSH ut en 
bok för att bemöta fördomar och myter om boendet.      

13 myter om bostadsfrågan är 
illustrerad av Sara Granér. 
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Knappt någon kan ha varit oberörd 
av de senaste månadernas händel-
ser kring flyktinginvandringen till 
Europa och Sverige. Det handlar 
om en humanitär katastrof för de 
föräldrar och barn som har fått 
lämna sina hem på grund av våld, 
misär och förföljelse. 
 Trots stormiga hav och kyligt 
väder riskerar desperata människor 
livet för att söka en fristad någon-
stans i den region, som de hoppas 
kommer att erbjuda dem den. Väl 
framme vid Europas gränser möts 

de idag av taggtråd, batonger och 
hat. Samma hat som de flyr ifrån.  
 Politiker ber om andrum. Och 
jag tänker just på rum, plats och på 
de förlorade hemmen. Jag tänker 
på alla dessa människor utan land 
och utan hem och på deras drama-
tiska och akuta behov av andrum. 
 Nog är det en utmaning att 
hitta lösningar i att ge hem åt de 
nyanlända asylsökande, särskilt med 
tanke på den bostadskris som vi i 
Sverige befinner oss i just nu. Men 
det är en utmaning som, ifall vi 

accepterar den, kommer att stärka 
oss som humanitär nation. 
 Hur stora är behoven? Vad kan 
kommuner och vi andra göra? 
Välkommen att tala om dessa 
och många andra högst relevanta 
frågor under det 
kommande 
Bostadsmötet!
Vi ses i maj! 

Irene Molina,
professor i 
kulturgeografi  
och prefekt vid IBF

Prefekten
har ordet
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Gentrifiering innebär att fattiga bostadsområden rustas upp och omvandlas till exklusiva 
bostadskvarter. Processen beskrivs ofta som en naturlig del av stadsutvecklingen, men 
forskning visar att gentrifieringen bidrar till en ökad polarisering i staden.

Det kritiska begreppet ”gentrifie-
ring” används allt oftare av urbana 
rörelser som protesterar mot 
omfattande hyreshöjningar eller 
utförsäljningen av allmännyttan till 
privata bostadsbolag. 
 Forskarna i CRUSH-nätverket
är kritiska till att gentrifiering, både 
i Sverige och internationellt, av 
många beskrivs som ett naturligt 
fenomen. 
– Finns det något sådant som natur-
liga förändringar av städer? Hur 
en stad är formad beror på olika 
faktorer. Gentrifiering är inte en 
ostoppbar och icke-politisk föränd-
ring av staden, utan en process som 

möjliggörs genom politisk och eko-
nomisk styrning av markanvändning 
och kapitalflöden, skriver forskarna. 
  Att gentrifiering ändå av vissa 
framhålls som en positiv kraft 
handlar om föreställningen att de 
ökade investeringarna och kapi-
talrörelserna även sipprar ner till 
låginkomsttagare. Men forskningen 
visar att konsekvensen blir att 
tillgången på hyreslägenheter med 
rimliga hyresnivåer minskar och att 
grupper av invånare utesluts från 
stadens centrala delar av ekono-
miska skäl – platserna blir exklusiva 
och riktade till en välbeställd och i 
huvudsak vit medelklass. I ett längre 

perspektiv betyder 
detta att stadskärnorna 
urholkas på mångfald 
och att segregationen 
förstärks. 

– Gentrifiering är en av vår tids 
största stadspolitiska utmaningar. 
Om våra städer fortsätter att gen-
trifieras i oförminskad takt kommer 
den sociala polariseringen mellan 
fattiga och rika stadsdelar att öka, 
skriver författarna till boken 
13 myter om Bostadsfrågan. l

Myten om att gentrifiering är en naturlig 
förändring av staden som alla vinner på

Myten om den svenska ”hyresregleringen”  

Termen ”hyresreglering” användes 
länge främst av motståndare till den 
svenska modellen för hyressätt-
ning, men numera hör man även 
neutrala bedömare och försvarare 
av systemet tala om ”hyresregle-
ringen”. Problemet är att den som 
säger att vi har ”hyresreglering” 
i Sverige därmed antyder att det 
svenska systemet för hyressättning 
är en kvarleva från andra världs-
kriget. Alltså ett 
system som bygger 
på direkt statlig 
hyreskontroll. 
 I Sverige avveck-
lades denna statliga 
hyresreglering 
successivt under 
åren 1956-1975, med det viktigaste 
beslutet 1968, och ersattes efter 
hand med dagens bruksvärdes- och 
förhandlingssystem. Detta bygger 
inte på offentlig kontroll, utan på 
kollektiva förhandlingar. Systemet 
liknar inte andra modeller för 

“hyresreglering” utan är ett för-
handlingssystem baserat på parts-
representation av motsvarande slag 
som det som gäller på arbetsmark-
naden i Sverige och andra länder.
– Men det är alltså bara i Sverige 
som hyresgäströrelsen har en så 
hög organiseringsgrad och en 
så upparbetad trovärdighet som 
intresseföreträdare, att den tilldelats 
en motsvarande ”korporatistisk” 

position som 
fackförenings-
rörelsen har 
på arbets-
marknaden, 
berättar Bo 
Bengtsson, 
professor i 

statsvetenskap, som under många 
år har studerat den svenska bo-
stadspolitiken. 
 Bo Bengtsson tycker att den som 
definierar alla slags avvikelser från 
”fria marknadshyror” som ”hyres-
reglering” bidrar till att sprida en 

myt som inbjuder till missförstånd, 
som försvårar seriösa jämförelser 
mellan olika modeller för hyres-
sättning. 
– Hyresmarknaden är speciell 
genom hyresvärdens potentiella 
övertag i situationer av bostadsbrist. 
Även i de system som i debatten 
brukar framställas som exempel 
på marknadshyror – till exempel 
de tyska, norska och finländska 
modellerna – finns betydande in-
skränkningar i avtalsfriheten för att 
skydda den enskilde konsumenten. 
 Frågan är vad vi i stället bör kalla 
det svenska systemet med dess 
kombination av kollektiva förhand-
lingar och bruksvärdesprövning. 
Bo Bengtssons förslag är att vi i 
fortsättningen talar om det svenska 
kollektiva förhandlingssystemet 
på hyresmarknaden och betraktar 
det som en principiellt annorlunda 
tredje väg vid sidan av statlig hyres-
kontroll och (nästan) individuellt 
bestämda marknadshyror. l

”Hyresregleringen” är ett begrepp som ständigt återkommer i hyresdebatten. 
Begreppet är problematiskt eftersom det antyder att hyressättningen står under 
direkt statlig kontroll. I själva verket har hyrorna förhandlats fram av bostads-
marknadens parter i över 40 år. 

”Hyresmarknaden  
är speciell genom hy-
resvärdens potentiella 
övertag i situationer  
av bostadsbrist.”

”Gentrifiering är en  
av vår tids största stads-
politiska utmaningar.”
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– Medborgardialoger genomförs idag 
i stor omfattning runt om i världen. 
Men många samhällsvetare är kritiska 
och hävdar att dialogerna bara gyn-
nar bara dem som redan har makt i 
samhället. Stämmer det? Hur upp-
fattar deltagarna själva dialogen? Som 
forskare måste vi undersöka detta 
närmare, säger Nils Hertting, lektor 
i statsvetenskap vid IBF. 
 Tidigare forskning har till stor 
del fokuserat på politikernas och 
kommuntjänstemännens ingångar 
till medborgardialoger, men lite har 
hittills varit känt om nyckelpersoner-
na – nämligen deltagarna i dialogen. 
I en nypublicerad artikel konstaterar 
Nils Hertting och Per Gustafson, 
forskare i sociologi, att olika grupper 
hade olika motiv för sitt deltagande 
i medborgardialogen. Studien bygger 
på enkätsvar från deltagare som del-
tog i medborgardialoger i samband 
med stadsförnyelseprojekt i Rinkeby, 

Spånga-Tensta och Farsta i södra 
Stockholm. Syftet var att ta reda 
på medborgarnas egna föreställning-
ar om vad medborgardialoger är.  
Forskarna kunde utskilja tre huvud-
sakliga skäl till deltagandet:  

a) Vill förbättra bostadsområdet i  
   allmänhet och bidra med kunskap  
   och kompetens. 

b) Vill lära sig mer om politik och föra    
   fram sin egen eller sin familjs åsikt.

c) Vill delta utifrån sin profession  
   utan politiska motiv. 

Deltagare som redan var etablerade 
i samhällsdebatten, genom till exem-
pel föreningslivet, angav att de ville 
vara med och bidra till den allmänna 
utvecklingen i bostadsområdet. För 
marginaliserade grupper var dialo-
gen istället ett sätt att få komma till 
tals i samhället och att lära sig hur 
politiken fungerar. 
– I gruppen som deltog av egen- 

intresse fanns människor med låg 
utbildning och lågt valdeltagande.  
Det tyder på att dialoger kan vara 
ett tillägg till det politiska systemet 
som lockar vissa grupper som annars 
hamnar utanför. Det kan vara ett sätt 
att jämna ut ojämlikheter i samhället, 
säger Nils Hertting. 
 Ökad kunskap om vad som driver 
deltagarna i medborgardialoger kan 
vara av stort värde när man förbere-
der en ny dialog. 
– Det är bra att vara medveten om 
att människor lockas till dialoger av 
olika skäl. Till exempel kan det ha 
stor betydelse hur man formulerar 
en inbjudan för vilka som kommer 
på mötet, menar Nils Hertting. l
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LÄS MER

Medborgardialoger kan stärka svaga grupper
Medborgardialoger är idag ett vanligt grepp i stadsomvandlingsprocesser – både 
i Sverige och internationellt. Men varför väljer medborgare egentligen att delta i 
sådana dialoger och vad kan dialogerna leda till?

Stora geografiska variationer i prisutvecklingen på bostäder
Prisutvecklingen på bostadsrätter varierar kraftigt mellan olika kommuner, men även 
mellan olika bostadsområden inom samma kommun. En studie av försäljningspriset på 
bostadsrätter visar att priserna ökar mest i områden som från början hade lägre priser.   

Li Zhang har ägnat sin forskning åt ur-
bana studier av Östasien, framförallt av 
de urbana processer som äger rum i 

dagens Kina. Uppsala 
Lecture-föreläsning-
en Battles Over Green 
Space belyser medel-
klassens förändrade 
bostadsvillkor i det 
postsocialistiska Kina. 
Samtidigt som allt 

fler har råd att köpa sin egen bostad 
växer också konflikterna kring mark 
och exploatering mellan de boende 
och fastighetsföretagen. 
 Föreläsningen bygger på Li Zhangs 
bok In Search of Paradise, som är en 

detaljerad och etnografiskt rik beskriv-
ning av hur privatisering och ombilda-
de boendeformer sammanfaller med 
en ökad konsumism i ett land som 
präglas av en blandning av post-socia-
lism och neoliberalism. 
 I boken visar Zhang hur inhägnade 
bostadsområden kommit att represen-
tera medelklassens strävan efter ex-
klusivitet, avskildhet, bekvämlighet och 
en specifik form av materialism under 
denna period i Kinas historia. Samtidigt 
beskriver Zhang uppkomsten av en 
ny form av boendeaktivism, som syftar 
till att skydda de nyvunna bekvämlig-
heterna från kraftfulla entreprenörers 
intressen. l

Sixth Uppsala Lecture 
in Housing and Urban Research

Professor Li Zhang 

Battles Over Green Space
– Land Disputes, Rights Activism,  
and Emerging Publics in Urban China

Professor Li Zhang gästar Uppsala 

Föreläsning: 
Battles Over Green Space
– Land Disputes, Rights Activism,
 and Emerging Publics in Urban China

Tid: Tisdag 19:e april kl.15  

Plats: Gustavianum, sal Minus

Föreläsningen avslutas med en 
frågestund. Efter föreläsningen  
inbjuder IBF till mingel med tilltugg.

Den 19 april anordnar IBF för sjätte gången Uppsala Lecture  
in Housing and Urban Research. Årets föreläsare är Li Zhang, 
professor i antropologi vid University of California, Davis. 

Resultaten redovisas i artikeln ”Understand- 
ing Participatory Governance: An Analysis  
of  Participants’ Motives for Participation”  
i tidskriften American Review of  Public Admi-
nistration.

IBF:s nationalekonomer Matz Dahl-
berg och Ina Blind har tillsammans 
med Gustav Engström från Beijer-
institutet för ekologisk ekonomi 
studerat bostadsrättsförsäljningar 
i hela Sverige under perioden 
2011-2015. 
– Vår analys visar att de senaste 
årens kraftiga prisökning på bo-
stadsmarknaden döljer betydande 
geografiska variationer. Prisökningen 
på bostadsrätter varierar stort, inte 
bara mellan olika kommuner, utan 
även inom de tretton befolknings-
mässigt största kommunerna, säger 
Ina Blind, forskare i nationalekonomi. 
 Studien visade också att priset 
på bostadsrätter i början av den 
studerade perioden (2011) var vik-
tigt för att förstå prisutvecklingen 

i ett bostadsområde mellan 2011 
och 2015. Det initiala priset för-
klarar en stor del av variationen i 
procentuell prisökning på bostads- 
rätter inom de större kommuner-
na. Ju lägre det initiala priset var, 
desto högre var den procentuella 
prisökningen i bostadsområdet 
(även efter att man tagit hänsyn 
till initial inkomst i området och 
avstånd till centrum). 
– Att ta hänsyn till denna typ av 
heterogenitet i utvecklingen av 
bostadspriser och försöka förstå 
varför utvecklingen är olika i olika 
områden är viktigt för att bättre 
förstå den samlade prisutveckling-
en, säger Ina Blind.  
 Att förstå orsakerna till prisut-
vecklingen i olika områden är med 

stor sanno-
likhet också 
viktigt för att 
kunna bedöma 
vilka effekter 
olika typer av 
åtgärder (som 
amorterings-
krav, räntehöjningar och förändring-
ar i reavinstbeskattningen) skulle få 
i olika områden. l

Studien bygger på koordinatsatta data som 
täcker nästan alla bostadsrättsförsäljningar 
i Sverige under perioden 2011-2015. 
Resultaten redovisas i en kommande artikel 
i tidskriften Ekonomisk Debatt. Artikeln 
ingår i ett större forskningsprojekt, vars 
syfte bland annat är att studera bostadspris-
utvecklingen i Sverige. Projektet finansieras 
av Handelsbankens Forskningsstiftelser. 

OM STUDIEN

IBF nyhetsbrev 1/2016
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Boendesegregationen ökar i kristider 
Ekonomiska kriser av det slag som Sverige genomled i början 
av 1990-talet tenderar att leda till ökad inkomstpolarisering och 
fördjupad inkomstrelaterad boendesegregation. Det visar en studie 
som genomförts av kulturgeograferna Roger Andersson och Lina 
Hedman. 
 Resultaten presenteras i den amerikanska tidskriften Urban Geo-
graphy under rubriken ”Economic decline and residential segregation: 
a Swedish study with focus on Malmö”. Med utgångspunkt i regis-
terdata jämför Roger Andersson och Lina Hedman utvecklingen i 
Sveriges 100 arbetsmarknadsregioner under två perioder med olika 
makroekonomisk utveckling, 1990-1995 respektive 2005-2010.
 Krisperioden under 1990-talet påverkade regionerna arbets-
marknads- och segregationsmässigt negativt, men i olika utsträck-
ning. En av de regioner som drabbades värst var Malmö. I en för-
djupad studie av Malmö fann forskarna att den omfattande syssel-
sättningsförlusten i kombination med demografiska förändringar 
(invandring) ledde till att antalet fattiga bostadsområden ökade 
och att redan fattiga bostadsområden blev ännu fattigare. Detta 
berodde på att en stor del av de personer som förlorade jobben 
under krisperioden 1990-1995 var geografiskt koncentrerade till 
fattiga områden och att de med bättre arbetsmarknadsförankring 
flyttade ut från fattiga områden och ersattes av nya – ofta flykting-
ar – med svag arbetsmarknadsförankring. Samma tendens märks 
under perioden 2005-2010, men då något svagare.
– Det finns inga tidigare studier av segregationen i alla Sveriges 
regioner. Den kunskapsluckan ville vi bidra till att stänga. Vår hypo-
tes var att snabbt stigande arbetslöshet leder till förstärkt boen-
desegregation. Det sambandet är inte heller studerat tidigare, men 
våra resultat ger stöd för att så är fallet, säger Roger Andersson, 
professor i kulturgeografi vid IBF. l
 Andersson, Roger och Hedman, Lina (2016) ”Economic decline and residential 
segregation: a Swedish study with focus on Malmö”, Urban Geography. 
 

I artikeln ”From Folkhem to lifestyle 
housing in Sweden: segregation and 
urban form, 1930s–2010s” analyserar 
Irene Molina (IBF) och Karin Grund-
ström (Malmö högskola) den politiska 
och ideologiska omvandling som ledde 
till 90-talets privatisering och avregle-
ring av bostadsförsörjningen i Sverige. 
 Författarna identifierar tre politiska 
och ideologiska skiften i bostadspoliti-
ken från 30-talet: en politik känneteck-
nad av reglering, en politik känneteck-
nad av ökad avreglering och till sist en 
politik som vänder sektorn tillbaka till 
marknadsstyrning. 
 Irene Molina och Karin Grundström 
menar att i den senaste av etapperna 
går staten på ett tydligt sätt från sin 
tidigare avsikt, att garantera ett gott 
boende till alla, till att underlätta villko-
ren för de privilegierade grupperna i 
samhället. 
 Aldrig tidigare har medelklassen 
kunnat välja mellan boendeformer 
och livsstilar associerade till boende 
som i den nuvarande bostadsregimen. 
Segregation har däremot kontinuerligt 
blivit framtvingad av både statlig politik 
och privata marknadskrafter under alla 
dessa tre perioder. l
 Grundström, Karin & Molina, Irene (2016) 
”From Folkhem to lifestyle housing in Sweden: 
segregation and urban form, 1930s–2010s”, 
International Journal of Housing Policy. 

Från Folkhemmet till  
livsstilsboende 

Fjällrävarna och omställningsstaden 
krönikören:

Fjällräven hotas av utrotning 
eftersom klimatförändringarna gör 
att rödräven kan leva allt längre 
norrut. Rödrävarna dödar fjällrävarna 
eller lägger beslag på födan. Det skar 
i mig när jag såg TV-programmet om 
rävarna. Samtidigt är detta bara en 
liten effekt av den pågående tempe-
raturhöjningen. Utbredd torka som 
slår mot dricksvattentillgång och 
odling, fler och svårare oväder och 
höjd havsnivå hotar på sikt förutsätt-
ningarna för vårt liv på jorden. Det 
råder inte längre någon tvekan om 
att det är vår livsstil som förändrar 
klimatet. Men det finns en chans att 
hejda uppvärmningen på en nivå 
som inte måste innebära katastrof 
– om vi ställer om nu. 

Sverige har varit framgångsrikt 
bland rika länder när det gäller att 
minska utsläpp av egna växthusgaser. 

Men inte när det handlar om att 
minska den genomsnittliga svenskens 
koldioxidfotavtryck, det vill säga de 
utsläpp var och ens sammantagna 
livsstil ger upphov till. (Den som 
tvivlar kan göra WWF:s fotavtryck-
stest på www.wwf.se – mitt eget 
deprimerande resultat var att det 
skulle behövas 5.98 jordklot om alla 
levde som jag!) 

För fjällrävars och för andras 
framtid räcker det inte att sätta 
solceller på taken – även om det 
också är en bra sak att göra. På IBF 
vill vi utveckla forskning om Omställ-
ningsstaden. Det är en urban miljö 
där vi drastiskt minskar utsläppen 
av växthusgaser genom att använda 
förnybar el. Det är en stad där vi 
förändrar transportmönstren, till 
exempel genom att ersätta privat-
bilism med mer kollektivåkande 

och långväga import av livsmedel 
med stadsodling. 

Omställningsstaden är också en 
urban miljö där människor utvecklar 
andra livsvärden än att shoppa tills 
de går vilse i köpgalleriorna. Det in-
tressanta med omställning är att ett 
liv som mindre handlar om att kon-
sumera prylar och mer om att göra 
saker tillsammans mycket väl kan 
göra oss lyckligare; lyckoforskningen 
pekar mot det. Det finns en myriad 
aspekter av stadsomställning som är 
värda att forska om. Sessionen ”Om-
ställningsstaden – vägen mot rimliga 
klimatfotavtryck” på Bostadsmötet 
innebär en upptakt 
för IBF:s del. 

Kristina Boréus,
Professor i statsveten-
skap med intresse  
för omställning

Bostadsmötet 2016

Uppsala 17-18 maj
www.ibf.uu.se/bostadsmotet

Kris i bostadsfrågan – orsaker och lösningar
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Trä är ett byggnadsmaterial som 
har fått revansch de senaste åren. 
Strandparken vid Bällstaviken i 
Sundbyberg beskrivs som världens 
högsta bostadshus helt tillverkat i trä. 
Enligt företaget Folkhem som står 
bakom husen är det även världens 
första, och enda, klimatdeklarerade 
bostadshus. 
 Trähusen är åtta våningar höga och 
uppfördes under åren 2011-2013. 
Det som är unikt med husen är att 
hela konstruktionen är byggd av trä 
– stommar, fasad och till och med 

tak. Stommarna är gjorda av massiv 
furu från norrländska skogar. Endast 
innerväggarna är klädda med gips, av 
brandsäkerhetsskäl. Fasaden är gjord 
av cederträ som kommer att gråna 
med tiden. 
 På sin hemsida lyfter Folkhem fram 
de stora miljövinsterna med att bygga 
hus i trä istället för betong:  
”En traditionell byggnad i samma 
storlek står för utsläpp på 1.200 ton 
koldioxid under sin livstid. Strand-
parken bidrar istället med att minska 
utsläppen med 1.000 ton under 

samma period. Det beror på att ett 
trähus byggs av förnybart material, 
producerar syre och absorberar 
och binder växthusgaser. På ett enda 
år växer skogen med ett hundra 
miljoner kubikmeter. Det tar bara en 
minut att odla ett hus.” 
 De internationellt uppmärksamma-
de husen har vunnit Stockholms han-
delskammares stadsmiljöpris och har 
blivit nominerade till flera andra priser. 
Strandparken är ritat av Anna Hög-
lund på Wingårdh Arkitektkontor. l

Distribueras i tryckt version till över 500 företag, myndigheter och organisationer. Kontakta redaktören för gratis  
prenumeration. Nedladdningsbar i digital form via www.ibf.uu.se. Där finns även mer information om IBF:s forskning. 
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Marknadstidning B

AVS: Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet, Box 514, 751 20 Uppsala
Besöksadress: Trädgårdsgatan 18, Uppsala

IBF BOtaniserar bland byggnader och hus

HÖGHUS I TRÄ. I Sundbyberg finns världens högsta bostadshus som helt är byggt i trä. Dessutom är det världens första klimatdeklarerade bostadshus. 
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Källa: Folkhem.se


