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Överklassens boningar och
tjänstefolkets baracker

Problemen i våra mest attraktiva regioner är väl
kända. Det är svårt för nya och unga hushåll att

etablera sig på grund av höga priser och ett lågt byg-
gande. Samtidigt blir de höga priserna ett evigt oros-
moment för de etablerade hushållen. Med viss skräck-
blandad glädje kan den vanliga småhusägaren, eller
den etablerade bostadsrättsinnehavaren, iakttaga hur
priserna stiger till oanade höjder, men utan garantier
för att priserna kommer att förbli höga.

De höga priserna tvingar fram ökad skuldsättning
för att nya och unga hushåll skall kunna få tillgång till
en bostad. Många hushåll får alltför små marginaler
mot oväntade utgifter. Samtidigt blir hushållen käns-
liga för prisfall på marknaden, eftersom det kan göra
bostäderna överbelånade, vilket skapar  förmögenhets-
förluster och försvårar hushållens rörlighet på bostads-
marknaden.

Höga priser på bostadsrätter, och köer till hyres-
bostäderna, visar att det finns besvärande balans-
problem i heta regioner. Trots de höga priserna i be-
ståndet går det inte att bygga hyresrätter för ”vanligt”
folk. Om hyrorna är så höga att de täcker de uppdrivna
byggkostnaderna så bromsas det av hyresgäst-
föreningen som är rädd att de nya nivåerna kommer att
”smitta” av sig på det äldre beståndet av hyresbostäder.
Sker inte detta så sätter marknaden ändå stopp, efter-
som få hushåll har möjlighet att betala kostnads-
bestämda hyrorna. Om nyproduktionshyrorna i stället
sänks, genom att t ex allmännyttiga bostadsföretag om-
fördelar kostnaderna över sitt bestånd, så möter detta
på annat motstånd: inflationen är låg, vilket ger en evig
omfördelning vilket inte accepteras av hyresgästerna i
det äldre beståndet. Kostnader som inte kan bäras av
hyrorna måste också  skrivas ner omedelbart, vilket ger
röda siffror i resultaträkningen.

Den så kallade trepartsöverenskommelsen mellan
hyresgästerna, de privata och de allmännyttiga fastig-
hetsägarna råder bot på en del av problemen, genom att
hyresuttaget kan bli högre i nyproduktionen. Det löser
dock inte problemet med de höga byggkostnaderna,
som är grunden till problemen.

Hur skall då bostäder för nya hushåll med be-
gränsad ekonomi kunna byggas? Det är en viktig fråga,
eftersom våra tillväxtregioner är beroende av lågbe-
talda yrkesgrupper såsom förskolelärare och vård-
biträden. Det finns ett marknadssvar på denna fråga:
bygg – som nu – för de rika så kommer de att lämna

normala bostäder efter sig till resurssvaga hushåll. Det
pågår ett projekt om detta vid IBF, tidigare finansierat
av det nu nerlagda ESO – expertgruppen för studier i
offentlig ekonomi.

Alternativet till marknadssvaret är att bygga di-
rekt för de resurssvaga grupperna. Då erfordras riktade
subventioner, vilket är fallet med dagens investerings-
bidrag som lägger restriktioner både på byggkostna-
derna och hyresuttaget, vilket sannolikt tvingar fram
regler för vem som kan få tillgång till dessa bostäder.
Generösare bostadsbidrag hade kunnat förhindra denna
nya stigmatisering av hushållen, men det fordrar en
statsmakt som tillmäter bostadsfrågorna större vikt.

Med billiga kategoribostäder i våra heta regioner
spär vi ytterligare på den segmentering som redan nu
finns i stadsbygden. Skillnaderna mellan överklassens
boningar och tjänstefolkets baracker blir än tydligare.
Med ekonomernas verktyg beskrivs det som att
prisgradienten ökar, dvs innerstaden ökade attraktivitet
ökar hyres- och prisskillnaderna mellan innerstad och
ytterstad. Ett flertal projekt vid IBF har syftat till att
utröna hur stora dessa lägesskillnader är.  Samtidigt
finns det ett flertal projekt vid IBF som inriktas på att
beskriva och analysera situationen i de invandrartäta
miljonprogramsområdena. I dagarna presenterar t ex
Per Strömblad en doktorsavhandling i statskunskap
med titeln ”Politik på stadens skuggsida” vari han ana-
lyserar den politiska fattigdomen i dessa utsatta,
”svenskglesa” bostadsområden, se artikel i detta
Nyhetsbrev.

>>>

Målgruppsanpassat boende med havsutsikt, i San Fransisco.
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Ny forskare

Från och med första november
2002 är Henrik Lindberg anställd
som forskare vid IBF. Henrik är
nydisputerad från ekonomisk-his-
toriska institutionen i Uppsala på
avhandlingen: Att möta krisen -
Politikbyte på lokal nivå under
industrikrisen i Söderhamn 1975-
1985. Henrik kommer under hös-
ten och våren att arbeta med ett
projekt om bostads- och byggnads-
förhållanden på små industriorter i
Sverige under efterkrigstiden,
1945-1975.

Ny forskarassistent

Från den första januari 2003 tillträ-
der Mattias Burell som ny forskar-
assistent vid IBF. Mattias dispute-
rade hösten 2001 vid statsveten-
skapliga institutionen i Uppsala på
avhandlingen: The Rule-Governed
State: China’s labor market policy
1978-1998. Detta var en studie av
rättsutvecklingen och de ekono-
miska reformerna i Kinas
arbetsmarknadssektor. Vid IBF
kommer Mattias de närmaste åren

främst bedriva forskning om bostadsreformer och
urbanpolitik i dagens Kina.

Den förändrade och allt mer segmenterade
stadsbygden påverkar stadsmiljön och stadens att-
raktivitet. De unga kvinnor som lämnar Hofors, Pa-
jala och Högsby för det urbana livet kommer att mö-
tas av en verklighet som inte stämmer med den
idealiserade bilden av staden. På IBF pågår nu ett
utvecklingsarbete för en kommande magister-
utbildning (40 poäng med ämnesbredd) i urbana stu-
dier. Kursen har som ambition att ge en helhetsbild
av staden: dess uppkomst och de kulturella, sociala
och ekonomiska villkor som styr staden som livs-
miljö, mer om kursen på sidan 3.

Under den instundande Bostadsveckan 18-20
mars handlar många av seminarierna om stadens liv.
Dit är ni alla välkomna.

- Bengt Turner, prefekt

Lars-Erik Borgegård in
memoriam

Vår arbetskamrat och vän Lars-Erik Borgegård har av-
lidit efter en tids sjukdom. Lars-Erik var filosofie dok-
tor och professor i kulturgeografi vid Institutet för
bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

Lars-Eriks akademiska karriär inleddes på allvar
år 1973 med en doktorsavhandling om ”Tjärhan-
teringen i Västerbottens län under 1800-talets senare
hälft”. Han var då verksam vid Geografiska institutio-
nen, Umeå universitet. Lars-Erik tillhörde den genera-
tion kulturgeografer som även fick en skolning inom
naturgeografin Det kom att märkas i hans tidiga forsk-
ning och även senare i undervisningen. År 1976 fick
han anställning vid dåvarande Statens institut för bygg-
nadsforskning i Gävle. Efter en kortare tjänstgöring
vid Umeå universitet i början på 1990-talet återvände
han till Gävle och det då nystartade Institutet för
bostads- och urbanforskning. Där utnämndes han år
2000 till professor i kulturgeografi.

Lars-Erik hade en stor bredd i sin forskning.
Han såg ofta kopplingar till andra discipliner, något
som kom väl till pass som ledare för en rad större
forskningsprojekt. De kan exemplifieras med ”orsa-
kerna  till befolkningsminskningen i medelstora kom-
muner”, ”tänkbara effekter på bostadsmarknaden i
Malmö och Köpenhamn av Öresundsbrons tillkomst”
och ”vad skapar attraktiva bostadsområden?”.

En röd tråd som löper genom Lars-Eriks forsk-
ning är hans inriktning på hushållens och individernas
rörlighet: han har beskrivit och analyserat invand-
ringen till Sverige och han har analyserat hushållens
omflyttningar  inom Sverige och knutit dessa till situa-
tionen på den lokala bostadsmarknaden. I forskningen
knyter han an till så vitt skilda aspekter som bostads-
preferenser, segregationsprocesser och regionalpolitik.

Under sin långa forskargärning har han publice-
rat en stor mängd böcker och tidskriftsartiklar. Några
av de skrifter som särskilt förtjänar att framhållas är
hans arbeten om invandring, segregation och sök-
processer på lokala bostadsmarknader. Även hans jäm-
förande studier av svensk och kanadensisk integra-
tionspolitik bör uppmärksammas.

Vi kommer att minnas Lars-Erik som en inspire-
rande och engagerad forskare som gärna delade med
sig av sina kunskaper. Knappast någon forskare har
initierat och samordnat så många projekt som Lars-
Erik och få forskare har knutit så många kontakter i
omvärlden. Han var också en mycket uppskattad före-
läsare och handledare för studenter och doktorander.

Sist men viktigast: Lars-Erik var en god och på-
litlig vän, som besatt den sällsynta förmågan att  både
kunna lyssna och inspirera. Vi kommer att sakna hans
värme och generositet. Vi har mist en vän.



3

Magisterutbildning med bredd!

Höstterminen 2003 drar IBF igång med en ny
och aktuell magisterkurs i Urbana Studier,
40 poäng.

Inom allt fler områden är urban- och bostadsfrågan
ett viktigt inslag i yrkeskompetensen. Det gäller
inom kommunal och statlig politik och förvaltning,
inom olika typer av vidareutbildningar av arkitekter,
landskapsarkitekter, mäklare, fastighetsförvaltare,
bankanställda, inom biståndsverksamhet och sam-
hällsplanering osv.

 Därför vänder sig vår utbildning till dem som
nyligen tagit sin slutexamen och som önskar ge den
en tydlig profil eller studera vidare inom området,
men också till yrkesverksamma som upplever ett be-
hov av breddning av sin kompetens inom urban- och
bostadsområdet. Syftet är att ge de studerande en
god och mångfacetterad kunskap om staden, dess
framväxt och omvandling. Historiska, politisk-eko-
nomiska och socio-kulturella aspekter uppmärksam-
mas särskilt samtidigt som genusdimensionen inte
glöms bort. Dagens frågor om etnicitet, bostadsbrist,
klassboende, ekologiskt byggande, singlar, reclaim
the city, modernistisk arkitektur, bostadspriser med
mera kommer att belysas.

För att i tid och rum fokusera staden (det ur-
bana) och dess förändringar krävs ett samhälls-
vetenskapligt studium som överskrider disciplin-
gränserna. Samtidigt som olika historiska stadier
kan avläsas i nuet pågår en ständig omvandling av
staden och nu dras den in i en global ordning av en
annan karaktär än tidigare. Genomgående uppmärk-
sammas stadens lokala, regionala och globala sam-
manhang samt samspelet däremellan. Det övergri-
pande perspektivet ger en bred men ändå djup för-
ståelse av det urbana och kursen får därmed stor ak-
tualitet.

Under kursen kommer lärare i sociologi, konst-
vetenskap, kulturgeografi, statskunskap, national-
ekonomi och psykologi att bedriva undervisning.
Exkursioner, PM-skrivande, föreläsningar, problem-
baserad inlärning, metodiska övningar och ett om-
fattande uppsatsarbete kommer att prägla
pedagogiken för att ge de erforderliga 40 poängen.

Följande delkurser ingår:
· Efter industristaden: problem och
perspektiv av idag, 4 p

· Stadens historia, struktur och kulturella
betydelse, 5 p

· Det urbana samhällets geografi, 5 p
· Stadslivets problem och möjligheter, 4 p
· Urban politik, 5p
· Fastigheter: efterfrågan, prisbildning och
finansiering, 5 p

· Metodfördjupning, 2 p
· Uppsats, handledning och seminarium, 10p

Kraven på förkunskaper är en examen om
minst 120 poäng eller motsvarande
utländsk examen.

Utbildningen ger en filosofie magister
examen.

Ytterligare information ges i Uppsala universitets
utbildningskatalog eller på vår hemsida
www.ibf.uu.se.

- Kursansvarig Eva Sandstedt och
  kursadministratör Kerstin Larsson

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Etnisk organisering och politisk
integration i storstaden

Den grundläggande tanken i svensk integrationspoli-
tik är att människor som invandrat från andra delar
av världen så långt möjligt skall ges tillgång till
samma civila, politiska och sociala rättigheter som
infödda svenskar, utan att för den skull behöva göra
våld på sin kulturella och etniska identitet. Det är
dock väl känt att den svenska verkligheten skiljer
sig från dessa stolta ideal. Klyftorna mellan infödda
och invandrare när det gäller valdeltagande och an-
dra former av politiskt deltagande har ökat. Denna
utveckling är ett allvarligt bekymmer för hela sam-
hället. En möjlig förklaring till det låga politiska
deltagandet bland invandrare är att det beror på att
begränsningar i den ”politiska möjlighetsstrukturen”
motverkar kollektivt handlande. Det kan även upp-
fattas som ett uttryck för bristande tillit till det nya
hemlandet och dess politiska institutioner. I
integrationspolitiken har föreningslivet kommit att
betraktas som ett viktigt instrument för integration i
det svenska samhället – och samtidigt som en väg
att upprätthålla den egna etniska kulturen.

Projektets syfte
Syftet med projektet är att i ljuset av teorier om
medborgarskap, politiska möjlighetsstrukturer och
socialt kapital empiriskt pröva i vilken utsträckning
och genom vilka mekanismer organisering och
föreningsliv kan fungera som politisk resurs för
olika invandrarkategorier och bidra till deras inte-
gration i det nya hemlandet. Särskilt uppmärksam-
mas frågan om skillnader i dessa avseenden mellan
deltagande i invandrarföreningar och i föreningar
med annan inriktning. Projektet genomförs i Stor-
stockholm och ingår i ett europeiskt nätverk, inom
vilket motsvarande studier kommer att genomföras i
ett antal andra storstäder. Detta möjliggör systema-
tisk komparation mellan städer med olika förutsätt-
ningar och därmed indirekt även mellan länder med
olika typer av invandrarpolitik.

Fyra delstudier
Projektet innefattar fyra delstudier.

Medborgarstudien utgör basen för projektet
och utgångspunkten för övriga delstudier. Kärnan i
studien är en intervjuundersökning med sammanlagt
ca 1500 respondenter över 18 års ålder bosatta i
Storstockholm, vilken genomförs i form av muntliga
besöksintervjuer med fasta intervjuformulär. Inter-
vjuerna inriktas på politiskt deltagande och tillit,
föreningsaktivitet, nätverk och politiska resurser

samt attityder och värderingar i integrations-
relevanta frågor.

 Föreningsstudien syftar till att kartlägga och
analysera föreningarnas organisation och aktiviteter
samt deras interna och externa nätverk. Den omfat-
tar dels ”invandrarföreningar”, dvs. föreningar som
själva definierar sig i etniska termer, dels andra för-
eningar – fackföreningar, lokala hyresgäst-
föreningar, bostadsrättsföreningar, stadsdels-
föreningar, idrottsföreningar, etc. – med medlemmar
från någon av de tre etniska kategorier som studeras
i projektet.

Medlemsstudien syftar till att närmare preci-
sera de mekanismer som kan göra föreningen och
medlemskapet till en individuell politisk resurs och
en grund för deltagande och tillit. Med hjälp av
djupintervjuer och intervjuer i fokusgrupper analy-
seras föreningsanknytningens betydelse för den en-
skilde invandrarens politiska integration i samband
med kritiska händelser, handlingar, konflikter och
problemlösningar. Delstudien genomförs inom en
och samma förortskommun och kan på så sätt relate-
ras till lokala händelser och projekt som påverkat
den lokala möjlighetsstrukturen.

Karriärstudien undersöker om och i så fall hur
föreningslivet och dess nätverk kan fungera som re-
kryteringsbas och resurs för invandrare i ledande
positioner i samhället. Delstudien omfattar 15-20
personer – med föreningserfarenheter – vilka nått en
position där de anses ha skyldighet, möjlighet och/
eller rätt att utöva politiskt inflytande i Stor-
stockholm. Syftet är att rekonstruera de individuella
karriärerna genom retrospektiva processtudier av
bakgrund, mobilisering, rekrytering, nätverk, hinder
och framgångar, så att mekanismerna bakom
föreningslivets integrativa roll kan preciseras även i
detta avseende.

Projektet finansieras av Riksbankens Jubi-
leumsfond och genomförs under åren 2003-2006. I
projektet deltar Bo Bengtsson och Nils Hertting vid
IBF, samt Gunnar Myrberg som är doktorand vid
statsvetenskapliga institutionen i Uppsala. Arbetet
bedrivs i kontakt med Integrationspolitiska makt-
utredningen.

Erhållna projektmedel

Projektmedel har erhållits från:

Riksbankens jubileumsfond, 3 600 000 kr för pro-
jektet ”Etnisk organisering och politisk integra-
tion i storstaden”. Projektledare är Bo Bengtsson.
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Politik på stadens skuggsida

Med ökad koncentration av ar-
betslöshet och modern fattigdom
har situationen i storstädernas
”utsatta bostadsområden” kommit
att framstå som alltmer oroväck-
ande. I den svenska 1900-tals-
krisens spår har klyftan mellan
städernas fattiga och rika delar
vidgats och i statliga utredningar,
forskarrapporter och massmedia
tecknas en mörk bild av
segregationens följdverkningar i
form av social marginalisering
och utanförskap.

Per Strömblads doktorsavhandling tar sin ut-
gångspunkt i oron för att segregationens negativa
konsekvenser också involverar människors möjlig-
heter att vara delaktiga i demokratin. Det politiska
engagemanget befaras vara svagare i fattiga områ-
den åtminstone delvis som ett resultat av befolk-
ningens sammansättning; i sociala miljöer som präg-
las av arbetslöshet och bidragsberoende misstänker
man att den politiska apatin får en gynnsam gro-
grund. Kunskapsläget har dock uppvisat betydande
brister, såväl när det gäller segregationens konse-
kvenser som i fråga om värdet av de politiska åtgär-
der som vidtas för att komma till rätta med proble-
men.

Med hjälp av data från en riksrepresentativ in-
tervjuundersökning undersöker Per Strömblad hur
den sociala omgivningen i bostadsområdet kan på-
verka invånarnas delaktighet i det politiska livet?
Resultaten visar att oron för segregationens negativa
konsekvenser är befogad. Arbetslösheten i bostad-
sområdet tycks ha en negativ inverkan på politiskt
engagemang; såväl bland individer som själva är ar-
betslösa som bland de som har jobb. I områden som
är hårt drabbade av arbetslöshet tenderar invånarna
att vara mindre benägna att rösta, utnyttjar i lägre
grad andra instrument för att påverka samhället och
ger också uttryck för en svagare tilltro till politiken
och dess möjligheter. Statistisk sambandsanalyser
ger vid handen att detta har sin grund i en bristande
förmedling av politiskt värdefulla resurser i fattiga
områden och att kollektiv känsla av meningslöshet
sprider sig bland de människor som befolkar dem.

Men enligt studien är invånarna i fattiga områ-
den inte dömda till politiskt utanförskap. Med hjälp
av en intervjuer genomförda i ett urval av fattiga
förortsområden i Stockholm analyserar Strömblad
om förutsättningarna för politiskt engagemang är
särskilt ogynnsamma i de mest invandrartäta fattiga
förorterna? Tvärtemot vad som kunde förväntas
tycks emellertid tilltron till politiken vara oväntat

hög i sådana områden; såväl bland invandrade som
bland infödda svenskar. Enligt studien har denna po-
sitiva effekt sin grund i de offentliga åtgärdsprogram
som genomförts i invandrartäta fattiga områden.
Den pessimism som ofta präglar såväl forskares som
praktikers syn på värdet av åtgärder i bostadsområ-
den måste därmed nyanseras. Segregationen som så-
dan alstrar politisk fattigdom. Men av den här stu-
dien att döma kan offentliga insatser i förorterna
minska den politiska ojämlikheten i det segregerade
samhället.

Per Strömblads avhandling kan beställas via
webben: http://www.ub.uu.se/upu/auu/index.html

Disputation

Per Strömblad disputerade den 14 februari vid
Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala univer-
sitet, med avhandlingen Politik på stadens skugg-
sida. Li Bennich-Björkman var handledare och
opponent var Sten Johansson.

Myndighetsfri och obunden
svensk utvärderingsförening
bildad

Utvärdering är en megatrend i vår tid. Praktiskt taget
allt skall utvärderas. Efterfrågan på kompetens i ut-
värdering är stor. Kommuner och statliga myndighe-
ter propagerar för utvärdering. Allt som kommer
från EU skall utvärderas. Internationella organisatio-
ner som OECD, Världsbanken och UNESCO kräver
utvärdering av sina insatser.

Mot denna bakgrund är det närmast förvå-
nande att Svenska utvärderingsföreningen bildades
först nu, närmare bestämt den 16 januari 2003. In-
tresset för att delta i stiftandet var översvallande.
Grundarmötet i Norra Latin, Stockholm, lockade
mer än 70 personer från Umeå till Malmö. En av de
drivande krafterna bakom bildandet är IBF-forska-
ren Evert Vedung.

Föreningen vänder sig till forskare, beställare,
utförare och användare av utvärdering i offentliga
sektorn och konsulter i utvärderingsbranschen. För-
eningen vill skapa ett forum för att befordra ett me-
ningsutbyte om utvärdering som rymmer alla per-
spektiv på ämnet. Närmast självklart är att fören-
ingen vill främja den praktiska och tvärvetenskap-
liga kompetensen bland utvärderare samt verka för
internationella kontakter

Kontaktperson: Evert Vedung, IBF,
Tel: 026-4206515, Mobil: 070-4401315,
Epost: Evert.Vedung@ibf.uu.se
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• Självförvaltning och hyresgästmedverkan
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