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Bengt Turner in memoriam

B

engt Turner, professor i nationalekonomi och prefekt
vid IBF sedan starten 1994, avled den 12 mars
efter en kort tids sjukdom i en ålder av 60 år. Närmast
anhöriga är hustrun Lena, docent i kulturgeografi och
forskare vid IBF, samt tre vuxna barn.
Bengt var en enastående nätverksbyggare, internationellt och nationellt, kanske universitetets främste.
Han var med och grundade European Network for
Housing Research (ENHR), ett nätverk för bostadsforskare runt om i världen med ca tusen medlemmar.
Han var dess ordförande och drivande kraft ända fram
till sin död. Detta blev i sin tur en språngbräda för att
också driva på bildandet av Asian Pacific Network for
Housing Research och Arab Network for Housing
Research. På hans initiativ ser det också ut att födas ett
latinamerikanskt nätverk.
Bengt var en av Sveriges ledande bostadsforskare
och deltog ofta i den bostadspolitiska debatten. Hans
forskning på bostadsområdet var inriktad på prisbildning,
skatter, bostadsfinansiering, hyreskontroll och bostadspolitik, förutom i Sverige också exempelvis i Östeuropa.
Han reste mycket och deltog på konferenser och
symposier världen över och han har genom Världsbanken varit rådgivare åt olika regeringar.
Bostadsveckan i Gävle var hans idé. Den har blivit en
samlingspunkt för politiker, myndigheter, organisationsföreträdare, forskare, journalister och studenter med
inriktning på bostads- och urbanfrågor. Här slogs man av
hans konstruktiva förmåga att skissera upp övergripande
teman, hitta på lämpliga sessioner och peka ut kvalifice-

rade personer att bjuda in. Han var också fenomenal på
att skaka fram lokala sponsorer i Gävle. Under
Bostadsveckan och de internationella nätverkskonferenserna blommade han ut som estradör. Hans
överblick, humor och avspändhet uppskattades både
hörbart och synbart av roade publiker.
Det konstruktiva kunde man också se på andra
områden. Han hade förmågan att upptäcka potential,
vilka personer som kunde användas till vad, vilka som
kunde sättas in i olika projekt. Han hade förmågan att
se möjligheter och gripa chanser och inte vara rädd för
att satsa.
Han hade också en fallenhet för att snappa upp nya
budskap och omforma dem till något intressant inom
bostadsområdet. Han kunde stoppa in detaljer i sin stora
kunskapsmassa om bostäder och bostadsmarknader och
göra något storslaget av dem.
På fritiden älskade han att snickra i sin verkstad i
källaren i huset. Där föddes fantastiskt välgjorda
möbler. ”Tonvis med tålamod och litet besatthet
underlättar såväl forskning som möbelsnickrande” har
Bengt sagt i en intervju.
Vi saknar Bengt – hans engagemang, humor,
energi och idérikedom. Han lämnar ett stort tomrum
efter sig såväl i svensk som internationell bostads- och
urbanforskning som hos oss på IBF.
Arbetskamraterna

Bengt under en kafferast
vid Bostadsmötet 2006

Ny doktorsavhandling om svensk planpolitik
Andreaz Strömgren, IBF, disputerade den 11 maj
2007 vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala
universitet med avhandlingen ”Samordning, hyfs
och reda. Stabilitet och förändring i svensk planpolitik 1945–2005”. Opponent var universitetslektor Björn Badersten, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

I det anpassningsbara idealet
ligger insikten att en
fullständig styrning
av framtiden är
omöjlig. Morgondagens bebyggelse kan
inte läggas tillrätta
enligt på förhand
gjorda blåkopior. Det
måste finnas en
flexibilitet i planeringen som möjliggör
att planer anpassas
till den utveckling
som inte kan styras.
Detta gäller särskilt den översiktliga plannivån som har
till syfte att teckna kommuners mark- och vattenanvändning på lång sikt.
Det totala idealet bygger slutligen på att en anpassningsbar och politisk planering betraktas som en fundamental beståndsdel i den representativa demokratin. I
stort sett alla förändringar av markanvändningen bör
föregås av, eller ta hänsyn till, offentlig planering. Och
den fysiska planeringen bör samordnas med all annan
verksamhetsplanering. I det svenska planeringstänkandet
är planeringsambitionerna på detta sätt totala.
I avhandlingen visar Strömgren hur den så kallade
rationella planeringsmodellen lämnades i den internationella akademiska plandebatten på 1980-talet. Ett förstärkt medborgarinflytande har i stället förespråkats,
alternativt har offentlig planering kritiserats med avsikt
att låta bebyggelsens utveckling styras av marknadens
mekanismer. I den svenska planpolitiken har dock dessa
förhållningssätt avvisats, kanske framförallt under de
senaste 15 åren. För att uppnå ett hållbart samhällsbyggande, samt för att bekämpa segregationen, har en
stark offentlig planering betraktats som något som måste
värnas och utvecklas. Den rationella planeringsmodellen
dominerar än idag svensk planpolitik.
Strömgren påpekar dock att det är på lokal nivå, i
svenska kommuner, som den nationella planpolitiken ska
realiseras, samt att det finns indikationer på att svenska
kommuner i allt större utsträckning har lämnat den planeringsmodell som lagstiftningen reglerar för mer informella
samarbetsformer mellan offentliga institutioner, medborgare och affärsintressen. Den väsentliga frågan inför
framtiden är därför hur stor skillnaden kan tillåtas vara
mellan retoriken i den nationella planpolitiken och den
kommunala planeringspraktiken.
Andreaz Strömgren är verksam som forskare och
lärare vid Institutet för bostads- och urbanforskning
och vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala
universitet.

Hur har tilltron till möjligheten att planera
framtiden förändrats? Med utgångspunkt i den frågeställningen undersöker Andreaz Strömgren i sin avhandling internationell akademisk plandebatt och svensk
planpolitik.
I tidigare forskning om fysisk samhällsplanering har
en radikal förändring av tänkandet noterats. Det talas
ofta om att efterkrigstidens rationella, byråkratiska och
professionellt orienterade planering har ersatts av en
kommunikativ förhandlingsplanering. Den politiska
ambitionen att göra om samhället i grunden har lämnats
därhän och mer spontana krafter har tillåtits forma
bebyggelsen. Ibland tas detta som intäkt för att
modernitetens tänkande har övergivits till förmån för så
kallade postmoderna idéer om samhällets förändring.
I sin avhandling visar dock Strömgren hur det
svenska planeringstänkandet präglats av en hög grad av
kontinuitet. Från 1960-talet och framåt är det en reviderad form av rationell planering som förespråkas i svensk
planpolitik. Med den representativa demokratin som
norm har rätten för de förtroendevalda att bestämma
över markens användning försvarats mot alternativa
synsätt.
I avhandlingen studeras byggnadslagens etablerande
1947; tillkomsten av en fysisk riksplanering 1972; planoch bygglagens framväxt och slutliga utformning 1987;
samt hur plan- och bygglagstiftningen har omprövats
sedan dess. Strömgren visar hur planpolitiken först på
1960-talet inriktas på att få tillstånd rationella beslutsprocesser för att fatta goda politiska beslut om markoch vattenanvändningen. Det är även under denna
period som grunden för stabiliteten i det svenska plantänkandet formuleras; fysisk planering definieras som en
verksamhet präglad av politiska, anpassningsbara och
totala ideal.
I det politiska idealet ligger att det framförallt är de
förtroendevalda som bör ansvara för planverksamheten.
Professionella planerare bör förvisso ta fram beslutsunderlag för planbeslut, pröva olika planalternativ och se till
att riktlinjer i fastlagda planer följs. Det är däremot de
förtroendevalda som ska leda planverksamheten och
fatta de strategiska planbesluten. I svensk planpolitik
konkretiseras denna princip i det kommunala planmonopolet; det är kommunen som ska avgöra var och
när bebyggelsen ska få komma till stånd.
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Pengar till IBF-forskare

städerna Stockholm och Malmö. Vi hoppas kunna svara
på frågor som:
• Vad finns det för relationer mellan segregation och våld
i staden?
• Hur förhåller sig människor till den offentliga debatten
om våld i staden?
• Vilket agerande från individer och grupper bidrar till
större social separation och ökade konflikter och våld i
staden?
• På vilka sätt motverkar våld och segregation strävan
efter social hållbarhet?
Irene Molina

Två projekt vid IBF har fått tillsammans närmare
8 miljoner kronor för perioden 2007–2010, från
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (Formas).
1) Irene Molina har fått 4 184 000 kronor till projektet
Att utforska urbant våld – en studie om rum, makt
och social hållbarhet. Medverkande forskare: Carina
Listerborn, Kulturgeografiska institutionen, Lunds
universitet, Diana Mulinari, Centrum för genusvetenskap,
Lunds universitet, Juan Velazquez, Centrum för
kvinnoforskning, Stockholms universitet.
2) Clarissa Kugelberg har fått 3 574 000 kronor för
projektet Funktionella nätverk, politisk jämlikhet
och lokala eliter. Om konsten att fördjupa stadens
demokrati. Medverkande forskare: Nils Hertting, IBF,
Marianne Danielsson, Statsvetenskapliga institutionen,
Uppsala universitet.

Funktionella nätverk, politisk jämlikhet och lokala
eliter. Om konsten att fördjupa stadens demokrati
Alla pratar om samverkan – om bara myndigheter,
företag och organisationer samverkar mer kommer en rad
samhällsproblem att lösas. Det är en återkommande idé
att samhällets styrning blivit allt mer komplex och att det
därför krävs en flexibel och lokal mobilisering där
resurser och kompetenser samordnas tvärs formella
organisationer, sektorer och andra vertikala ansvarsrelationer. Sådana samverkansformer talar vi om som
”funktionella nätverk”. Problemet är att organiseringen
av ”funktionella nätverk” rimmar dåligt med den
representativa demokratin där politiker ansvarar inför
medborgare och tjänstemän inför politiker i vertikala
ansvarskedjor. Horisontell samverkan i nätverk utmanar
dessa vertikala ansvarsstrukturer och försätter politikens
traditionella rollinnehavare i besvärliga och motsägelsefulla positioner. Utmaningen är att hitta lokala lösningar
som kan förena den representativa demokratins ansvarsutkrävande med en mer direkt (lokal) demokratisk
förankring av dessa nätverk. Bara på så vis tror vi att
långsiktigt stabila former för arbetet med hållbarhet är
möjliga. Projektets mest övergripande syfte är att, utifrån
statsvetenskapliga och kulturantropologiska ansatser,
bättre förstå och värdera möjligheterna att demokratiskt
förankra sådana funktionella nätverk. Hur kan funktionella nätverk i staden beskrivas och bedömas i termer
av demokratisk förankring? Hur kan vi förstå de
processer genom vilka regler, normer och sociala
praktiker utvecklas och reproduceras i nätverken? Kan
deltagare i nätverken skapa legitimitet för sitt arbete och
ge invånarna inflytande över lokala frågor? Projektet
kombinerar kulturantropologins och statsvetenskapens
fokus på strategier och institutionalisering. I studien följer
vi stabila och breda samverkansprocesser i två städer
med avseende på två olika sakfrågor – integration och
lokala miljöfrågor – båda betydelsefulla för stadens
uthållighet. Vi genomför även en enkätstudie till deltagare
i nätverk. Genom ett nordiskt forskningssamarbete får vi
också danska erfarenheter att relatera och analysera
våra svenska exempel utifrån.
Clarissa Kugelberg, Nils Hertting,
Marianne Danielsson

Att utforska urbant våld. En studie om rum, makt och
social hållbarhet
Kan en hållbar stad uppnås om vi inte gör något åt segregationen och våldet? Projektet grundar sig i dels en brist
på samhällsvetenskaplig forskning som talar specifikt om
vilka sociala aspekter som påverkar hållbarheten i staden,
dels den problematik kring våld och kriminalitet i staden
som aktualiserats under de senaste åren. Vi utgår ifrån att
dessa frågor ofta tas upp på problematiska sätt av
massmedier och offentliga debattörer. Vissa typer av
våld, som mindre kriminalitet, blåses upp, samtidigt som
andra former inte diskuteras särskilt mycket, som t.ex.
rasistiskt eller sexualiserat våld. Forskningen kring social
hållbarhet i det globaliserade samhället pekar på bristen
på kunskap kring frågor om de sätt på vilka ojämlikhet
och social och etnisk segregation hänger ihop med en
ohållbar stadsutveckling.
En av de frågor som ofta dyker upp när det talas om
livskvalité i urbana miljöer idag är den hotade trygghetskänslan. Städerna målas ofta upp som växande farliga
miljöer där kriminalitet och våld tilltar. I syfte att öka kunskapen kring dessa frågor har vi valt att genom fyra delstudier fokusera på olika aspekter av uppkomsten av våld,
nämligen: 1) en studie om våld med rasistiska förtecken,
2) en studie om våld mot kvinnor, särskilt på offentliga
platser, 3) en studie om förekomsten av bränder, särskilt i
förorter, och slutligen 4) en studie om symboliska gränser
mellan sociala grupper i staden, som t.ex. motsättningen
mellan hissandet av svenska flaggor framför parabolantenner. För dessa studier kommer intervjuer med
personer som bor i tre olika typer av bostadsområden att
genomföras. Dessa områden definierar vi som: a) exkluderade områden, även kallade ”invandrartäta” eller utsatta bostadsområden, b) privilegierade, d.v.s. välmående
villaområden, och c) mötesplatser, som köpcentra, torg
och gallerior. Samtliga studier kommer att genomföras i
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Urban Fransson – 30 år i bostadsforskningens tjänst
Urban Fransson anställdes vid dåvarande Statens
institut för byggnadsforskning (SIB) år 1976. När
SIB lades ned 1994 anställdes Urban vid Institutet
för bostads- och urbanforskning (IBF) som doktorand, och han disputerade 1997 i kulturgeografi
med avhandlingen ”Ungdomars hushållsbildning:
Processer på en lokal bostadsmarknad”. Den 1 september 2006 fick Urban en tjänst som projektledare
för uppbyggnaden av Centrum för Regional Analys
vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Nedan skriver Urban om sin forskning vid IBF.
Jag har varit verksam vid Institutet för bostads- och
urbanforskning åren 1994–2007. När jag nu kort
sammanfattar min verksamhet vid IBF vill jag nämna
något om den forskning som berör den lokala bostadsmarknaden. Bostadsmarknaden är intressant att studera
på grund av dess dynamik och sammansättning. Samtidigt som hushållen har växlande krav på sin bostad är
den lokala bostadsmarknaden dynamisk genom förändringarna i uppsättningen av lediga bostäder. Hushållen
agerar på den lokala bostadsmarknaden, gör val och
fattar beslut simultant. Det är således processer som
ständigt skapar och påverkar andra hushålls handlingsutrymme på bostadsmarknaden. Jag har i detta sammanhang särskilt analyserat ungdomars agerande på den
lokala bostadsmarknaden. Komplexiteten i tidsgeografiska modeller tillåter inte analytiska metoder. För att
pröva en teoretisk modell baserad på relationer, interdependenser och parallellitet på en lokal bostadsmarknad konstruerade jag ett eget verktyg. Denna mikroanalytiska ansats, blev ett ramverk för att applicera
skilda teorier om intra-urbana flyttningar och visade hur
teorierna inom forskningsområdet samverkar [1].
Möjligheten för ungdomar att flytta hemifrån och
skaffa bostad beror naturligtvis även på andra faktorer
än förhållandena på den lokala bostadsmarknaden.
Arbetslösheten bland ungdomar steg dramatiskt under
början av 1990-talet. Samtidigt ägde genomgripande
förändringar i bostadspolitiken rum, vilket innebar en
betydande nedgång i antalet nybyggda bostäder samt
ökade bostadshyror. Detta påverkade emellertid ungdomarnas etablering på bostadsmarknaden i mindre
utsträckning än man kanske kunde förvänta sig. Vid en
jämförelse mellan två födelsekohorter av ungdomar
visade det sig att unga män mer än unga kvinnor påverkades av den ekonomiska tillbakagången under början
av 1990-talet. Denna minskning i andelen ungdomar

som flyttade hemifrån var dock kortvarig. En förklaring
är att en större andel av ungdomarna än tidigare, flyttade till andra orter för att studera som ett alternativ till
fortsatt boende i föräldrahemmet. Ungdomarnas fortsatta boendekarriär, i form av valet av upplåtelseform,
samvarierar i hög grad med deras föräldrars val av
upplåtelseform. Här kan vi endast spekulera över om
detta är en effekt av föräldrarnas direkta och/eller
indirekta påverkan på ungdomarnas boendepreferenser
och/eller eventuell förekomst av ekonomiskt bistånd;
om det är en följd av hög samstämmighet mellan föräldrars och deras barns uppnådda socio-ekonomiska
position eller har någon annan orsak [2].
Om ungdomar representerar en grupp som står i
början av en boendekarriär, så representerar de äldre i
samhället en grupp av boende som går mot slutet av sin
boendekarriär. Från officiellt håll uppger man att allt fler
äldre personer kommer att bli allt mer beroende av
anhörighjälp. Det moderna samhällets påverkan och
migrationens selektiva inverkan på befolkningsstrukturen
över tid demonstreras av de fysiska avstånden mellan
generationerna. Migration av unga människor för något
eller några decennier sedan har idag givit upphov till att
ungefär en fjärdedel av äldre kvinnor inte har möjlighet
att få dagligt stöd och hjälp av sina anhöriga (vuxna
barn) på grund av allt för långa avstånd dem emellan.
Mina studier visar vad som kännetecknar de äldre
respektive vuxna barn som bor nära varandra respektive dem som bor långt ifrån varandra. Det är kunskaper
som kan användas för att bedöma anhörigpotentialen
för den nästkommande äldregenerationen [3,4].
Även om flyttningsgraden minskar med ökad ålder,
så innebär det dock inte att äldre personer är immobila.
Emellertid har den internationella forskningen främst
4

Referenser

visat intresse för äldres flyttningar till rekreationsorter
och till anhöriga. Det senare har i regel kopplats till
stigande ohälsa bland de äldre. Betydligt färre studier
har genomförts som handlar om äldres lokala flyttningar.
När äldre väl byter bostad flyttar de flesta, oavsett
ålder, inom det område de redan bor i. Det är speciellt
påtagligt bland de allra äldsta. Det intressanta med
analysens resultat är att åldersfaktorn har liten betydelse
för dem som flyttar till centrum. Bostadens tidigare
upplåtelseform är här en viktigare faktor. De som äger
sin bostad (inklusive bostadsrätt) och är högt utbildade
väljer i högre grad än andra att flytta till centrum än till
andra platser i kommunen [5].
Hushållens val av upplåtelseform när de är i position
att byta bostad påverkas även av den kunskap de
förvärvat om bostadsmarknadens struktur och utbud på
orten. De som flyttar regionalt, dvs flyttar in till en lokal
bostadsmarknad väljer i regel en annan upplåtelseform
än de som redan bor i närheten, kontrollerat för ålder,
socio-ekonomisk position, tidigare bostad och för
region. Resultatet visar att valet av hyresrätt är betydligt vanligare bland inflyttare än de hushåll som flyttar
inom regionen [6].
Valet av upplåtelseform har också betydelse för
hälsan, givet individers socio-ekonomiska och
demografiska egenskaper (och därmed deras ekonomiska och psykosociala resurser). Det signifikanta
sambandet pekar mot att kvinnor som bor i äganderätt
eller bostadsrätt har en lägre ohälsa än de som bor i
hyresrätt. Motsvarande samband för män är svagt.
Överraskande nog är samvariationen med hustyp
betydligt svagare än med bostadens upplåtelseform.
Det gäller båda könen [7].
En annan fråga som berör valet av upplåtelseform
är sambandet mellan partnerskap och boende. Internationellt säger litteraturen att en händelse som familjebildning, införstått giftermål, starkt påverkar valet av bostad
och upplåtelseform i riktning mot ägande. Enligt den så
kallade andra demografiska transitionen så skjuts
giftermål upp till senare åldrar. Det betyder att antalet
enboende hushåll ökar, liksom antalet par som lever
som samboende. Föreställningen är att efterfrågan på
hyresrätter ökar i en sådan situation på bekostnad av
efterfrågan på ägda småhus. Vi visar med svenska data
att preferensen för äganderätt inte enbart är kopplat till
gifta par utan även i hög grad till sambopar. Vår slutsats
är bland annat att sambandet mellan typ av partnerskap
och upplåtelseform har förändrats i Sverige och att
detta även kan ha betydelse för tolkningen av motsvarande framtida trender i andra länder [8].
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”Of Marriages and Mortgages: The Second
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Sweden”. Housing Studies, Vol 21, No 6, pp
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Disputation

Jonas Hugosson om sin tid på IBF

Andreaz Strömgren disputerade den 11 maj 2007
med avhandlingen Samordning, hyfs och reda.
Stabilitet och förändring i svensk planpolitik
1945–2005. Opponent var universitetslektor Björn
Badersten, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds
universitet.

Jonas har varit tre
månader vid IBF
(februari-april) för att
skriva en rapport. Nedan
skriver han om sina
studier i kulturgeografi
och om det uppdrag han
gör åt en mindre kommun i Gävleborgs län.

Tjänsteläge
Roger Andersson har utsetts till prefekt vid IBF
fr.o.m. 1 juni 2007.
Terry Hartig har utsetts till adjungerad professor
(20 %) i miljöpsykologi den 1 januari 2007 vid
Institutt for plante- og miljøvitenskap, IPM och
Institutt for landskapsplanlegging, ILP, Universitetet
for miljø- og biovitenskap, UMB i Ås, Norge.
Göran Rydén har befordrats till professor i
ekonomisk historia, ssk byggande och
bostadsförhållanden, den 1 maj 2007.

”Jag närmar mig slutet på mina studier i kulturgeografi
vid Uppsala Universitet och förväntar mig att vara klar
till sommaren. Utöver mitt huvudämne har jag läst
statskunskap, nationalekonomi, förvaltningsrätt och
lite psykologi. Mina huvudintressen rör saker som
stadsförnyelse, stadsplanering i teori och praktik, samt
det dynamiska vardaglivet i staden.
Under en period på tre månader har jag varit här
på IBF för att göra en demografisk och socioekonomisk trendanalys för en liten kommun i Gävleborgs län. Syftet från kommunens sida är att få information om dagsläget och den senare tidens utveckling
för att utifrån detta kunna lägga upp en bostadspolitisk
strategi som är väl anpassad till behovet och resurserna hos befolkningen. Lena Magnusson är min
handledare och jag har även arbetat med Emma
Holmqvist under den här tiden”.

Nyligen publicerat
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Studier av yngre på bostadsmarknaden i svenska
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Stockholm: Fritzes.
Andersson, Roger (2007) ”Immigrant Stockholm –
Some Reflections on Ethnic Residential Segregation and
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Stockholm – Belgrade. Proceedings from the Third
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Projektmedel till IBF
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (FORMAS), 4 184 000
kronor, för perioden 2007–2010, till projektet
”Att utforska urbant våld – en studie om rum,
makt och social hållbarhet”. Projektledare: Irene
Molina, medarbetare: Diana Mulinari och Carina
Listerborn, Lunds universitet samt Juan Velasquez,
Stockholms universitet.
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (FORMAS), 3 574 000
kronor , för perioden 2007–2009, till projektet
Funktionella nätverk, politisk jämlikhet och
lokala eliter. Om konsten att fördjupa stadens
demokrati. Projektledare: Clarissa Kugelberg,
medarbetare: Nils Hertting, IBF och Marianne
Danielsson, Statsvetenskapliga institutionen,
Uppsala universitet.
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Stockholm: Institutet för Framtidsstudier.
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Molina, Irene, Sara Johansson, Dennis Solid &
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bostadsmarknaden i svenska städer, SOU 2007:14,
rapport nr 2 från Boutredningen, Stockholm: Fritzes.
Solid, Dennis, Roger Andersson & Irene Molina
(2007) ”Ungdomarna och allmännyttan – en kartläggning
av kommunernas ägardirektiv och bostadsföretagens
regler för tilldelning och uthyrning av lägenheter, s. 7–79 i
Andersson, Roger (red.) Måste man ha tur? Studier
av yngre på bostadsmarknaden i svenska städer,
SOU 2007:14, rapport nr 2 från Boutredningen.
Stockholm: Fritzes.
Strömgren, Andreaz (2007) Samordning, hyfs och
reda. Stabilitet och förändring i svensk planpolitik
1945–2005. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis/
Statsvetenskapliga institutionen.
Strömgren, Andreaz (2007) ”Plantänkandets
kontinuitet i svensk planpolitik”, Plan, nr 2, s. 33–36.

Turner, Bengt & Lena Magnusson (2007) ”På
tröskeln till socialbostäder”, Situation Stockholm, 13:4.
Van den Berg, Agnes E., Terry Hartig & Hank
Staats (2007) ”Preference for nature in urbanized
societies: Stress, restoration, and the pursuit of
sustainability”, Journal of Social Issues, 63: 79–96.
Konferensrapporter
Andersson, Roger (2007) ”Neighbourhood Effects and
the Welfare State. Towards a European Research
agenda?” Paper presented at the workshop
Neighbourhood Effects Studies on the Basis of
European Micro-data at Humboldt University of Berlin,
March 29–30.
Franzén, Mats (2007) ”Notes to a dynamic
sociology of space”. Uppsats presenterad vid Sveriges
Sociologförbunds årsmöte i Lund, 8–9 februari.
Gustafson, Per (2007) ”More cosmopolitan, no less
local: The orientations of international travellers”.
Uppsats presenterad vid Sveriges Sociologförbunds
årsmöte i Lund, 8–9 februari.
Kugelberg, Clarissa (2007) ”Vägen in i svensk
politik, berättelser om identitet och politisk vardag”.
Uppsats presenterad vid Sveriges antropologers (Sant)
konferens Antropologi och det politiska fältet, 23–24
mars.
Lindbom, Anders (2007) ”Den svenska välfärdsstaten”. Uppsats presenterad på konferens i Salzburg
anordnad av österrikiska LO (ÖGB), 27 mars.
Rydén, Göran (2007) ”Leufsta Bruk mitt i den
globala Världen”. Uppsats presenterad vid konferens på
Åbo Akademi, 27 februari.
Rydén, Göran (2007) ”Kunskap om teknik – tankar
om framsteg. Det svenska bergsbruket i ett globalt
perspektiv”. Uppsats presenterad vid symposiet
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Otryckt rapport
Turner, Bengt & Lena Magnusson (2007) Municipal
Housing Companies in Sweden – Social by Default.
Gävle: Institutet för bostads- och urbanforskning.
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Ny prefekt vid IBF
Den 1 juni tillträder Roger Andersson, professor i kulturgeografi, som prefekt fram till december 2008. Roger har
tidigare tjänstgjort som prefekt när IBF:s dåvarande prefekt
Bengt Turner under åtta månader 2005 var tjänstledig på
50 procent för att arbeta vid Institutionen för arkeologi
och antikens historia. Under Bengt Turners sjukdomstid
har Eva Sandstedt, professor i sociologi, tjänstgjort som
prefekt.

Roger Andersson

Arbetsrapporter från IBF
No 48. Yang, Zan & Bengt Turner, Regional Effects of Interest Rate Changes on House Prices.
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No 50. Niedomysl, Thomas, Re-Examining Migration Motives in the Nordic Countries with a Focus on
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No 52. Fransson, Urban & Matias Eklöf, Estimation of Regional and Intra-Regional Migration Behaviour. A
Family Approach.
No 53. Niedomysl, Thomas, Leder standardhöjningar i bostadsfastigheter till förändringar i hyresgästers
socioekonomiska sammansättning? Analys av renoverade bostadsfastigheter i Stockholm.
No 54. Pamuk, Ayse, Roger Andersson & Åsa Bråmå, Residential Segregation and Immigrant Clustering
Patterns in Europe: Spatial Evidence from Paris, Amsterdam and Stockholm.
För beställning av arbetsrapporter, kontakta Gunilla Bloom Lundqvist, e-post: gunilla.bloom_lundqvist@ibf.uu.se
eller tel. 026-420 65 24.
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