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Bostadsbidrag är ett effektivt 
medel för att förbättra boende-
förhållandena för ekonomiskt 
svaga hushåll. Alternativet – en 
politik inriktad på en hög andel 
äganderätt och begränsade bo-
stadsbidrag – ökar utbudet av 
billiga bostäder men till priset 
av trångboddhet och bristfäl-
lig bostadsstandard. En utbyggd 

allmännyttig bostadssektor kan 
också minska sambandet mellan 
fattigdom och dåliga boendeför-
hållanden, men denna effekt är 
inte så stor som man tidigare 
trott. Detta är några av resulta-
ten från ett internationellt forsk-
ningsprojekt om boende, väl-
färdspolitik och arbetsmarknad. 
                    Läs mer på sid. 3. 

Ny forskning om boende- 
förhållanden och fattigdom 

Hemlös räv, skulptur i Pilane 2009                                                        Konstnär: Laura Ford
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Den 25–28 april i år arrangerades 
det femte World Urban Forum i 
Rio de Janeiro. Vackra magasin 
i hamnen fylldes av seminarier, 
utställnings- och konferenssalar, 
matställen och framförallt av ett 
myller av deltagare. Närmare 
20 000 personer från 160 natio-
ner deltog, alltifrån ministrar och 
borgmästare till representanter 
för olika frivilligorganisationer. 
Utsikten över bukten var strå-
lande och solen fl ödade.

Ämnet för konferensen var 
”Rätten till staden: att överbrygga 
de urbana klyftorna” och med-
borgarinfl ytande i planering var 
ett tema som återkom i åtskilliga 
programpunkter. För mig som 
forskar om deltagande i beslutsfat-
tande och planering var det för-
stås intressant att höra hur detta 
gång på gång lyftes fram som en 
betydelsefull del i arbetet för en 
hållbar stad. Än mer intressant 
var att ta del av konkreta exempel 
och arbetssätt. 

Medborgarbudget
Ett exempel var arbetet med 
”medborgarbudget” som utveck-
lats i Porto Alegre i Brasilien, i 
syfte att involvera medborgarna i 
besluten om hur gemensamma re-
surser ska användas. Denna form 
av demokratiskt deltagande skapa-
des vid övergången från diktatur 
till demokrati i slutet av 1980-ta-
let genom en bred och medveten 
organisering av befolkningen och 
ett starkt tryck nedifrån. Idag 
praktiseras medborgarbudget i 
många länder runtom i världen.

 I dagens Porto Alegre är man 
bland annat i färd med att ut-
veckla en lokal miljöatlas, i ett 
samarbete mellan det lokala 
universitetet, kommunen och 
nationella forskningsinstitutioner. 
Atlasen ska ge kunskap om den 
lokala miljön och förståelse för 
planeringsförutsättningarna. Den 
kan användas på många sätt, men 
det i mitt tycke intressantaste 

målet är att använda den i skolan 
så att barn redan i tidig ålder 
blir medvetna om betydelsen av 
att värna miljön och om hur ett 
hållbart Porto Alegre kan skapas 
för framtiden.

UNICEF i Rio
Jag hade också turen att få in-
blick i en annan verksamhet vars 
syfte är att ge barn förutsätt-
ningar att påverka sin omvärld. 
Det var en workshop med UNI-
CEF i Rio, med studiebesök i en 
av de många fattiga kåkstäder, 
favelas, där UNICEFs lokalor-
ganisation arbetar. Verksamhe-
ten drivs i stor utsträckning av 
lokala aktivister och föreningar, 
och UNICEF-medarbetarna 
fungerar närmast som mentorer 
och kunskapsförmedlare.

Barn och ungdomar får från 
början en viktig roll i arbetet, 
t.ex. med att kartlägga villkoren 
för barn och ungdomar, att ta 
fram en karta över lokalsamhäl-
let genom Google Earth och 
föra in olika sorters information. 
Tillsammans med alla som vill

delta arbetar de i ett lokalt forum 
där de gör en lista med mål för 
sitt arbete under de närmaste 
åren och för hur de ska arbeta för 
att uppnå målen. Medlemmar i 
UNICEF hjälper till att formulera 
mål som är möjliga att uppnå, att 
ta kontakter med behövliga insti-
tutioner och att förankra målen i 
kommunledningen.

Barns deltagande
Båda projekten handlar om att 
utveckla kunskap och förståelse 
för stadens förhållanden och för-
utsättningar bland barn och unga. 
Det handlar om att ge dem för-
måga och redskap att påverka och 
att delta i demokratiska processer. 
Det är samma andemening som 
fi nns i Barnkonventionen där det 
slås fast att barn och unga ska ha 
rätt att delta efter förmåga i alla 
beslut som kan komma att beröra 
dem. 

Jag kommer att tänka på 
verksamheter i Sverige där barn 
och unga har deltagit i fysisk 
planering. Finns det verksamhe-
ter med liknande långsiktiga mål 
och utvecklade former för att ge 
barn och unga redskap att delta 
i demokratiskt beslutsfattande 
i Sverige idag? Eller stannar det 
fortfarande vid enstaka projekt? 
Kan ungdomsråden, som en del 
kommuner inrättat, utvecklas så 
att en större andel av alla barn 
och unga kan bli delaktiga? Jag 
tror att vi har mycket att lära 
av de exempel jag fi ck ta del av 
i Porto Allegre och Rio. Om vi 
anser att medborgarinfl ytande i 
planering och beslutsfattande bör 
vara centralt i de demokratiska 
beslutsprocesserna i framtiden 
tror jag att vi borde börja med 
barnen, och hitta former som ger 
dem kunskap och möjlighet att 
delta så att de får erfarenheter av 
att det går att påverka.
                         Clarissa Kugelberg
               docent i kulturantropologi
          clarissa.kugelberg@ibf.uu.se

Låt barnen vara med i samhällsplaneringen!

Besök i Cìdade de Deus tillsammans 
med delegationen från Bangladesh
Foto: Clarissa Kugelberg
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2010 är Europaåret mot fattigdom 
och social utestängning. Även 
om länderna inom EU tillhör de 
rikaste i världen lever 17 procent 
av invånarna på tröskeln till fattig-
dom, det vill säga har en disponi-
bel inkomst som understiger 60 
procent av medianinkomsten i 
respektive land. I det nyligen av-
slutade forskningsprojektet ”Study 
on housing and exclusion: welfare 
policies, housing provision and la-
bour markets”, fi nansierat av EU:s 
program för sysselsättning och 
solidaritet (Progress, 2007–2013), 
undersöks vilka samband som 
fi nns mellan ekonomisk fattigdom 
och människors boendeförhållan-
den. Den svenska delen av studien 
har utförts vid IBF.

De länder som ingår i projek-
tet representerar olika typer av 
”välfärdsregimer”. Vi utgår här 
från de idealtyper för att organi-
sera välfärden som ursprungligen 
formulerats av den danske socio-
logen Gøsta Esping-Andersen, 
men vidareutvecklats av andra 
forskare. I projektet represente-
rar Nederländerna och Tyskland 
en korporativ regim, Portugal en 
rudimentär regim, Storbritannien 
en liberal regim, Sverige en social-
demokratisk regim och Ungern en 
postsocialistisk regim. Välfärds-
regimerna står också för olika sätt 
att organisera bostadsmarknaden. 
Exempelvis har Nederländerna 
och Storbritannien en stor social 
hyressektor, medan äganderätten 
dominerar i Ungern och Portugal. 
I Nederländerna, Storbritannien 
och Sverige är bostadsbidraget ett 
väsentligt inslag i bostadsmarkna-
den. Systemen för hyressättning 
varierar också mellan länderna.

Den grundläggande arbetshy-
potesen i projektet är att det fi nns 
ett samband mellan välfärdsregim 
och förekomsten av ekonomisk 
fattigdom, vilket i sin tur påver-
kar bostadskonsumtionen. Men 

bostadspolitiken kan mildra 
konsekvenserna av fattigdom och 
försvaga länken mellan ekonomisk 
fattigdom och bostadskonsum-
tion. Projektet baseras på analyser 
av data från Eurostats databas 
EU-SILC 2007 och från fokus-
gruppsintervjuer med politiker 
och tjänstemän inom bland annat 
socialtjänst och försäkringskassor.

Boendeförhållanden och 
fattigdom
I alla länder som vi studerat fi nns 
ett samband mellan ekonomisk 
fattigdom och boende – fattiga 
människor har i högre grad än 
andra dåliga boendeförhållanden. 
Men i länder där boendeförhållan-
dena överlag är goda, är de också 
goda för de fattiga. Detta beror 
dels på den allmänna inkomstni-
vån i dessa länder, dels på bo-
stadspolitiska interventioner. 

I länder med en hög andel 
äganderätt fann vi ett utbud av 
billiga bostäder, men till priset av 
trångboddhet och låg standard. 
I övriga länder används istället 
olika bostadspolitiska insatser för 
att undvika att fattigdom leder 
till dåliga boendeförhållanden. 
Vi fann att framförallt bostads-
bidrag är ett effektivt medel för 
att förbättra boendeförhållandena 
för de fattiga. Detta är tydligast 
i Storbritannien, Nederländerna 
och Sverige. Effekten av bostads-
bidraget framträder tydligast 
bland dem som lever i sociala och 
allmännyttiga bostäder. Att det 
fi nns sådana bostäder tycks också, 
i sig, minska sambandet mellan 
ekonomisk fattigdom och dåliga 
boendeförhållanden. Denna effekt 
är dock svagare än vad som fram-
kommit i tidigare forskning.

Våra resultat visar också på 
tydliga samband mellan bostads-
marknad och sysselsättning. För-
hållanden på bostadsmarknaden 
skapar hinder för rörlighet på 

Social housing i Rotterdam
Foto: Lena Magnusson Turner

arbetsmarknaden. Bostadsköer 
och relativa priser på äganderätt 
skapar barriärer för att fl ytta mel-
lan olika arbetsmarknader. Det 
fi nns också ett samband mellan 
arbetslöshet, utsatta bostadsområ-
den och framväxten av en kultur 
av fattigdom. I vissa länder leder 
detta till en ökad andel syssel-
satta i den informella ekonomin, i 
andra länder till långvarig arbets-
löshet. En viktig slutsats är att 
bostadsfrågor bör ges en större 
roll i EU:s strategi för att det ska 
löna sig att arbeta. Det är en stra-
tegi som skall åstadkomma större 
fl exibilitet på arbetsmarknaden 
utan att för den skull ge avkall på 
sociala mål och skydd. Här har 
bostadsbidrag och socialförsäk-
ringssystem viktiga funktioner att 
fylla. Men institutionella förhål-
landen på bostadsmarknaden kan 
vara ett hinder för denna strategi. 
Ett problem här är att människor 
med tillfälliga anställningar möter 
svårigheter att etablera sig på 
bostadsmarknaden.  Bostadsmark-
nadens tillpassning till förändrade 
villkor på arbetsmarknaden är 
därför en väsentlig fråga för den 
fortsatta forskningen. 
                 Lena Magnusson Turner 
                 professor i kulturgeografi                       
             lena.magnusson@ibf.uu.se

Ett internationellt forskningsprojekt om boende, 
välfärdspolitik och arbetsmarknad
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Hanif Bali, Moderata ungdomsförbundet

Ellinor Eriksson, Social-          
demokratisk ungdom

Magnus Andersson, 
Centerpartiets ungdomsförbund

I storstadsregionerna och i uni-
versitetsstäderna råder generell 
bostadsbrist vilket har skapat en 
trång bostadsmarknad särskilt 
för unga som ofta saknar kapital 
att investera i en bostad och som 
heller inte hunnit få ihop många 
ködagar hos bostadsförmedlingen. 
Att bo i andra och tredje hand är 
en verklighet för många unga och 
unga vuxna idag. Tiden man är 
ung har också sträckts ut i tiden, 
unga betecknas i vissa studier som 
personer i åldrarna mellan 16 och 
35 år. Den svåra bostadssituatio-
nen har därför inte bara betydelse 
för enskilda unga individer utan 
även för samhället i stort. Utan 
egen bostad kan exempelvis 
familjebildandet senareläggas och 
vissa unga ser sig tvungna att säga 
nej till en utbildningsplats eller 
ett jobb för att de står utanför 
bostadsmarknaden. 

Hur ungas situation på bostads-
marknaden skulle kunna underlät-
tas var en fråga som diskuterades 
på Bostadsmötet i Gävle den 
21–22 april 2010. Representanter 
för moderaternas, socialdemokra-
ternas, miljöpartiets och centerns 
ungdomsförbund gav sin syn på 
ungdomars bostadsproblem och 
hur de ska lösas. Det framkom en 
hel rad olika förslag på åtgärder.

• Mindre styrning från politiker och 
planerare

• Produktionssubventioner
• Färre regleringar
• ”Riktig hyra”
• Bygga om och rusta upp
• Minska kvalitetskraven
• Pressa priserna
• Bygga på höjden och öka tätheten
• Skatteneutralitet mellan olika upplå-

telseformer
• Inte bara bygga för unga, utan lita 

på vakanskedjor
• Subventionera mark för små lägen-

heter
• Hyresgaranti
• Öka ungas betalningsförmåga – höja 

bidragsdelen i studiemedlet, förenkla 
bostadsbidraget etc.

Det gick att urskilja två motstående 
politiska paketlösningar. Represen-
tanterna för miljöpartiets och soci-
aldemokraternas ungdomsförbund 
menade att staten måste ta ett större 
ansvar för att underlätta produktio-
nen av framförallt hyresrätter genom 
att exempelvis återinföra produk-
tionssubventioner och se över ungas 
betalningsförmåga. Representan-
terna för moderaternas och centerns 
ungdomsförbund menade däremot 
att staten borde träda tillbaka, det 
fanns för många detaljregleringar 
som styrde vad och hur det byggdes. 
Exempelvis ansågs planprocessen 
vara för långsam och standardkra-
ven på nyproducerade lägenheter 
vara för hög. En fri prissättning eller 
”riktiga hyror” som det benämndes 
efterfrågades också för att få fart

på hyresbyggandet. Från forskarhåll 
var det skönt att se att ungdoms-
partierna sprudlade av engagemang 
och att de kom med förslag på fl era 
olika slags lösningar. Det bör dock 
uppmärksammas att eftersom man 
är ung länge idag är gruppen unga 
väldigt heterogen. Om vi tittar på 
gruppen studenter till exempel, 
som ofta antas vara unga med små 
medel för bostadskonsumtion, visar 
Högskoleverket i en studie att av 
landets omkring 300 000 studenter 
är mer än hälften är över 24 år och 
en fjärdedel är över 29 år. 20 procent 
av studenterna har dessutom barn 
under 18 år. Att bara bygga små och 
billiga hyresrätter, antingen genom 
subventioner eller genom lägre stan-
dard, kommer därmed inte att lösa 
bostadsproblemen för alla som ryms 
i den heterogena gruppen unga och 
unga vuxna.
                             Emma Holmqvist 
                    forskare i kulturgeografi  
            emma.holmqvist@ibf.uu.se

Hur ska unga få tag i en egen bostad? Från Bostads-
mötet 2010 i Gävle

Frida Johnsson, Grön Ungdom
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I boken Den utvärderingstäta po-
litiken. Styrning och utvärdering i 
svensk storstadspolitik (Studentlit-
teratur, 2009) försöker vi bidra till 
en nyorientering av forskningen om 
utvärdering. Varför designas och 
genomförs utvärdering på ett visst 
sätt, med en viss typ av slutsatser 
och bedömningar, och inte på ett 
annat sätt, med potentiellt sett helt 
andra resultat? I boken lanseras och 
utvecklas en enkel idé: utvärderan-
det styrs av styrningsdoktrinen i den 
utvärderade insatsen.
 
Svensk storstadspolitik som fall
Vi prövar vår idé genom en under-
sökning av den svenska storstadspo-
litiken. Storstadspolitikens faktiska 
styrningsdoktrin kan inte beskrivas 
genom någon enskild idealtyp. 
Däremot visar sig olika idealtyper i 
kombination vara fruktbara för att 
förstå den tänkta styrningslogiken. 
Politiska mål formulerades för att ge 
en viss inriktning på politiken, men 
också för att fylla en mobiliserande

Storstadssatsningen och den utvärderingstäta politiken
forskardominerad utvärderings-
praktik kan måhända te sig för-
bryllande. Vi menar däremot att 
detta är en rimlig kombination av 
styrningsdoktrin och utvärdering 
när – som i storstadssatsningen – 
nätverksstyrningens funktionella 
snarare än participatoriska logik 
betonas.

Att lära av Storstadssatsningen
Storstadspolitikens utvärdering lär 
oss alltså inte bara en hel del om 
svårigheterna med att organisera 
storskaliga utvärderingssystem. 
Genom storstadspolitiken tvingas 
vi också fundera vidare och re-
formulera idéerna om hur statlig 
styrning kan vara tänkt att fungera 
och vad som är en lämplig utvärde-
ringsrespons på sådan styrning.
                                    Nils Hertting
        forskarassistent i statsvetenskap
                    nils.hertting@ibf.uu.se
                                    Evert Vedung
    professor emeritus i statsvetenskap
                   evert.vedung@ibf.uu.se

Tora Holmberg har snart arbetat ett 
halvår som forskarassistent i socio-
logi vid IBF. Så här skriver hon om 
sin forskning:

”Närmast innan jag kom till IBF, 
har jag arbetat på Centrum för 
Genusvetenskap, Uppsala. Där har 
jag bl.a. varit programkoordinator 
för forskningsprogrammet Genna: 
Nature/Culture and Transgressive 
Encounters, som satsar på att öppna 
genusvetenskapen mot naturveten-
skapen. 

Jag började på IBF som forskaras-
sistent i januari, och arbetar med ett 
projekt om djur i staden. Människors 
relationer till andra djur är ett spän-
nande område, kanske för att det är 
så fullt av motsägelser. Å ena sidan 
utnyttjar vi djur hänsynslöst som 
mat, försöksdjur, kläder, rekreation 
och underhållning, å andra sidan 
månar vi också om djur och upprörs 
när de far illa. Samma motstridiga

funktion. Vi konstaterar att stor-
stadssatsningen var ett engångsiniti-
ativ för att sätta igång en långsiktig 
horisontell, tvärsektoriell samver-
kan mellan offentliga sektorns ak-
törer och med de boende i utsatta 
bostadsområden, för att utveckla 
och förädla problembilder och 
målsättningar. I sinom tid tänktes 
de särskilda pengarna upphöra och 
satsningen implementeras, dvs. in- 
förlivas, i ordinarie processer och 
rutiner. Vi beskriver denna kombi-
nation som en vehikelidé i styrnings-
doktrinen. 

Storstadspolitikens utvärdering 
tolkar vi som en forskningsoriente-
rad relevansutvärdering. För utvär-
derarna spelade varken politiska 
mål eller brukarnas bedömningar 
någon stor roll. Istället använde de 
generella samhällsvetenskapliga 
teorier för att bedöma hur relevanta 
insatserna var för att åtgärda det 
underliggande problemet.

 Denna kombination av starka 
inslag av nätverksstyrning och en

Ny forskare vid IBF sociala identitet. Andra stör sig 
väldigt på att fåglarna skräpar ner 
och väsnas, och kanske klagar hos 
miljökontoret eller skriver insända-
re till lokaltidningen. Ett annat ex-
empel som många känner igen rör 
lösspringande husdjur, där liknande 
motstridiga poler återfi nns. De som 
är satta att hantera samma konfl ik-
ter har en svår uppgift, och projek-
tet är tänkt att bidra till förbättrad 
policy i dessa frågor (vilket gagnar 
både människor och djur i staden), 
genom att ge ökad kunskap om de 
processer som gör att vissa rela-
tioner blir konfl iktfyllda. Akade-
miskt har jag tidigare arbetat med 
människa/djur-relationer i olika 
projekt, nu senast handlade det om 
dilemman med transgena djur – om 
djurförsök med genetiskt modi-
fi erade möss. Men engagemanget 
har jag burit med mig sedan jag var 
liten, och privat går mycket av min 
lediga tid till djurintressen (främst 
hundar och hästar)”.            

förhållningssätt gäller för djur i sta-
den: de får inte bli för många, eller 
befi nna sig på fel platser vid fel 
tidpunkt, samtidigt som de också 
tillför något vi tycker oss sakna, en 
dimension av äkthet som en kon-
trast till den moderna och civilise-
rade staden. Ett exempel är urbana 
fåglar, där en del människor nästan 
dagligen går till parken för att mata 
dem, fåglarna blir så att säga en del 
av både platsens och individens
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Cecilia Enström Öst, Institutet 
för Framtidsstudier och IBF, 
disputerade den 20 maj 2010 i 
nationalekonomi med avhand-
lingen Housing Policy and Family 
Formation. Fakultetsopponent 
var professor Mats Wilhelmsson 
vid KTH, Stockholm.

Jordi Jofre Monseny har den 
1 maj 2010 anställts som 
forskare i nationalekonomi.

Lennart Räterlinck har den 1 april 
2010 anställts som doktorand i 
sociologi.

Områdesnämnden för HUMSAM 
har tilldelat Uppsala universitets-
bibliotek två miljoner kronor i en 
särskild insats för förvärv av lit-
teratur/media. Vi har då beslutat 
att köpa in följande:
Backfiles på alla ”Environment 

and Planning” tidskrifter. 
Lexis Nexis 
International Law Reports  
The Hague Academy Collected 

Courses Online  
Emerald eBook Archive Package 
International Encyclopedia of 

Housing and Home
                          Ingalill Halvarsson
Bostadsforskningsbiblioteket i Gävle

IBF har under längre tid haft syste- 
matisk forskning kring invandringen 
till Sverige och dess befolknings-
geografi ska, socioekonomiska och 
politiska konsekvenser. Mycket 
av forskningen har fi nansierats av 
svenska och europeiska forsknings-
råd, vilket gjort att vi kunnat arbeta 
med större forskningsresurser än 
vad som ryms inom vårt årliga 
fakultetsstöd. Det senare garanterar 
förvisso långsiktighet och är avgö-
rande för utvecklandet av grund-
forskningen. För att kunna behålla 
duktiga yngre forskare (post-doc), 
få större volym på doktorandre-
kryteringen, kunna bygga större 
databaser och möjliggöra ett aktivt 
deltagande i konferenser världen 
över är den externa fi nansieringen 
emellertid av avgörande betydelse. 
Den innebär också med automatik 
att vår forskningskvalitet prövas i 
konkurrens med andra. 

IBF har under det senaste halvåret 
erhållit två större externa forsk-
ningsanslag som ger strategiska 
resurser att ytterligare utveckla vår 
s.k. IMER-forskning (internationell 
migration och etniska relationer). 
IMER-forskning bedrivs vid ett stort 
antal svenska och utländska univer-
sitet och högskolor. I konkurrens 
med 16 andra programansökningar 
valde Forskningsrådet för arbets-
liv och socialvetenskap (FAS) att 
ge IBF ett av två programanslag. 
Förutsatt att vi förvaltar medlen väl 
innebär det basstöd i tre plus tre år. 
Bakom ansökan stod ett femtontal 
forskare vid IBF men också vid ett 
par ämnesinstitutioner i Uppsala 
(statsvetenskap och nationaleko-
nomi).  Vi har en ledningsgrupp för 
forskningsprogrammet, bestående 
av ämnesprofessorerna i kulturgeo-
grafi  (Roger Andersson), national-
ekonomi (Matz Dahlberg), sociologi 
(Mats Franzén) och statsvetenskap 
(Bo Bengtsson). Per Gustafson, fors-
kare i sociologi, fungerar som pro-
grammets sekreterare och ansvarar 
bland annat för seminarieprogram-
met. Bland de teman vi avser att

met. Bland de teman vi avser att 
fokusera på ryms forskning om 
boendesegregation och grannskaps-
effekter, föreningsliv, urbanpolitik, 
integration på arbetsmarknaden, 
fl yktingmottagande, diskriminering 
m.m. Den intresserade kan via IBFs 
hemsida nå mer information om 
forskningsfrågorna, forskargruppen, 
seminarieverksamheten, publicering 
mm  (http://www.ibf.uu.se/diver-
sity/pres-sv.html ).

Vid sidan av FAS-stödet har IBF 
genom ett samarbete mellan olika 
statliga forskningsråd i Europa 
(NORFACE) fått del av en om-
fattande satsning som nu görs på 
forskning om migration och etniska 
relationer (”Migration in Europe 
– Social, Economic, Cultural and 
Policy Dynamics”). NORFACE har 
efter ett ansökningsförfarande där 
240 grupper ansökte om forsknings-
medel givit stöd till 12 forskarkon-
sortier och bland dessa fördelat 
cirka en kvarts miljard kronor för 
fyraårsperioden 2010–13 (se http://
www.norface.org/index.html). IBFs 
kulturgeografer har utvecklat ett 
samarbete med kollegor i Dan-
mark, Finland och Norge och vår 
ansökan ”Nordic welfare states and 
the dynamics and effects of ethnic 
residential segregation (NODES)” 
tillstyrktes. Vi får nu möjlighet att 
i ett större projekt, involverande en 
doktorand (Lina Bergström) samt 
seniora och yngre forskare (Roger 
Andersson, Lena Magnusson Tur-
ner, Emma Holmqvist) i ett nord-
iskt jämförande perspektiv studera 
fl era viktiga segregationsrelaterade 
frågor. Även om de nordiska väl-
färdsstaterna i ett vidare europeiskt 
perspektiv är relativt likartade fi nns 
stora skillnader i invandringspo-
litik, integrationspolitik och inte 
minst bostadspolitik. Vad dessa 
skillnader och likheter innebär för 
segregationsdynamik och etniska 
integrationsprocesser ska studeras i 
fem steg, varav det första har inletts 
under 2010.
       Roger Andersson, prefekt vid IBF
               roger.andersson@ibf.uu.se
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Institutet för bostads- och urbanforskning vid Upp-
sala universitet (IBF) inbjuder till det årliga nordiska 
NSBB-seminariet om urbana frågor och bostadsfrågor 
i Gävle 22–24 september 2010. 

Syftet med seminariet är att deltagarna ska få en 
överblick över forskningen inom fältet och ges tillfälle 
att diskutera sina arbeten med intresserade kolleger. 
Största delen av tiden ägnas därför åt arbetsgrupper 
med presentationer, förberedda kommentarer och dis-
kussion. I programmet ingår också två plenarsessioner 
samt gemensamma kvällsarrangemang.

Seminariespråk är danska, norska, svenska och 
engelska. Vi planerar sex arbetsgrupper på följande 
teman:

1. Naturen i staden
Seminarieansvariga: Terry Hartig och Tora Holmberg 

2. Bostads- och urbanpolitik
Seminarieansvariga: Bo Bengtsson och Anders Lind-
bom 

3. Bostäder, fastigheter och urban ekonomi
Seminarieansvariga: Matz Dahlberg och Bo Söderberg

4. Boendesegregationens och integrationens dynamik
Seminarieansvariga: Roger Andersson och 
Lena Magnusson Turner

5. Den hållbara staden
Seminarieansvariga: Clarissa Kugelberg och
Eva Sandstedt

6. Styrning, organisering och motstånd i staden
Seminarieansvariga: Mats Franzén och Nils Hertting

Frågor om arbetsgrupperna kan ställas till kontakt-
personerna. Frågor om praktiska angelägenheter kan 
ställas till Christina Kjerrman-Meyer 
(christina.kjerrman_meyer@ibf.uu.se).

Mer information arbetsgrupper, program och praktiska 
upplysningar om seminariet fi nns både på svenska och 
engelska på IBF:s hemsida: 
http://www.ibf.uu.se/ 
http://www.ibf.uu.se/index_eng.html.
Välkomna alltså att skicka in er anmälan – och väl-
komna till Gävle i september!

Roger Andersson  Bo Bengtsson  Clarissa Kugelberg

NSBB 2010

Nordiskt seminarium om bostads- och urbanforskning 
22–24 september 2010


