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Språktest och invandrarnas
integration i samhället

V

alet är över. Det blev ingen stor dramatik, med
vissa undantag. Det skedde stora ommöbleringar inom det borgerliga blocket, samtidigt som
vissa vänsterväljare förefaller ha återgått till det socialdemokratiska hemmet. I Stockholm skiftades,
såvitt kan bedömas, makten över från en borgerlig
koalition till en socialdemokratiskt ledd koalition.
Sittande på den vetenskapliga taburetten är det
lätt att ondgöra sig över valrörelse och politiker. Det
är lätt att raljera över en viss ytlighet i valet av frågeställningar ända tills man inser att media har en
inverkan på valet av dagordning och förenklar och
sållar bort de frågor som når offentlighetens ljus.
I denna valrörelse kom integrationsfrågorna att
få en framträdande plats. Det skedde bland annat
genom att ett av våra riksdagspartier lanserade en
till synes populistisk idé om att kunskaper i svenska
borde ställas som villkor för medborgarskap. Motståndarna hävdade med emfas att det är ett orimligt
krav att ställa på invandrare, som ofta har en dålig
kontakt med samhället och har små möjligheter att
tillgodogöra sig den ofta undermåliga undervisningen i svenska språket.
Inom detta område driver IBF sedan länge en
brett anlagd forskning. Har vi något att bidraga med
i språkfrågan? Kanske inte i bör-frågan. Det faller
inom politikens område.
Forskningen visar emellertid att goda språkkunskaper är viktiga för en framgångsrik integration
i det svenska samhället. Detta argument får särskild
tyngd inom den växande kunskapsindustrin i samhället som ställer långt högre krav på goda språkkunskaper än lågbetalda och manuella arbeten gör.
Forskningen visar dock att det omvända gäller
i kanske än högre grad: vårt vackra språk lärs bäst
in i en arbetssituation eller i dagliga kontakter med
svensktalande, till exempel i skolan eller i ett av fåtaliga bostadsområden där svenskar och invandrare
kommer i daglig och naturlig kontakt med varandra.
Av detta följer att goda språkkunskaper blir en följd
av en framgångsrik integrationspolitik, med integration i arbetslivet som den kanske viktigaste
framgångsfaktorn.

Språkkravet, som ett sätt att främja integrationen i samhället, baseras därför i hög grad på en felsyn: orsak och verkan blandas ihop. Anledningen
till att kravet möttes med en sådan entusiasm är inte
bara en vällovlig önskan om att underlätta
invandrarnas integration i samhället, utan kanske
också ett utslag av xenofobi: gör invandrarna lika
oss så fort som möjligt, för då blir de mindre hotande.
Vad säger invandrarna själva? Även här finns
det mycket forskning. Den bild som framträder är
splittrad, men i grunden anser de flesta invandrare
att språket är helt avgörande för integrationen i samhället, även om den delvis framtvingade och kanske
ibland självvalda isoleringen, gör språkinlärningen
minst sagt komplicerad.
Forskningen visar också att det sätt som vi
svenskar bemöter invandrarna på har stor betydelse
för viljan till integration i samhället. Wallraffandet i
valstugorna sände en kuslig signal till många invandrare: vi är välvilliga i våra publika framträdanden, men skrapa lite på ytan så kommer främlingsfientligheten, och flatheten mot främlingsfientligheten, fram.

Ett gott exempel på gamla och nya svenskar som
arbetar mot samma mål.

Här slutar forskningen, för här tar den goda
politiken vid. Låt oss hoppas att den instundande
mandatperioden bjuder på en effektiv integrationspolitik som både riktar sig mot arbetsmarknaden
och bostadsmarknaden.
>>>
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Stipendium till doktorand
vid IBF

Till sist: så var det situationen i Stockholm,
där den nya regeringen lovar att bygga hyresbostäder för vanligt folk. Det skall bli spännande
att se hur det skall gå att bygga sådana bostäder
utan stora subventioner i en situation med höga
byggkostnader, begränsande bruksvärdeshyror
och högt ställda förväntningar från hushåll med
små resurser och ett stort behov av bostad.

Stiftelsen för
kunskapsfrämjande
inom turism har tilldelat Thomas Niedomysl, doktorand i kulturgeografi vid IBF,
ett forskningsstipendium på 90 000 kr
för att studera ”Turismens betydelse för
flyttningar och attraktivitet”.
Det tycks bli allt viktigare för de svenska
kommunerna att locka människor till sig, både
som inflyttare och turister. Turismen har under
flera år saluförts som en viktig framtidsbransch
och det är av intresse att studera vilka samhälleliga effekter turismsatsningar har.
Kommunernas befolkningsutveckling är
ständigt föremål för diskussioner och ses av vissa
som rena överlevnadsfrågor, när det för andra
handlar om att skapa förutsättningar för en positiv utveckling i en allmän bemärkelse.
Syftet med denna studie är att undersöka
sambandet mellan turism och flyttningar. Det är
tänkbart att ett attraktivt turistutbud även är attraktivt för potentiella inflyttare. Motiven till
flyttningar har under senare år börjat förändras,
från att arbete har varit det dominerande skälet,
till att andra värden såsom livskvalitet eller
nöjes- och kulturutbud fått en större betydelse för
var människor vill bosätta sig.
Studiens forskningshypotes är: Kommuner
som är framgångsrika inom turistnäringen är
också framgångsrika vad gäller förmåga att attrahera inflyttare. Skulle hypotesen kunna verifieras
innebär detta viktiga kunskaper för kommunernas
utvecklingsplanering. Två faktorer pekar mot att
hypotesen skulle vara rimlig: människor flyttar
sällan till platser som de inte har någon kunskap
om och turistattraktioner ökar platsens allmänna
attraktivitet.

- Bengt Turner, prefekt

Tjänsteläge
Cecilia Enström, som tidigare arbetat som forskningsassistent vid IBF, är från den 1 september
antagen som doktorand i nationalekonomi. Cecilia kommer dock att kombinera detta med
25% tjänstgöring som forskningsassistent.

Erhållna projektmedel
Projektmedel har erhållits från:
Taylor & Francis AB, 47 200 kr i royalty 2001
för Housing, Theory and Society. Redaktör är
Jim Kemeny.
Hyreskommittén Uppsala kommun, 75 000 kronor för enkät om hushållens attityder till bostäder och bostadsområden i Uppsala.
Fonden för Forskning och Utveckling, Hyresgästföreningen, 215 000 kr för projektet ”Stadsförnyelse som samverkansprojekt - ett
hyresgästperspektiv”. Projektledare är Bo
Bengtsson.
Nordiska samarbetsnämnden för samhällsforskning (NOS-S), 277 000 • för projektet ”Varför
så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande
historiskt ljus”, Bo Bengtsson, IBF, tillsammans med Erling Annaniassen, Norsk Institutt
for forskning om oppvekst, velferd og aldring
(NOVA); Lotte Jensen, Institut for statskundskab, Københavns universitet; Hannu
Ruonavaara, Sociologiska institutionen, Åbo
universitet och Jón Rúnar Sveinsson, Urbanforskningscentret vid Islands universitet.
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Kommunal politik i
kvinnohänder.
Gävle i jämförelsens ljus
Denna rapport handlar om kvinnors närvaro och
inflytande i kommunalpolitiken i Gävle under
1900-talet, i relation till mäns. Det material som
använts är huvudsakligen handlingar från kommunens arkiv och Folkrörelsearkivet, lokalpressen och intervjuer. Projektet har finansierats med
anslag från Forskningsrådsnämnden.
I Gävle har kvinnor funnits i fullmäktige sedan 1911. Under långa perioder hade folkpartiet,
högern och deras föregångare högre andel kvinnor i sina fullmäktigegrupper än socialdemokraterna. På 1970-talet hade centerpartiet en hög andel kvinnor; senare har miljöpartiet och vänsterpartiet legat högst. De borgerliga kvinnorna
ställde högre krav, fick mer stöd och mötte mindre motstånd från sina partibröder än de socialdemokratiska kvinnorna. En förklaring till de borgerliga kvinnornas bestämda uppträdande kan
vara deras utbildningsnivå och yrkesverksamhet:
de socialdemokratiska kvinnorna hade mer sällan
längre utbildning och var ofta hemmafruar. För
socialdemokratiska män kan en politisk karriär ha
varit mer attraktiv än för borgerliga, särskilt i den
socialdemokratiskt styrda kommunen Gävle.
Kvinnor drev under lång tid främst sociala
frågor men de har under de senaste decennierna i
hög grad tagit initiativ i miljöfrågor. Män har under 1990-talet mer än kvinnorna tagit upp sådant
som rör fysisk planering, trafik och idrott. Kvinnor fanns under lång tid främst i t ex fattigvårdsstyrelse och socialnämnd, med inriktning på vård,
skola och omsorg. Män dominerade länge i byggnadsnämnden och kommunala bostadsföretags
styrelser men på 1990-talet har en utjämning
skett. Byggnads- och miljönämnden fick 1998 en
majoritet av kvinnor och även kvinnor som ordförande och vice ordförande.
Undersökningar visade att politiska frågor
hade en könsdimension och att kvinnor haft ett
väsentligt inflytande i politiken under hela 1990talet. I vissa partier och vissa frågor samvarierade
mäns och kvinnors uppfattningar, i andra fanns
skillnader mellan män och kvinnor.

Ozonhålet globalt, nationellt, lokalt
Sverige som föregångare
Politiken för att rädda ozonskiktet saknar motstycke i det nutida miljöarbetet. Sverige tog täten
och blev raskt världsledande på att byta ut kylskåp och sprejgastuber. Boken visar hur svenska
staten, företag och kommuner för första gången
förverkligade ett globalt miljöavtal. Ozonpolitiken är en historia om framgång. Varför ville
Sverige vara en föregångare och inte en eftersläntrare?

Lokala aktörer som föregångare
Varför skulle Örnsköldsvik och Mariestad engagera sig för ozonhålet över Antarktis? En del
kommuner började arbeta för att rädda ozonskiktet innan det fanns en global politik och
innan Sverige nationellt infört ett ozonprogram.
Varför valde beslutsfattarna i Kiruna, Helsingborg och Linköping att försöka rädda ozonskiktet
runt jorden trots att detta belastade de lokala
skattebetalarna och ökade kostnaderna för företagen? Varför avvecklade t ex Electrolux freonerna
i sina kylskåp fortare än de egentligen behövde?
Boken Ozonhålet är skriven av Evert Vedung som
är verksam vid IBF och Erik Klefbom som är
miljöjournalist på tidningen Miljöaktuellt som
ges ut av Naturvårdsverket. Den är utgiven på
Liber förlag och kan beställas på www.liber.se.

- Gärd Folkesdotter
Läs mer i forskningsrapporten - nr 2002:3. För
beställning, kontakta Susanne Haga, telefon 026420 65 03 eller e-post Susanne.Haga@ibf.uu.se
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UGIS och RESTATE –
en presentation av två EUfinansierade forskningsprojekt

långsiktigt samarbete. Arbetsgruppens resultat
publicerades i bokform (Hans Thor Andersen and
Ronald van Kempen (eds), 2001, Social
exclusion, social fragmentation and urban
governance. Aldershot: Ashgate), innehållande
bidrag av bl.a. Ingemar Elander, statsvetare från
Örebro universitet, och undertecknad).

Institutet för bostads- och urbanforskning har
under senare år förstärkt forskningssamarbetet
med kollegor verksamma i andra europeiska länder. En del av detta samarbete skapas genom det
nätverksbygge som kontinuerligt sker inom
ENHR (European Network for Housing
Research). Annat föds ur mer disciplinorienterade nätverk och i bägge fallen har olika typer
av EU-finansiering skapat nya förutsättningar
för planering och genomförande av komparativ
internationell forskning.
De två forskningsprojekt som beskrivs
nedan, i vilket undertecknad leder de svenska
projektdelarna, har uppstått genom ett geografoch urbansociologidominerat nätverk, som byggdes upp inom ramen för en EU Cost aktion (A9;
internt kallat ”Cost-Civitas-nätverket”) som på
franskt initiativ drogs igång 1995. Det fanns en
förhistoria i form av ett European Science
Foundation-program (RURE), som - med prof.
Sture Öberg och prof. Anders Malmberg vid

UGIS

Samtidigt som Cost-aktionen avslutades (år
2000) fick större delen av dess ingående forskare
klartecken för ett stort komparativt EU-finansierat projekt, UGIS (Urban Governance, Inclusion
and Sustainability). Forskarkonsortiet, som leds
av sociologen Jan Vranken, Antwerpen, består av
elva forskargrupper från sammanlagt nio länder
(Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige, Tyskland och Ungern). I
fokus för forskningen står den selektiva, områdesbaserade urbanpolitik som under 1980- och
1990-talet växte fram i flertalet västeuropeiska
länder. Den svenska storstadspolitiken, som lanserades 1999 med syfte att bryta segregationen,
är en relativt typisk exponent för dessa områdesbaserade program, och de svenska delstudierna
har fokuserat på storstadspolitiken i två av de tre
storstadsregioner som berörs av den (Stockholm
och Göteborg). I varje
land valdes två bostadsområden i två
städer, vilket gör att
projektet inalles har
studerat 38 bostadsområden i sammanlagt 19 städer (3 holländska och annars
två i vardera land).
För svensk del har
Tensta och Husby i
Stockholm samt
Norra Biskopsgården
Bilder från bostadsområdet Hjällbo. Foton: Camilla Palander
och Hjällbo i Göteborg studerats. Den svenska delen innehåller en
kulturgeografiska institutionen i Uppsala i leviss medfinansiering från Storstadsdelegationen
dande roller - undersökte pågående regionala och
och vi har under arbetet fått en mycket god reurbana förändringsprocesser i Europa under
spons från personer centralt i Stockholm (integra1990-talets första hälft. Cost-aktioner innehåller
tionsförvaltningen) och Göteborg (stadsledningsinga forskningsmedel, men väl ganska generösa
kontoret) samt inte minst från en rad lokalt verkvillkor för just nätverksbyggande. Cost Civitassamma aktörer.
aktionen fokuserade på temat ”Transformation of
European cities and urban governance” och särKomparativ idé
skilt en av de tre arbetsgrupper som formerades
Projektets komparativa idé har drivits längre än
(”Fragmentation, social cohesion and urban
vad som är vanligt i internationella projekt. Förgovernance”), kom att leda till ett fastare och mer
utom att varje nationellt forskarteam gjort sed-

4

vanliga analyser av
politiken, städerna
och implementeringen
i stadsdelarna har ett
ambitiöst korsutvärderingselement
förts in i analysen. I
mindre grupper representerande åtminstone
tre forskare från annat
land har politiker och
tjänstemän berörda av
programmet
Bilder från bostadsområdet Norra Biskopsgården. Foton: Camilla Palander
intervjuats under en
fältvecka. Jag och Ingemar Elander (som liksom
mässigt, personalmässigt och delvis också metotidigare ingår i samarbetet) tillbringade i våras en
diskt relativt likt UGIS, men inkluderar fler länvecka i Danmark (Randers och Köpenhamn) och
der från Östeuropa (Frankrike, Italien, Nederlänen vecka i Spanien (Madrid och Barcelona) för
derna, Polen, Slovenien, Spanien, Storbritannien,
att på plats konfrontera den lokala forskarSverige, Tyskland och Ungern). För svensk del
gruppen och aktörer med en central roll i de lodeltar IBF med fortsatta studier av Tensta och
kala områdessatsningarna med våra kritiska fråHusby. Eva Öresjö vid Blekinge Tekniska höggor. Som förberedelse fanns en gedigen dokuskola studerar Råslätt och Oxnahaga i Jönköping
mentation presterad av respektive forskarteam.
och Sverige, tillsammans med initiativtagaren i
På samma sätt besöktes Sverige av ett sådant
Holland (prof. Ronald van Kempen, Utrecht),
korsutvärderingsteam. Allt dokumenteras och
deltar således med två forskningsinstitutioner.
analyseras och läggs sedan till grund för författandet av en handbok i vad policy-aktörer bör
Grundfrågor
tänka på i lanseradet och genomförandet av detta
Projektets grundfrågor handlar som framgår av
slags områdesinriktade interventioner. Handborubriken om de stora bostadskomplexens problem
ken är den i EU:s ögon mest angelägna produkt
och möjligheter. I Sverige känner vi dessa områsom avkrävs projektet. För forskarna tar handboden som ”miljonprogramområden”, trots att de
ken mycket tid - den skrivs tillsammans och
stora hyreshusdominerade komplexen inte i sig
utkasten diskuteras nu under hösten med de bedominerade byggandet under miljonprogrammet.
rörda i varje land och i mars nästa år presenteras
Det vi har av storskaliga bostadsområden är dock
slutprodukten vid en konferens i Bryssel eller
till dominerande del från miljonprogrammets tid.
Antwerpen. Forskarna har förstås också för avProjektet fokuserar på områdenas utveckling sesikt att rapportera resultaten av analyserna på ett
dan de byggdes men framför allt syftar det till att
mer traditionellt akademiskt vis (tidskriftsartiklar,
analysera olika typer av interventioner (fysiska
böcker) och vid IBF deltar doktoranden i kulturoch sociala) som lanserats för att komma till rätta
geografi Camilla Palander i projektet, och
med deras närmast kroniska placering i botten av
avrapporterar om ett par år sin del i form av en
städernas attraktivitetshierarki. EU har givetvis
doktorsavhandling. En hel del resultat av projekgivit projektet sitt stöd för att bidra till att finna
tet finns redan tillgängliga för nedladdning och
långsiktigt hållbara sätt att utveckla dessa områden intresserade kan följa projektets hittillsvaden och undvika förslumningstendenser. Projekrande resultat och dess slutfas genom att söka sig
tet kommer att kunna följas på en egen hemsida
till http://www.ufsia.ac.be/ugis/.
så snart en sådan kommit på plats. En sådan länk
kommer att placeras på Roger Anderssons
RESTATE
hemsida (http://www.ibf.uu.se/PERSON/roger/
Den första oktober 2002 startar ännu ett forskroger.html). Det är sannolikt att ytterligare en
ningsprojekt med EU-stöd från 5:e ramprogramforskare eller doktorand rekryteras till IBF-miljön
met, nämligen RESTATE (Restructuring Largeför att delta i projektarbetet.
scale Housing Estates in European Cities: Good
Practices and New Visions for Sustainable
- Roger Andersson
Neighbourhoods and Cities. Det är storleksProfessor i kulturgeografi vid IBF
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Varför så olika? Nytt forskningsprojekt om nordisk
bostadspolitik

historisk kedja från början av 1900-talet till situationen i dag. I ett nästa steg kontrasteras dessa
fem historiska kedjor mot varandra i syfte att
identifiera vid vilken punkt länderna ”valt” olika
vägar och att analysera vilka förklaringarna kan
ha varit till dessa skilda vägval. På så sätt kommer de olika länderna att fungera som ett slags
kontrasterande relief till varandra, både då det
gäller de enskilda besluten och utvecklingen i
stort. Den systematiska och teoristyrda rekonstruktionen av den historiska utvecklingen i de
olika ländernas skall förhoppningsvis även göra
det möjligt att formulera mera generella teser om
vilka mekanismer som styr bostadsförsörjningens
utveckling i ett land.
Projektet finansieras av Nordiska samarbetsnämnden för samhällsforskning (NOS-S) som
är ett samarbetsorgan mellan de samhällsvetenskapliga forskningsråden i de nordiska länderna.
Arbetet genomförs under treårsperioden 2003 2005. Det kommer att resultera i en bok på
svenska och en mera principiellt hållen skrift på
engelska. I anslutning till publiceringen av dessa
arbeten planeras seminarier och konferenser
kring resultaten.

De fem nordiska länderna brukar uppfattas som
tämligen lika varandra, såväl kulturellt och ekonomiskt, som i fråga om välfärdspolitikens inriktning och utformning. Ändå skiljer de sig åt väsentligt då det gäller bostadspolitiken; man kan
nästan tala om fem olika bostadspolitiska modeller. I Danmark har bostadspolitiken i huvudsak
riktats mot hyresboendet, framför allt genom allmännyttiga bostadsföretag, vilka organiserats
som fristående enheter med lokal självstyrelse för
hyresgästerna, så kallad ”beboerdemokrati”.
Även i Sverige har bostadspolitiken främst förverkligats via hyresrätt och allmännyttiga bostadsföretag. Till skillnad från sina danska motsvarigheter ägs och kontrolleras dessa företag av
kommunen. I Sverige finns även en stor kooperativ bostadssektor. I Norge har den sociala bostadspolitiken förknippats med individuellt och
inte minst kooperativt ägande, och de sociala
hyresbostäderna utgör en mycket liten andel av
beståndet. Även på Island har ägarboendet använts som medel i bostadspolitiken, här med
starka inslag av självbyggeri. I Finland slutligen
har bostadspolitiken inte haft någon klar inriktning på bestämda ägande- och upplåtelseformer.
Hur skall man då förklara dessa skillnader?
Att undersöka det är syftet med projektet ”Varför
så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus”, som kommer att genomföras av Bo
Bengtsson, statsvetare vid IBF, tillsammans med
fyra nordiska kolleger: historikern Erling
Annaniassen vid Norsk Institutt for forskning om
oppvekst, velferd og aldring (NOVA) i Oslo,
statsvetaren Lotte Jensen vid statsvetenskapliga
institutionen i København samt de båda sociologerna Hannu Ruonavaara vid sociologiska institutionen i Åbo och Jón Rúnar Sveinsson vid
Urbanforskningscentret vid Islands universitet.
Samtliga projektmedarbetare har tidigare publicerat historiskt inriktade arbeten om bostadspolitiken i respektive land.
Projektet har en historisk inriktning, och avsikten är att analysera de politiska spelen kring de
beslut som varit kritiska för den fortsatta utvecklingen av bostadsförsörjningen i respektive land.
Med dessa kritiska beslut som viktigaste länkar
rekonstrueras för varje land en sammanhängande

Ny forskare
Kenny Jansson är från och med hösten 2002 anställd som doktorand i kulturgeografi. Kenny har
en magisterexamen i kulturgeografi från Uppsala
universitet. Han är knuten till Roger Anderssons
projekt om skapandet av svenskglesa bostadsområden där han skall ägna sig åt nätverksgenererade flyttningar.
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