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Valåret 2014 står för dörren och 
svensk bostadspolitik debatteras 
i en omfattning, och i ett tonlä-
ge, som vi inte har varit i närhe-
ten av på decennier. Hur ökar vi 
byggandet? Vem ska bekosta re-
noveringarna? Och hur ska bo-
endesegregationen kunna mot-
verkas? På IBF är detta frågor 
som alltid har varit levande och 
vi känner glädje över att de nu 
också blir föremål för en bred 
samhällsdebatt. I detta num-
mer av nyhetsbrevet ger kultur-
geografen Brett Christophers 
ett bidrag till debatten om det 

svenska bostadssystemet genom 
att beskriva det som en monst-
ruös hybrid av politisk reglering 
och nyliberalism, med brist på 
hyresrätter och höga priser på 
bostads- och äganderätter som 
främsta kännetecken. Ett annat 
bidrag ges av statsvetaren Bo 
Bengtsson, som ställer frågan 
om den nya lagstiftningen för 
allmännyttan, i kombination 
med förändringar i bruksvärdes-
systemet, utgör början på slutet 
för den generella svenska poli-
tiken utan behovsprövad ”social 
housing”.     Läs mer på sidan 3.                           

Är det svenska bostads-
systemet i kris?
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En av de mest uppmärksammade 
kommunalpolitiska konflikterna 
under året har varit den runt ut-
försäljningen av Botkyrkabyggens 
1300 lägenheter på Albyberget. 
Stora uppslag i rikspressen, in-
slag på teve och i radions nyheter 
och sociala medier har diskuterat 
konflikten. ”Alby är inte till salu” 
bildades för att förhindra utför-
säljningen, efter att kommunen 
beslutat om försäljningen utan att 
frågan varit föremål för dialog med 
de boende. En från början mindre 
grupp av unga invånare växte till 
en stor proteströrelse som samlade 
över 6500 namnunderskrifter för 
att få till stånd en folkomröst-
ning. Senare underkändes 2000 av 
rösterna av kommunens valnämnd, 
men innan rösterna räknats presen-
terades en privat köpare och kom-
munfullmäktige röstade slutligen 
för utförsäljningen till stor besvi-
kelse och ilska hos många invånare. 
Unga Botkyrkabor som engagerat 
sig mot försäljningen förklarar 
att kommunen uppmanar dem 
att engagera sig i frågor som rör 
närmiljön, men med kommunens 
agerande har deras dialogsatsning 
förlorat all trovärdighet.
   Botkyrka kommun är känd för 
sitt ambitiösa arbete för att invol-
vera medborgarna i planering och 
beslutsfattande. Kommunen har 
det uttalade målet att stimulera det 
demokratiska samtalet och un-
derlätta för alla att påverka sam-
hällsutvecklingen. Demokrati och 
delaktighet är nyckelbegrepp för 
kommunens politik och strategin 
behandlar hela den politiska och 
kommunala organisationen. Så hur 
kan vi förstå att konflikten utveck-
lades i Botkyrka?
   En förklaring kanske ligger just i 
ambitionen att engagera invånarna. 
Ur kommunens arbete med att för-
verkliga detta växer en möjlighets-
struktur fram som både innefattar 
ett nytt sätt att tänka om medbor-
garnas roll i beslutsprocessen och 
konkreta resurser för att genomföra

dialoger. Detta skapar för-
väntningar bland invånarna på 
medinflytande över kommu-
nala frågor, kanske i synnerhet 
i frågor som har stor betydelse 
för dem. Arbetet för folkomröst-
ningen kan ses i detta ljus, som 
ett demokratiskt arbete i linje 
med ett tänkande som kampan-
jens deltagare möter i Botkyrka. 
Besvikelsen och ilskan rör ett 
beslut som de uppfattar har skett 
i strid mot målsättningen att föra 
dialog med invånarna, men som 
rimmar med föreställningen att 
politikerna inte lyssnar på föror-
tens befolkning.    
   Ett annat svar på frågan hand-
lar om själva dialogpolitikens 
innehåll och mål. En tydligt 
uttalad målsättning är att den är 
ett komplement till den repre-
sentativa demokratin, men en 
annan är att invånarna också ska 
kunna påverka beslut och planer. 
Relationerna mellan beslutsfat-
tandet i de representativa orga-
nen och samverkan i dialogerna 
framstår som oklara. Betydelsen 
av en dialog kan först spåras om 
den sätts in i hela den besluts-
process som den ingår i. Det är 
inte underligt om det finns olika 
förväntningar på vad medinfly-
tande innebär. 
   Utrymmet för deltagande är 
inte neutralt utan skapas genom 
maktrelationerna i omvärl-
den. Sociologen John Gaventa 
föreslår att vi kan förstå detta 
bättre genom att skilja mellan 
tre olika rymder. Den första är 
den ”stängda” där beslut fattas i 
en sluten krets av aktörer. Den 
andra är den ”inbjudna” dit med-
borgare inbjuds att delta och den 
tredje kallar han för den ”kräv-
da” eller ”skapade”, vilken skapas 
autonomt i förhållande till dem 
som har makten. Relationerna 
mellan rymderna ingår i ett dy-
namiskt förhållande som genom 
förhandlingar och motstånd kan 
förändras; frågor som förts till 

 

den ”slutna rymden” kan övergå 
till den ”inbjudna” och formerna 
från en rymd kan föras över till en 
annan. Kampanjen Alby är inte 
till salu kan förstås som en kamp 
för att vidga den inbjudna delta-
garrymden till att också omfatta 
frågan om det kommunala bostads-
bolagets bestånd. Hittills har kam-
pen drivits utanför den ”inbjudna 
rymdens” samverkansarenor och 
den kan därför sägas vara en ”krävd 
rymd”.  
   Idag vet vi inte hur konflikten 
kommer att utvecklas, men är inte 
den stora grupp av människor som 
engagerat sig för att få till stånd en 
folkomröstning en positiv kraft i 
ljuset av kommunens vilja att en-
gagera invånarna? Förtroendet för 
kommunens dialogpolitik har fått 
en knäck och många brottas säkert 
idag med frågan om hur förtroen-
det för politiken ska kunna åter-
skapas. Som jag ser det är en viktig 
del i ett sådant arbete att utveckla 
former för dialoger om den ”in-
bjudna rymdens” innehåll. Särskilt 
viktigt är också att tydliggöra var 
makten ligger över det som dialo-
gerna tar upp och hur dialogerna 
kommer in i beslutskedjan. Detta 
handlar om att tydliggöra vilket 
mandat väljarna ger de förtroende-
valda när de röstar och vilka frågor 
som medborgarna fortlöpande ska 
bjudas in till dialog om. 
                         Clarissa Kugelberg 
          clarissa.kugelberg@ibf.uu.se

Botkyrkabornas kamp för allmännyttan
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vision om en ”bättre”, mer egali-
tär politisk-ekonomisk modell än 
den nyliberala kapitalism som har 
kommit att dominera i särskilt 
den anglo-amerikanska världen. 
Sveriges bostadssystem uppfat-
tas ofta som en integrerad del av 
denna alternativa, socialdemokra-
tiska modell. Jag menar emeller-
tid att denna bild av den svenska 
bostadsmarknadens politiska 
ekonomi är föråldrad. Samtidigt 
vill jag hävda att den bild av ett 
radikalt (ny)liberalt bostadssys-
tem, som många svenska fors-
kare idag målar upp, inte heller 
stämmer. Det tidiga 2000-talets 
svenska bostadssystem är istället 
en komplex hybrid av politisk reg-
lering och nyliberalism som t.ex. 
hyresreglering och marknadsan-

                                  

 

passning av allmännyttan. Att 
uppmärksamma denna hybridform 
och dess egenskaper är nödvändigt 
för att förstå innebörden av, och 
orsakerna till, några av de mest 
akuta problemen på den svenska 
bostadsmarknaden idag, inte minst 
i storstäderna. Bristen på hyresrät-
ter och de mycket höga priserna på 
bostadsrätter och äganderätter är 
ett par viktiga exempel. 

Systemets hybriditet kan faktiskt 
beskrivas som ”monstruös” – att 
använda Jane Jacobs termer – i den 
meningen att dessa problem visar 
på den avgörande roll som bo-
stadssystemet spelar för att skapa, 
reproducera och intensifiera socio-
ekonomisk ojämlikhet i det svenska 
samhället. 
                                 Brett Christophers 

           brett.christophers@ibf.uu.se

 
Det brukar ofta hävdas att det 
svenska bostadssystemet är i kris, 
framförallt i storstäderna. Men i 
bostadsdebatten beskrivs sällan 
i detalj hur detta system faktiskt 
fungerar eller varför det ser ut som 
det gör. I en aktuell artikel, un-
der publicering i tidskriften New 
Political Economy,  gör jag därför 
en historisk översikt av det svenska 
bostadssystemet med hjälp av 
verktyg och perspektiv hämtade 
från politisk ekonomi. I artikeln 
analyserar jag systemets ekono-
miska strukturer och dynamiker 
samt dess rötter i politisk filosofi, 
politiska processer och beslutsfat-
tande. 

I den västerländska vänsterns 
politiska föreställningsvärld re-
presenterar Sverige fortfarande en

Bostadspolitikens tröghet och förändring

Det svenska bostadssystemet – en monstruös hybrid

2000-talet började dramatiskt i 
svensk bostadspolitik, något som 
på sikt kan få långtgående kon-
sekvenser för de en och en halv 
miljon hushåll som bor i hyreslä-
genheter. Efter flera decennier av 
korporatistiskt samarbete mellan 
staten och organisationerna på 
hyresmarknaden anmälde fastig- 
hetsägarnas organisation den 
svenska staten till EU-kommissio- 
nen för brott mot EU:s konkur-
renslagstiftning i form av statsstöd 
till de kommunalt kontrollerade 
allmännyttiga bostadsföretagen. 
Frågan hann dock aldrig prövas av 
EU, utan efter många turer enades 
parterna om en ny lagstiftning om 
allmännyttan och hyresförhand-
lingssystemet, gällande från 2011. 
   Möjligen kan denna lagstiftning 
vara början till slutet för det segli-
vade system för bostadsförsörjning 
som – delvis till följd av bostads-
politikens inneboende trögheter 
och ”stigberoende” – fungerat i 
Sverige i princip sedan åren efter 
andra världskriget. Denna svenska 
”bostadsregim” har inneburit 
en generell politik utan någon 

behovsprövad ”social housing”. 
Grundbulten har varit de allmän-
nyttiga bostadsföretagen som 
erbjuder bostäder med hyresrätt 
åt alla typer av hushåll och gör 
det i konkurrens med en unge-
fär lika stor sektor av privatägda 
hyreslägenheter. I både sektorerna 
bestäms hyrorna i kollektiva 
förhandlingar där den unikt starka 
svenska hyresgäströrelsen repre-
senterar de boende.
   Den nya lagstiftningen förvand-
lar allmännyttan från självkost-
nadsbaserade till vinstdrivande 
företag. Samtidigt förändras 
bruksvärdessystemet för hyres-
prövning på så sätt att hyres-
nämnden i fortsättningen ska göra 
jämförelser med andra förhand-
lade hyror och inte som hittills 
med allmännyttans självkostnads-
hyror. Detta är på papperet helt 
grundläggande förändringar, men 
det är ännu osäkert hur långtgå-
ende konsekvenser de kommer att 
få i praktiken; kommunerna och 
hyresmarknadens parter kom-
mer att ha stort inflytande på den 
fortsatta utvecklingen.
  

    
I kapitlet om Sverige i den ny-
utkomna boken Varför så olika? 
Nordisk bostadspolitik i jämförande 
historiskt ljus beskrivs den svenska 
bostadsregimen och hur den byggts 
upp, konsoliderats och delvis av-
vecklats under de senaste hundra 
åren. Där diskuteras också spelet 
bakom den nya lagstiftningen och 
vad den kan komma att leda till. 
(Se information om boken på annan 
plats i Nyhetsbrevet.)
                                     Bo Bengtsson
                    bo.bengtsson@ibf.uu.se



4 IBF Nyhetsbrev

Tjänsteläge

Forskarprofilen
Zara Bergsten är forskare vid IBF. 
Hennes forskning behandlar framför 
allt frågor om segregationsproces-
ser och dess effekter. I ett av Zaras 
pågående forskningsprojekt studeras 
en av de strategier som använts under 
en längre tid inom svensk samhälls-
planering för att minska bostads-
segregationen. Strategin går ut på att 
minska bostadssegregationen genom 
att skapa ”inkluderande” bostadsom-
råden, som har en blandning av olika 
typer av bostäder, såsom hyresrätter 
och bostadsrätter i flerfamiljshus 
eller småhus och egenägda småhus. 
Den underliggande tanken är att en 
blandning av olika bostadstyper ska 
ge skilda befolkningsgrupper ökade 
möjligheter att hitta en bostad i ett 
och samma område, vilket på så sätt 
ska minska den rumsliga segregatio-
nen mellan olika grupper.   
   Syftet med forskningsprojektet har 
varit att studera de antaganden som 
planeringsstrategin vilar på, i vilken

 
Roger Andersson, professor i kultur-
geografi vid IBF, har blivit inbjuden 
av The Straus Institute for the Ad-
vanced Study of Law & Justice, New 
York University, att vistas 10 månader 
vid institutet. De inbjudna forskarna 
kommer från olika discipliner och kul-
turer och deltar vid institutets semina-
rier, arbetsluncher och konferenser. 

mån det finns en koppling mel-
lan en blandad bebyggelse och en 
blandad befolkning. Vill människor 
bo blandat? Hur upplever de bo-
ende förändringar som gör att deras 
område blir mer blandat? Ett annat 
syfte har varit att studera imple-
menteringen av planeringsidealet. 
Tidigare forskning har visat att 
många kommuner har som mål att 
skapa blandade boendemiljöer, men 
frågan har varit i vilken utsträck-
ning planerna omsätts i praktiken. 
Prioriteras målet över andra mål-
sättningar vid byggande av nya

bostäder och bostadsområden, eller 
är det ett retoriskt mål? 
   Ett annat av Zaras forskningspro-
jekt fokuserar på den förändrade 
geografin inom den svenska skolan, 
dvs. förändringarna i relationen 
mellan boendemiljö och skola. 
Under 2000-talet har skolvalet 
blivit en omdebatterad fråga, detta 
i samband med att de fristående 
skolorna blivit allt fler och att flera 
barn och föräldrar väljer en annan 
skola än den närmaste kommunala 
skolan. Projektet har bland annat 
syftat till att studera relationen 
mellan boendemiljö och attityder 
till skolval. Vi vet sedan tidigare att 
föräldrarnas bakgrund har betydelse 
för val av skola, men frågan är om 
även boendemiljön har betydelse 
för hur föräldrar ser på skolvalet och 
för de val som de gör. Vilka aspek-
ter av boendemiljön är det som har 
betydelse? Resultaten av forsknings-
projekten publiceras successivt i 
olika tidskrifter. 

IBF-forskare i världen
   Matz Dahlberg, professor i natio-
nalekonomi, har inbjudits av
professor Jan Brueckner − en av de 
ledande forskarna i världen inom 
urbanekonomi −  till  University of 
California at Irvine som gästpro- 
fessor att tillbringa sitt sabbatsår där. 
Dahlberg deltar i forskningssemina-
rierna och diskuterar regelbundet 
sin och andras forskning med  de 
övriga forskarna vid UC Irvine. 

   Brett Christophers, forskaras-
sistent i kulturgeografi, åker från 
mitten av januari till mitten av april 
2014 till the School of Geosci-
ences vid University of Sydney, som 
gästforskare. Han kommer under sin 
vistelse att samarbeta med kolleger 
som forskar om urbanpolitisk eko-
nomi och bostadsfrågor.

Henrik Andersson har anställts 
som doktorand i nationalekonomi             
15 augusti 2013.
   Brett Christophers har antagits 
som docent i kulturgeografi den        
9 april 2013. 
   Marianne Danielsson har anställts 
som forskare i statsvetenskap 1 sep-
tember 2013−30 juni 2014.   
   Kati Kadarik har anställts som  
doktorand i kulturgeografi      
1 september 2013.
   Jennifer Mack har anställts som 
postdok 1 september 2013. 

   
   Irene Molina, professor i kul-
turgeografi, har utsetts till prefekt              
1 januari−31 december 2014.
   Johanna Nilsson har anställts 
som doktorand i statsvetenskap             
1 september 2013.
   Daniel Nyström har anställts som
doktorand i statsvetenskap               
1 december 2013. 
   Eva Sandstedt, professor i socio-
logi, slutar som prefekt och går i 
pension 1 januari 2014. 
    
 
   

 

    Sara Westin har anställts som 
forskare i kulturgeografi 1 septem-
ber 2013.
   Hedvig Widmalm har anställts 
som doktorand i ekonomisk historia  
1 september 2013. 
   Carita Ytterberg, informatör, går i 
pension 1 januari 2014.

 
Eike von Lindern, miljöpsykolog 
från Schweiz, är gästforskare på IBF 
fram till 2015.

Gästforskare
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Ny postdoktor

december 2010 vid Uppsala univer-
sitet och hennes grundutbildning 
inleddes med det tvärvetenskap-
liga programmet Urban Studies vid 
Högskolan på Gotland. Stadsliv och 
boendefrågor, samhällsplanering och 
ideologi, makt och kunskapsfilosofi 
är Saras övergripande forskningsom-
råden. Stadsplaneringens effekter för 
samhället i allmänhet, och för indivi-
der i synnerhet, är frågor som enga-
gerar henne och det är till dessa som 
intresset för arkitektur och urban-
morfologi är kopplat. I sin avhandling 
Planerat, alltför planerat. En perspekti-
vistisk studie i stadsplaneringens para-
doxer satte hon det s.k. stadsmässiga 
byggandet under lupp med hjälp av 
den psykoanalytiska tanketraditionen 
och filosofin om perspektivism. Re-
sultatet: en annorlunda kritik av ex-
pertkunskap och en belysning av den 
täta men sällan uppmärksammade 
kopplingen mellan epistemologi och 
etik. Utöver avhandlingen, som snart 
ges ut i en engelsk version av Ashgate 
Publishing, har Sara skrivit artiklar 
för bl.a. Space and Culture, Journal of 
Space Syntax, Nordisk Arkitekturforsk-
ning, Arkitekturtidskriften KRITIK 
och Ordfront Magasin. Efter disputa-
tion har hon vänt sig till frågan om 
renoveringen av miljonprogrammet 
och de (demokratiska) konflikter som 
uppstår i samband med detta stora 
och mångbottnade stadsförnyelsepro-
jekt. Syftet är att undersöka politi-
kers förslag att göra om miljonpro-
gramsområden så att de mer liknar 
innerstaden samt de protester som 
dessa förslag har väckt. En empirisk 
fördjupning av de generella problem 
som Sara studerade i sin avhandling: 
glappet mellan vision och verklighet 
i planeringen och relationen mellan 
stadens form och liv.

Sara Westin till-
trädde sin tjänst 
som postdoktor 
i kulturgeo-
grafi vid IBF den                    
1 september 
2013. Hon 
disputerade i 

 
Årets konferens med ENHR 
(European Network for Housing 
Research) ägde rum i Tarragona 
i Spanien 19–22 juni. Konfe-
rensens tema var ”Overcoming 
the crisis: integrating the urban 
environment”. Att just Spanien, 
som drabbats hårt av den eko-
nomiska krisen, var värd denna 
sommar kändes passande. En av 
studieresorna gick exempelvis till 
en nybyggd semesterby som stod 
helt öde − eftersom spekulanter 
på de fina lägenheterna vid havet 
uteblivit. Det mest bestående 
minnet från konferensen för min  
egen del var pleanarsessionen 
med professor Marja Elsinga från 
Delfts universitet. Hon berät-
tade om finanskrisen i Europa 
med referenser till den bok hon 
nyligen varit redaktör för tillsam-
mans med Richard Ronald;   
 

ENHR-konferensen i Tarragona   

Konferensmiddagen är framdukad vid den romerska arenan vid  ham-
nen i Tarragona. Foto: Carita Ytterberg

Beyond Home Ownership. Housing, 
Welfare and Society. I sitt anfö-
rande visade hon hur tätt samman-
kopplad äganderätten blivit med
individuell välfärd och statens 
välfärd framförallt i den anglosax-
iska världen och hur lätt välfärden 
riskerar att omvandlas till ofärd. I 
år var det också 25-års jubileum 
för konferensen och det firades 
under bar himmel i Tarragonas 
gamla amfiteater. Under kvällen vi-
sades alla 25 konferensväskor upp 
i en parad, en för varje konferens 
som hållits. I väskorna brukar det 
finnas en book of abstracts och det 
är hisnande att tänka på all den 
forskning som kommit till stånd 
tack vare den mötesplats som 
ENHR-konferensen utgjort för 
bostadsforskare världen över.                            
                            Emma Holmqvist
            emma.holmqvist@ibf.uu.se

Uppsala lecture
Nästa Uppsala Lecture in Housing and Urban Re-
search hålls av Gerry Stoker, professor i statsveten-
skap och förvaltning vid University of Southamp-
ton, Storbritannien. Stoker har under tre decennier 
publicerat ett stort antal inflytelserika böcker och 
artiklar med inriktning på urbanpolitik, reformer 
i offentlig förvaltning, nätverksstyrning, politiskt 
deltagande och demokratiteori. Stoker håller sin 
föreläsning i Universitetshuset, tisdagen den 13 maj 
2014. Mera information kommer i nästa nummer.
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Adman, Per & Per Strömblad 
(2013) Political Trust as Modest 
Expectations, Linnaeus University, 
Centre for Labour Market and 
Discrimination Studies, Working 
Paper, Nr 2013:6. Växjö: Linné-
universitetet. 
   Andersson, Roger (2013) “Re-
producing and reshaping ethnic 
residential segregation in Stock-
holm: the role of selective migra-
tion moves”, Geografiska Annaler 
B. 95(2): 163−187. 
   

 s. 167–178 i Charlotta Fredriks-
son, Mats Johan Lundström & 
Jacob Witzell (red.), Planning and 
Sustainable Urban Development in 
Sweden. Stockholm: Föreningen 
för samhällsplanering.
   Birke, Lynda, Tora Holmberg & 
Kirilly Thompson (2013) “Stories 
of animal passports: tracing di-
sease, movements and identities”, 
Humanimalia 5(1) Fall (online 
journal). 
    Ceccato, Vania & Mats Wil-
helmsson (2013) Challenging the 
idyll: Does crime affect property 
prices in small towns? Working 
Paper Series 2013:10. Stockholm: 
Department of Real Estate and 
Construction Management & 
Centre for Banking and Finance 
(cefin), Royal Institute of Techno-
logy. 
    Christophers, Brett (2013) “In-
tervention – mad world? On the 
social construction of economic 
value”, Antipode (online only), av-
ailable at http://antipodefounda-
tion.org/2013/06/03/mad-world/ 
   Enström Öst, Cecilia (2013) Att 
tala samma språk – Gemensam 
struktur vid bedömning av vårdbi-
drag, ISF 2013:12. Stockholm: In-
spektionen för socialförsäkringen.
   Enström Öst, Cecilia, Bo Söder-
berg & Mats Wilhelmsson (2013) 
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Lokala affärsgator i globala städer. Sharon Zukins 
urbanföreläsning
Sharon Zukin, världskänd professor i urbansociologi från 
Brooklyn College, New York City University, gästade IBF i 
mars. Under fyra hektiska dagar hann hon med att tillsam-
mans med IBF-forskare besöka Stockholm för en guidad 
visning av gentrifieringens Södermalm, inklusive ett besök 
på kollektivhuset Färdknäppen. Förutom ett seminarium 
och en doktorandworkshop på IBF, samt ett studiebesök 
på Linnémuseet och Gustavianum, hann vår gäst också 
med huvudnumret i universitetshuset, sal X: den offentliga 
föreläsningen i vår årliga serie Uppsala Lecture in Housing 
and Urban Research. 

Sharon Zukin har under drygt trettio år varit interna-
tionellt ledande på forskning om städers omvandlingar i 
ljuset av ekonomiska, sociala och kulturella förändringar 
nationellt och globalt. Gentrifiering av bostadsområden, 
konsumtion och restaurangkultur, nya former av boen-
den (”loft living”) samt hur känslor av äkthet hos urbana 
platsers skapas och produceras, är några av de områden 
Zukin beforskat. Hennes senast bok finns också översatt 
till svenska: Naken stad. Autentiska urbana platsers liv 
och förfall (2011). 

Titeln på föredraget 26 mars var Beyond authenticity: 
Local shopping streets in global cities, och handlade om 
ett pågående jämförande projekt som undersöker vilken 
roll affärsgator – på svenska egentligen en gata eller ett 
område för handel och matserveringar − i vid mening 
har i den nya, globala staden. New York, Amsterdam och 
Singapore är några av de städer som ingår i denna studie, 
och bland annat handlade föredraget om de fördelar jäm-
förande studier av detta slag har, samtidigt som det också 

gavs exempel på problem. Ett exempel på detta är hur en 
affärsgata ska definieras – för vissa handlar det helt själv-
klart om en avgränsad adress, medan andra tänker mer i 
termer av kvarter. Ett urbant rum som i det här fallet en 
affärsgata, skapas – det vill sägs upplevs, definieras och 
används − på många olika sätt, i sitt specifika historiska 
sammanhang. Föreläsningen finns inspelad och är till-
gänglig, tillsammans med mer information om Sharon 
Zukins arbeten, via IBFs hemsida: http://www.ibf.uu.se/
urbanforelasning/2012-sharon-zukin/ 
                    Tora Holmberg, forskarassistent i sociologi
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Varför så olika? Den frågan är utgångspunkten för 
denna bok som beskriver och analyserar bostads-
politikens utveckling sedan 1900-talets början i 
Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. I 
december 2013 utkommer den i en andra omarbetad 
upplaga, där hänsyn har tagits till utvecklingen allt 
sedan 2006 då boken gavs ut första gången. I den 
nya upplagan finns utförliga, nyskrivna avsnitt i vart 
och ett av de fem landskapitlen om de senaste årens 
utveckling samt en uppdatering och i någon mån 
omprövning av slutsatserna i de jämförande kapitlen. 
Även andra avsnitt har setts över, bl.a. med hänsyn 
till senare forskning och till ny dokumentation som 
kommit fram under de senaste åren.
   Trots de stora likheterna mellan de nordiska län-
derna och trots täta kontakter mellan beslutsfattarna 
har de utvecklat fem helt olika system för att åstad-
komma ett gott boende åt sina medborgare. Utveck-
lingen analyseras i ett perspektiv av stigberoende 
eller ”path dependence”, som betonar betydelsen av 
tidigare beslut och händelser för det politiska hand-
lingsutrymmet vid senare tidpunkter.
   Det historiska förloppet i vart och ett av de fem 
länderna beskrivs och tolkas − från bostadsfrågans 
tidiga politisering i början av det förra seklet fram till 
dagens situation år 2013. Författarna diskuterar också 
vad vi kan lära oss av historien om vi vill ta ställning 
till dagens utveckling och de aktuella bostadspoli-
tiska stridsfrågorna.

Varför så olika?  
Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus

Häftad, ca 480 sidor
Andra rev. upplagan.

Utkommer december 2013
Varför så olika? går att beställa hos 
bokförlaget Egalité, i närmaste bok-

handel eller hos någon nätbokhandel.


