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Terry Hartig, professor i
tillämpad psykologi, särskilt
boendemiljöfrågor vid IBF,
har länge forskat om interaktionen mellan miljö och
livsstil och om sambanden
mellan hälsa och naturmiljön
i allmänhet och skogen i synnerhet.

Hartig berättar om sitt samarbete med andra forskare
i nätverket Cooperation
in Science and Technology
(COST Action E39). Nätverket har drygt 160 medlemmar från mer än 20 länder
och forskarna kommer från
flera olika discipliner.
Läs mer på sidan 3.

IBF flyttar
Institutet för bostads- och urbanforskning har
från tillkomsten 1994 varit en del av Uppsala
universitet men lokaliserat till Gävle. Sedan
1998 har vi disponerat det förnämliga Rådhuset i centrala Gävle. Under ganska många år
bestod IBF till hälften av gävleboende personal
men andelen har successivt krympt och idag
pendlar flertalet från Uppsala och Stockholm.
Alla lärartjänster vid IBF har ett stort utrymme för forskning på eget programansvar
men rymmer också krav på undervisning vid
ämnesinstitution i Uppsala. För lednings- och
administrativ personal tillkommer olika typer
IBF:s nuvarande lokaler i det vackra rådhuset i Gävle
av möten i Uppsala. Det tiotal doktorander
som är placerade vid IBF följer forskarutbildningen vid respektive ämnesinstitution och
vikten av att dels få funktionella lokaler i ett
deltar i kurser och seminarier som ges i Uppattraktivt läge i Uppsala, dels att stor hänsyn
sala. Det fi nns också en tendens till att IBF:s
måste tas till den delen av personalen som arforskningsprojekt i större utsträckning än tidibetar vid IBF men bor i Gävle. Huvudmotivet
gare involverar forskare vid ämnesinstitutioner
för att flytta har varit att skapa maximalt goda
i Uppsala och att projektmöten förläggs dit.
förutsättningar för den fortsatta forskningen
Personalen har på det hela taget lyckats väl
och förhoppningen är att vi säkerställer hård
med att hantera denna dubbla anknytning
konkurrens vid tjänstetillsättningar, ger flera
men självfallet fi nns effektivitetsförluster i
möjlighet att delta i våra seminarier och ökar
samband med pendling. Som bekant är stresden dagliga närvaron vid institutet.
sen störst för personal med barn i förskoleOm ett drygt år flyttar IBF till Uppsala.
och skolåldern. Denna kategori forskare är
Det har förts fackliga förhandlingar och beslut
framtidens forskare och det är strategiskt
har tagits av fakultetsnämnden och rektor.
mycket viktigt för ett institut med ambitioner
Projekteringen för ombyggnad av en fastighet
att vara ledande i Europa att säkerställa goda
med två sammanbundna huskroppar i kvarteförutsättningar för bästa möjliga nyrekrytering
ret Munken i centrala Uppsala (en del byggd
i samband med förestående pensionsavgångar.
under 1860-talet, en andra under 1890-talet)
IBF-forskare har sinsemellan under många år har nu påbörjats och den modernisering och
fört en diskussion om för- och nackdelar med
anpassning som krävs av lokalerna kommer att
den rådande situationen och efter en omfatta 12–15 månader.
tande process beslutade IBFs styrelse under
Viktigt att betona är att IBF tillsvidare
2010 att undersöka förutsättningarna för att
behåller ett lokalkontor i Gävle och att 2012
flytta institutet. I detta beslut betonades
års Bostadsmöte i vanlig ordning hålls i Gävle.
Vi följer förstås med intresse vad som händer med planerna för Rådhuset i Gävle efter
vår flytt och vi vill betona, vilket framgår av
ovanstående, att IBF:s och Uppsala universitets beslut att omlokalisera huvuddelen av
verksamheten inte har något att göra med det
bemötande vi fått under årens lopp av Gävle
stad. Vi är mycket tacksamma för det stöd
som givits oss av både staden, Gavlegårdarna,
Lantmäteriverket och andra i Gävle och jag är
säker på att vi också framdeles kan ha ett gott
samarbete.
Kvarteret Munken. IBF:s nya lokaler i Uppsala.
Roger Andersson
Foto: Kerstin Larsson
prefekt vid IBF
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Naturupplevelse och hälsa i urbaniserade samhällen –
ett ”evigt grönt” ämnesområde
I många länder har man länge varit övertygad om att parker och grönområden i
och kring städer kan inverka positivt på
stadsinvånarnas hälsa. Förklaringarna
till varför kontakt med denna ”urbana
natur” är välgörande har varierat, från
klassiska tankegångar som att parker
skulle bidra till att skapa bättre luft och
på så sätt förebygga sjukdomar som då
ansågs bero på miasmer, till modernare idéer som att parker och andra
grönområden ger tillfällen till fysisk
aktivitet, sociala kontakter och minskad
stress. Dagens växande intresse för de
här möjligheterna har sin upprinnelse
i välkända problem. Ett är oron för
kvaliteten på livsmiljön för den numera
stora andel av befolkningen som koncentrerats till städerna, och som ändå
fortsätter att växa. Ett annat hithörande
problem har att göra med de potentiellt
negativa följderna av förtätningen av
urbana områden. Då en stads befolkning
växer kan expansion med låg bostadstäthet till ytterområden få olika negativa
konsekvenser, från ekologisk synpunkt
och folkhälsosynpunkt. Ansträngningar
att begränsa denna utglesning kan dock
slå tillbaka om befolkningstätheten i
centralare stadsområden blir så hög att
invånarna anser att staden blir överbefolkad. Ett tredje problem är ”utrotningen av upplevelser”, eftersom människor
i en urban kontext knappast längre har
någon vardaglig kontakt med naturen. I
USA, Nederländerna och andra länder,
har man initierat många projekt för att
”återkoppla” människor till naturen, i
synnerhet barn, i hopp om att de då ska
bli mer motiverade och bättre rustade
att skydda den.
Karakteristiskt för dagens ökade
intresse för naturupplevelse och hälsa är
användningen av vetenskapliga metoder
för att beskriva intressanta samband.
Försök som påvisat snabbare och fullständigare psykofysiologisk återhämtning från stress hos personer som tittat
på naturbilder jämfört med personer
som tittat på stadsbilder, eller hos personer som promenerat i en tätortsnära
park jämfört med på stadsgator kan ha

rönt så mycket uppmärksamhet,
därför att de, med ”kalla fakta”,
bekräftar vissa populära åsikter
om naturens positiva inverkan på
hälsan. Även om dessa småskaliga
studier bekräftar rimligheten av en
“mekanism” som gör att naturupplevelse kan vara hälsofrämjande,
säger de ingenting om huruvida
kontakt med naturen verkligen förebygger stressrelaterade sjukdomar
i ett längre perspektiv, och de ger
inte heller några konkreta svar på
frågan om hur parker och grönområden bör utformas och integreras i
urbana områden för att bäst gagna
folkhälso- och hållbarhetsmål.
Ett flertal forskare samlades 2004
i Bryssel i en bred ansträngning att
förbättra kvaliteten på evidensbasen och möjligheterna att tillämpa
tillgänglig evidens. Detta möte
resulterade i COST Action E39,
”Forests, Trees, and Human Health
and Well-being”. ”COST” står för
Cooperation in Science and Technology. Med fi nansiering från European Science Foundation, stödjer
COST:s kansli i Bryssel verksamheten i alleuropeiska nätverk, i vilka
forskare och praktiker sammanförs
för arbete med innovativa teman,
och ämnesområden som ännu inte
utforskats tillräckligt. COST Action E39 kom att inbegripa mer
än 160 deltagare från mer än 20
länder. Med deras bakgrund i olika
akademiska discipliner och olika
yrken inom hälso- och sjukvård och
miljö bildade de fem arbetsgrupper,
var och en med fokus på ett särskilt
temaområde: psykologiska, sociala
och kulturella processer genom
vilka hälsa kopplas till naturupplevelser; läkande och förebyggande
medicinskt verksamma ämnen som
kan tas fram från träd och växter;
användning av naturmiljöer i terapi
och rehabilitering och i utbildningsprogram som stödjer barns utveckling; ekonomiska värden av tillgång
till naturen och exempel på god

praxis genom handlingsplaner som gör
att människor kommer i kontakt med
naturen; användning av naturmiljöer
för hälsofrämjande fysisk aktivitet. De
fem arbetsgrupperna har således täckt
upp många aspekter av naturens betydelse för hälsa med särskild inriktning
på behoven för stadspopulationer.
Under hela sin existens höll COST
Action E39 stora konferenser och mindre nätverksmöten runt om i Europa.
Delegaterna fick under dessa möten
tillfälle att presentera ny forskning,
arbetsgrupperna kunde vidareutveckla
arbetet med kunskapsintegration, och
de lokala organisatörerna fick tillfälle
att öka medvetenheten om ämnet i
media, och man har kunnat formulera
en agenda för vidare forskning om
natur och hälsa. Dessa aktiviteter har
samtliga bidragit till bred kunskapsspridning.
COST Action E39 avslutades formellt i november 2008. Arbetet har
emellertid fortsatt. Internationella
konstellationer med forskare fortsätter
sitt samarbete i gemensamma projekt
som tagit form under COST Action
E39, och International Union of Forest
Research Organizations (IUFRO)
har bildat Task Force on Forests and
Health, i syfte att vidareutveckla arbetet i COST Action E39 på global nivå.
Tidigare i år har Springer publicerat en
volym som innehåller kapitel som sammanställts av de olika arbetsgrupperna
inom COST Action 39. Eftersom jag
tjänstgjort som arbetsgruppsledare står
jag också som medredaktör till denna
bok, som jag varmt rekommenderar. Se
hänvisningen nedan.
Terry Hartig
professor i tillämpad psykologi
Nilsson, K., Sangster,
M., Gallis, C., Hartig, T.,
De Vries, S., Seeland, K.,
& Schipperijn, J. (Eds.)
(2011), Forests, trees,
and human health. New
York: Springer
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ENHR-konferensen i franska Toulouse
En av de mest debatterade frågorna inom bostadspolitiken under
de senaste decennierna har varit
hur man kan motverka segregation och de negativa effekter som
segregationen medför för enskilda
individer och för samhället. En
av de strategier som lanserats
av politiker i ett flertal länder i
Europa, Nordamerika och Australien har varit att försöka skapa
mer socialt och etniskt blandade
boendemiljöer. Temat för årets
ENHR-konferens ”Mixité: an
urban and housing issue? Mixing
people, housing and activities as
the urban challenge of the future”
är därmed ett tema i tiden.

Floden Garonne i Toulouse.
Foto: Eva Andersson
Begreppen ”blandning” och
”social hållbarhet” var teman
som gick som en röd tråd genom
konferensens paneldebatter. I
paneldebatterna diskuterade
några av de mest framstående
forskarna inom forskningsfältet
olika perspektiv på begreppen
och de blandningsstrategier som
har introducerats i olika länder.
I den inledande debatten diskuterade George Galster (Wayne
State University), Jürgen Friedrich (Kölns universitet) och
Sako Musterd (Amsterdams
universitet) bland annat vad som
kännetecknar olika blandningsstrategier samt vilka metodologiska problem som fi nns när det
gäller att mäta blandning och
blandningens effekter. I en annan
paneldebatt diskuterade Loretta
Lees (Kings College) tillsammans
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med Christine Lelévrier (Université Paris Est Créteil) de processer
som omger implementeringen av
blandningspolicys. Loretta Lees
kritiska analys av de blandningspolicys som utgjort en del av
omvandlingen av bostadsområdet
Aylesbury Estate i London väckte
en livlig debatt om vad som bör
göras och hur samt vad som är
möjligt att åstadkomma med hjälp
Den vackra bron över Garonne.
av denna typ av strategier.
Ett av paneldebatternas bidrag Foto: Eva Andersson
till det växande internationella
De inledande exkursionerna
forskningsfältet kring ”blandär alltid uppskattade genom att
ningsstrategier” var att ge en inde ger en bild av värdlandet och
blick i den forskning som bedrivs i
staden, de utmaningar som de står
Frankrike. Den franska forskninginför och hur de hanterar olika
en kring blandning har till tidigare aspekter av stadsutveckling.
stora delar varit osynlig i den inUnder konferensens andra
ternationella forskningsdebatten,
dag inleddes arbetet i de olika
främst på grund av att majoriteten arbetsgrupperna. Det är främst
av det som skrivs i Frankrike
de diskussioner som förs i och
publiceras på franska. Under en av kring nätverkets arbetsgrupper
paneldebatterna betonade av den
som gör ENHR-konferenserna så
anledningen Christine Lelévrier
lyckade. I likhet med tidigare år
betydelsen av att tillgängliggöra
fanns det för oss konferensdelden franska forskningen och därtagare ett flertal arbetsgrupper
med lyfta in forskningsresultaten i med olika tematiska inriktningar
ett internationellt sammanhang.
att välja bland. Det speciella med
ENHR-konferensen bestod
årets konferens var att flertalet
emellertid av mer än enbart
av arbetsgrupperna hade valt att
paneldebatter. Årets konferens i
lyfta fram ”blandning” som en del
Toulouse inleddes, liksom tidiav sina specifi ka intresseområden.
gare konferenser, med ett flertal
Det medförde även att det preexkursioner. Exkursioner som
senterades ett flertal artiklar på
visade olika aspekter av Toulouse
konferensens huvudtema i olika
stadsutveckling, från historiska
arbetsgrupper.
vandringar till exkursioner i staUnder konferensen delades
dens nya utvecklingsområden.
också årets Bengt Turner Award
ut till doktoranden Christian Lennartz, från Delft Tekniska Universitet i Nederländerna, för en
artikel som diskuterar de privata
hyresvärdarnas stärkta roll för de
resurssvagaste grupperna i samhället. I artikeln ses detta som en
följd av att bostadsmarknaden blivit allt mer marknadsorienterad,
även för de offentliga aktörer som
haft uttalade sociala ambitioner.
Rådhuset le Capitole i Toulouse.
Zara Bergsten
Foto: Eva Andersson
forskare i kulturgeografi

New York, New York!
Tack vare stipendier från Sverigehar jag fått via kontakter med
Amerika Stiftelsen och STINT
tjänstemän på Department for
(Stiftelsen för internationalisering
Homeland Security. De har visat
av högre utbildning och forskett starkt intresse för min forskning) har jag kunnat tillbringa
ning och varit mycket behjälpliga
läsåret 2010/2011 som gästforsmed material och kontakter. Min
kare vid Department for Political
målsättning var att komma hem
Science vid Fordham University i
med merparten av min empiri,
New York City.
och även om jag i princip har lyckMed en bakgrund inom interats få ihop det material jag tror
Det spelar ingen roll att Empire State
nationell politik har jag sedan jag
jag behöver i form av dokument,
Building inte varit högst på nästan 40 år,
började som doktorand på IBF
har jag fortfarande inte lyckats få
denna 30-talsikon är ändå störst!
kämpat med att omformulera
alla de intervjuer som jag skulle
Utsikt över Lower Manhattan.
min egen identitet till just urbanvilja ha. Jag hoppas därför kunna
Foto: Calin Trenkov-Wermuth
forskare, och vilken plats i världen
återvända en sväng under våren
skulle kunna lämpa sig bättre för
2012.
har varit en fantastiskt rolig och
ett sådant projekt än just New
nyttig erfarenhet.
York? Fast mitt huvudsakliga
Tack vare mitt STINT-stipensyfte med vistelsen i New York
dium kunde även min handledare
har så klart varit att samla in emNils Hertting komma på besök
piri till min avhandling, eftersom
under vårterminen. Handledning
mitt avhandlingsprojekt innehålpå ett fi k vid Bryant Park eller i
ler två fallstudier rörande New
Grand Central Station funkar, tro
York Citys lokalpolitiska strategier det eller ej, faktiskt precis lika bra
kring kontraterrorism och klimatsom på Upptåget eller i bibblan på
förändringar.
Rådhuset! Under Nils besök hjälpJag blev inbjuden till Fordham
te även Bruce Berg till att organiUniversity av doktor Bruce Berg,
sera ett seminarium där jag fick
vars forskning i huvudsak rör
presentera mitt avhandlingspro- Fordham University har ett av östkustens vacklokalpolitiken i New York City.
jekt på institutionen, och profes- raste campusområden. Campuset var bland anÄven om huvudsyftet med min
sor Paul Kantor agerade opponent. nat inspelningsplats för filmen Solitary Man med
Michael Douglas och Susan Sarandon från 2009.
vistelse i New York har varit att
Förutom Fordham har jag även
samla empiri till min avhandling,
haft mycket kontakt med andra Foto: Kristin Ljungkvist
har jag också under min tid vid
Fordham fått chansen att delta
i ett flertal kurser som getts på
universitetets tvärvetenskapliga
masterprogram i Urbana Studier,
och jag har även fått chansen
att ge gästföreläsningar på flera
”undergraduate”-kurser och leda
seminarier på masternivå vilket

Foto: Kristin Ljungkvist

forskningsmiljöer, exempelvis
New York University, Columbia
University och John Jay College of
Criminal Justice där jag deltagit i
seminarieverksamhet, doktorandnätverk och konferenser.
Men som sagt, det huvudsakliga
målet har varit datainsamling.
Detta visade sig dock vara mycket
svårare och mer problematiskt än
vad jag förväntat mig. Stödet från
min värdinstitution var i detta
avseende ganska begränsat och
jag har på egen hand fått försöka
bygga upp ett kontaktnät med
politiker, tjänstemän och andra
personer som på ett eller annat
sätt varit relevanta för min empiri. Detta arbete har varit trögt
och ofta mycket frustrerande. Det
bästa stödet för mina fältstudier

Men för tillfället är det himla
trevligt att vara tillbaka i Uppsala
och Gävle!
Kristin Ljungkvist
doktorand i statsvetenskap

Bostadsmötet
2012
Det traditionella Bostadsmötet i
Gävle äger rum den 25–26 april
2012. Teman i år är Den nya bostadspolitiken och bostadsmarknaden, Segregation, integration
och flyktingboende, Ungas boende
och Allmännyttans situation.
Utförligare information kommer i
nästa nummer.
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Ny forskarassistent i kulturgeografi Tjänsteläge

Brett Christophers, vår nye
forskarassistent i kulturgeografi
presenterar sig nedan:
Brett Christophers took up a position as assistant professor of social
and economic geography at IBF
on 1 June 2011. Prior to starting
at IBF, Brett was based at the Department of Social and Economic
Geography in Uppsala, where his
research was supported by a Handelsbanken Wallander stipend.
Brett has degrees from three
different universities in three
different countries – a bachelors
from Oxford in the UK (1993), a
masters from the University of

Gästforskare
David Clapham, professor vid Cardiff School of City and Regional
Planning, Cardiff University och
visiting professor vid IBF har
besökt IBF den 12–20 september
2011. Clapham presenterade två
uppsatser, ”Consumer behaviour
and housing: beyond behavioural
economics?” och ”Well-being
as the objective of supported housing” vid IBF:s särskilda bostadsforskningsseminarium.
Claire Dwyer, forskare från Department of Geography, University College London, besökte IBF
8–10 november 2011 och presenterade ”Dilemmas of Diversity:
State-funding minority faith
6
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British Columbia in Canada
(1995) and a doctorate from the
University of Auckland in New
Zealand (2008) – but has decided
to settle in Sweden with his Swedish wife and three young children. He has carried out research
across various areas of human
geography and the social sciences
more broadly, and also worked
for eight years as a management
consultant in London during the
period between his masters and
doctoral studies. He has published numerous articles in leading
international journals, together
with two books, entitled Positioning the Missionary (UBC Press,
1998) and Envisioning Media
Power (Lexington Books, 2009).
His previous research in urban
geography investigates the role
of urbanization and the production of the built environment in
the dynamics of capitalist accumulation, and also considers the
processes whereby urban space
has become increasingly ”neoliberalized.” He intends to deepen
and extend these lines of research
during his period of employment
at IBF.

schools in the UK” vid IBF-seminarium den 8 november 2011.
IBF gästades under hösten av Sepideh Masoudinejad, doktorand
i arkitektur vid Shahid Beheshti
universitetet i Teheran, Iran. Hon
skriver en avhandling om förlusten av utsikt mot himmelen till
följd av förtätning i städerna med
Terry Hartig, IBF, som handledare.
Jardar Sørvoll, doktorand från
NOVA – Norsk institutt for
forskning om oppvekst, velferd og
aldring, kommer att vara gästdoktorand vid IBF i två terminer
– från augusti 2011 till juni 2012.
Han skriver en avhandling med
arbetstiteln ”Housing, a Part of
the Welfare State?”

Catrine Andersson slutade som
forskare i sociologi vid IBF den
15 augusti för att den 16 augusti
börja sin anställning som forskare vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.
Marianne Danielsson har anställts
som forskare i statsvetenskap
på halvtid 1 november 2011–28
februari 2013.
Nils Hertting har den 1 november
2011 anställts som universitetslektor i statsvetenskap vid
Statsvetenskapliga institutionen,
Uppsala universitet. Han delar
sin tid mellan Statsvetenskapliga
institutionen och IBF under de
närmaste fem åren.
Gunnar Myrberg har anställts
som forskarassistent i statsvetenskap från den 30 september
2011.
Sara Westin har fått sin anställning som forskare förlängd till
den 30 juni 2012.

Publicerat
Andersson,
Catrine (2011)
”Queer på
rätt sätt? Ett
anekdotiskt
utforskande av
queerforskarens och queerforskningens
gränser”, s. 123–132 i Ann-Sofie
Lönngren et al. (eds), Queera intersektioner. Queerseminariet vid
Uppsala universitet 2008–2010.
Uppsala: Uppsala universitet.
Andersson, Catrine (2011) Recension av Róisín Ryan-Floods bok
Lesbian Motherhood, lambda
nordica 16(2): 202–206.
Bringslimark, Tina, Terry Hartig
& Grete Grindal Patil (2011)
”Adaptation to windowlessness:
Do office workers compensate
for a lack of visual access to the
outdoors?”, Environment and
Behavior 43(4): 469–487.
Christophers, Brett (2011)
Review of Constructions of

Reason by Jamie Peck, Environment and Planning D: Society and
Space 29(4): 757–759.
Christophers, Brett (2011) Review
of Geographies of Media and
Communication by Paul Adams,
Geografiska Annaler Series B
93(2): 185–186.
Christophers, Brett (2011) Review
of The Enigma of Capital and the
Crises of Capitalism by David
Harvey, Progress in Human Geography 35(4): 577–580.
Christophers, Brett (2011) “Strains
of myopia”, Dialogues in Human
Geography 1(1): 32–34. (Inbjuden kommentator).
Hedman, Lina (2011) “The Impact of Residential Mobility on
Measurements of Neighbourhood
Effects”, Housing Studies 26(4):
501–519.
Hedman, Lina, Maarten van Ham
& David Manley (2011) “Neighbourhood choice and neighbourhood reproduction”, Environment
and Planning A, 43(6): 1381–
1399.
Holmberg, Tora (2011) “Mortal
love. Care practices in animal experimentation”, Feminist Theory
12(2): 147–163.
Holmberg, Tora
(2011) ”Controversial connections. Urban
studies beyond
the human”, s.
135–136 i Pär
Segerdahl (red.),
Undisciplined
Animals. Invitations to animal
studies. Newcastle upon Tyne:
Cambridge Scholars Publishing.
Vedung, Evert
(2011) ”Några
traditionella
utvärderingsmodeller”,
s. 103–121 i
Björn Blom,
Stefan Morén
& Lennart
Nygren (red.), Utvärdering i socialt arbete: Utgångspunkter, modeller och användning. Stockholm:
Natur & Kultur.

Vedung, Evert (2011) ”Spridning,
Bergsten, Zara & Emma Holmanvändning och implementering
qvist (2011) ”Building a mixed
av utvärdering”, s. 285–299 i
city – Achievable in practice or
Björn Blom, Stefan Morén & Lena utopian goal?” Uppsats till 23:e
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Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
Loïc Wacquant är en fransk-amerikansk sociolog, verksam
som professor vid Institute for Legal Research, Boalt Law
School, University of California, Berkeley. Han är också
knuten till Centre de sociologie européenne i Paris. Wacquant har gjort sig känd som författare till över hundra
artiklar i sociologiska, antropologiska, allmänt samhällsteoretiska och politiska frågor och ämnen. Bland hans mest
uppmärksammade böcker fi nns An Invitation to Refl exive
Sociology (tillsammans med Pierre Bourdieu, 1992), Body
& Soul: Notebooks of an Apprentice Boxer (2004), Urban
Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality
(2008) och Punishing the Poor: The Neoliberal Government
of Social Insecurity (2009). Hans böcker har översatts till
mängder av språk.
Två av hans kommande publikationer är: Deadly Symbiosis: Race and the Rise of the Penal State (2012) och The Two
Faces of the Ghetto (2012).
Mest känd är han troligen för sin forskning om advanced
marginality – om fattigdom och ras i nordamerikanska
ghetton och franska banlieues – samt sin kroppssociologiska studie av boxning. Wacquant ses som en lärjunge
till Pierre Bourdieu, vår tids kanske främste sociolog.
Tillsammans har de utvecklat Bourdieus habitusbegrepp
– idén om att sociala praktiker såväl som social position
förkroppsligas. Det sociala sätter sig så att säga i kroppen
vilken i sin tur är med och formar det sociala. Dessutom
delar de intresset för kvalitativ metod och utvecklandet av
den reflexiva sociologin. Wacquant vänder sig mot postmodernismen och hävdar vikten av att ta in dialektiken
mellan å ena sidan objektiva sociala och symboliska strukturer och materiella villkor och, å andra sidan, subjektiva
erfarenheter och meningsskapanden, som också är i hög
grad kroppsliga.

Gemensamt för hans olika
studier är att han är etnografi skt inriktad. Hans
metod är vida erkänd och
ansedd, men också till viss
del kontroversiell. Utifrån
rika etnografi ska studier
och skildringar, analyserar
Wacquant sociala ordningar
och strukturer. Med andra
ord bryter han till stor del
med vad sociologer och andra samhällsvetare ofta gör – att
man tar med sig förgivettagna sociala ordningar och makthierarkier in i sin studie, snarare än låter dem komma ut
som ett resultat. Skillnaden uppstår i att Wacquant förmår
förvåna. Till exempel som när han menar att rashierarkin i
boxningsgymmet till ytan är radikalt omvänd den som råder
i majoritetssamhället, men att boxningen och kamratskapet i
gymmet också förmår utjämna rashierarkierna.
Wacquant är mytisk och kontroversiell i kultur- och
urbansociologiska kretsar. Bland annat gick han i American
Journal of Sociology till angrepp mot några nutida urbanstudier och menade att man måste ha mer objektivt stöd för sina
uttolkningar än vad som ofta ges. Utmärkande för Wacquant
är också att han är en ”riktig intellektuell” av en sort som
vi nästan inte ser längre i Sverige. En regeringskritiker som
regelbundet skriver inlägg i Le Monde och som kritiserar den
amerikanska regeringen för att låsa in de fattiga som en lösning på den ghettoproblematik man själva orsakat.
Den 18 januari kl 15 håller Wacquant the Uppsala Lecture
in Housing and Urban Research med föredraget ”Paradoxes
of ghettoization”. Lokal: Gustavianum, Auditorium Minus.
Föreläsningen är öppen och alla är välkomna.

Tryck: Trycktrean AB

Redaktör: Carita Ytterberg, tel 026-420 65 03
e-post: carita.ytterberg@ibf.uu.se
Redaktion: Per Gustafson, Emma Holmqvist,
Anders Lindbom och Carita Ytterberg
Ansvarig utgivare: Roger Andersson
Webbsida: www.ibf.uu.se
Besöksadress: Rådhuset, Gävle

