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Vilket infl ytande och vilket 
skydd har hyresgäster när deras 
lägenheter renoveras? Det är 
en viktig fråga nu och under 
kommande år, när stora insat-
ser krävs i de fastigheter som 
byggdes under miljonprogram-
met på 1960- och 70-talen. 
Ofta talar man om hyresgäst-
deltagande och sociala hänsyn. 
Men i fl era aktuella fall har 
renoveringar i äldre fastigheter 
inneburit så kraftiga standard-

höjningar att många hyresgäs-
ter inte haft råd att betala de 
nya hyrorna. Det handlar om 
indirekta tvångsfl yttningar, 
menar Sara Westin, kulturgeo-
graf vid IBF. I samarbete med 
Irene Molina skrev hon nyligen 
rapporten ...men vart ska ni då 
ta vägen? Ombyggnation ur hy-
resgästernas perspektiv, på upp-
drag av Hyresgästföreningen. 
                   
                  Läs mer på sidan 3.

Miljonprogrammets renovering 
kan leda till vräkningar
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till konfl ikter. Vargfrågan är förstås en sådan 
färsk oroshärd. Då talas ofta om djuren som 
en risk. Men vi får inte glömma att männis-
kor också mår bra av att umgås med andra 
djur; de fungerar många gånger som ett soci-
alt kitt och har direkta hälsokonsekvenser. 

I urbana studier är det en utmaning att 
studera relationer mellan människor och djur 
då området, med några få undantag, är högst 
människocentrerat. I en pågående studie 
undersöker jag urbana konfl ikter kring lösa 
hundar, hemlösa katter och djursamlande, 
och hur de hanteras i olika fora. Men det 
fi nns förstås andra undantag. Jag bevistade 
i september/oktober konferensen ”Non-
human” i Milwaukee, USA, där jag också 
arrangerade två sessioner kring temat djur 
och plats (”Taking place – human/animal 
relations, affect and space”). Här talade fl era 
presentatörer om hur djuren bidrar till hur vi 
människor förstår och upplever platser, men 
också hur sättet vi förstår en särskild plats på 
får konsekvenser för djuren. Till exempel ta-
lade litteraturvetaren Susan McHugh om hur 
fi lmer och berättelser om djur anknyter till 
urbana platser och hur djuren representeras 
på olika sätt i relation till olika platser. Som 
ett exempel talade hon om representationer 
av ledarhundar som hjältar, hjälpandes syn-
skadade att ”överkomma” hinder i den urba-
na miljön – som till exempel övergångsställen 
– samtidigt som människorna transformeras 
från funktionshindrade till funktionsdugliga. 
Ann-Sofi e Lönngren presenterade en analys 
av nordisk litteratur och berättelser om män-

Djuren i staden

niskor som transformeras till djur, och hur 
dessa ofta förstärks av att de ”tar plats”, det 
vill säga, sammanlänkas till särskilda platser. 
Lisa Uddin analyserade i sin tur hur bilder 
av urbana djurparker har ändrats genom åren 
och ofta återspeglar förändringar i synsätt 
kring hur man ska planera och bygga staden. 
Så då man kring 70-talets början uttryckte 
en oro för att stadsbebyggelsen blivit alltför 
avskalad och ”omänsklig”, uppstod också 
en kritik av den ”nakna buren” (helt utan 
berikning) i djurparken, som en likaledes 
omänsklig plats. Harlan Weaver talade om 
kamphundar och hundkamp, och hur förstå-
elsen av ”hemmet” som en trygg och familjär 
plats bidrar till möjligheten att återupprätta 
hedern hos omplacerade pitbullterrier i USA. 
På liknande sätt problematiserade jag den 
bild av hemmet som framträder i intervjuer 
med svenska aktörer inblandade i hantering-
en av förvildade och hemlösa katter, en bild 
som ofta är normativ men också idealiserad. 

Sammanfattningsvis är staden ”befolkad” 
av både fyrbenta, icke-benta och bevingade 
djur. Vare sig deras närvaro är önskvärd eller 
ej, så fi nns de där och bidrar till den urbana 
ekologin. Hundar och katter, duvor och häs-
tar, råttor och rävar, är integrerade i stads-
landskapet. Människors relationer till andra 
djur är en för urbanforskare intressant del av 
skapandet av den urbana miljön, identiteten 
och platsen.
                                                 Tora Holmberg
                               forskarassistent i sociologi
                                 tora.holmberg@ibf.uu.se

Man kan, utan att överdriva, 
säga att samhället bygger på 
användandet av andra djur. 
Djur används som mat, i 
underhållningssyfte, som 
rekreation, i forskning och 
som kläder. Men på en mer 
subtil nivå behöver vi också 
djuren för att förstå oss 
själva som människor – utan 
det djuriska, inget specifi kt 
mänskligt. Man kan tala om 
ett slags social ordning, en 
ideologi om man så vill, som 
är så genomgripande att den 
framstår som naturlig. An-
dra djur utgör ofta en källa 

Förbudsskyltar säger en hel del om ”platsers politik”: om vilka som  
inkluderas och vilka som inte hör dit, och hur platsen ska tolkas.  
Skyltar som dessa dyker upp alltmer i städer i Väst, den här är från 
Lissabon.  



IBF Nyhetsbrev 3

Renoviction är ett ord myntat av 
en kanadensisk aktivist och är en 
kreativ kombination av renovation 
(renovering) och eviction (vräk-
ning). Renoviction beskriver ett 
fenomen där hyresvärdar genomför 
stora renoveringar så att hyresgäs-
terna evakueras. Hyresgästerna får 
fl ytta tillbaka, heter det, men bara 
om de är beredda att betala den nya 
hyran, som ofta är 50–100 procent 
högre. I praktiken handlar det alltså 
inte om ett val, utan ofta om en 
indirekt vräkning. Ordet myntades 
i Vancouver år 2008, men det fe-
nomen som det beskriver är varken 
historiskt nytt eller geografi skt 
begränsat; det återfi nns överallt där 
kapitalistiska krafter tillåts verka 
oreglerat. 

Sverige har länge haft en reglerad 
bostadsmarknad och en politisk 
betoning på allas rätt till bostad 
till ett rimligt pris. Internationellt 
är bilden av Sverige som närmast 
socialistiskt förvånansvärt seglivad. 
Men den senaste tidens forskning 
har visat att Sverige, sedan 1990-
talet, har kommit att bli en av de 
mest liberala bostadsmarknaderna i 
västvärlden; inblandning från staten 
sker i avsevärt lägre grad i Sverige 
än i Storbritannien och i USA – 
marknadsliberalismens hemland. 
Bakgrunden stavas 1990-talets bo-
stadspolitiska reformer – reformer 
som gick ut på att minska statens 
inverkan på marknaden och som 
har bidragit till att förstärka den 
geografi ska polariseringen mellan 
socio-ekonomiska grupper i sam-
hället. Utvecklingen kan förenklat 
sammanfattas i meningen: Sverige 
har blivit allt mer nyliberalistiskt.

Ett exempel på denna utveckling 
kan hämtas från renoveringen av 
miljonprogrammet som just nu 
pågår och väntas pågå en lång tid 
framöver. Forskning gör gällande 
att omfattande renoveringar ofta 
innebär kraftiga hyreshöjningar 
– särskilt på expansiva bostads-
marknader som i storstäderna. 
Fastighetsägare kan där utnyttja 
renoveringsbehovet för att göra mer 

än nödvändigt, så att bruksvärdet 
och därmed hyran höjs. När bo-
stadsbrist råder kan fastighetsägare 
utnyttja det faktum att om inte 
nuvarande hyresgäster kan betala 
den högre hyran, fi nns det andra 
som kan. Höjningarna är i vissa fall 
så kraftiga att hyresgästerna inte 
kan fl ytta tillbaka – även för dem 
som bor i allmännyttan. Renovic-
tion, alltså. 

Utvecklingen påskyndas av en ny 
lag om allmännyttans villkor: Nya 
Allbolagen (Lagen om allmännyt-
tiga kommunala bostadsaktiebolag 
2010:879) från 1 januari 2011. I 
korthet säger denna två saker: för 
det första ska allmännyttans hyres-
nivåer inte längre vara normerande 
för hyressättningen i det privata 
beståndet. För det andra ska all-
männyttiga bostadsföretag inte bara 
uppfylla ett ”allmännyttigt syfte”, 
utan även agera enligt ”affärsmässi-
ga principer.” Detta är första gången 
begreppet ”affärsmässiga principer” 
införs i svensk lagstiftning. 

Empiriska studier av renove-
ringsprojekt – genomförda vid IBF 
– visar att det fi nns ett betydande 
glapp mellan retorik och praktik 
när det gäller hur bostadsföretag 
planerar och genomför renoverings-
arbeten. När de talar och skriver 
om renovering läggs stor vikt vid 
hyresgästdeltagande och sociala 
ambitioner. Men när de faktiska 
renoveringsprojekten utförs ligger 
tonvikten ofta på en annan fråga: 
att öka vinsten. Det framkommer 
att hyresgäster har relativt lite makt 
att påverka utgången för renove-
ringen och därmed sina möjligheter 
att bo kvar. 

I ett fall – Norra Kvarngärdet i 
Uppsala – förväntas ungefär hälften 
av hyresgästerna fl ytta. Områ-
det har ett centralt läge och står 
nu inför en gentrifi eringsprocess: 
låginkomsttagare fl yttar ut och 
medelklassfamiljer fl yttar in. Någon 
betydande protestmobilisering har 
inte ägt rum på Kvarngärdet; hy-
resgäster fl yttar i tysthet. Knappast 
någon nyhet, då tidigare forskning

visar att det är betydligt vanligare 
att människor tyst lämnar än högt 
protesterar. 

 Hyresgäster kan påverka om-
byggnadsprocesser – det visar forsk-
ningen också – men då till priset av 
en stor mängd investerad tid och 
energi. Engagemang, protester och 
mobilisering av motstånd är dock 
ingalunda en garanti för ett demo-
kratiskt förfaringssätt. I slutändan 
gör bostadsföretag, inklusive de 
allmännyttiga bostadsbolagen, ofta 
som de vill ändå, antingen genom 
att undanhålla information eller 
genom att utöva påtryckningar 
mot enskilda hyresgäster. Dessa 
påtryckningar liknar i vissa fall tra-
kasserier; till sist går den enskilde 
hyresgästen med på åtgärderna i 
fråga. 

En ytterligare dimension av pro-
blemet är Hyresnämndens tendens 
att döma till förmån för fastighetsä-
garen när det gäller fall där hyres-
gäster motsatt sig fastighetsägarens 
ombyggnationsplaner – ett faktum 
som talar för att det inom Hyres-
nämnden fi nns ett prioriterings-
mönster där ekonomiska hänsyn 
sätts före sociala.

Forskning visar att indirekta 
tvångsfl yttningar oundvikligen 
drabbar de fattigaste. Att yt-
terligare studier görs i frågan om 
miljonprogrammets renovering är 
angeläget dels ur ett demokratiskt 
perspektiv, dels ur ett klassperspek-
tiv.
                                      Sara Westin
                   forskare i kulturgeografi 
                       sara.westin@ibf.uu.se

Renoviction-fenomenet i Sverige
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Den årliga konferensen med 
ENHR, European Network for 
Housing Research, genomfördes 
i somras i norska Lillehammer. 
Staden är känd för att ha varit värd 
för de olympiska spelen 1994 och 
visade sig vara en mycket trevlig 
plats för att arrangera en konferens 
på. Det Twin Peaks-inspirerade 
konferenshotellet inhyste alla 
faciliteter på en och samma plats 
vilket bidrog till en hemtrevlig och 
kreativ miljö. Läget vid vattnet, 
den kuperade omgivning och den 
idylliska småstadskänslan bidrog 
vidare till den positiva upplevelsen.

Årets tema för konferensen var 
Housing: Local Welfare and Local 
Markets in a Globalised World. 
Schemat under konferensens tre 
dagar var fullspäckat med höjd-
punkter. Förutom presentationer 
från ledande forskare inom bo-
stadsfältet pågick omkring 
20 parallella ”workshops”. Att få 
möjligheten att presentera och 
diskutera sin forskning i dessa 
arbetsgrupper med den kunskap 
som fi nns på plats är en möjlighet 
modell större. Att diskussionerna 
sedan ofta fortsätter i korridorerna 
och runt matbordet är det som gör 
konferensen unik. 

Vi på IBF representerades av 
ett fl ertal aktiva och engagerade 
forskare på konferensen. Positivt är 
också att Terry Hartig blev invald i 

ENHR:s styrelse tillsammans med 
före detta IBF:aren Lena Magnus-
son Turner samt att Nils Hertting 
blev omvald i valberedningen. 
Detta bådar för fortsatta lyckade 
konferenser även i framtiden med 
en stark närvaro av IBF. Nästa år 
bär det av till Tarragona i Spanien. 
Väl mött där!   
                                           Jon Loit 
              doktorand i kulturgeografi 

Rapport från ENHR-Lillehammer, 
24–27 juni 2012

Till vänster: Lars Gulbrandsen, 
som var huvudansvarig för ENHR-
konferensen i Lillehammer och till 
höger: ENHR:s ordförande Peter 
Boulhouwer.

             Konferensmiddagen vid Radison Blu Lillehammer Hotel

Per Strömblad har tidigare varit 
doktorand i statskunskap vid IBF 
och disputerade år 2003 med sin 
avhandling Politik på stadens skugg-
sida. Nu forskar han 20 % vid IBF 
till och med 30 juni 2013 och här 
nedan presenteras han närmare:                                                

Per Strömblad är docent i statskun-
skap och verksam vid Linnéuni-
versitet i Kalmar och Växjö. Sedan 
januari 2012 är han också knuten 
till IBF som forskare. Per har länge 
hyst ett stort intresse för urbanpo-
litiska frågor, och han är dessutom 
väl bekant med IBF-miljön allt-
sedan han under senare delen av 
1990-talet bedrev forskarstudier 
vid Uppsala universitet och hade 
sin doktorandtjänst förlagd vid 
institutet. 

Per har i sin forskning försökt be-
lysa frågor som handlar om demo-
kratins kvalitet på medborgarnivå. 
Med fokus på rumsliga förhållan-
den har han i olika studier också 
visat att vem som är mer respektive 
mindre aktiv som samhällsmedbor-
gare inte endast avgörs av individu-
ella resurser, utan också av i vilken 
social miljö man vistas. Han dispu-
terade 2003 på en avhandling om 
hur segregation kan påverka förut-
sättningar för politiskt intresse och 
engagemang bland invånare i olika 
typer av bostadsområden. 

I samarbete med statsvetare 
vid IBF – och i anslutning till den 
forskning om integration, segrega-
tion och etniska relationer som 
bedrivs vid institutet – kommer Per 
att forska vidare om hur social-
geografi ska skillnader inom och 
mellan städer kan få konsekvenser 
för demokratisk delaktighet och 
social tillit. I ett parallellt projekt 
undersöker han också hur invand-
rades förtroende för myndigheter 
påverkas av erfarenheter av olika 
politiska system

                             

En nygammal 
IBF-forskare
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Per Gustafson är sociolog och 
arbetar som forskare vid IBF.

Per Gustafson har de senaste åren 
forskat om tjänsteresor. Dels har 
han frågat sig hur det är att resa 
mycket i tjänsten. Hur påverkas 
resenärernas arbetssituation, hur 
påverkas familjelivet om man ofta 
är bortrest? Blir man mer interna-
tionellt inriktad, tappar man sin 
lokala förankring? Och vilka kon-
sekvenser får det att betydligt fl er 
män än kvinnor reser i tjänsten? 
Dels har han studerat hur arbets-
givare hanterar tjänsteresandet. 
Stora företag försöker ofta reglera 
och standardisera sina anställdas 
resande, men affärsresebranschen 
är komplex och resande har visat 
sig vara en verksamhet som är 
svår att styra. Mer information 
om Pers forskning om tjänsteresor 
fi nns på <www.ibf.uu.se/travel>.

Karin Backvall har börjat som 
doktorand i kulturgeografi den 
1 september 2012.

Erik Ottoson Trovalla har an-
ställts som forskare i etnologi på 
60 % den 1 augusti 2012.

Forskar-
profi len

Tjänsteläge Gästforskare

Under fl era decennier har det sak-
nats vetenskapliga standard- och 
referensverk om bostadsförsörj-
ning, bostaden och hemmet. I år 
har vi plötsligt fått två. I början 
av 2012 utkom först The SAGE 
Handbook of Housing Studies, som 
presenterades i föregående num-
mer av IBF Nyhetsbrev. I somras 
kom sedan The International Ency-
clopedia of Housing and Home i sju 
band på totalt ca 3500 sidor. För-
laget är Elsevier och huvudredak-
tör är geografen Susan J. Smith 
från Cambridge, som var den 
första föreläsaren i IBF:s Uppsala 
Lecture in Housing and Urban 
Research-serie. Till sin hjälp har 
hon haft ett tjugotal redaktörer 
för olika teman, bland andra IBF:s 
visiting professor David Clapham, 
numera vid University of Reading. 

Encyklopedin kommer att fi n-
nas tillgänglig i bokform under 
en kortare period, och därefter 
kommer den att säljas endast i 
nätversion. Verket innehåller mer 
än 500 tämligen utförliga artik-
lar, med inbördes hänvisningar, 
skrivna av ledande forskare inom 
området. Flertalet artiklar är på 
ca 4000 ord, några översiktsartik-
lar är längre. Artiklarna är alfabe-
tiskt ordnade efter sina rubriker 
och grupperade i sju tematiska 
delar: metoder och ansatser, eko-
nomi, miljö, hem och hemlöshet, 
institutioner, policy samt välfärd. 

David Clapham, professor vid 
University of Reading och visiting 
professor vid IBF samt redaktör 
för tidskriften Housing, Theory 
and Society, har besökt IBF den 
3–14 september 2012. Clapham 
presenterade en uppsats, ”Hous-
ing pathways of young people in 
the private rented sector in the 
UK to 2020” vid IBF:s forsknings-
seminarium. 

International Encyclopedia of 
Housing and Home

Artiklarna rör sig från ”meanings 
of home” till ”impacts on macro-
economy” – för att citera förlagets 
hemsida.

Tre IBF-forskare medverkar 
med artiklar i encyklopedin. 
Statsvetaren Bo Bengtsson har 
skrivit ”Game Theory”, ”Path De-
pendency”, ”Politics of Housing” 
samt översiktsartikeln ”Rights, 
Citizenship, and Shelter” (den 
senare tillsammans med Suzanne 
Fitzpatrick, Heriot-Watt Univer-
sity i Edinburgh och Beth Watts, 
University of York). Psykologen 
Terry Hartig har skrivit ”Restora-
tive Housing Environments” och 
kulturgeografen Irene Molina har 
skrivit ”Gender and Space” (till-
sammans med Karin Grundström, 
Malmö Högskola). 

Uppsala lecture
Nästa Uppsala Lecture in Housing 
and Urban Research hålls av 
Sharon Zukin, professor i sociologi 
vid Brooklyn College, New York 
den 26 mars 2013. Hennes senaste 
bok är Naked City: The Death and 
Life of Authentic Urban Places, som 
behandlar New Yorks gentrifi e-
ringshistoria. Mera information 
om Sharon Zukin och hennes fö-
reläsning kommer i nästa nummer.
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Publicerat

Jardar Sørvoll har tillbringat ett år 
i Gävle som gästdoktorand vid IBF. 
Han erhöll år 2009 Bengt Turner 
Award för sin uppsats ”The Political 
Ideology of Housing and the Welfare 
State in Scandinavia 1980–2008: 
Change, Continuity and Paradoxes”. 
Priset inrättades år 2008 av ENHR 
(European Network for Housing 
Research) till minne av Bengt Turner 
– för att uppmuntra yngre forskare 
att skriva om bostads- och urban-
frågor. Jardar har deltagit fl itigt i 
seminarieverksamheten vid IBF och 
medverkade i seminariet om ”Den 
nya allmännyttan” vid Bostadsmö-
tet i april då han talade på temat 
”Kommunale boliger i Norge”. Här 
beskriver han sin tid vid IBF:

Fra august 2011 til juli 2012 til-
brakte jeg et fl ott arbeidsår ved IBF 
i Gävle. Det var mulig takket være 
et sjenerøst doktorgradsstipend fra 
Reassess og gjestfriheten ved IBF.

Reassess (www.reassess.no) er et 
Nordforsk-fi nansiert forskningssen-
ter viet til studier av den nordiske 
velferdsmodellen. Forskere fra hele 
Norden har deltatt på konferanser 
og temagrupper organisert av sen-
teret siden starten i 2007. Reassess 
har også fi nansiert fl ere PhD-
studenter, inkludert meg. Min 
PhD-avhandling i historie er en 
komparativ studie av den politiske 
reguleringen av borettslagsformen 
(bostadsrätten) i Norge og Sverige 
i perioden ca. 1945–2012. Sentralt 
i avhandlingen står den svenske 
dereguleringen av 1968 og den 
norske liberaliseringen på 80-tal-
let. Begge reformer innebar at 
prisreguleringen ble avskaffet og at 
bostadsrätter dermed kunne selges 
for markedspris. Jeg er nysgjerrig 
på hvilke aktører som drev frem 
reformene, og lurer på hvorfor 
norske politikere ikke fulgte det 
svenske eksempelet på slutten av 
1960-tallet. Reformene er også 
spennende fordi mange i samtiden 
mente de brøt med forestillingen 
om bolig som sosial rettighet eller 
velferdsgode.

I Gävle fi kk jeg tid og ro til å ar-
beide med avhandlingen. Jeg likte 
meg veldig godt. Det skyldes ikke 
minst IBF-miljøets mange akade-
miske og sosiale ressurser. Profes-
sor Bo Bengtsson, min biveileder, 
var en viktig faglig kontakt gjen-
nom hele året. Innsiktsfulle fag-
lige tilbakemeldinger fi kk jeg også 
av Evert Vedung og Bo Söderberg. 
Gjennom presentasjon av paper 
og rollen som opponent på IBFs 
tirsdagsseminar, fi kk jeg videre 
anledning til å utveksle synspunk-
ter med en rekke forskere.

Men en stipendiat kan ikke 
arbeide hele tiden. Det var viktig 
med alle hyggelige og morsomme 
samtaler i lunsjrommet. Mange 
personer ved IBF kunne vært 
nevnt i denne sammenheng, 
men jeg vil spesielt fremheve 
administrasjonen: Christina 
Kjerrman-Meyer, Carita Ytterberg 
og Kerstin Larsson. Christina 
fortjener en spesiell takk for å ha 
tatt meg og familien godt i mot, 
da vi ankom Gävle.

Vi visste lite om Gävle før vi 
fl yttet. Da jeg var liten var jeg rik-
tignok fascinert av alt svensk. Min 
generasjon var oppvokst med tre 
TV-kanaler, to av dem var svens-
ke. I min barndom på 1980-tallet 
var ikke Sverige bare gode i ten-
nis, hockey og golf, men også de 
”norske idrettene”, ski og skøyter, 
ble ofte dominert av svensker som 
Gunde Svan, Thomas Wassberg 
og Thomas Gustafsson. Pappa sa 
at Sverige alltid var best. 

Til tross for min tidlige interesse 
for Sverige visste jeg altså lite om 
Gävle. Jeg hadde hørt om fotball-
laget, Brynäs, Läkerol og Geva-
lia, men det var også alt. Vi ble 
imidlertid raskt glad i byen med 
omegn. Boulognerskogen ble tidlig 
en favoritt, senere ble Hemlingby 
et kjært turområde. Lørdags- og 
søndagsturene ble nærmest en in-
stitusjon i familien. Noen ganger 
dro vi også til steder i relativ nær-
het som Mora og, Falun, valfarts-

steder for norske skientusiaster.
Det var et privilegium å være 

gjeste-doktorand ved IBF. Jeg, min 
samboer Inger Hilde, og vår sønn 
Trygve er glade og takknemlige for 
vårt år i Gävle. Som forsker er det 
av stor verdi å ha fått mer kjenn-
skap til svensk forskning og svenske 
forskere, som privatperson sitter 
jeg igjen med gode minner fra 
Gävle. Vi kommer tilbake.

Jardar Sørvoll, stipendiat ved 
NOVA (Norsk institutt for forsk-
ning om oppvekst, velferd og 
aldring) & Reassess (Nordic Centre 
of Excellence in Welfare Research).

Et fl ott år ved IBF og Gävle!

Bengtsson, Bo (2012) ”Game 
Theory”, s. 226–231 i Susan J. 
Smith, Marja Elsinga, Lorna Fox 
O’Mahony, Ong Seow Eng, Susan 
Wachter & David Clapham (red.), 
International Encyclopedia of Hou-
sing and Home. Oxford: Elsevier.

Bengtsson Bo (2012) “Path 
Dependency”, s. 161–166 i Susan 
J. Smith, Marja Elsinga, Lorna Fox 
O’Mahony, Ong Seow Eng, Susan 
Wachter & David Clapham (red.) 
International Encyclopedia of Hou-
sing and Home. Oxford: Elsevier.

Bengtsson, Bo (2012) ”Politics 
of Housing”, s. 322–327 i Susan J. 
Smith, Marja Elsinga, Lorna Fox 
O’Mahony, Ong Seow Eng, Susan 
Wachter & Chris Hamnett (red.), 
International Encyclopedia of Hou-
sing and Home. Oxford: Elsevier.

Bengtsson, Bo, Suzanne Fitzpa-
trick & Beth Watts (2012) ”Rights 
Citizenship, and Shelter”, s.148–
157 i Susan J. Smith, Marja



IBF Nyhetsbrev 7

Elsinga, Lorna Fox O’Mahony, 
Ong Seow Eng, Susan Wachter & 
Chris Hamnett (red.), Internatio-
nal Encyclopedia of Housing and 
Home. Oxford: Elsevier.

s. 191–213 i Vania Ceccato (red.), 
The Urban Fabric of Crime and 
Fear. Springer.

Christophers, Brett (2012) 
Anaemic geographies of fi nancia-
lisation”, New Political Economy 
17(3): 271–291. 

Enström Öst, Cecilia (2012) 
”Parental Wealth and First-Time 
Homeownership – A cohort study 
of family background and young 
adults’ housing situation”, Urban 
Studies 49(10): 2137–2152.

Enström Öst, Cecilia, Bo Söder-
berg & Mats Wilhelmsson (2012), 
”Bruksvärdessystemet gynnar 
främst äldre högutbildade infödda 
svenskar”, Bofast nr 6, s. 36–37. 

Gustafson, Per (2012) “Travel 
time and working time: What 
business travellers do when they 
travel, and why”, Time and Society 
21(2): 203–222.

Hartig, Terry (2012) “Resto-
rative housing environments”, s. 
144–147 i Susan J. Smith, Marja 
Elsinga, Lorna Fox O’Mahony, 
Ong Seow Eng, Susan Wachter & 
Montserrat Pareja Eastaway (red.), 
The International Encyclopedia 
of Housing and Home. Oxford: 
Elsevier.

Hedman, Lina, David Manley, 
Maarten van Ham & John Östh 
(2012) Cumulative Exposure to 
Disadvantage and the Intergene-
rational Transmission of Neigh-
bourhood Effects, IZA Discussion 
Paper No. 6794, http://ftp.iza.org/
dp6794.pdf.
Holmberg, Tora (2012) “Brain 

Storm: The Flaws in the Science 
of Sex Differences” by Rebekah 
Jordon-Young”, European Jour-
nal of Women’s Studies 19(2): 
267–272.

Ljungkvist, Kristin (2012) Figh-
ting Global Terrorism in the 21st 
Century – The New Role and Re-
sponsibility of Local Governments. 
Working Paper for RACERS. John 
Jay College of Criminal Justice, 
The Christian Regenhard Center 
for Emergency Response Studies.

Molina Irene & Karin Grund-
ström (2012) ”Gender and Space”, 
s. 250–254 i Susan J. Smith, Mar-
ja Elsinga, Lorna Fox O’Mahony, 
Ong Seow Eng, Susan Wachter & 
Montserrat Pareja Eastaway (red.), 
International Encyclopedia of Hou-
sing and Home. Oxford: Elsevier.

Myrberg, Gunnar (2012) ”För-
eningsliv i förändring”, Tidskriften 
Framtider, nr 2: 20–22. Stock-
holm: Institutet för Framtidsstu-
dier.

van Ham, Maarten, Lina Hed-
man, David Manley, Rory Coulter 
& John Östh (2012) Intergeneratio-
nal Transmission of Neighbourhood 
Poverty in Sweden: An Innovative 
Analysis of Individual Neighbour-
hood Histories, IZA Discussion 
Paper No. 6572, http://ftp.iza.org/
dp6572.pdf

Westin, Sara (2012) ”Affärsmäs-
sigt boende”, Ordfront Magasin, nr 
3: 24–25.

Öhman, Peter & Bo Söderberg 
(2012) Träffsäkerheten i fastighets-
värderares bedömningar. Rapport 
2012:4. Sundsvall: Centrum för 
forskning om ekonomiska relatio-
ner, Mittuniversitetet.

Öhman, Peter, Bo Söderberg 
& Ola Uhlin (2012) ”Accuracy 
of Swedish property appraisers’ 
forecasts of net operating income”, 
Journal of Property Research 29(2): 
103–122.

Bengtsson, Bo (2012) “Path De-
pendence or Historical Juncture? 
The Swedish housing regime 
before and after adjustment to the 

European competition policy”. 
Uppsats till ENHR konferensen 
Housing: Local Welfare and Local 
Markets in a Globalised World, 
Lillehammer, Norge, 24–27 juni 
2012.

Bergsten, Zara & Emma Holm-
qvist (2012) ”Building A Mixed 
city – Achievable in practice or an 
utopian goal?” Uppsats till Neigh-
borhood Social Mixing in EU & 
US, Amsterdam, 4–5 juni 2012.

Enström Öst, Cecilia, Bo Söder-
berg & Mats Wilhelmsson (2012) 
”Segregation under rent control”. 
Uppsats till ENHR konferensen 
Housing: Local Welfare and Local 
Markets in a Globalised World, 
Lillehammer, Norge, 24–27 juni 
2012.

Hedman, Lina & Emma Holm-
qvist (2012) ”Propducing and 
Reproducing Ethnic Residen-
tial Segregation. Is ’white fl ight’ 
enough to capture the mobility 
motives of natives?” Uppsats till 
European Population Conference, 
Stockholm, 13–15 juni 2012.

Loit, Jon (2012) “Urban plan-
ning as the problem or solution 
for the divided city? – The case 
of Stockholm Royal Seaport”. 
Uppsats till ENHR konferensen 
Housing: Local Welfare and Local 
Markets in a Globalised World, 
Lillehammer, Norge, 24–27 juni 
2012.

Vedung, Evert (2012) ”Sprid-
ning, användning och implemen-
tering av utvärdering”. Uppsats 
till Nordic Evaluation Conference, 
Ålborg, 13–15 juni 2012.

Öhman, Peter, Bo Söderberg & 
Stig Westerdahl (2012) ”Property 
investor behaviour: Qualitative 
analysis of a very large transac-
tion”. Uppsats till European Real 
Estate Society 19th Annual Confe-
rence (ERES), Edinburgh, 13–16 
juni 2012.

Konferensbidrag
Intresserad av någon publikation? 
Kontakta Carita Ytterberg för 
närmare information.
Tel. 026-420 65 03.
Epost: carita.ytterberg@ibf.uu.se

Ceccato, 
Vania & Mats 
Wilhelmsson 
(2012) ”Acts 
of Vandalism 
and Fear in 
Neighbour-
hoods: Do The 
Affect Hou-
sing Prices?”, 



Marknadstidning B
AVS:
Institutet för bostads- och urbanforskning
Uppsala universitet
Box 785
801 29 Gävle

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

Tryck: Trycktrean A
B

Antologin Våldets topografi er. Betraktelser över makt 
och motstånd samlar bland annat resultaten av IBF:s 
forskningsprojekt ”Att utforska urbant våld”. Projek-
tet fi nansierades av Formas och pågick mellan 2007 
och 2010. Boken ifrågasätter gängse uppfattningar 
om vad författarna kallar det goda respektive det 
onda våldet. Det goda våldet är det våld som rättfär-
digas och representeras som nödvändigt och legitimt 
av samhällsinstitutioner, massmedier och av offent-
liga debattörer och politiker. Där ingår krig och det 
polisiära våldet till exempel. Det onda våldet däre-
mot är det våld som motiverar det goda våldet; det 
handlar, förutom kriminaliserade handlingar, om re-
volt och motstånd. Boken lyfter även upp symboliska 
former av våld, vilka inte brukar uppfattas som våld 
som t.ex. rasistisk eller sexistisk propaganda i det of-
fentliga rummet. Även det systemiska våldet i form 
av cementering av social orättvisa behandlas som 
tema. I boken försöker författarna analysera våldet 
som ett relationellt samhällsfenomen och de hävdar 
att alla former av våld är relaterade till varandra.

Listerborn, Carina, Irene Molina & Diana Mulinari 
(red.) (2011) Våldets topografi er. Betraktelser över 
makt och motstånd. Stockholm: Atlas förlag.

Boken fi nns i bokhandeln eller går att beställa från 
nätbokhandlare.

Ny bok med betraktelser över makt och motstånd


