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Nyheter från Institutet för bostads- och urbanforskning

Med fokus på de bostadslösa 

Bostadsmarknaden erbjuder å 
ena sidan en mängd former av att-
raktiva boenden, där man kan välja 
och vraka efter egna behov och 
önskemål. Om man å andra sidan 
inte tillhör gruppen som har möjlig-
het att köpa, har fast anställning eller 
bra inkomst så kan man i värsta fall 
bli tvungen att var eller varannan 
månad hitta ett nytt boende – ett 
rum eller en säng i andra eller 
tredje hand.  Det är inte en generell 
bostadsbrist utan ett resultat av 

en ojämlik bostadsmarknad, enligt 
forskarna i projektet Critical Urban 
Sustainability Hub (CRUSH), som 
forskar om hållbar stadsutveckling 
med specifikt fokus på den akuta 
bostadskrisen. 

Ojämlikheten skapar utrymme 
för handel med bostäder, sängar och 
adresser, där de som har, erbjuder 
rum till de som inte har. Forskarna 
inom projektet är intresserade av 
hur människor upplever sitt boende 

och i vilken mån människor över  
tid får ett bättre eller sämre boende. 
De undersöker också vilka svårig-
heter och möjligheter människor 
upplever på bostadsmarknaden. 
IBF:s Irene Molina, professor i  
kulturgeografi, är en av forskarna  
i projektet. 
– Hållbara insatser kan inte vara 
universella. De får olika betydelser 
för olika sociala grupper och de kan 
också komma i konflikt med varan-
dra, säger Irene Molina. u

Bygg- och fastighetsbranschens röster får ofta stort utrymme i medierna och debatten 
präglas av ekonomiska och tekniska perspektiv. Genom att visa upp fler sidor av bo-
stadsbristen hoppas forskarna i projektet CRUSH att de som drabbas skall bli legitima 
motröster till den ekonomiskt starka branschen. Därför vänder forskarna blicken mot 
dem som egentligen är i fokus för frågan – de bostadslösa.  
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”Jag tror det 
påverkade barnen. 
De såg att jag var 
mycket stressad 
i två år.”

CRUSH är ett samarbetsprojekt 
som finansieras av Formas och som 
sammanför urbanforskning vid flera 
lärosäten. En av aktörerna är Malmö 
universitet, där Carina Listerborn, 
lektor och professor i stadsbyggnad, 
har lett en intervjustudie i staden för 
att få en bild av hur bostadsmark-
naden ser ut från de bostadslösas 
perspektiv. 
– Malmö är den geografiska arenan 
för berättelserna, men dessa berät-
telser är säkerligen giltiga i många 
andra städer också, säger Carina 
Listerborn.

Forskarna inom CRUSH menar 
att det inte finns någon samman-
hållen forskning om hur människor 
i verkligheten drabbas av bostads-
bristen och svårigheterna att hitta 
bostäder till rimliga priser.  Carina 
Listerborn hoppas att hennes kvali-

tativa studie kan visa vilka svårighe-
ter som bostadssökande stöter på. 

– Livssituationerna som fram-
kommer i bostadsberättelserna och 
upplevelsen av att söka och hitta ett 
boende är personliga, men det finns 
generella drag som tillsammans ger 
en bild av den del av bostadsmark-
naden som inte fungerar och som i 
allt högre grad tangerar hemlöshets-
frågor, enligt Carina Listerborn. 

Det finns strukturella aspekter 
som styr individernas möjligheter 
och som gör att människor inte   
hittar eget boende. Istället får de 
sova tillfälligt hos vänner och be- 
kanta, men hamnar också emellan- 
åt på gatan. 
– Gråzonen mellan hemlöshet och 
prekärt boende blir allt tydligare 
med den ökade ekonomiska och 
sociala polariseringen i samhället 
och en tilltagande brist på hyres- 
rätter till överkomliga kostnader, 
säger Carina Listerborn.

Parallellt med den utvecklingen 
finns det ett bostadsbestånd, inte 
minst i miljonprogrammet, som står 
inför stora renoveringsbehov. 

– Med renoveringarna följer oron 
för höjda hyror och många är oro-
liga för om de skall kunna bo kvar, 
säger Irene Molina.

Carina Listerborn använder 
ordet bostadsprekariat som i likhet 
med arbetsmarknadens prekariat 
innebär kortsiktighet och osäkerhet 
vad gäller boende, en situationen 
som påminner om den för hundra 
år sedan.
– Det finns uppenbarligen många 

som vill tjäna pengar på bostadslösa 
människor, men det finns också goda 
vänskapsrelationer och hjälpsamhet 
gentemot människor som har det 
svårt. Lösningarna som framkommit 
i berättelserna bygger på solidaritet 
snarare än samhällsstöd, säger 
Carina Listerborn. l

Citaten är hämtade ur Carina Listerborns 
kommande bok ”I bostadsnödens tid. Erfaren-
heter av bostadsojämlikhet.” Premiss förlag.

”Man får hjälpas åt. 
Utan kompisar hade 
jag sovit ute.”

”Ett tag bodde vi fyra 
personer i en etta på 23 
kvm. Och utan dusch 
inne i lägenheten. Den 
låg i källaren.”



Tydligare än på många år är ett antal 
av IBF:s frågor på valrörelsens dagord-
ning. Vår omvärld letar efter lösningar. 
Som vanligt får vi frågor och som van-
ligt svarar vi så gott vi kan. Det är en 
del av vårt uppdrag. Ibland ger vi raka 
och enkla svar men ofta är våra svar 
mer resonerande. Som samhällsvetare 
är vi ofta bättre på att precisera pro-
blem än att föreslå konkreta lösningar.  
Vi visar att sambanden inte alltid är 
de som antas i debatten; pekar på hur 
vardagligt språkbruk handlar om makt; 
visar varför samhällsförändringar ofta 
präglas av tröghet etc.  
 När vi på detta vis samverkar med 
vår omgivning gör vi det ofta som 
”critical friends”. Samhällsvetaren är 
tränad att nagelfara om vackra inten-
tioner verkligen realiseras i effekter, 
att identifiera ljusskygga motiv bakom 
beslut och handling, att finna makten 
och ojämlikheten i det som kallas 
samverkan. Detta är vi bra på. 
 Man kan vrida och vända på frågan 
om samhällsvetenskapens nytta. En 
sak torde vara tämligen klar : Forsk-
ning av dålig kvalitet är knappast nyt-
tig – annat än som tillfälliga rökridåer 
och billig propaganda. Vid ett forsk-
ningsinstitut som IBF säkras kvaliteten 
i forskningen på många olika sätt. 
 Under rubriken More together, 
more apart bjuder IBF snart in till 
en sådan aktivitet, ENHR 2018. Fyra-
hundra europiska bostadsforskare 
samlas för att diskutera frågor av 
högsta relevans för den svenska 
valrörelsen. Forskning av nytta pågår i 
Uppsala, även veckan efter midsom-
mar. l

Nils Hertting,
universitetslektor 
i statskunskap och 
prefekt vid IBF.
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Prefekten
har ordetIBF bidrar vid granskning av Riksrevisionen 

Riksdagsstyrelsen beslutade den 14 december  
2016 att tillkalla en parlamentarisk kommitté  
med uppdrag att göra en översyn av Riksrevisionen. 

Nyligen kom slutbetänkandet där IBF:s prefekt Nils Hertting har 
skrivit en av tre expertbilagor till kommittén ”2017 års riksrevisions-
utredning”. 
– Detta illustrerar IBF:s kompetens för hur man genomför gransk-
ningar och utvärderingar och är även relevant när man diskuterar 
kvalitetsfrågor mer generellt, som kvaliteten i Riksrevisionens gransk-
ningar, säger Nils Hertting. l

Roger Andersson ledamot vid Delmos 
IBF:s Roger Andersson, professor i kulturgeografi, 
blir ledamot vid Delegationen mot segregation 
enligt ett regeringsbeslut.  

Vid ett regeringssammanträde 19 april 2018 
utsågs IBF:s Roger Andersson att vara en av sex 
ledamöter i insynsrådet vid Delegationen mot 
segregation, Delmos. Insynsrådet kommer att 
fungera som ett stöd för delegationens direk-
tör Inger Ashing. Delegationen, som är Sveriges 
senaste myndighet, har som långsiktigt mål att 
förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta 
områden och motverka strukturella orsaker till 
segregation. l

Konferensen ENHR 2018 går av stapeln i Uppsala 26-29 juni och 
är en av världens största samhällssvetenskapliga konferenser om 
bostadsfrågor.  Titeln på årets konferens är More together, more 
apart: Migration, densification, segregation.

www.enhr2018.com
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Under sin etnografiska forskning 
bodde Jennifer Mack i Södertälje 
under mer än 14 månader, och 
umgicks regelbundet med assyrier/
syrianer bosatta där. 
– Jag gick i kyrkan, på fotbolls-
matcher, köpte mat, klippte håret, 
gick på bröllop och begravningar 
och var hemma hos folk, berättar 
Jennifer Mack. 

I sin nya bok The Construction of 
Equality: Syriac Immigration and the 
Swedish City knyts sociala och fysiska 
förändringar  ihop genom Jennifer 
Macks tvärvetenskapliga forsknings-

metoder. Boken 
ger en unik 
bild av urbana 
och sociala 
förändringar 
och en mino-
ritetsgrupps 
deltagande i 
stadsbyggande 

och rumslig praktik under de senas-
te femtio åren. 

Jennifer Mack tittar på hur 
assyrier/syrianerna och kommunens 
egna stadsplanerare tillsammans 
har skapat nya rum i staden genom 
processer som har präglats av både 
samarbete och konflikt. 
– Den assyrisk/syrianska befolkning-
en har byggt hus för sina sociala liv, 
kring religionsutövning, för firanden, 
för sport, för privatboende och 
mycket mer.  De har gjort det i en 
miljö där normer och standarder 
som Miljonprogrammet spred sig 
genom Sverige under 1960- och 
70-talen, säger Jennifer Mack.

Allteftersom assyrierna/syrianer-
na blev en starkare grupp ekono-
miskt och socialt, tog de makten 
över processer som man inte 
trodde att de deltog i. De anlitade 
arkitekter och var aktiva i plane-

ringsprocesser. 
– De har faktiskt 
planerat en assyrisk/
syriansk svensk stad, 
”Mesopotälje”, utan 
att ha haft en över-
gripande plan, säger 
Jennifer Mack. 

Jennifer Mack hävdar att assyri-
erna/syrianerna i Södertälje har 
revolutionerat staden och även på-
verkat hur arkitekter och planerare 
arbetar i dag, en process hon kallar 
för ”stadsplanering underifrån.”   
– Assyrier/syrianerna i Södertälje 
har visat att äldre föreställningar om 
”neutrala” normer och standarder 
för hur städer byggs, planeras och 
designas måste omvärderas. Man 
kan bo tätt ihop och ändå vara 
integrerad. Man måste tänka om vad 
gäller förståelsen av både segrega-
tion och hur arkitektur och plane-
ring går till, säger Jennifer Mack. l

Ofta påstår dagens stadsplanerare att jämlikhet i en stad bara kan skapas om  
alla har likadana hus och om invandrargrupper inte bor tillsammans. Jennifer Mack 
är socialantropolog och arkitektur- och urbanhistoriker och har studerat hur stads-
byggnaden i Södertälje har påverkats av sin assyriska/syrianska befolkning.  I sin nya 
bok vill hon visa att man kan bo tätt ihop och ändå vara integrerad.

Södertäljes stadsplanering underifrån 

Jennifer Mack bodde i Ronna inför skrivandet av boken The Construction of Equality: Syriac Immigration and the Swedish City. Hon är forskare vid IBF och 
Arkitekturskolan på KTH.

Jennifer Mack. 
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Irene Molina på Dramaten 

Dramatens scen är tom så när 
som på en soffa i svart konstläder, 
en talarstol och en enorm grafitti-
vägg med Olof Palmes siluett och 
texten ”Rättvisa, jämlikhet, bro-
derskap”. Sedan hörs Latin Kings 
musik och in kommer Salla Sallazar 
släntrande med en Konsumkasse 
i handen. Han sätter sig i soffan, 
ser lite nervös ut och börjar prata 
om sina första minnen av Sverige. 
Det är en gripande berättelse. En 
granne slår in deras dörr med en 
yxa och tycker att invandrarna skall 
åka hem, Sallas mamma blir så rädd 
att hon inte låter barnen gå ut, 
men han beskriver också en ganska 
vanlig uppväxt med kompisar, skola 
och musik. Berättelsen varvas med 

musik och det handlar lika mycket 
om rap- och hiphopmusikens his-
toria i Sverige. Från Konsumkassen 
tar han upp The Latin Kings första 
skiva som hans bror,  Masse, ritade 
loggan till.  

Irene Molina, professor i kultur-
geografi vid IBF,  tar plats i talar-
stolen och spinner sin berättelse 
kring ett antal personliga bilder 
som publiken kan ladda ned från 
Dramatens hemsida. Hon börjar ut-
anför en lägenhet i Tensta 1986 när 
hon var nyanländ i Sverige. Hon är 
tunnklädd och kommer ihåg att hon 
frös. Irene Molina tar med publiken 
på en resa från den där iskalla vin-
terdagen i Tensta, till simhallen och 

vardagslivet i Miljonprogrammet. 
Till Uppsala och sin doktorspromo-
vering och rädslan för Lasermannen 
fram till en ny vinterdag i en annan 
tid, där Irene Molina igen syns i 
snön. Den här gången i riktiga vin-
terkläder. Irene Molina avslutar sin 
berättelse med sång och chilensk 
dans, helt ensam på scengolvet. 

Det är en föreställning som inte 
bara handlar om mötet med 
Sverige och förorten utan också 
om att tänja på sina egna personliga 
gränser. Salla Salazar berättar att han 
tycker att det är obehagligt att prata 
om barndomen och sin egen musik, 
men det är ändå just det han gör i 
en timme från Dramatens scen. l

Irene Molinas uppträdande på Dramaten med Salla Salazar, tidigare medlem 
i The Latin Kings, blev en mycket personlig resa i förorternas Sverige. En berättelse 
om segregation och rasism – men också om helt vanliga områden där människor 
lever sina vanliga vardagsliv. 

Dramatens föreställning Performance Lecture: Musik för en no-go zon med Irene Molina, Salla Salazar och regissör America Vera-Zavala är ett samtal om livet, 
förorten och musiken. 
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Ny bok om husockupation i Europa
Miguel A. Martinez, professor i sociologi vid IBF, är redaktören bakom den nyutkomna 
boken The Urban Politics of Squatters’ Movements.

Författarna i boken har studerat utvecklingen av husockupationsrörelser i nio eu-
ropeiska städer (Madrid, Barcelona, Sevilla, Rom, Paris, Berlin, Köpenhamn, Rotterdam 
och Brighton) och boken tar upp hur och varför husockupationsrörelsen förändrats 
och i vilken utsträckning den kommit att påverka framväxten och utvecklingen av 
andra urbana rörelser. 
 Antologin fokuserar på husockupationsrörelsens utveckling främst genom att stu-
dera ockuperade sociala center (allaktivitetshus), men även ockuperade bostadshus. 
Boken belyser hur husockupationsrörelser bevarats och utvecklats under mer än fyra 
decennier. Den beskriver också relationen till större proteströrelser och hur politiska 
beslut påverkat konflikterna kring legaliseringen av ockuperade byggnader. l

Medborgardialog i stadsplanering tema för ny bok
Offentliga myndigheter världen 
över har under de senaste decen-
nierna betonat vikten av medborga-
res och boendes direkta deltagande 
i planering och stadsutveckling. För-
söken har getts många namn. I ett 
svenskt sammanhang har inte minst 
Sveriges kommuner och landsting 
drivit på arbetet under benämning-
en medborgardialoger.  
 I boken Local Participatory Gover-
nance and Representative Democra-
cy. Institutional Dilemmas in Europe-
an Cities presenteras slutsatserna 
av ett europeiskt forskningsprojekt 
om medborgardialoger som letts av 
IBF. Utgångspunkten är enkel. Även 
om de bakomliggande motiven för 

medborgardia-
log i samhälls-
planeringen 
varierar så är de 
önskvärda effek-
terna beroende 
av att dialogerna  
ges stabilitet, 
förutsägbarhet 

och en gemensam förståelse. Tidiga-
re forskning visar att så ingalunda 
alltid är fallet. Inbjudningarna till 
dialog är frekventa, men så också 
rapporterna om att de har otydliga 
och oklara funktioner, marginell 
koppling till politisk makt, och att 
de skapar frustration snarare än 
inkludering. 
 Mot denna bakgrund har en 
grupp forskare i Paris, Rotterdam 
och Uppsala studerat frågan om 
medborgar- och boendedialogers 
integrering i fransk, nederländsk och 
svensk lokalpolitik. Varför är det så 
svårt att etablera tydliga och stabila 
spelregler om något som tycks ha 
ett så allmänt stöd? Bokens svar 
antyds i dess titel. Också i städer 
med goda förutsättningar, lång 
tradition av och brett politiskt stöd 
för dialoger så skapar dessa försök 
dilemman. I bokens kapitel beskrivs 
och analyseras – empiriskt och 
teoretiskt – hur dialogernas logik 
krockar med den representativa 
demokratins. 

I den 
avslutande 
kompa-
rativa 
analysen 
ifrågasätts 
ett antal 
ofta upprepade idéer om vad som 
leder till stabila och välfungerande 
medborgardialoger. Snarare än 
att underlätta, hävdar författarna, 
så kan ett starkt civilsamhälle, ett 
decentraliserat politiskt system och 
ett högt förtroende för repre-
sentativa institutioner motverka 
möjligheterna att etablera och 
integrera medborgardialoger. På så 
sätt kastar boken nytt ljus inte bara 
över villkoren för organiseringen av 
medborgardialog. Den reser också 
frågor om medborgardialogens 
egentliga betydelse och funktion i 
samtida samhällsplanering. l  
 Nils Hertting & Clarissa Kugelberg (2017) 
“Local Participatory Governance and Repre-
sentative Democracy. Institutional Dilemmas in 
European Cities”, Routledge.. 

Miguel A. Martinez (2018)  
”The Urban Politics of 
Squatters’ Movements”, 
Palgrave Macmillan.
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Den 2-4 maj genomfördes konferensen ”Koppar 
från Skandinavien i tidigmodern tid – Falun och Röros 
från den globala periferin till hushållens mitt” i Falun 
med ett trettiotal deltagare från Sverige, Danmark, 
Norge, England, Wales, Skottland och Tyskland. 

Programmet innehöll dels tre förmiddagar med 
föreläsningar med utgångspunkt i de resultat som 
framkommit i projektet Copper in the Early-Modern 
World, dels flera så kallade promenadseminarier där 
konferensdeltagarna följde kopparens väg genom 
landskapet kring Falun. 

Första dagen stod Falu kommun och Gruvmusé-
et som värdar och efter några inledande föredrag 
i konferenssalen Cuprum genomförde Johanna 
Nybelius en suverän guidning på engelska av gruvan. 
Dag två inleddes med nya föreläsningar, denna gång 
nere på Dalarnas museum som var värd för föreläs-
ningarna de sista två dagarna. Efter lunch inleddes 
tre etapper med nya promenadseminarier, denna 
dag med buss. Den första etappen innefattade en 
visning av närområdet av gruvan under ledning av 
Daniels Sven Olsson, följt av ett besök på Arkivcen-
trum Dalarna, där arkivarie Björn Pierrou vägledde 
deltagarna igenom det enorma gruvarkivet, för att 
avsluta resan på den välbevarade bergsmansgården 
Staberg, där antikvarie Olle Lind från Länsstyrelsen 
visade trädgård och restaureringsprojekt. På Staberg 
intogs också middag innan bussen återvände till 

Falun för fortsatta vetenskapliga diskussioner på 
restaurang Banken. 

Dag tre inleddes också med flera föredrag och 
en kort promenad upp till det sevärda torget mitt 
i Falun med den pampiga Kristinakyrkan, stadshuset 
och Stora Kopparbergs bolagskontor.  Tre mäktiga 
aktörer i Falu gruvas historia. Därefter avslutades 
konferensen med lunch och 
en lyckönskan till Röros som 
kommer att vara platsen för 
kopparprojektets slutkonferens 
2019. l

Sven Olofsson, forskare i ekonomisk 
historia och konferensarrangör.  

Krönikören:
Falun värd för kopparkonferens
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Marknadstidning B

AVS: Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet, Box 514, 751 20 Uppsala
Besöksadress: Trädgårdsgatan 18, Uppsala

uppsala lecture 

Karl Schlögel (f.1948) kommer att 
tala på temat historisk förändring 
och rummets betydelse, och tar 
sin utgångspunkt i Östeuropas 
urbana utveckling under efterkrigs-
tiden. 
 
I Sverige är han kanske mest känd 
för sin bok Terror och dröm. Moskva 
år 1937. Den kom på tyska 2008 
och i en svensk översättning 2011.

En annan betydlesefull bok är Im 
Raume lesen wir die Zeit. Über 
Zivilisationsgeschichte und Geopoli-
tik, från 2003. Översatt till engelska 
2016: In Space We Read Time-On 
the History of Civilization and 
Geopolitics.

Karl Schlögel har erhållit flera 
utmärkelser, såsom Leipziger 
Buchpreis zur Europäischen 
Verständigung och Franz-Werfel 
Menschenrechtspreis och har varit 
en återkommande gästforskare i 
såväl USA som i Östeuropa. l

Tid: 15.00  

Plats: Humanistiska teatern, 
Campus Engelska parken, 
Uppsala universitet. 
 
Föreläsningen är öppen för 
alla.  Alla åhörare inbjuds till 
efterföljande mingel.  

in Housing and Urban Research

oM uPPSAlA leCTuRe

Sedan 2010 arrangerar IBF den årliga föreläsningen 
Uppsala Lecture in Housing and Urban Research. 
Föreläsningen hålls av en internationellt ledande 
forskare inom bostads- och urbanforskningsom-
rådet. IBF vill på detta sätt synliggöra och stimulera 
till bostads- och urbanforskning av högsta kvalitet – 
lokalt, nationellt och internationellt.

Professor Karl Schlögel har utsetts till årets 
föreläsare inom Uppsala Lecture. Karl Schlögel som 
är historiker och författare håller sin öppna föreläs-
ning i Humanistiska teatern den 10 oktober. 

Välkommen till Uppsala Lecture!

www.ibf.uu.se/ibf.uu.se/start-se/seminarier-och-forelasningar/uppsala-lecture


