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Nyheter från Institutet för bostads- och urbanforskning

SAVE THE DATE!
27 NOVEMBER

IBF firar 25-årsjubileum
I år är det 25 år sedan IBF bildades efter ett riksdagsbeslut. Jubileet firas under hösten
med en rad seminarier och föreläsningar. Den 27 november blir det födelsedagskalas
med öppet hus.
IBF började sin verksamhet den
1 juli 1994. Syftet var att bedriva
samhällsvetenskaplig forskning inom
bostads- och bebyggelseområdet.
2013 flyttade IBF från Gävle rådhus,
där institutet huserat i 15 år, till
nyrenoverade lokaler i det anrika
kvarteret Munken i Uppsala.
Den framlidne nationalekonomen Bengt Turner var under många
år en förgrundsfigur på IBF och dess
första prefekt. Han initierade även
det internationella forskningsnätverket European Network for Housing
Research (ENHR), som idag har över
1000 medlemmar.

IBF har med åren kommit att bli
ett av Europas ledande forskningscentrum inom samhällsvetenskaplig
bostads- och urbanforskning.
– Mycket har hänt under IBF:s 25
år, inte minst gäller det forskningens
koppling till teori- och metodutvecklingen i olika samhällsvetenskapliga forskningsdiscipliner. Förutom
det externa programmet kommer
vi att ägna hösten åt interna strategiska diskussioner, bland annat
om hur vi kan förena ambitionen
att leverera internationellt sett
framstående forskning och samtidigt vara en nationell resurs för
samhällets bostadsförsörjning och

stadsutveckling, säger IBF:s prefekt
Nils Hertting, som själv började sin
akademiska karriär som doktorand
på IBF i slutet av 90-talet.
Som ett led i firandet har IBF
bjudit in den tidigare FN-rapportören professor Rachel Rolnik till att
hålla årets Uppsala Lecture-föreläsning den 9 oktober. Den 12
november håller urbanforskaren
professor Ananya Roy från University of California, Los Angeles, en
extra jubileumsföreläsning. Den
27 november blir det födelsedagskalas med öppet hus för alla som
vill vara med och fira. l
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Bilder från Bostadsmötet

Hannu Ruonavaara gästprofessor vid IBF
IBF:s styrelse har utsett Hannu Ruonavaara,
professor i sociologi vid Åbo universitet, till
gästprofessor vid institutet.

Årets Bostadsmöte, som var det 17:e i ordningen, samlade drygt 200 deltagare
från många delar av landet. På plats fanns representanter från bland annat branschorganisationer och aktörer, intresseföreningar, kommuner, länsstyrelser, statliga
myndigheter och akademin.Temat var Bygga och bo i omställningstaden.
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Hannu Ruonavaaras forskning är inriktad på teoretisk och empirisk forskning som rör boende
och bostadspolitik, som till exempel grannskapsrelationer, bostadspolitiska förändringar och
bostadsanskaffning. I ett nytt forskningsprojekt
studerar han markpolitik och boendesegregation.
– Det är verkligen både roligt och bra för IBF att
Hannu nu blir gästprofessor här. Hannu är en skarp samhällsvetare
med djup sakkunskap om bostadsfrågor, som har skrivit flera viktiga och originella bidrag till den internationella bostadsforskningen,
inte minst om upplåtelseformer, säger prefekt Nils Hertting. l

IBF och Uppsala kommun satsar på
forskning om hållbar stadsutveckling
6
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1. Nytt för i år var aktiviteten Lunchsamtal kring temabord
2. IBF:s prefekt Nils Hertting och prodekan Tora Holmberg
3. Temabordsledare Marina Fovér från Sweco
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4. Elin Blume från Uppsala kommun
5. Sociologistudent Helia Tekfi vid ett av temaborden
6. Forskningsassistent Hanna Lundström i väntan på panelsamtalet
7. Panelsamtal på tema Bygga och bo i omställningsstaden:
Vägen mot ett klimatsmart samhälle
8. Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier
9. Marie Linder, ordförande i Hyresgästföreningen
10. Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket
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11. Moderator Maria Ripenberg, debattredaktör på UNT

IBF och avdelningen för strategisk planering vid
Uppsala kommun har inlett ett samarbete genom
att samfinansiera två postdoktor-tjänster med
inriktning på samhällsplanering.
Syftet är att bedriva forskning inom hållbar stadsutveckling samt
att utveckla nya former för samverkan mellan universitetet och
kommunen. De två utlysta tjänsterna är på två år vardera och
finansieringen delas mellan Uppsala universitet och Uppsala
kommun.
Den ena tjänsten ska fokusera på forskning om fysisk planering
med kvalitativa metoder, med fokus på utvecklingen i Uppsala
kommun. Även den andra tjänsten fokuserar på utvecklingen i
Uppsala, men arbetssättet ska utgå från kvantitativa och registerbaserade forskningsmetoder. Forskarna är anställda vid IBF, men
delar sin tid mellan IBF och kommunens planeringsavdelning. l

har ordet

Prefekten

IBF fyller alltså 25 år i år. Och mycket har hänt
under åren. I många avseenden har stadens
segregation tilltagit och både den svenska bostadsmarknaden och bostadspolitiken har radikalt
förändrats. Ända sedan starten har det varit IBF:s
uppdrag att vetenskapligt beskriva, förstå, förklara
och (ut)värdera utvecklingen, men också att föra
ut vad vi kommit fram till.
Vad har vi då gjort? Tja, lite av varje – men
framförallt helt enkelt forskat. Sedan 1994 har
över 900 mångvetenskapliga seminarier ägt rum
på IBF, ett tiotal nordiska och europeiska forskarkonferenser arrangerats, och omkring 2200 publikationer publicerats. I flera utvärderingar har vi av
internationella granskare bedömts leverera forskning av hög internationell standard. Samtidigt har
vi gett ut ett 70-tal nyhetsbrev och organiserat
17 Bostadsmöten i samverkan med bostadssektorns intressenter. I riksdagens databas får man
ett 100-tal träffar på IBF, och mediearkiven visar
att IBF:s forskning väcker intresse långt utanför
seminarierummen.
Vi har således skäl att vara ganska nöjda. Men
att fylla 25 år är inte mycket att komma med vid
ett anrikt universitet som Uppsalas. När vi denna
höst firar, blickar vi således i första hand framåt.
Vilka bostads- och urbanpolitiska utmaningar följer
till exempel av en radikal klimatomställning?
Hur kommer segregationen att utvecklas efter
det stora flyktingmottagandet för några år sedan?
Vad händer med den traditionella bostadspolitiska
modellen, och vad skulle ”social housing” kunna
vara på svenska? Och inte minst: Hur kan vi
samverka med olika intressenter kring dessa och
andra frågor och samtidigt bibehålla vårt akademiska oberoende?
Den 27 november bjuder vi in till öppet hus
och gemensamt firande. Det är ett tillfälle att stifta
bekantskap med vad vi har gjort genom åren,
vad vi gör idag, men också att
delta i diskussionen om framtidens forskning. Den som har
vägarna förbi Uppsala är hjärtligt
välkommen! l
Nils Hertting, prefekt vid IBF.
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Den offentliga debatten
stigmatiserar förortsområden
Så kallade utsatta bostadsområden kopplas ofta ihop med segregation,
kriminalitet och våld i den offentliga debatten. Karin Backvall, forskare
i kulturgeografi vid IBF, lade nyligen fram avhandlingen Constructing the Suburb:
Swedish Discourses of Spatial Stigmatisation, som visar hur media och politiska
partier förstärker den redan negativa bilden av dessa bostadsområden.
Genom att studera 200 riksdagsmotioner och 250 nyhetsartiklar från Aftonbladet och Dagens
Nyheter har Karin Backvall studerat
hur så kallade utsatta områden
framställs i den offentliga debatten.
Vanliga teman i tidningarnas bevakning av bostadsområden som
beskrivs som utsatta var segregation,
brottslighet, brist på integration och
fattigdom. I avhandlingen konstateras
också att terrorism och terrorverksamhet är ett nytt tema sedan några
år tillbaka.
Studien visar att särskilt höghusområden som byggdes under
Miljonprogrammet i hög grad
förknippas med allvarliga problem
såsom kriminalitet och våld och att
både områdena och de boende ofta
framställs som kulturellt annorlunda
och osvenska. De boende identifieras ofta antingen som offer eller
som ansvariga för problemen.
– En av de viktigaste slutsatserna är
att det finns en fortsatt stark negativ
framställning av dessa bostadsområden som ofta bygger på stereotypa
skillnader mellan vad som uppfattas
som ”svenskt” och ”osvenskt”, där
det som är osvenskt också ofta

”Ingen av de undersökta
tidningarna verkar uppmärksamma stigmatisering som ett problem.”

olika bostadsområden och tillskriver
dem olika egenskaper utifrån vilka
etniska grupper som bor där.

framställs som sämre än det svenska.
Det är problematiskt när människor
jämförs och ställs mot varandra på
det sättet, förklarar Karin Backvall.
Även studien av hur boendesegregation beskrivs politiskt i riksdagsmotioner mellan åren 1996-2016
visar skillnader i framställningen mellan vad som uppfattas som svenska
och osvenska bostadsområden.
– Antalet motioner som utgår från
en uppdelning mellan ”svenskar”
och ”invandrare” minskar över
tid. Samtidigt finns det fortfarande
många motioner som utgår ifrån
uppfattningar om kultur och etnicitet
som skuldbelägger personer med
invandrarbakgrund för bostadssegregationen i samhället. Dessutom verkar ordet ”utanförskap” ha blivit ett
nytt sätt att beskriva det osvenska.
I analysen av tidningsartiklarna
fann Karin Backvall att tidningarna
gärna använde ett dramatiskt språk
för att beskriva förorter som misslyckade och oattraktiva. Resultaten
återspeglar tidigare internationell
forskning om hur medier framställer

I en vidare undersökning visade
det sig att tidningens ideologiska
tillhörighet spelade stor roll för hur
orsakerna till segregation beskrevs.
På ledarplats sökte liberala Dagens
Nyheter i större grad individuella och lokala förklaringar, medan
socialdemokratiska Aftonbladet
gärna såg strukturella förklaringar till
segregation.
Karin Backvall är förvånad
över att ingen av tidningarna verkar
reflektera över bilden som ges
av dessa bostadsområden. Hon
är skeptisk till begreppet utsatta
bostadsområden och i avhandlingen
pratar hon istället om stigmatiserade
bostadsområden.
– Det är både intressant och problematiskt att ingen av de undersökta tidningarna verkar uppmärksamma stigmatisering som ett problem.
En förklaring kan ligga i vilka typer av
nyheter som anses vara intressanta,
men också att de vanliga framställningarna av utsatta områden helt
enkelt betraktas som oproblematiska. Syftet med avhandlingen är
att uppmärksamma hur sättet att
beskriva bostadsområden både kan
upprätthålla och ge upphov till nya
former av diskriminering, säger Karin
Backvall. l

Christiansborg, högkvarteret för det danska Vestindisk-guineisk Kompagni, beläget i dagens Ghana. Dit ankom under hela 1700-talet stora mängder
svenskt järn, som sedan användes för att byta till sig afrikanska slavar. Illustrationen ur Ludewig Ferdinand Rømer, Tilforladelig Efterretning om Kysten
Guinea, Kiøbenhavn, 1760.

Göran Rydén prisas för forskningsartikeln ”Voyage iron”
Göran Rydén, professor i ekonomisk historia vid IBF, prisas tillsammans med sin
medförfattare Chris Evans, University of South Wales, av organisationen Forum on
European Expansion and Global Interaction (FEEG) för artikeln ’Voyage iron’: an Atlantic
slave trade currency, its European origins, and African impacts.
Forskningsartikeln publicerades
i tidskriften Past & Present förra året
och belyser hur svensk järnmalm
kom att spela en viktig roll i utvecklingen vid den västafrikanska kusten
under 1600- och 1700-talen. Bland
annat användes järnet som valuta
i den transatlantiska slavhandeln.
Som en del av den tidigmoderna
slavhandeln skeppades under 1600och 1700-talen ett stort antal varor
till Västafrika, där de byttes mot
slavar. Många varor var iögonfallande
konsumtionsvaror, medan andra var
mer vardagliga och mindre spektakulära. Bland de senare finner vi så
kallat voyage iron, som är speciella

järnstänger från bruken i Bergslagen
och från andra håll i Europa.
Forskare har tidigare ansett att
det europeiska järnet, till skillnad
från den väletablerade och betydande afrikanska järntillverkningen,
endast hade marginell betydelse
för Atlanthandeln. Göran Rydén
och Chris Evans menar tvärtom
att det europeiska järnet hade en
stor inverkan på utvecklingen i den
västafrikanska regionen där Atlanthandeln ägde rum.
I artikeln visar de att tillförseln av
europeiskt järn kom att få en framträdande roll i det afrikanska jordbrukets
utveckling med spridningen av nya

Göran Rydén, professor i ekonomisk historia.

grödor, främst majs, från den Nya
världen under 1600- och 1700-talen.
– Voyage iron var en till synes
vardaglig produkt, men den kom
att bidra till en markant förändring
av Västafrikas ekonomiska geografi
och agrara struktur, berättar Göran
Rydén, professor i ekonomisk historia vid IBF. l

OM FEEG
Forum on European Expansion and Global Interaction (FEEGI) är en stor sammanslutning av forskare som bedriver globalhistorisk forskning.
Organisationen har sin bas i USA men dess medlemmar finns över hela världen. FEEGI ansluten till American Historical Association, och dessutom
lierad till tidskriften Itinerario. Vart annat år delar organisationen ut priser för de bästa böckerna eller artiklarna inom det globalhistoriska fältet.
Den vinnande artikeln finns att ladda ner som fulltext i forskningsdatabasen DiVA uu.diva-portal.org.
Referens: Chris Evans and Göran Rydén, ‘‘Voyage iron’: an Atlantic slave trade currency, its European origins, and African impacts’,
Past & Present, Volume 239, Issue 1, May 2018.
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PUBLIKATIONER
Flera artiklar visar på samband mellan natur och välmående
Terry Hartig, professor i miljöpsykologi vid IBF, medverkar i flera nyutkomna publikationer som inriktar sig på sambandet mellan naturupplevelser och fysiskt och psykiskt
välmående.
I en artikel som publicerats i Scientific Reports lägger forskarna fram bevis för att
120 minuter naturupplevelser i veckan har positiv inverkan på hälsa och välbefinnande.
Många tidigare studier har kopplat hälsoeffekter som lägre sannolikhet för hjärt-kärlsjukdomar, fetma, diabetes och mentala besvär till att leva i grönare stadsområden.
I den aktuella studien ville forskarna istället undersöka till vilken grad utflykter i
naturen – längre bort från hemmiljön – bidrar till ökad hälsa och välbefinnande.
En annan artikel, som ingår i Freddie Lymeus kommande doktorsavhandling vid institutionen för psykologi, visar att människor med stressrelaterade problem har lättare
att lära sig att meditera i en naturlig miljö, istället för att försöka lära sig traditionell
mindfulness, som ofta utövas i en minimalistisk inomhusmiljö. l
Bratman et al. (2019)
”Nature and mental health: An
ecosystem service perspective”,
Science Advances.

Shanahan et. al. (2019) ”Nature–
Based Interventions for Improving
Health and Wellbeing: The Purpose, the People and the Outcomes”,
Sports.

Lymeus et. al. (2019) ” A natural
meditation setting improvesvcompliance with mindfulness
training”, Journal of Environmental
Psychology.

White et al. (2019) ”Spending
at least 120 minutes a week in
nature is associated with good
health and wellbeing”,
Nature Scientific Reports.

Inget tydligt samband mellan integration och bostadssegregation
Hindrar bostadssegregation den
socioekonomiska och kulturella integrationen? Kan bostadssegregation
ha positiva effekter på integrationen
för vissa etniska grupper?
I avhandlingen Moving out,
moving up, becoming employed. Studies in the residential
segregation and social integration of immigrants in Sweden
studerar kulturgeografen Kati
Kadarik förhållandet mellan
segregation och integration
ur ett svenskt perspektiv.
Med hjälp av registerdata
har hon gjort tre delstudier där hon
utgår från de två forskningsperspektiven drivkrafter för segregation och
grannskapseffekter.
Avhandlingen tar sin utgångspunkt
i den dominerande uppfattningen
om att bostadssegregation är ett

bevis på misslyckad integration. Från
ett politiskt håll jämställs ofta lyckad
integration med att komma i arbete
så fort som möjligt, och därmed
avancera socioekonomiskt, vilket
skulle möjliggöra en
flytt från ett bostadsområde med hög andel
invandrad befolkning
till ett område med
högre andel svenskfödd
befolkning.
En av studierna motsäger den teorin. Istället
visar Kati Kadarik att
boendet är starkt format av etniska
hierarkier och att ökade inkomster
inte nödvändigtvis leder till en flyttning i riktning mot bostadsområden
med större inslag av svenskfödd befolkning. Bostadsintegration underlättas snarare av en kombination av

olika faktorer, där socioekonomiska
resurser förvisso spelar en viss roll,
men då i kombination med i vilken
typ av område den första bosättningen i Sverige sker och om den
sker utanför storstadsområden.
– Avhandlingens huvudsakliga slutsats är att det inte finns någon enkel
modell för att förklara förhållandet
mellan bostadssegregation och
integration. Förklaringsmodellerna är
snarare komplexa och nyanserade
och varierar mellan grupper med
olika bakgrunder, men också mellan
olika bostadsförhållanden på olika
platser inom Sverige, säger Kati
Kadarik, doktorand i kulturgeografi
vid IBF. l
Kati Kadarik (2019) “Moving out, moving up,
becoming employed. Studies in the residential
segregation and social integration of immigrants
in Sweden”.

Lansering av boken Renovräkt, hyresvärdars maktspel och hur du tar striden.
Till höger författarna Sarah Liz Degerhammar, Åse Richard och Dominika Polanska.

Krönikören:

Handbok för hyresgäster
Myndigheten för Språk och Folkminnen
beslutade år 2017 att renovräkning skulle läggas till på
nyordslistan. Begreppet beskriver ett växande fenomen
inom svensk bostadsförsörjning, nämligen att människor
tvingas lämna sina hem som en följd av omfattande
renovering av hyreshus.
Som forskare och aktivister har vi under tio års tid
på nära håll följt utvecklingen i bostadsområden där renovräkning pågår. Därmed har vi fått en mer nyanserad
förståelse för processen, och våra forskningsresultat visar att det är långt mer komplexa händelseförlopp som
utspelas än vad som tidigare lyfts fram. För oss är det
viktigt att återkoppla vetenskapliga analyser till dem, som
genom intervjuer och informella samtal, frikostigt har
delat med sig av såväl tid som erfarenheter. För att göra
detta på ett mer lättbegripligt sätt, valde vi att tillsammans med skribenten Sarah Liz Degerhammar (även
aktiv i föreningen Ort till ort) att skriva den illustrerade
handboken Renovräkt, hyresvärdars maktspel och hur du
tar striden. Bokens innehåll baseras på ett flertal publicerade vetenskapliga artiklar och är till form, struktur och
urval framtagen i nära samarbete med målgruppen.

Handboken gavs ut i mars 2019 på Verbal förlag,
och har hittills fått en bra spridning. Delar av
materialet finns även publicerat på hemsidan
www.renovrakt.se .

När hyresgäster pratar om renovräkning är det
dels rätten till ett hem som står i fokus, dels en frustration över att boendes kunskap och behov inte tas till
vara. Många berättar även om en sårbarhet gentemot
fastighetsägaren – förutom risken att tvingas flytta på
grund av kraftigt höjd hyra, har de senaste decenniernas avreglering inom bostadspolitiken lett till en ökad
utsatthet för hyresgäster i de områden där renovräkning pågår. I handboken redovisas flera av de, ofta
bryska, metoder som vi har identifierat att fastighetsägare använder sig av vid renovering av hyreshus idag.
Vi redogör också för olika strategier, som boende tar
till för att bemöta dessa.
En majoritet av våra informanter ifrågasätter fastighetsägarnas metoder, dock oftast individuellt och småskaligt. Många är kritiska till hur de blir behandlade, och
jämför dagens upplevelser av vanmakt med tidigare
föreställningar om såväl inflytande och bestämmanderätt. Vi har märkt ett behov hos många att få diskutera
den svenska välfärden, demokratin och sin egen roll
däri, när nu rätten att påverka en så grundläggande
fråga som det egna boendet kraftigt har urholkats. l

Åse Richard, doktorand i kulturgeografi
och Dominika Polanska, forskare i
sociologi, båda med ett starkt engagemang för hyregästers rättigheter.

Marknadstidning B

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

PROGRAM 25 ÅRSJUBILEUM
UPPSALA LECTURE IN HOUSING AND URBAN RESEARCH

URBAN WARFARE: HOUSING UNDER THE EMPIRE OF FINANCE

Raquel Rolnik
Professor i arkitektur och stadsplanering vid University of São Paulo

Tid: 9 oktober kl. 15.00
Plats: Humanistiska teatern, Campus Engelska parken, Uppsala universitet
Föreläsningen är öppen för alla. Alla åhörare inbjuds till efterföljande mingel.
JUBILEUMSFÖRELÄSNING

RACIAL BANISHMENT: THE HOUSING QUESTION
IN POSTCOLONIAL AMERICA

Ananya Roy
Professor i stadsplanering, social välfärd och geografi vid University of California, Los Angeles

Tid: 12 november kl. 15.15
Plats: Brusewitz-salen, Gamla torget, Uppsala universitet
Föreläsningen är öppen för alla. Alla åhörare inbjuds till efterföljande mingel.
25-ÅRSSEMINARIUM: 29 OKTOBER

BRIDGING THE GAPS: LINKING RESEARCH TO PUBLIC DEBATES AND POLICY MAKING ON MIGRATION AND INTEGRATION

Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet och ordförande för Delegationen för migrationsstudier (DELMI)
25-ÅRSSEMINARIUM: 26 NOVEMBER

TVÄRVETENSKAPENS MÅNGA ANSIKTEN

Claes-Fredrik Helgesson, professor och föreståndare för Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)

FÖDESLEDAGSKALAS MED ÖPPET HUS
Tid: 27 november kl. 14-18 		
Plats:Trädgårdsgatan 18, kvarteret Munken, Uppsala

FÖRANMÄLAN OCH MER INFORMATION: WWW.IBF.UU.SE/IBF25
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