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Nyheter från Institutet för bostads- och urbanforskning

Kunskapsöversikt om den svenska hyrespolitiken
Synen på hyressättningen utgör en ideologisk skiljelinje i svensk politik. Frågan om
införande av marknadshyror i nyproduktionen skakade om rejält sommaren 2021 och
orsakade till slut en regeringskris. Men vad är bakgrunden till det nuvarande systemet
och vad skulle marknadshyror i nyproduktionen innebära i praktiken? Den nyutkomna
rapporten Marknadsmakt och besittningsskydd ger en bred översikt över hyrespolitiken.
Författare till rapporten är
Bo Bengtsson, seniorprofessor i
statskunskap vid IBF, som har forskat om den svenska hyrespolitiken
under många år. Mot bakgrund av
de senaste årens livliga diskussioner, där frågan om marknadshyror
i somras till slut fällde regeringen,
vill han bidra till fördjupad förståelse om hur hyresmarknaden och
hyrespolitiken fungerar. Rapporten
består av tio korta kapitel. Ett av
dem bygger på det remissvar som
Bo Bengtsson höll på att skriva
när utredningen SOU 2021:50 Fri
hyressättning vid nyproduktion drogs
tillbaka.
I rapporten poängterar Bo
Bengtsson att det svenska bruksvärdessystemet, där parterna ge-

mensamt förhandlar fram hyran, är
unikt och uppbyggt under lång tid.
Han menar även att det skulle vara
svårt att byta system och samtidigt
behålla hyresgästernas besittningsskydd intakt. Även om marknadshyror enbart skulle införas i nyproduktionen – vilket var utgångspunkten i januariöverenskommelsen som
slöts mellan Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Miljöpartiet och
Liberalerna 2019 – drar Bengtsson
slutsatsen att systemet på sikt skulle
sprida sig till hela beståndet.
Han ser flera problem med
det nuvarande systemet, men tror
inte att marknadshyror kan bidra
till att råda bot på bostadsbristen
för människor med låga inkomster.
I rapporten är Bo Bengtsson kritisk

till ekonomiforskare och ledarskribenter som i debatten ger sitt stöd
till marknadshyror.
– Det är väldigt svepande argument för marknadshyror. De ekonomer som är för marknadshyror
tycks utgå från att bostadsmarknaden fungerar som andra marknader,
men det gör den inte. Vårt svenska
system för hyressättning syftar till
att begränsa fastighetsägarnas marknadsmakt och ge hyresgästerna ett
reellt besittningsskydd. Det finns en
del problem med detta idag, men
de som nu vill riva ner hela systemet tycks inte ens bekymra sig om
dessa mål, säger Bo Bengtsson. l
Rapporten Marknadsmakt och besittningsskydd ges ut av Bostad2030 som är en del
av Arenagruppen.
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Dominika Polanska prisas
av Miljöpartiet
Dominika Polanska, forskare i sociologi
vid IBF, har utsetts till årets mottagare
av priset ur Ulf Bodach Söderströms
minnesfond. Priset är instiftat av Miljöpartiets riksdagsgrupp.

Nytt forskningsprojekt om segregation
fokuserar på föräldrarnas roll
IBF:s forskare i nationalekonomi Matz Dahlberg och Torsten Santavirta ska i ett
nytt projekt undersöka så kallade grannskapseffekter och segregation. I särskilt
fokus är föräldrar och deras sätt att uppfostra barn.
Ökad ekonomisk ojämlikhet,
segregation samt ökat fokus på
föräldraskap och barnuppfostran,
särskilt bland välutbildade föräldrar,
är fenomen som har följt varandra
under de senaste decennierna i
stora delar av västvärlden. Forskare
inom nationalekonomi intresserar
sig i allt högre grad för konsekvenser av och samband mellan dessa
fenomen.
I ett nytt projekt, som finansieras med medel från Vetenskapsrådets nya nationella forskningsprogram om segregation, ska forskarna
undersöka grannskapseffekter och
segregation med speciellt fokus på
föräldrars roll. Grannskapseffekter
är ett begrepp som används för att
beskriva hur individer påverkas av

miljön de bor i. I en del av projektet använder forskarna omfattande
svenska geokodade registerdata på
individnivå. Syftet är att identifiera
vilka mekanismer som genom
grannskapseffekter påverkar individers utfall längre fram i livet.
– Vi kan karakterisera bostadsområdet och dess sammansättning
för varje geokodad individ i en
viss grupp som gått i en viss skola
sedan början av 1990-talet, säger
Matz Dahlberg.
I en annan studie i projektet
använder forskarna enkätstudier för att förstå hur så kallade
uppfostringsstilar kan bidra till att
förstärka ekonomisk ojämlikhet.
Forskarna utgår från en studie där
ca 5 000 svenska skolungdomar

(13–15 år) och deras föräldrar
samt lärare under en treårsperiod
har svarat på frågor om uppfostran.
– Föräldrar vill i allmänhet sina
barns bästa. Om man som förälder
uppfattar att barnen riskerar att
hamna i dåligt sällskap kan en
reaktion vara att försöka styra in
barnen på andra fritidsaktiviteter
eller begränsa vilka de umgås med,
säger Torsten Santavirta.
Följden av detta kan vara att
samhällspolitiska åtgärder, som
det fria skolvalet, som syftar till
att utjämna skillnader mellan olika
grupper i samhället, kan motverkas av föräldrar som anpassar sin
uppfostringsstil till förändringar i
klassens sammansättning. l

Enligt motiveringen får
Dominika Polanska priset
för att hon med sin forskning om boende och
bostadsfrågor bidragit till
att fördjupa förståelsen
av vad segregation och
klyftor gör med städer
och människor. Hon har Prisutdelning. Dominika Polanska
tillsammans med Gustav Fridolin (MP).
också pekat på möjliga
vägar framåt och deltagit i människors arbete för
bättre stadsmiljöer och livsförshållanden.
– Jag är smickrad och stolt att ta emot priset som
uppmärksammar den forskning jag bedriver. Vi står inför en klimatkris och en bostadskris och jag är glad att
min forskning nått ut och gjort avtryck. Jag hoppas att
ännu fler kan få upp ögonen för vad som pågår i våra
städer och bostäder, och hur vi kan skapa förändring
tillsammans, säger Dominika Polanska om priset. l

Brett Christophers ny
professor i kulturgeografi
Brett Christophers har tillträtt som
professor i kulturgeografi vid IBF.
Närmast kommer han från en professur
vid kulturgeografiska institutionen på
Uppsala universitet.
Brett Christophers har tidigare varit anställd som
forskarassistent under fyra år på IBF. Hans forskning
handlar bland annat om finansiella aspekter av bostadsmarknaden, både ur ett svenskt och ett internationellt
perspektiv. Hans forskning är även inriktad på historiska och nutida aspekter av västerländsk kapitalism i en
vidare mening. Han efterträder Roger Andersson, som
fram till sommaren är verksam som seniorprofessor
vid IBF. l

har ordet

Prefekten

Rapporterna från skyddsrum i Charkiv, Mariupol,
och nu också Kiev, påminner oss på ett brutalt sätt
om bostadens och hemmets betydelse för människan. Det handlar inte bara om en fysiskt trygg plats.
Det handlar också om lokal förankring och sociala
band förknippade med den plats där man bor.
Krig och de följande flyktingströmmarna är förödande utifrån bägge aspekter. Via ökade energipriser och finansmarknadens oro har konflikten
samtidigt påverkat hushållens kostnader i stora
delar av Europa, och i Ryssland.
Man behöver inte vara alltför cyniskt lagd för att
uppleva det som att krisen i vår tid blivit det normala.
Talande nog överlämnade den svenska Coronakommissionen sitt slutbetänkande i skuggan av
Rysslands intåg i Ukraina.
Coronakommissionen drar intressanta slutsatser.
Med avseende på den ekonomiska krishanteringen
får regeringen högsta betyg. Här vidtog regeringen
snabba åtgärder med breda träffbilder, trots osäkerhet om åtgärdernas mer precisa effekter. När det
gäller smittskyddet blir betyget sämre. Här lät regeringen expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten
ta det huvudsakliga ansvaret för policyutvecklingen.
Enligt kommissionen innebar detta att önskvärda och
mer kraftfulla åtgärder initialt inte kom till stånd med
hänvisning till brist på vetenskaplig evidens. Bristen på
kunskap, låter oss kommissionen förstå, ledde till brist
på politik, som i sin tur ledde till orimligt högt lidande.
Akuta kriser som epidemier och krig är en sak,
stegvist och över lång tid framvuxna kriser i systemen för bostadsförsörjning en annan. Gemensam
är emellertid frågan om balansen mellan kunskap
och politisk vilja. I ljuset av Coronakommissionens
slutsatser blir en intressant fråga om det är kunskapsbrist eller politikbrist som i dag upprätthåller och
fördjupar krisen i svensk bostadsförsörjning.
Den som finner sådana frågor intressanta bör
genast anmäla sig till Bostadsmötet 2022.
Den 11–12 maj ses vi återigen
i universitetshuset i Uppsala –
och denna gång just under
parollelen Kunskap, makt och
ansvar i samhällsplaneringen. Jag
hoppas vi ses där och då.
Utan krig. Utan epidemier. l
Nils Hertting, prefekt vid IBF
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Avpolitisering viktigt inslag i citysamverkan

Forskarporträtt:

ROGER ANDERSSON FORSKAR OM SEGREGATION

Storstäder och turistorter tävlar alltmer om att locka till sig turister, arbetsgivare och
fler skattebetalare. Många svenska stadskärnor har därför utvecklats under de senaste
decennierna för att bli mer attraktiva. Fastighetsägare, handlare och kommuner går
ihop för att utveckla stadsrummet och skapa ”den rätta känslan”. I en vetenskaplig
artikel pekar IBF-forskare på hur olika strategier för att ”avpolitisera” processerna tycks
vara avgörande för att genomföra förändringar som kan uppfattas som kontroversiella.
Fenomenet kallas entreprenörsurbanism – en term som myntades
av geografen David Harvey.
Begreppet har fått stor spridning
bland urbanforskare världen över.
I en ny artikel studerar IBF:s forskare
Nils Hertting och Mats Franzén,
tillsammans med Catharina Thörn
vid Göteborgs universitet, samverkan mellan handlare, fastighetsägare
och kommunala myndigheter kring
två svenska stadskärnor. Syftet är
att undersöka hur relevant teorin
om entreprenörsurbanism är för
svenska förhållanden.
I Sverige är det framför allt citysamverkansgrupper som driver projekt som kan klassas som entreprenörsurbanism. Det kan handla om
både små åtgärder som julbelysning
och stora spektakulära ombyggnadsprojekt. Forskarna har under flera
år studerat sammanslutningarna
”Innerstaden Göteborg” och ”City
i Samverkan” i Stockholm. Studien
bygger på intervjuer, deltagandeobservation, kommunala dokument
och sammanslutningarnas egna
handlingsplaner och årsberättelser.

Förändringar av det offentliga
rummet i större städers stadskärnor
berör många intressen och många
värden, och är följaktligen ofta
politiskt laddade. I artikeln använder
forskarna begreppet ”avpolitisering”
för att beskriva strategierna som
ligger bakom de entreprenörsurbanistiska projekten i Göteborg och
Stockholm. Kortfattat innebär det
att sammanslutningarna aktivt försöker neutralisera sina agendor, tona
ned det kontroversiella och undvika
politisk uppmärksamhet. Författarna
beskriver en utvecklingsprocess
där aktörerna lär sig hur de kan
(1) organisera sin samverkan, (2)
formulera sina mål och visioner och
(3) implementera åtgärder för att
hålla ihop sammanslutningarna och
undvika en bredare offentlig debatt
kring stadskärnornas utveckling.
– Det här är en mycket mer
komplicerad process än vad många

forskare tror. I litteraturen tas etableringen av en entreprenörsurbanistisk
agenda i stadsutvecklingen ofta för
given. Vår studie visar att det krävs
mycket jobb för att undvika potentiella konflikter och intressemotsättningar kring stadskärneutveckling
– inte minst i Sverige. I jämförelse
med USA, där begreppet ursprungligen utvecklades, har vi starkare
lokala myndigheter och starkare
uppslutning kring välfärdspolitiska
ideal. Därmed framstår en del av
entreprenörsurbanismens åtgärdskatalog som mer kontroversiell,
säger Nils Hertting.

Text: Anna Hedlund

– Jag har länge tyckt att segregation är en central samhällsfråga
som berör alla. Intresset inom både
politiken och mediebevakningen
har växt i omfattning, vilket speglar
frågans ökade betydelse. Inte bara vad
som är orsak till vad, utan också hur
det påverkar uppväxtvillkor, utbildningssystemet, arbetsmarknaden och
trygghetsfrågorna.
Det säger Roger Andersson,
professor i kulturgeografi vid IBF, som
länge har studerat bostadssegregationen i Sverige. Bostadssegregation definierar han som en geografisk åtskillnad mellan olika grupper i samhället.
Skillnaden kan grunda sig i flera olika
faktorer, men några av de vanligaste
faktorerna som forskarna studerar är
inkomster, ålder och etnicitet.

Att locka till sig människor med
god betalningsförmåga beskrivs
ofta som ett spel där alla är vinnare.
– Så är det förstås inte. Förlorarna
är ju oftast svaga grupper i samhället
som inte passar in i den säljande
bilden av staden, men även små
handlare och mindre fastighetsägare
förlorar ofta i slutändan på att
större aktörer tar över när attraktionskraften ökar, förklarar Nils
Hertting. l

Foto: Mostphotos

– Det handlar helt enkelt
om att piffa upp staden och göra
den mer exklusiv. Många invånare
upplever förstås detta som väldigt
trevligt, men det är samtidigt ett
subtilt sätt att stänga vissa grupper
av människor ute. ”Uppiffningen” gör
det attraktivt för dem som passar
in i den eftersträvade stadsbilden,

men obekvämt för dem som inte
gör det, säger Nils Hertting, docent i
statskunskap vid IBF.

Var och hur människor bor –
och varför – är en central och
ständigt aktuell samhällsfråga.
IBF:s seniorprofessor i kulturgeografi Roger Andersson har
ägnat 30 år åt att undersöka
boendesegregationen och den
geografiska åtskillnaden mellan
olika grupper i samhället.

Segregation kan uppstå i alla
mänskliga samhällen. Men hur segregation skapas och återskapas är ingen
lätt nöt att knäcka. Hur ser in- och
utflyttningsmönster ut, och vilka blir
konsekvenserna av det? Vad räknas
som ett bostadsområde? Vem lever
åtskild från vem?
– Vi har i vår forskning tittat på
många aspekter: orsaker, mönster,
konsekvenser och politiken kring
segregation. Frågan har stor sprängkraft eftersom det rör människors
levnadsvillkor och vilken betydelse
till exempel fattigdom får när den

koncentreras geografiskt, säger Roger
Andersson.
Hur mäter man åtskillnad?
Utgångspunkten är en kategorisering
av både befolkning och geografi, det
senare baserat antingen på koordinater eller en distriktsindelning.
Kategoriseringen av geografin används
tillsammans med IBF:s rikstäckande
befolknings- och bostadsdatabas med
årsvis information om alla som bor i
Sverige, och uppgifter om till exempel
familjetyp, utbildning och inkomster.
Tack vare sitt detaljerade underlag
har svensk forskning inom bostadssegregation rönt stort intresse även
utanför Sveriges gränser.
– Med hjälp av databasen kan vi se
hur många som är kvar i ett område
efter några år och vart de som flyttat
tagit vägen. Då får vi en bättre förståelse för den pågående geografiska
sorteringen av hushåll över en stads
bostadsområden och för hur samhället förändras och kan studera effekter
över tid. All data är naturligtvis avidentifierad, säger Roger Andersson.
Finns det likheter mellan segregationen
i Sverige och andra länder?

– De underliggande drivkrafterna
bakom är rätt lika. Vi vet till exempel
att ekonomiska resurser är avgörande för vem som bor var och att
möjligheten att välja bostadsområde
begränsas av olika typer av diskriminering. Vi vet också att det i Sverige
har varit vanligare med multinationella
bostadsområden, medan det i många
andra länder har varit vanligare med
etniskt homogena områden.
Roger Andersson går snart i
pension, men fortsätter att forska
aktivt. Han är just nu ansvarig för den
svenska delen av ett EU-projekt om

yngres boende, arbete och utbildning,
där 16 städer i Europa ingår. Den
svenska studien, som fokuserade på
Borlänge, har just avslutats.
– I flera europeiska länder slog finanskrisen 2008 undan benen för en hel
generation. Det är i dag stor skillnad
i livsvillkor mellan yngre och äldre, så
vi tittar på hur finanskrisen påverkade
ojämlikhetsmönster. Covid-19-krisen
har ytterligare ökat behovet av att
fokusera på yngres livsvillkor, säger
Roger Andersson.
I framtiden hoppas han på studier
som pågår över längre tidsrymder
och som kan ge svar på vilken betydelse bostadsområdet har för hur det
går för människor i livet. Han hoppas
också att samhället börjar se på segregation med mer realistiska ögon.
– Ofta uppfattar man segregation
som något som finns på en specifik
plats, till exempel utsatta förorter.
Därför fokuserar politikerna på de
områdena, vilket dels kan stigmatisera
invånarna, dels kan dölja grundorsaker till det segregerade boendet.
Utsatta områden är bara en sida av
segregationen, på den andra finns de
välbärgade områdena och alla andra
bostadsområden. l
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Krönikören:

Kunde våra forskare se in i framtiden?

Hyresnämnden kritiseras i ny bok
Tvister om hyresnivån mellan
hyresvärdar och hyresgäster avgörs i
hyresnämnden – en opartisk instans
som ligger under Sveriges domstolar.
IBF:s forskare i sociologi Dominika
Polanska har undersökt vad som
händer när hyresgäster överklagar
hyreshöjningar som följer av omfattande renoveringar.
Dominika Polanska har under flera år forskat om boendes protester
mot renoveringar av flerfamiljshus
och de kraftiga hyreshöjningar som
ofta följer. Ämnet har uppmärksammats de senaste åren, sedan det
visat sig att hyresgästerna har svårt
att stoppa oönskade renoveringar.
När hyresgästen Håkan Axén
stod inför just ett sådant ärende
hos hyresnämnden 2020, följde
Dominika Polanska med. Nu
kommer deras gemensamma bok,
”Den orättvisa rättvisan: en rättspraxis som renovräker”.
– Vi ville titta på vad som händer i
hyresnämnden och hur den motiverar sina beslut. Och vi upptäckte att
praxis i hyresnämnden ser ut så att

fastighetsägaren i stort sett alltid vinner, säger Dominika Polanska, docent
och forskare i sociologi vid IBF.
Boken bygger på studier av 170
ärenden som varit uppe i Stocholms
hyresnämnd åren 2010–2020, på
samtal med jurister och andra sakkunniga samt på observationer
i hyresnämnden. Som bakgrund finns
också en lagändring som syftat
till att ändra praxis i hyresnämnden
och stärka hyresgästernas ställning
i renoveringsärenden.
– Vår genomgång visar att hyresnämnden inte följer lagändringen
i praktiken, utan att den fortsätter
att följa tidigare rättspraxis. Ofta
motiveras besluten med att hovrätten i tidigare fall gått på fastighetsägarens linje, och med att det
är vanligt i branschen att göra den
sortens renoveringar. Hyresnämnden
ifrågasätter inte vinstintressena som
ligger bakom renoveringarna, säger
Dominika Polanska.
Boken visar också på ojämlikheten mellan parterna i sådana här
tvister. Fastighetsägarna har alltid ett

juridiskt
ombud vid
förhandlingarna,
medan
hyresgästerna
hade det
i mindre
än 50
procent
av fallen som vi studerade, uppger
Dominika Polanska. Hon menar även
att hyresnämnden använder sig av
branschspråk och begrepp som kan
vara svårtolkade.
– Många av definitionerna som
används i motiveringarna är vaga.
Till exempel att något är ”vanligt
förekommande”, är inte samma sak
som att något är rätt eller rättvist.
Vad ”rimlig fastighetsekonomi” eller
”modern standard som hyresgästerna förväntar sig” är, specificeras inte
heller, säger Dominika Polanska. l
Dominika Polanska & Håkan Axén (2021) Den
orättvisa rättvisan: en rättspraxis som renovräker.
Verbal förlag.

För tjugofem år sen fick jag möjlighet att medverka som redaktör för samlingsverket Bostadspolitik för
tjugohundratalet: Återtåg och nya värden. I samband med
att boken nu tillgängliggörs via det digitala vetenskapliga
arkivet DiVA, har jag fått anledning att reflektera över
innehållet. Dåvarande prefekten vid IBF, Bengt Turner,
tog initiativ till skriften, som skulle bli en kollektiv manifestation av det nya bostadsforskningsinstitutet vid Uppsala universitet. Samlingspunkten skulle vara Bostadspolitiska utredningens nyss lagda betänkande Bostadspolitik
2000 – från produktions- till boendepolitik (SOU-1996:156).
Institutets och områdets mångfald skulle visas upp. Trots
uppenbara olikheter påminde det om EU, som Sverige
nyligen inträtt i, och unionens vackra motto ”In varietate
concordia”, Förenade i mångfalden.
”Det är svårt att sia, särskilt om framtiden”. Citatet
tillskrivs många, däribland atomfysikern Niels Bohr. Med
viss bävan återger jag här den summering vi redaktörer
gjorde på bokens baksida för ett kvarts sekel sedan.
Tjugohundratalets svenska bostadspolitik kommer att utmärkas
av minskade generella insatser riktade mot hela befolkningen och
ökade selektiva inslag riktade mot speciella grupper samtidigt som
ekologiska, genusmässiga och estetiska aspekter får större tyngd.
Återtåg och nya värden, så låter sig utvecklingen uttryckas. Globala
synsätt kommer också att sippra ner i lokalt byggande och boende.

Hur gick det då? Såg vi rätt i kristallkulan?
Minskade generella insatser riktade mot hela befolkningen.

IBF växer
Trots pandemin har personalstyrkan vid IBF ökat
med cirka 25 procent de senaste två åren. Institutet
har i dagsläget 54 personer anställda. Dessutom tillkommer ett antal nya gästforskare och stipendiater.
Den främsta orsaken till IBF:s snabba tillväxt är det
tvååriga postdoktorprogram som startades för tre år
sedan, där sex postdoktorer har anställts. IBF har också
genom samverkansprojekt med externa aktörer anställt
fem postdoktorer. Förhoppningen är att flera av postdoktorerna ska fortsätta vara verksamma vid institutet
även i framtiden.

– Det är roligt att vi har fått in så många nya forskare,
delvis med helt ny kompetens, till IBF. Utökningen har
också inneburit en högre grad av internationalisering, då
flera av våra nyanställda tidigare har varit verksamma vid
utländska universitet. Det ger oss ännu större möjligheter att ingå i viktiga framtida samverkansprojekt, säger
Nils Hertting, prefekt vid IBF. l

Farhågan utvecklades och kritiserades med kraft i flera av
bokens avsnitt. Exempel på att skribenterna hade rätt finner
vi i Bengtsson & Kemeny, Turner, Wigren, Lind, Lindberg och
Sahlin.
Övergår i riktade insatser mot svårt utsatta stadsbygder.

Även här visar facit hyggligt korrekta träffar även om övergången har blivit kraftigare än någon förutsåg: Borgegård,
Hertting & Strömblad och Ericsson.
Riktade insatser mot ungdomar och äldre.

Generellt i befolkningen har det knappast blivit så; det har i
viss mån kommit men inom det utsatta, områdesinriktade
vilket inte förutsågs: Berger, Magnusson och Almqvist.
Nya värden. Här fick flera skribenter rätt: Folkesdotter, Hartig,

Sandstedt och Jylkäs. Genusmässiga, ekologiska och miljömässiga men även estetiska aspekter har alla fått större tyngd

under de år som gått sedan
boken kom ut.
Globala synsätt kommer också att
sippra ner i lokalt byggande och boende.

Mitt eget bidrag har detta med, men
utan att förutse att det skulle bli störtvågor istället för sipprande.

Bokens profetior tycks ha slagit
in hyggligt, men långt ifrån perfekt.
De problem vi förutspådde skulle komma att prägla det
begynnande 2000-talet besannades, men i huvudsak i
högre grad än vad vi trodde. Det finns också områden
som vi inte förutsåg. Ett sådant är nya rörelser på gräsrotsnivå, som med sina inslag av militans och intresse för
boendemiljön snarare än bostaden skiljer sig från den
traditionella hyresgäströrelsen.
Det finns också specialiteter som vuxit fram i
praktisk politik och som delvis finns med i boken, men
som inte noterats teoretiskt såsom intressanta fenomen. Jag tänker på att bostäder och boende ingår i olika
metapolitiker, metapolicyer över en rad andra normala
policyer. Med dessa termer avses att delar av bostadsoch boendefältet, men också delar av den vanliga
bostadspolitiken, vrids om och läggs under bredare och
annorlunda paraplymål som innebär att delar av den
skruvas om i nya riktningar. På 1990-talet kom bostadssektorn tillsammans med delar av andra sektorer att
ingå i den mycket breda politiken för utsatta områden.
På 1970-talet blev den hastigt en del av energipolitiken
genom att denna vidgades till att omfatta energisparande i byggnader och boende. Nu ingår delar av bostadssektorn i stor skala i den enormt omfattande omställningspolitiken till hållbar utveckling och cirkulär ekonomi
vad gäller klimatuppvärmningen. Kring metapolitikens
teori, praktik, förvaltning, implementering, utvärdering
och lärande för omprövning krävs
forsknings- och utbildningsinsatser. l

Evert Vedung, professor emeritus, statskunskap som tillsammans med Bengt
Turner var redaktör för boken Bostadspolitik
för tjugohundratalet.
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Bostadsmötet
TEMA: Kunskap, makt och ansvar i samhällsplaneringen
Uppsala 11–12 maj l Universitetshuset

Mer information och anmälan finns på www.ibf.uu.se/bostadsmotet
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