
KULTURGEOGRAFISKT SEMINARIUM  
1/71.  Augustsson, Siv, Anna-Lena Eriksson, Stefan Fogelvik, Karl-Erik Perhans, Ulf 

Sporrong & Peter Östman: Inventering av kulturlandskapsobjekt inom Grödinge 
kommun, Stockholms län, sommaren 1970.  Del A: Bilaga 1, Naturgeografi. Bilaga 2, 
Bebyggelse. Del B: Bilaga 3, Vägsystem. Bilaga 4, Kulturlandskapsobjekt. Bilaga 5, 
Jordbruket 1970. Bilaga 6, Förändrad ägostruktur och markanvändning 1950-70. Bilaga 7, 
Försök till värdering av natur- och kulturlandskapsmiljön.  92 + 106 sid. Utgången.  

2/71. Åhlin, Anders & Rune Forslund: En gångtrafikstudie utförd i Stockholm.  
 49 sid. Utgången. 

3/71. Engström, Hans & Jan Westholm: En kontroll av graderingen av svårighetsgraden 
hos fotgängarolyckorna inom polisvaktdistrikten 5, 7 och 9 i Stockholm tiden 3/9 1967 - 
31/12 1969. [ii] + 16 sid. Utgången. 

4/71. Ekström, Göran, Peter Rudebeck & Ulf Sundbom: Den kollektiva yttrafikens 
konkurrenssituation.  89 sid. Utgången.  

5/71. Hallin, Dick & Henrik Malm: Underlagsdata för översiktlig fysisk samhällsplanering.   
 54 sid. Utgången.  

1/72. Lundén, Thomas: Transport- och kommunikationsstrukturen i svensk-norska gräns-
bygdens södra del.   45 sid. Utgången.  

2/72. Bohlin, Östen: Fritid på Gålö. 51 sid. Utgången. 

3/72. Lundén, Thomas: Språk och kommunikation vid en statsgräns.  30 sid. Utgången.  

1/73. Klang, Lennart & Mats Widgren: Det fossila kulturlandskapet vid Skärkinds präst-
gård i Östergötland.   56 sid. Utgången.  

2/73. Follin, M,  K A Gideon,  T Glad,  B Ingvarsson,  P Lundman,  T Norén &  P 
Thelander: Resenärers val av kollektivt transportmedel vid arbetsresor från norra Täby 
och Vallentuna. 40 sid. Utgången.  

1/74. Hugo, Lars & Per Wisth: Bebyggelseutveckling i Väskinde församling, Gotland.   
 –  Nybyggnad och funktionsomvandling 1949–1973.  94 sid. Utgången.  

2/74. Gerger, Torvald: Ett rumsligt förändringsförlopp: Den obligatoriska skolan i Sverige.  
 91 sid. Utgången.  

1/75. Forsström, Gösta: Malmberget och Gällivare.  –  En bred skildring av Gällivare – Malm-
bergets utveckling från 1700-talets kyrkplats för Kaitums sameby till dagens industriella 
dubbelort.  65 sid. Utgången. 

2/75. Forsström, Gösta: Malmberget.  –  Doktorsavh. 1975. Engelsk sammanfattning av för-
fattarens studier kring Gällivare och Malmberget. 42 sid. Utgången. 

3/75. Lundén, Thomas & Ulf Sporrong (red.): Ängelsberg – bruk och samhälle.   
 122 sid. Utgången. 

4/75. Bohlin, Östen: Mentala kartor som planeringsunderlag för naturvård, turism och 
rörligt friluftsliv. 155 sid. Utgången.  

5/75. Gerger, Torvald: Lockneviprojektet.  I. Utbildning och samhällets organisation och 
utveckling.  II. Locknevi i några tidsbilder.   23 sid. Utgången.  



6/75. Hellén, Leif G & Stefan Liljevall: Järva krog. 110 sid. Utgången.  

1/76. Camwall, Mats & Sophie Olsen: Förändringar i jordbruket i Locknevi församling.  
Hansell, Margareta & Maria Malmlöf: Landskapets förändringsförlopp.  
 60 sid. Utgången.  

2/76.Gerger, Torvald & Göran Hoppe: Utbildning och samhällets organisation och utveck-
ling. Allmänt synsätt, syfte och undersökningsuppläggning. 80 sid. Utgången. 

3/76. Fogelvik, Stefan & Göran Hoppe: Lägesbestämning av boställen, Locknevi 1846 - 
1850. 50 sid. Utgången.  

4/76.  Uppsatser och avhandlingar i kulturgeografi vid Stockholms universitet.   
–  Rapporter och publikationer från institutionen under perioden 1968–75 samt två- och 
trebetygsuppsatser med början från vårterminen 1970.  91 sid. Utgången.  

5/76. Persson, Yngve & Anders Wärmark: En småländsk lanthandel i urbaniserings-
processens inledningsskede.  … Och  
Wallgren, Kurt-Allan: Fritid i Locknevi. 95 sid. Utgången.  

6/76. Renting, Arnold: Undervisningsgeografi. 55 sid. Utgången. 

1/77. Josefsson, Gunnar: Markanvändningskartering för uppläggning av markdatabas. 
Metodförsök på tätorter med omgivningar.   55 sid. Utgången. 

2/77. Bohlin, Östen: Fjärranalys av markpåverkan. Effekter på medellång sikt av trafik 
utanför vägnätet.  43 sid. Utgången. 

3/77. Garcia, Rigoberto: From Medical Geography to Health Geography. 23 sid. Utgången.  

4/77. Söderberg, Mats: Järnvägstrafiken i Sverige. 130 sid. Utgången.  

5/77. Hoppe, Göran: Skolutbildning och individbanans utveckling. 199 sid. Utgången.  

6/77. Widgren, Mats: Pollenanalys från sjön Flären, Östergötland. Kulturlandskapsutveck-
ling från bronsålder till nutid. 38 sid. Utgången.  

7/77. Gerger, Torvald: Man and the Landscape – An Information System. 10 sid. Utgången.  

8/77. Söderberg, Mats: Transporter och transportutveckling i kulturlandskapet. 
 115 sid. Utgången.  

9/77. Sannel, Bertil: Stadsförnyelse och sanering i Köpenhamn.   37 sid. Utgången. 

1/78. Hoppe, Göran: Formell kompetens och individbanans utveckling. 112 sid. Utgången. 

2/78. Göransson, Ulla: Population Growth and the Making of the Landscape.   
 13 sid. Utgången.  

3/78.  Njabini Settlement i Kenyas centrala högländer. Rapport från en geografisk fältkurs i 
april 1977. 76 sid. Utgången. 

4/78.  Endarasha Settlement i Kenyas centrala högländer.  –  Komplettering av rapport från 
geografisk fältkurs i april 1977.  74 sid. Utgången.  

5/78. Hoppe, Göran: Formal Education and Life-path Development.  –  Doktorsavhandling 
1978. En översikt över utbildningens roll för individen förr och nu, socialt och rumsligt.  
 ISBN 91-7146-005-5. 34 sid. Utgången.  

6/78. Bodström, Kerstin & Christian Wichmann Matthiessen (red.): Storbyproblemer 
København Stockholm. 200 sid. Utgången.  
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7/78. Sporrong, Ulf: Needs, Resources, Technique: The Evolution of the Agrarian Landscape 
in a Geographical Perspective. 32 sid. Utgången. 

8/78.  Uppsatser och avhandlingar i kulturgeografi vid Stockholms universitet 1976 och 1977.  
–  Komplettering av Kulturgeografiskt seminarium 4/76.  20 sid. Utgången.  

9/78. Fogelvik, Stefan: Det föränderliga kulturlandskapet. 123 sid. Utgången. 

10/78. Fogelvik, Stefan: Metodförsök med koordinatometer för insamling av yttäckande 
markanvändningsdata samt bearbetningsexempel.  33 sid. Utgången.  

11/78.  Kulturgeografiska institutionen i Stockholm: Lärare och forskningsinriktning.   
 – En översiktlig presentation av forskarstaben, deras viktigare publikationer och pågående 
forskningsprogram.  28 sid. Utgången.  

12/78. Blomstrand, Håkan, Stefan Ohlsson & Eva Wincent: Vikdalen, ett bortglömt 
villaområde – varför? 81 sid. Utgången. 

13/78. Nyström, Jan: Planering och påverkan i Nacka Centrum.  75 sid. Utgången.  

14/78. Soyez, Dietrich: Resurskonflikter i Bergslagen. 88 sid. Utgången. 

1/79. Fogelvik, Stefan: Kvantitativ landskapsanalys. Att beskriva landskap med siffror, en 
manual med tillämpningsexempel.  71 sid. Utgången. 

2/79. Fogelvik, Stefan: Man and Landscape: Methods for Studying Society and Social 
Changes.  – Doktorsavhandling. En översikt över olika sätt att beskriva landskapsutveck-
ling med datorbaserade metoder.  ISBN 91-7146-032-2. 32 sid. Utgången.  

3/79. Endarasha Settlement i Kenyas centrala högländer. Rapport från en geografisk fältkurs 
i april 1977 och 1978.  – Resultatredovisning från två års fältkursarbeten vid ett Settlement 
Scheme i Kenya (Kikuyuland) kring befolkningsutveckling, bebyggelse, materiell 
standard, markanvändning och produktion.  125 sid. Utgången. 

4/79. Lundén, Thomas: Three Essays in Sociolinguistic Geography.  – Innehåller tre artiklar 
kring språkets roll i samhällsutvecklingen: “National Allegiance and the State System”, 
“Linguistic Minorities in a World of Communications” samt “Language, Geography and 
Social Development”.  46 sid. Utgången. 

5/79.  Njabini Settlement i Kenyas centrala högländer. Rapport från en geografisk fältkurs i 
april 1978.  –  Andra årets fältkurs i Njabini: undersökningar av markanvändning, befolk-
ning och organisationer.  80 sid. Utgången. 

6/79. Josefsson, Gunnar:  Bebyggelselandskap och samhällsförändring. Utgångspunkter, 
teori och program.  – Beskriver ett pågående forskningsprojekt kring bebyggelse- och 
kulturlandskapsförändringar i centrala Östergötland ur teoretisk, metodisk och empirisk 
synvinkel.  73 sid. Utgången. 

7/79. Hoppe, Göran & John Langton: Countryside and Town in Industrialisation: A 
Microlevel Approach to Development in Nineteenth Century Sweden.  – Ett individinriktat 
empiriskt arbetssätt används för att beskriva och förklara hur industrialisering utvecklas, 
var det erforderliga kapitalet genereras (kapitalismens framväxt) och stadens respektive 
landsbygdens roll i processen. 28 sid. Utgången.  

8/79. Matsson, Leif & Einar Stridsberg: Det industriinriktade skogsbruket sett ur ett histo-
riskt perspektiv.  – Hur en tidigare agrart inriktad skogshushållning alltmer blev ett “en-
syftesbruk”, virkesproduktion för industriell förädling, men hur nyare miljö- och rekrea-



tionsintressen lett till ett mera mångsyftande skogsbruk samtidigt som det virkesproduce-
rande skogsbruket går mot mekanisering och stordrift. 57 sid. Utgången. 

9/79. Hoppe, Göran: Enclosure in Sweden – Background and Consequences.  –  Laga skiftet 
i Sverige, dess bakgrund i svensk samhällsutveckling 1650–1850 och dess konsekvenser 
på mikro- och makronivå. Bl a diskuteras jordnaturens roll och det fysiska landskapets 
restriktioner. Bland konsekvenser märks förändrad rumslig och social rörlighet, ökad agrar 
kapitalackumulation och proletarisering av vissa grupper.  87 sid. Utgången.  

1/80. Gerger, Torvald: Människors platsidentitet.  – Mot bakgrund av begreppet plats-
identitet diskuteras hur det unika svenska källmaterialet om befolkning och landskap 
(kyrkobokföring och lantmäteriakter) skall kunan samordnas och utnyttjas i en analys av 
människors bindning till hemorten.  25 sid. Utgången.  

2/80.  Njabini Settlement Scheme: Report from Geographic Field Weeks in Kenya 1979.   
 – Geografistudenters beskrivning av ett jordomfördelningsprojekt i Kenyas högländer.  
 67 sid. Utgången. 

3/80. Widgren, Mats: Gårdsstrukturen i östra Östergötland under romersk järnålder och 
folkvandringstid.   – Särtryck ur Fra Jernalder til Middelalder,  Skrifter fra Historisk 
institut nr 27, Odense universitet 1979 sid 140–151. 12 sid. Utgången.  

4/80.  Informationssystemet Människa – Landskap.  –  Kort presentation av pågående arbete 
med att skapa ett integrerat informationssystem för 1800-talets samhälle, där människoin-
formation från folkbokföring och taxeringslängder länkas till landskapsinformation från 
lantmäteriakter.  9 sid. Utgången.  

5/80. Gerger, Torvald:  Människa och Landskap.  –  Med utgångspunkt från Planverkets 
rapport  Kulturminnesvården i kommunernas planering  diskuteras en mer ambitiös och 
målinriktad lokal kulturminnesvård som skall spegla människors levnadsvillkor under 
skilda tider, möjliggöra beslut att bevara enskilda objekt och miljöer, och i högre grad låta 
rester av det gamla bondesamhället ingå i bevarandeplanerna.  35 sid. Utgången.  

6/80. Christiansson, Carl & Ulla Göransson (Editors): Othaya: Land-Use, Socio-Economy 
and Environment. Report from a Geographic Field Course in the Kenyan Highlands, April 
1980.  – Studentrapporter. 149 sid. + bilagor.  Pris 60:-  

6/80 bis. Lundgren, Lill & Lennart Tonell (Editors): Endarasha: Land-Use, Socio-Econo-
my and Environment. Report from a Geographic Field Course in the Kenyan Highlands, 
April 1980.   – Studentrapporter. 128 sid. + bilagor.  Pris 80:-  

1/81. Sporrong, Ulf: Plains and Periphery.  –  Inom ramen för projektet “Mälarlandskapen 
mellan historia och förhistoria” diskuteras modeller för bebyggelse- och kulturlandskaps-
utveckling. Är landskapets fysiska resurser en förutsättning för kolonisation och vidareut-
veckling?  22 sid. Utgången.  

2/81. Christiansson, Carl, Ulla Göransson & Lill Lundgren (Editors):  Endarasha and 
Othaya: Land-Use, Socio-Economy and Environment in two areas in the Central Kenya 
Highlands. Report from a Geographical Field Course, April 1981.  – Studentrapporter från 
1981 års geografifältkurs i utomeuropeisk miljö. 229 sid. + bilagor.  Pris 150:-  

1/82. Gerger, Torvald & Anders Wigren: Att forma ett samhälle.  – Beskrivning av ett 
projekt som skall fånga upp några aspekter på den kommunala utvecklingen under 1800- 
och 1900-talen, t ex förändrade rekryteringsmönster för kommunalpolitiker och skillnader 
i ärendens beredning förr och nu.  51 sid. Utgången.  
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2/82. Lundén, Thomas: Occupation and Migration.  – Bruksorten Ängelsberg i Bergslagen 
som en station i människors livsbanor: Vilka flyttade dit och därifrån under olika skeden 
av 1900-talet, vad arbetade de med på orten, och vad föranledde deras flyttningar? 
 53 sid. Utgången.  

3/82. Wåhlin, Lars: Education as Something New: The Introduction of Village Schools and a 
Study of two Student Cohorts, 1948 - 1980.  –  Grundutbildningens framväxt och konse-
kvenser på mikronivå i ett område i östra Jordanien. Vilka gick i skola och hur präglade 
skolgången deras fortsatta livsbanor?  128 sid. Pris 70:-  

4/82. Martin, Jan H: Sysselsättningen i Stockholms Centrum 1960 - 1975.  – Beskrivning 
och analys av sektorsvisa förändringar av arbetsplatsutbudet i centrala Stockholm och vad 
de beror på.  97 sid. Pris 60:-  

5/82. Hoppe, Göran: “At the ventilation of the suggested redistribution, much controversy 
was disclosed.” Enclosure in Väversunda Village, Östergötland.  – Inträngande mikro-
studie av en östgötsk bys omvandling i samband med skiftesepoken 1750–1850. Varför 
sökte man skiftning? Förändrade skiftena redan pågående processer eller gav de upphov 
till nya? Hur utnyttjades skiftena av olika samhällsgrupper?  204 sid. Utgången.  

6/82. Lundén, Thomas: Stockholms län vid seklets början.  – Befolkning, näringsliv och 
bebyggelse i dåvarande Stockholms län med betoning på Stockholms förorter. 
  34 sid. Utgången.  

7/82. Christiansson, Carl & Lars Wåhlin (Editors): Geographical Studies in Highland 
Kenya: Report from a Geographical Field Course in Endarasha and Othaya, Nyeri 
District, April 1982.  – Efter en allmän inledning om Kenya följer ett antal studentrap-
porter. Utförliga tabeller och kartbilagor ger en inträngande bild av produktions- och sam-
hällsförhållanden på hushållsnivå i två fältlokaler. Sampublikation med Naturgeografiska 
institutionen.  255 sid. + bilagor. Utgången.  

1/83. Roeck Hansen, Birgitta & Ulf Sporrong (utg.): Rapporter från Barknåreprojektet 1. 
Individen, samhället och kulturlandskapet.  – Symposium i Stockholm 7–9 juni 1982. 
Rapporter från flera pågående kulturlandskapsforskningsprojekt i Sverige. 
  152 sid. Pris 70:- 

2/83. Sporrong, Ulf: Kulturlandskapet: Människa – Landskap – Förändring. Kulturland-
skapsstudier med teoretiska utgångspunkter.  46 sid. Utgången.  

3/83. Wigren, Anders: Kommunalpolitiken i lokalsamhället. Presentation av syfte, allmänt 
synsätt och undersökningsuppläggning.  – Del av avhandlingsarbete påbörjat 1982. Syftet 
är att för perioden 1870–1970 beskriva demokratiseringsprocessen i en kommun med 
valdeltagande och politisk rekrytering som utgångspunkter. 50 sid. Utgången.  

4/83. Lundén, Thomas: Om Stockholm. Skiss till en stads geografi.  – Faktorer som styr 
Storstockholms geografiska utveckling, med särskild hänsyn till den fysiska planeringens 
önskade och oönskade effekter och med utförliga exempel. 97 sid. Utgången.  

5/83. Persson, Christer: Befolkningsnumerär och produktionsstruktur i agrarsamhället.   
 – Avhandlingsarbete kring generella frågeställningar om agrarutveckling. Några för 
svensk forskning relevanta teorier och undersökningar diskuteras, och 
undersökningsområde, metoder och källmaterial för avhandlingen presenteras. En 
förenklad empirisk studie ingår som en illustration.  75 sid. Utgången.  



6/83. Christiansson, Carl & Bo Strand (Editors): Geographical Studies in Highland Kenya 
1983: Report from a Geographical Field Course in Endarasha and Othaya, Nyeri District, 
April 1983.  – Innehåll och uppläggning som 7/82.  221 sid. + bilagor. Utgången.  

1/84. Östman, Peter: Vetenskap och geografi: En introduktion.  – En introduktion till 
vetenskapligt arbete och geografiämnets karaktär, med tonvikt på problemorientering och 
pedagogisk tillgänglighet. (En reviderad utgåva: Geografi som vetenskap, Liber 1985, 
finns som stencilupplaga vid institutionen. Pris 75:-.)  123 sid. Utgången.  

2/84. Liedgren, L & Mats Widgren (utg.): Gård och kulturlandskap under järnålder. 
Svensk-norskt seminarium i Hudiksvall 18–20 augusti 1983.  – Tolv uppsatser, däribland 
“Gardsgrenser: Teori og analyseprinsipp”, “Om proportioner, konstruktioner och mått i ett 
hälsingehus från äldre järnålder”, “Husforskning i Norden”, “Tidiga gotländska produk-
tionsenheter och deras markanvändning”.  200 sid. Utgången.  

3/84. Sannel, Bertil (utg.): Den nordiska storstaden: Samordning eller fragmentering?  
Nordens store byer, volym 1.  – Rapport från ett symposium om regional samordning av 
territoriell och sektoriell planering i nordiska storstäder. Vissa bidrag är huvudsakligen 
empiriska och jämför samordningssträvandena i ett historiskt perspektiv, andra mer 
teoretiska och använder en tidsgeografisk ansats.  256 sid. Pris 50:-  

4/84. Lundén, Thomas (Editor): Exurbanization: The Swedish Experience.  – Nio uppsatser 
om urbanisering utanför den egentliga förortszonen kring Sveriges tre största städer. Några 
uppsatser behandlar generella aspekter på bostäder, flyttning och pendling, andra är regio-
nalt begränsade.  124 sid. Pris 80:-  

5/84. Höglin, Stefan: Kulturlandskapet i Skälby, Vada sn, Uppland.  – Bebyggelsehistorisk 
beskrivning av markanvändningen och dess förändringar under första årtusendet e. Kr. 
utifrån ett fossilt kulturlandskap. Fältmaterialet har bearbetats via kartering, fosfatanalys 
och arkeologiska metoder. I motsats till arkeologiska hypoteser menar författaren att redan 
äldre järnålderns markutnyttjande var intensivare och bebyggelsemönstret tätare än som 
hittills hävdats.  73 sid. Utgången.  

6/84. Christiansson, Carl, Nina Ekberg, Bo Strand & Lars Wåhlin (Editors): Geo-
graphical Studies  in Highland Kenya 1984: Report from a Geographical Field Course in 
Endarasha and Othaya, Nyeri District, April–May 1984.  – Innehåll och uppläggning som 
7/82 och 6/83.  229 sid. + bilagor. Utgången.  

1/85. Häggberg, Peter & Peter Wrenfelt: Strandregressionen på Åland.  – En studie med 
utgångspunkt från förändringar i kulturlandskapet. I första hand har lågt liggande forn-
lämningar utnyttjats för en maximibestämning av strandförskjutningen.  80 sid. Utgången. 

2/85. Ekberg, Nina, Peter Kinlund, Meta Larsson & Lars Wåhlin (Editors): Geogra-
phical Studies  in Highland Kenya 1985: Report from a Geographical Field Course in 
Endarasha and Othaya, Nyeri District, April 1985.  – Innehåll och uppläggning som 7/82, 
6/83 och 6/84.  134 sid. + bilagor. Utgången.  

1/86. Lundberg, Anders: Bostadstillskott genom vindsinredning.  – En byggnadsinventering 
i Stockholms innerstad. Redovisning av de fysiska möjligheterna att inreda bostäder på 
vindarna. Diskussion av hur låneregler och vissa rumskrav skulle kunna ändras för att 
bättre utnyttja denna potentiella resurs.  96 sid. Utgången.  

2/86. Christiansson, Carl, Peter Kinlund, Meta Larsson, Lars Wåhlin & Peter Östman 
(Editors): Geographical Studies  in Highland Kenya 1986: Report from a Geographical 
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Field Course in Endarasha and Othaya, Nyeri District, April–May 1986.  – Innehåll och 
uppläggning som 7/82, 6/83, 6/84 och 2/85.  162 sid. + bilagor. Pris 100:- 

1/88.  Christiansson, Carl, Hans Drake, Peter Kinlund, Lars Wåhlin & Lars-Erik Åse 
(Editors): Geographical Studies  in Highland Kenya 1987 - 1988: Report from Geogra-
phical Field Courses in Endarasha and Othaya, Nyeri District, April–May 1987 and 
April–May 1988.  – Innehåll och uppläggning som 7/82, 6/83, 6/84, 2/85 och 2/86. 
  168 sid. + bilagor. Pris 110:- 

2/88. Svallhammar, Stig: Järnvägsbyggande och samhällsomvandling i norra Kalmar län. 
Del 1: Den första järnvägsbyggarepoken 1850–1879.  – Bakgrunden till de första järn-
vägsplanerna i området, initiativtagare, projektstrategier och tänkt finansiering, samt hur 
enighet skapades kring de banor som slutligen realiserades. Stor vikt läggs vid de primär-
kommunala organens ställningstaganden till gemensam aktieteckning i enskilda järnvägs-
bolag.  137 sid. Utgången.  

1/89. Nyström, Jan: Från staden till stadslandet. Studier av permanentbosättning i Koppar-
mora och Svinninge.  – Arbetsrapport från projektet “Stadslandet som bostadsresurs”, med 
redovisning av två detaljstudier, av Kopparmora i Värmdö kn och Svinninge i Österåkers 
kn, dit de boende flyttat från tidigare bostäder i det centrala stadsområdet. Genom enkät-
undersökningar har flyttarnas ursprung, flyttningens orsaker och invånarnas levnadsför-
hållanden kartlagts. Utvecklingen i undersökningsområdena sätts in i ett geografiskt 
sammanhang där sambandet mellan processer i Stockholms stadsområde och ytterområden 
analyseras. 94 sid. Utgången.  

2/89. Ericsson, Johan: Människor i rörelse. Migrationsstudie från staden Nyeri i Kenya.   
 – Det empiriska materialet har insamlats genom en intervjuundersökning i distriktshuvud-
staden Nyeri i Kenya. Författaren söker några av de faktorer som ligger bakom den mycket 
snabba tillväxten i många av Tredje världens städer. Bland annat diskuteras begreppen 
“push” and “pull”.  100 sid. Utgången.  

1/90. Sannebro, Magnus: Naturvård i Stockholms skärgård. Om naturreservatsbildning i 
ytterskärgården 1957–1987.  – Naturreservatsbildning i Stockholms ytterskärgård, dess 
förutsättningar, ärendebehandling och resultat.  107 sid. + bilagor. Pris 80:-  

2/90. Svallhammar, Stig: Järnvägsbyggande och samhällsomvandling i norra Kalmar län. 
Del 2: Från stora järnvägsvisioner till krass ekonomisk verklighet, 1880–1925.    
 – Redovisning av ett järnvägsprojekts utveckling från de första pennstrecken till trafikerad 
bana, hur projektet finansierades, de ekonomiska förväntningarna på det nya transportmed-
let, järnvägens anpassning till omlandets nya krav samt olika intressenters kamp om 
inflytande. Intresse ägnas också de nya järnvägsprojekt som presenterades under 
årtiondena före och efter år 1900.  180 sid. Pris 100:- 

1/92. Lundberg-Kuhmonen, Linda: Till verkstad och väveri. Arbetarrekryteringen vid 
stockholmsföretagen Almgren, Bolinder och Hierta år 1855 ur rumsligt, socialt och 
utbildningsmässigt perspektiv.  123 sid. Utgången.  

1/93. Jansson, Ulf: Odling och ödeläggelse i Nordmarks härad. En studie utifrån 1640-talets 
kartor. – Trebetygsuppsats om ett Värmlandshärad. Lyfter fram information om ödegårdar 
ur äldre lantmäterikartor. Eva Österbergs långt drivna källkritik kritiseras. Spridningen av 
ödegårdar diskuteras utifrån jämförelser mellan kartor och kamerala källor. En ändrad lant-
mäteriinstruktion konstateras vara av stor vikt. Diskussion av möjligheten att olika tryck på 
ödegårdarna påverkar spridningsbilden av dem under 1640-talet. 40 sid. Pris 50:-  



2/93. Mascher, Catharina: Förhistoriska markindelningar och röjningsröseområden i Väst-
sveriges skogsbygder.  Licuppsats. Fr a Kinds härad, SÖ Västergötland. 112 sid. Utgången.  

3/93. Wåhlin, Lars: Tribal Society in Northern al-Balqa’, Jordan: An Historical Geo-
graphical Survey.  x + 72 sid. Pris 70:-  

4/93. Wåhlin, Lars: Villages North of as-Salt, Jordan: An Historical Geographical Survey.  
 x + 82 sid. Pris 70:-  

5/93. Skoglund, Kjerstin (red.): Skärgården – glesbygd i Stockholmsregionen. Samman-
ställning av projektarbeten på samhällsplanerarlinjen vid Stockholms universitet.   
 16 sid. Pris 30:- 

1/94. Nyström, Jan: Tätortslandskapet i Sverige. En studie av tätorters befolkningsföränd-
ringar under 1980-talet.   v + 77 sid. Utgången. 

2/94. Johnsson, Anders: GIS och fastighetsrelaterad information inom samhällsplaneringen 
– med exempel från England och Sverige.   60 sid. Utgången. 

1/95. Roeck Hansen, Birgitta: Medeltida bytomter i Finland.   iv + 36 sid. Pris 40:- 

1/96. Lundén, Thomas: Makten över marken. Utkast till en politisk geografi.   
 viii + 69 sid. Pris 70:- 

2/96. Vestbö, Aadel: Odlingslandskap i förändring. Agrara processer och rumslig 
organisation i norra Småland från senmedeltid till 1650.   vii + 85 sid. Pris 80:-  

3/96. Ekström, Emelie: Stockholms City – en mötesplats? Planering och verklighet efter 
andra världskriget.   v + 82 sid. Pris 80:- 

4/96. Hall, Ola: Byar och gårdar i Hackås och Näs. Bebyggelseutveckling och markanvänd-
ningsmönster i Jämtland ur regionalt perspektiv.   v + 64 sid. Pris 70:- 

5/96. Persson, Christer: Regionala variationer i hemmansklyvning i Sverige under 1700- och  
1800-talen.   v + 109 sid. Pris 100:-  

6/96. Lindström, Bjarne: Den territoriella utmaningen. Om politisk reglering och regional 
utveckling.  Licuppsats, december 1996.  iv + 205 sidor. Pris 180:- 

7/96. Weston, Henrik: Sakta vi gå genom stan. En studie av den stockholmska guidebokens 
utveckling.  71 sidor. Pris 70:- 

1/97. Widgren, Mats: Fossila landskap. En forskningsöversikt över odlingslandskapets 
utveckling från yngre bronsålder till tidig medeltid.  – En skrift som bland annat skall 
kunna tjäna som underlag för arbete inom kulturmiljövården, med tonvikt vid de konkreta 
landskapliga uttryck jordbruksutvecklingen gett upphov till.  v + 91 sidor. Utgången. 

2/97. Lenntorp, Bo & Christer Persson (red.): Sydafrika – förvänta det oväntade. Rapport  
från en forskarexkursion.  – Rapport från en doktorandexkursion 1996. 14 uppsatser (varav 
fem på engelska) grovt sorterade i fyra avsnitt: Bilder av Sydafrika, Jordbrukets geografi, 
Ekonomisk geografi samt Befolkningens rörlighet.  iii + 186 sidor. Pris 180:- 

3/97. Skoglund, Kjerstin: Planering ur ett lokalt perspektiv. En studie om ett pilotprojekt  
i Stockholms mellanskärgård.  – Ett pilotprojekt från 1992 i vilket befolkningen på Svartsö 
och Ingmarsö i Stockholms mellanskärgård själva skulle arbeta fram var sin fördjupad 
översiktsplan att sedan behandlas i kommunen med sedvanligt samråd, utställning och 
kommunfullmäktigebeslut. Författaren följde hela planprocessen på plats under de nära 
fem år den pågick.  v + 61 sidor. Pris 70:- 

4/97. Herdegen, Pedra, Lennart Nolvall & Jan Nyström: Planeringssystem i Europa: 
Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Red. Jan Nyström.  –  Tre fallstudier av 
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planeringsprocesser i Bordeauxområdet, Leicestershire samt ett antal lokala projekt i Stor-
britannien, respektive Göttingen. Bland annat diskuteras kommunernas ställning, vilka 
plandokument som upprättas, och möjligheterna till medborgardeltagande i plan-
processerna.  vii + 131 sid. + 8 bildsidor. Pris 140:- 

5/97. Berencreutz, Magnus: Gods och landbönder i västra Estland. Herravälde, 
resursutnyttjande och böndernas arbetsbörda under den svenska stormaktstiden.  Lic-
avhandling, november 1997.  –  Under perioden 1450–1750 utvecklades godsen på skilda 
sätt i Västeuropa respektive Central- och Östeuropa. Studien behandlar dels godsbildning, 
herrgårdsbildning och godsdrift, dels bondejordbrukens arbetsprocess och arbetsorganisa-
tion. xiii + 230 sid. Åter tillgänglig! Pris 240:- 

1/98. Andrew Byerley, Monica Johansson, Ilda Lourenco-Lindell, Karina Nilsson, 
Elisabeth Sundelin & Aina Tollefsen Altamirano: Geografi och kön. Rapporter från en 
forskarkurs.  Redigerad av Gunilla Andræ.  –  “Geography and Gender.” Six contributions 
by postgraduate students, three in English: “Feminist Theories and Migration Research”, 
“Livsbaneperspektivet – en resa genom tid och rum”, “Genus och urbant boende i Tredje 
världen: Exempel från Afrika och Sydamerika”, “Gender and Food in the City: The Case 
of Guinea-Bissau”, “Urban Subsistence Agriculture”, “Platsens betydelse för 
estlandssvenska kvinnors återtillträde till markegendom i Estlands svenskbygder”. iv + 70 
sid. Pris 70:- 

2/98. Torell, Sverker: Skolgeografin som samhällsspegel. En ämnesdidaktisk utredning om 
skolgeografins utveckling.  –  En temperamentsfull diskussion av skolgeografins uppgifter 
i skolväsendet och hur politiska moderiktningar påverkat ämnets förekomst och innehåll i 
svenska skolan. xi + 111 sidor. Utgången.  

1/99. Samhällsstruktur och mobilitet – nya förflyttnings- och organisationsmönster.  Rapport 
från en forskarkurs. Redaktörer Bo Lenntorp och Mats-G Engström.  –  Artiklar av Svante 
Berglund, Karin Book, Christina Borg, Backa Fredrik Brandt, Lena Eskilsson, Oskar 
Fröidh, Rikard Johanson, Patrik Johansson, Gunilla Jonsson, Stig Knutsson, Erik Rapaport, 
Magnus Strömgren, Karin Tillberg, Mohsen Towliat, Gerhard Troche.  
 v + 170 sid. Pris 150:- 

2/99. Bernhardsson, Lena & Greger Henriksson: Fri tid och rörlighet. Studie av resor 
genererade av motionsverksamhet.  –  Transporter svarar för en ökande del av både lokala 
och globala miljö- och hälsoproblem. Här studeras resor till och från några motions- och 
idrottsanläggningar för att se hur denna typ av resor passas in i hushållens tidsbudget och 
hur resmönstret kan påverkas.  v + 82 sid. Pris 80:- 

3/99. Segregationens konsekvenser. Texter från Institutet för urbana studier. Redaktör Karl-
Olov Arnstberg.  –  Artiklar av Karl-Olov Arnstberg, Inger Bergström, Elisabeth Lilja, 
Maria Nordström, Sara Norrvi och Juan Velasquez baserade på fältstudier i Alby 
(Botkyrka kommun), Rågsved (Stockholm) och Malmvägen (Sollentuna).iii + 113 sid. Pris 
120:- 

4/99. Bodström, Kerstin: Förortens förutsättning, förortens liv. I Alby – tills vidare?  En 
rapport från Institutet för urbana studier.  –  Interimsrapport från en studie av en skolklass i 
Alby och människorna omkring skolbarnen: såväl familjer som representanter för “det 
allmänna”. Utgångspunkten för projektet är att sätta förortslivet snarare än segregationen i 
förgrunden.  vi + 23 sid. Pris 24:- 

5/99. Engström, Mats-G & Rikard Johanson: IT som symbiotisk funktion mellan arbete 
och privatliv. Flexiblare levnadsformer i tid och rum.  –  Delrapport från projektet “IT:s 



potential för flexiblare verksamhets-, levnads- och kommunikationsformer”.  
 v + 51 sid. Pris 60:- 

1/00. Nordström, Maria: Känslan för platser. En jämförande utvecklingspsykologisk studie 
av barns och ungdomars värdering av fysisk miljö i Sverige och Frankrike.  English 
summary. ix + 77 sidor. Pris 80:- 

2/00. Lundén, Thomas & Dennis Zalamans: Boundary Towns: Studies of Communication 
and Boundaries in Estonia and Its Neighbours.  –  Field study reports from Narva and 
Valga-Valka.  v + 49 sidor. Pris 60:- 

3/00. Bodström, Kerstin: Balansgång – på sin plats. Reflexioner och rannsakan kring en 
fältstudie i stockholmsförorten Alby.  –  Från programmet Segregation och konsekvenser, 
Institutet för urbana studier. Diskussion kring forskningsetiska problem. English summary. 
 vi + 26 sidor. Pris 24:- 

4/00. Nordström, Maria: Rummet som plats. En jämförande utvecklingspsykologisk studie 
av barns och ungdomars värdering av fysisk miljö i Sverige och Frankrike. Del 2: 
Stadsbarn.  English summary.  vii + 60 sidor. Pris 72:- 

1/01. Arnstberg, Karl-Olov: Modernity, Postmodernity and Segregation.  – Nyorienterande 
diskussion om hur identitetsuppbyggnad och segregationsprocesser samverkar i storskaliga 
förorter i Sverige.  iii + 29 sidor. Pris 28:- 

2/01. Haux, Fredrik: Fritt fram för förskansning? Begreppet  gated community testat på fyra 
bostadsområden byggda på 1990-talet i Stockholms stad.  – Studentuppsats som i sig 
förenar flera av institutionens etablerade forskningsintressen: segregation, Stockholms ak-
tiva markpolitik, samt bebyggelseutveckling med ett integrerat natur- och kulturgeografiskt 
perspektiv. Även Stockholm Geographical Reports nr 7. With an English abstract.  
 vi + 74 sidor. Pris 80:- 

3/01. Eriksson, Emelie: En modernismens budbärare i svensk stadsplanering. En tidsgeogra-
fisk biografi över arkitekt SAR Torsten Westman.  Licuppsats, juni 2001. With an English 
abstract.  – Hur samhällets värderingar, visioner och ideal påverkar samhällsplaneringen 
genom enskilda aktörer. Studie över arkitekten Torsten Westmans liv och hans karriär som 
stadsplanechef och senare stadsbyggnadsdirektör i Stockholm. v + 125 sidor. Pris 120:- 

4/01. Hermelin, Brita: Avancerade tjänsteföretag i geografin – förändring och stabilitet.  
With an English abstract.  – En longitudinell studie av 20 företag i Mellansverige, med 
data från 1992-94 resp. 2000. Bland resultaten märks att lokal tillgång till arbetskraft är 
viktig, men även att verksamhetsomlandet kan vara ganska vidsträckt förutsatt att man har 
ett stabilt kundunderlag nära basen samt att tjänsterna har högt pris. Betydelsen av 
personliga möten med kunderna har givits större vikt med tiden.  v + 30 sidor. Pris 28:- 

5/01. Velásquez A., Juan: Mångfald och gemenskap i Alby. En studie om samverkan mellan 
människor med skilda kulturella bakgrunder i ett föreningsråd.  With an English abstract.  
– Människor med olika bakgrunder strävar efter kulturell neutralitet när de samverkar för 
en bättre plats för alla. Men strävan efter gemenskap ur mångfalden äventyras när 
’svenskhet’ framtvingas som norm för ’neutralitet’. v + 30 sidor. Pris 28:- 

6/01. Engström, Mats-G, Rikard Johanson, Mikael Ranhagen & Hans Westlund:  
IT, flexibelt arbete och nya boendemönster. Tendenser i ett regionalt perspektiv.  With an 
English abstract.  – Om effekterna av InformationsTeknologin i den fortlöpande rumsliga 
förändringsprocessen av ekonomi och befolkning. Medan möjligheten till flexibel arbets-
plats inte av många anges som viktig vid valet av bostadsort arbetar ändå omkring 30 
procent ibland från annan plats än den ordinarie arbetsplatsen. Denna möjlighet har trots 
allt vidgat det möjliga boendeomlandet.  vi + 42 sidor. Pris 40:- 



 

Kulturgeografiskt seminarium   11 

1/02. Engström, Mats-G & Emma Hammarlund: Regional polarisering. Rumsliga 
implikationer av ny teknologi och förändrad näringslivsstruktur.  With an English abstract. 
– Näringsliv och befolkning i Sverige förändras mot ökad regional obalans och en växande 
geografisk polarisering. Arbetspendling på större avstånd ökar. IT och dess telekommunika-
tiva funktion tillåter dock flexiblare organisations- och arbetsformer och därigenom även 
flexiblare levnadsformer.  vi + 60 sidor. Pris 60:- 

2/2002. Borén, Thomas: Ryssland, Baltikum och östra Europa i svenska geografiska tid-
skrifter 1980–2001. En kommenterad bibliografi.  With an English abstract. – Kommunist-
regimernas fall i östra Europa, en av de största geopolitiska förändringarna i modern tid, 
har hittills väckt märkligt lite nyfikenhet bland geografiska forskare. Här en sammanställning 
och diskussion av vad som publicerats i svenska geografiska media. v + 22 sidor. Pris 28:- 

1/2003. Hermelin, Brita: Möte mellan samhällsplaneringens praktik och teori. Avrapporte-
ring av ett samverkansprojekt.  With an English abstract. – Rapport inom ett samverkans-
projekt med det omgivande samhället. Projektets titel är samma som rapportens: ”Möte 
mellan samhällsplaneringens praktik och teori”. I rapporten förs en diskussion om vem som 
är planerare, vad samhällsplanering omfattar och hur den sker. Vilka är metoderna och hur 
fattas besluten? Diskussionen bygger dels på litteratur, dels på samtal med praktiserande 
planerare inom kommunala, regionala och statliga organisationer. 34 sidor. Pris 38:- 

1/2005. Smas, Lukas: Konsumtion, det urbana livet och stadens morfologi. Transaktioner ur 
ett tidrumsligt perspektiv.  Licentiatuppsats, 20 december 2004. With an English abstract.  
– Konsumtion spelar en central roll såväl i det vardagliga urbana livet som för städers 
utveckling. Men hur ser relationerna ut mellan konsumtion, det urbana livet och stadens 
morfologi och hur kan de förstås? Dessa komplexa relationer analyseras utifrån transaktioner 
av produkter från producenter till konsumenter. Transaktionssituationerna problematiseras, 
illustreras och exemplifieras teoretiskt genom ett tidrumsligt perspektiv och praktiskt 
utifrån förhållandena i Stockholms city. Produkten, den teknologiska utvecklingen, produ-
centens organisation, de reglerande institutionerna i samhället samt konsumentens handlande 
framhålls som särskilt viktiga element i analysen. 86 sidor. Pris 85:- 

1/2006. Morger, Kersti, Marina Arnshav & Ingrid Ruudi: The Kreenholm Textile Mill in 
Narva, Estonia: A Heritage in European Industrial History.  Edited by Kersti Morger.  
– A documentation and evaluation of a large textile mill founded in 1857, the environ-
mental contexts of its industrial infrastructure, its factory housing environment, welfare 
institutions etc. from the perspectives of building technology, architectural history, 
industrial history and human geography.  56 sidor. Pris 75:- 

2/2006. Malm, Charlotta & Anders Wästfelt: Utsikter och insikter. Samtal om landskap, 
minnen och historia i Roslagen.  With an English abstract. –  41 sidor. Pris 66:- 

 
3/2006. Bo Malmberg & Tsegaye Tegenu: Population Pressure and Dynamics of 

Household Livelihoods in an Ethiopian Village – An Elaboration of the Boserup  – 
Chayanovian Framework  85 sidor. Pris 85:- 

1/2007. Margareta Dahlström & Brita Hermelin & Sara Östberg: Var filmarbetarna bor, 
var filmjobben finns och hur filmarbetarna försörjer sig                         38 sidor. Pris 40:-                          
  

 
 

 


