
IBF Nyhetsbrev nummer 1/2014

Munken invigdes med pompa och ståt

Nästan ett år efter flytten 
från Rådhuset i Gävle till 
kvarteret Munken i 
Uppsala bjöd IBF gamla 
och nya vänner på festlig 
invigning och husesyn. 

- Det var väldigt lyckat 
och roligt att så många 
kom, säger prefekten 
professor Irene Molina om 
tillställningen. 

Omkring 200 personer cirku-
lerade i huset när IBF den 11 
februari i år hade invigning av de 
nya lokalerna i kvarteret Mun-
ken i Uppsala.  Under formen 
öppet hus kunde inbjudna gäster 
gå runt och läsa om forskarnas 
intresseområden, mingla med ett 
glas mousserande och lyssna till 
skön musikunderhållning i form 
av cellisten Anja Strautmanis och 
Värmlands Nations kör. 

Irene Molina höll ett invignings-
tal där hon särskilt framhöll att 
arbetet med flytten hade kantats 

av en hel del oväntade, och av 
varandra oberoende, bekymmer 
men att det hela ändå kunde 
genomföras tack vare IBF:s fantas-
tiska personal och alla hjälpsamma 
medarbetare inom Uppsala Aka-
demiförvaltning och universitetet.

- Det har varit ett intensivt 
första år och det tog också nästan 

Eva sadlar om 
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Gerry Stoker höll årets 
urbanföreläsning s. 3

Prefekten har ordet s. 3

IBF:s nya informatör
Ester Ehnsmyr s. 5

ett helt år att se allt falla på plats 
innan vi kunde ha den här invig-
ningen, säger hon. 

Efter 20 år i Rådhuset i Gävle 
flyttade IBF i mars förra året till 
universitetets huvudort i Uppsala. 
Läs mer om det nyinvigda husets 
spännande historia i artikeln IBF 
BOtaniserar på sista sidan. 

Öppet hus • Ett år sedan flytten från Gävle • Huset fylldes med kolleger och vänner 

Nyheter från Institutet för bostads- och urbanforskning

INVIGNING. Trivsamt för gästerna i det nyrenoverade huset i kvarteret Munken.  

BOSTADSMÖTET 2014
1-2 oktober i Uppsala
Mer info på s. 7
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Nyfikenheten tog överhan-
den när IBF:s nyblivna se-
niorprofessor och tidigare 
prefekt Eva Sandstedt till 
slut valde att flytta till ett 
av de kollektivhus som hon 
så länge har studerat. 

I sociologiprofessor Eva Sand-
stedts forskning om alternativa 
boendeformer har hon special-
studerat kollektivhus, en boen-
deform som länge riktat sig till 
barnfamiljer, men som nu även 
blivit ett sätt att bo på för par och 
ensamstående. Husen har fram-
för allt vuxit fram i storstäderna 
under 2000-talet och sedan ett år 
tillbaka bor hon och hennes man 
själva i ett sådant kollektivhus i 
Stockholm. 

- Det var nog ett utslag av en 
sorts nyfikenhet som gjorde att 
jag själv, när möjligheten dök upp, 
valde att bo så. Nu lever jag mitt i 
det jag själv har forskat om, säger 
Eva Sandstedt med ett skratt.

Det som hon tycker är så spän-
nande med boendeformen är att 
det säger något om det individuel-
la och privata i förhållande till det 
offentliga och 
kollektiva.

- I vilken mån 
är vi beredda 
att tänka utöver 
oss själva? Det 
hänger också samman med mitt 
tidigare forskningsområde om 
risk och hållbarhet i boendet. Det 
måste helt enkelt vara mer håll-
bart rent ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt att bo tillsammans.   

Eva Sandstedt har jobbat på IBF 
sedan 1990 och är tudelad inför 
frågan om hon vill fortsätta som 
seniorprofessor på deltid eller bli 
pensionär på heltid. 

- Hela min 
koncentration har 
varit inriktad på 
forskningen, så 
jag vet inte riktigt 
vad jag skulle göra 

om jag vore helt ledig. Samtidigt 
vet jag inte om jag är beredd att 
fortsätta binda upp mig på det 
sätt som krävs av en forskare. 

Hur svårt det än kan vara med 
övergången från arbete till pensi-
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SENIORPROFESSOR

En professor vid Uppsala universitet 
som har nått pensionsåldern kan på 
förslag av prefekt, och med dekanus/
vicerektors godkännande, anställas 
som seniorprofessor upp till och med 
två år.

”Jag lever mitt 
forskningsämne”

”jag vet inte riktigt 
vad jag skulle göra om 
jag var helt ledig ”

2 IBF nyhetsbrev 1/2014

on är hon övertygad om att det 
hon kommer att sakna mest när 
hon slutar är den dagliga kontak-
ten med medarbetarna.

- IBF är en ovanligt lugn och 
positiv institution och det har bli-
vit extra spännande att jobba här 
sedan flytten till Uppsala. säger 
hon - redan med saknad i rösten. 

PÅ SLUTTAMPEN. Sociologen Eva Sandstedt har jobbat på IBF i mer än 20 år. 
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TJÄNSTELÄGET
Mattias Engdahl har anställts som 
forskare i nationalekonomi under 
perioden 1 december 2013 – 30 
november 2014.

Ester Ehnsmyr har anställts 
som informatör från och med den 
1 januari 2014 och tills vidare.

Prefekten
Jag hoppas att ni har saknat 
nyhetsbrevet! Det första numret 
för 2014 är kraftigt försenat, vilket 
beror på att förra redaktören Ca-
rita Ytterberg mycket välförtjänt 
gick i pension vid årsskiftet. Vi 
säger tack till Carita för en långva-
rig och fantastisk gärning som 
redaktör och tillägnar henne detta 
nummer. Samtidigt välkomnar vi 
vår nya redaktör och informatör 
Ester Ehnsmyr som presenterar 
sig själv på sidan 5.

Det har varit ett intensivt år 
för IBF sedan flytten till Uppsa-
la men i februari i år kunde vi 
äntligen inviga våra nya lokaler i 
kvarteret Munken. Många IBF-vän-
ner kom på besök och med det 
markerade vi starten för en ny 
epok i IBF:s historia, som passan-
de nog råkar sammanfalla med 
vårt 20-årsjubileum sedan SIB blev 
IBF år 1994.

I maj fick vi besök av vår fjärde 
urbanföreläsare i ordningen, 
professor Gerry Stoker. Arrange-
manget blev återigen väldigt lyckat 
med många besökare, intressanta 
diskussioner om forskning och 
politik på en excellent akademisk 
nivå. 

Ingen paus i arbetet dock efter-
som vi nu jobbar intensivt med att 
planera årets nästa stora händelse 
- nämligen Bostadsmötet 2014 
som hålls i Uppsala den 1-2 ok-
tober. Anmälan sker elektroniskt 
via vår webb, anmäl er senast 15 
septmeber. Vi 
hoppas se dig 
där!

Irene Molina,
professor i 
kulturgeografi och 
prefekt vid IBF.

Gerry Stoker på Uppsalabesök
Årets urbanföreläsare lockade många till Universitetshuset

- Stoker är en internationellt 
erkänd forskare med en bred och 
imponerande meritlista, så det var 
väldigt roligt att han ville komma, 
säger arrangören Gunnar Myrberg 
från IBF. 

Under den publika föreläsning-
en i Universitetshuset den 13 maj 
talade Stoker om decentralisering 
av politisk makt och hur det ger 
goda förutsättningar för långsiktigt 
beslutsfattande. 

I sin forskning intresserar han 
sig också för det paradoxala i att 
medborgare i västvärlden i all-
mänhet är för demokrati men att 
många samtidigt bär på ett slags 
politikerförakt. 

- Han vill bidra till mer inklu-
derande och bättre fungerande 
demokratiska processer, säger 
Gunnar Myrberg. 

Sedan 2010 arrangerar IBF 
urbanföreläsningen, en årlig 
föreläsning av en internationellt 
ledande forskare inom bostads- 
och urbanforskningsområdet. 

- Föreläsarna som kommer hit 
ska vara väletablerade inom något 

har ordet
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I mer än trettio år har professor Gerry Stoker utfors-
kat frågor om urbanpolitik, politisk styrning i komplexa 
miljöer och strategier för att uppmuntra medborgerligt 
deltagande. I mitten av maj besökte han IBF för att hålla 
institutets fjärde urbanföreläsning i ordningen.

Gerry Stoker är professor i statsve-
tenskap och direktör för Centre for 
Citizenship, Globalization and Go-
vernance (C2G2) vid University of 
Southampton, Storbritannien samt 
professor i politik vid University of 
Canberra, Australien.
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Susanne Urban har anställts som 
universitetslektor i sociologi från 
och med den 1 januari 2014 och 
tills vidare.

Mats Franzén, professor i 
sociologi vid IBF, har utsetts till 
ställföreträdande prefekt under 
perioden 1 januari 2014 – 31 
december 2014.

av IBF:s forskningsområden och 
producera aktuell forskning av 
publikt och brett intresse, säger 
Gunnar Myrberg. 

Förutom föreläsningen deltog 
Stoker i institutets interna semi-
narier och det övriga program 
som arrangörerna hade förberett.  
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Utlandsfödda möter hinder på arbetsmarknaden

Resultaten från de tre kapitlena 
i avhandlingen Empirical Essays 
in Wage Setting and Immigrant 
Labor Market Opportunities visar 
bland annat att utlandsföddas 
relativlöner (i relation till de som 
är födda i Sverige) nästan uteslu-
tande ökar i samband med högre 
löneökningar på arbetsplatserna, 
medan gruppens rörelser på ar-
betsmarknaden inte bidrar till att 
relativlönen ökar.

Informationsbrist på banker
I det andra kapitlet, som fokuse-
rar på det informationsproblem 
som är förknippat med bankernas 
fördelning av krediter till småfö-
retagare, konstateras att utlands-
födda i stor utsträckning upplever 
att de har svårt att få lån för 
att driva företag. Om den lokalt 
anställda banktjänstemannen 
däremot kommer från låntagarens 
egna ursprungsland/region ökar 
sannolikheten för - framför allt 

IBF nyhetsbrev 1/20144 IBF nyhetsbrev 1/2014

Det menar IBF:s doktorand Tove Eliasson som den femte september på National-
ekonomiska institutionen i Uppsala försvarar sin avhandling om lönesättning och/eller 
de hinder som utrikes födda möter på svensk arbetsmarknad.   

lågutbildade - utlandsfödda att 
vara egenföretagare. 

- Resultaten från båda dessa 
två studier kan ses som indikatio-
ner på att imperfekt information 
om kompetens och produktivitet 
hos utrikes födda är ett hinder för 
fullständig arbetsmarknadsetable-
ring, säger Tove Eliasson. 

Etnisk mångfald bland bankan-
ställda kan däremot ha en positiv 
inverkan på bankernas förmåga att 
förmedla information till kunder-
na om värdet av specifika erfaren-
heter och kompetenser.

Kollektivavtal påverkar unga
Den sista studien undersöker de 
effekter som ett centralt kollek-
tivavtal för kommunalarbetare 
har på den undersökta gruppens 
löneutvecklingar och andra ar-
betsmarknadsutfall. 

- De arbetsplatser där lönerna, 
i enlighet med avtalet, ökade mest 
anställde färre nya medarbetare, 

FYRA SNABBA

• Senast lästa bok: Stephen Kings 
”Under kupolen”
• Senast sedda film: Snowpiercer
• Hejar på: laget med lägst BNP
• Upprörs över: människor som inte 
inser sin privilegierade position

vilket kan ses som en anpassning 
till högre arbetskraftskostnader, 
säger hon.

Bland de yngre medarbetar-
na med bättre betyg minskade 
dessutom 
sannolikheten att 
lämna arbetsplat-
sen, något som 
kan tolkas som 
att det högre 
löneläget bidrog 
till att behålla 
relativt sett mobil och kompetent 
personal. 

Mer information om avhand-
lingen finns på www.ibf.uu.se. 

SVÅRT ATT FÅ LÅN. Avhandlingen visar att utrikesfödda upplever att de har svårt att få banklån för att driva företag. Foto: Mostphotos

Tove Eliasson
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Krönikören
För ett tag sedan kunde vi läsa 
i tidningen om lokala affärsan-
ställda som kissade på kasserad 
mat som kastats i en container. 
Ungefär samtidigt hörde jag om 
hur råttorna i Stockholm börjar 
bli för många, för stora, för tama 
och hur ohyrabekämparna har en 
konjunkturuppgång. Hur hänger 
dessa exempel ihop? 

Vi kan lära oss det mesta 
om ett samhälles uppbyggnad, 
dess normsystem och vad som 
värderas, genom att studera skräp. 
Det normala mönstret i staden 
är att det 
synliga skräpet 
genom legitimt 
soparbete 
städas upp, 
görs osynligt 
och försvinner 
in i den urbana 
metabolismen. 

Men när det 
osynliga, redan bortkastade, skrä-
pet tas om hand av någon illegitim 
soparbetare utmanas plötsligt 
denna ordning. Just sopdykaren 
eller råttan som förvandlar och 
upphöjer skräpet till något nyttigt, 
som mat eller bobyggningsmateri-
al, synliggör den betydelse som vi 
tillskriver den legitima sophante-
ringen. Genom att kissa på matav-
fallet eller förgifta råttorna säger 
vi andra ”rör inte mitt skräp” 
eller ”stör inte ordningen”. 

Tänk vilken källa till kunskap 
skräpet kan vara! 

Bostadsmarknaden granskas kritiskt
i nytt projekt om hållbara städer

Bostadsbristen är ett 
resultat av att städerna 
hellre bygger varumärken 
än bostäder. Det menar 
forskarna Irene Molina och 
Brett Christophers, som 
en del av den nya 
forskargruppen CRUSH.

I en debattartikel hävdar CRUSH 
att rätten till bostad är ett poli-
tiskt ansvar, men att politikernas 
prioriteringar har gjort bostaden 
till en handelsvara. Varken bygg-
sektorn eller allmännyttan sätter 
medborgarnas behov i första 
rummet, en utveckling som på sikt 

ökar segregationen och bidrar till 
bostadsbristen. 

Den nya forskargruppen vill 
undersöka i vilken grad bostads-
marknaden i dag är på väg mot ett 
dysfunktionellt tillstånd, och vilka 
insatser som kan göras för att 
förhindra en sådan utveckling.

CRUSH (Critical Urban Sus-
tainability Hub) sammanför fem 
stora forskningsmiljöer för urban- 
och bostadsforskning i Sverige 
till en stark forskningsmiljö som 
kritiskt engagarerar sig i frågor 
om hållbar stadsutveckling. 

Mer information om projektet 
finns på vår webb www.ibf.uu.se.

”Vi är i ett helt nytt läge”

Den 1 januari i år tillträdde Ester 
Ehnsmyr som ny informatör vid 
IBF, i samband med att företrädar-
en Carita Ytterberg gick i pension. 

Under våren har en rad för-
ändringar genomförts, bland annat 
finns IBF numera på facebook och 
instagram.  

-Våra forskningsämnen är stän-
digt aktuella och det finns redan 
en väl fungerande intern struktur 
för informationsinsamling, det jag 
nu fokuserar på är att ta fram ett 
nytt grafiskt uttryck och att för-
söka hitta nya former för att nå ut 
till våra målgrupper. 

Ester har jobbat på Centrum 
för genusvetenskap i sex år och är 
väl insatt i universitetets kommu-

nikations-
verksam-
het. Hon 
är också 
journa-
listutbildad 
och har 
jobbat som 
reporter 
på en 
landsortstidning i Hälsingland, där 
hon har sitt ursprung. 

Mellan juni i år och januari 
2015 kommer Ester att vara 
föräldraledig. Under den tiden 
går informatör Azul Tarazona 
Machicao från Konstvetenskapliga 
instiutionen vid universitetet in 
som vikarie på halvtid. 

”sopdykaren 
eller råttan 
synliggör den 
ordning som 
vi annars tar 
så för givet”

om skräp i staden

IBF:s nya informatör Ester Ehnsmyr ser flytten till 
Uppsala som något av en nystart för IBF.

- Vi har nya lokala aktörer att skapa relationer till och 
vi blir mer synliga inom universitetet, säger hon.
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Tora Holmberg, 
docent i sociologi 
och forskare på 
IBF, intresserar 
sig för djur och 
skräp i staden. 
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IBF:s senaste publikationer
Allmännyttan står i fokus 
i professor Roger Anders-
sons två senaste publika-
tioner. 

Uppsatserna presenterades 
ursprungligen vid internationella 
konferenser i Kina där allmännyt-
tans framtid diskuterades ur ett 
internationellt perspektiv.

Ett av bidragen, samförfattat 
med Lena Magnusson Turner och 
publicerat i IBF:s tidskrift Interna-
tional Journal of Housing Policy, 
handlar om segregationseffekter-
na av ombildning av hyresrätter 
till bostadsrätter i Stockholm. Det 
visar en påtaglig social status-
höjning av berörda bostadsom-
råden i innerstaden och därmed 
en fördjupad segregation i hela 
Stockholms stad.

Andersson, R. & Magnusson 
Turner, L., 2014, Segregation, gentri-

fication, and 
residualisation: 
from public 
housing to 
market driven 
housing alloca-
tion in inner 
city Stockholm. 
International 
Journal of 
Housing Policy, 

Volume 14, Issue 1, 2014.
I den andra uppsatsen, ett bok-

kapitel i en internationell antologi 
om public housing, ställs frågan 
om den politiska majoritetssitua-
tionen i Sveriges 290 kommuner 
kan bidra till att förklara allmän-
nyttans omfattning på de lokala 
bostadsmarknaderna.

- Jag fann att även om hänsyn 
tas till socioekonomisk, etnisk 

och åldersmässig sammansättning 
tenderar kommuner med ett 
starkare vänsterblock i kom-
munfullmäktige att ha en större 
allmännyttig bostadssektor, säger 
Roger Andersson.

Andersson, R., 2014, “Understanding 
Variation in the Size of the Public 
Housing Sector Across Swedish 
Municipalities: The Role of Politics”. 
In:, Jie Chen, Mark Stephens, Yanyun 
Man (Eds) The Future of Public 
Housing. Ongoing Trends in the East 
and the West, pp. 261-280. Berlin 
Heidelberg: Springer-Verlag.

Vad händer med männ-
iskors rumsliga förankring 
i ett samhälle som alltmer 
präglas av rörlighet? 

Det diskuterar forskaren Per 
Gustafson i en ny multidisciplinär 
bok om allt från rotlöshet och 
tillhörighet till mobilitet och 
migration.

Med exempel från egna studier 
och andras forskning tar Per 
Gustafson i sitt kapitel upp fyra 
olika perspektiv på hur människ-
ors relationer till platser påverkas 
av resor, flyttningar och andra 

former av mobilitet.
Gustafson, Per, 2014, ”Place 

attachment in an age of mobility” i 
Lynne C. Manzo & Patrick Devi-
ne-Wright (eds) Place Attachment: 
Advances in Theory, Methods and 
Applications.

Frågan ”Varför så olika?” 
är utgångspunkten för en 
omarbetad bok om bo-
stadspolitikens utveckling 
sedan förra sekelskiftet i 
de nordiska länderna.

Tillsammans med medförfattare, 
tillika ledande bostadsforskare 
från vart och ett av de fem nord-
iska länderna, betonar redaktören 
professor Bo Bengtsson i sin ana-
lys betydelsen av tidigare beslut 
och händelser för det politiska 
handlingsutrymmet vid senare 
tidpunkter. 

Det historiska förloppet i 
respektive länder beskrivs och 
tolkas och skillnader och likheter 
i utvecklingen mellan deras bo-
stadspolitiska system analyseras. 
Författarna diskuterar också vad 
vi kan lära oss av historien om vi 
vill ta ställning till dagens utveck-
ling och de aktuella bostadspolitis-
ka stridsfrågorna. 

Den första upplagan av boken 
kom ut 2006 och i denna omar-
betade upplaga har författarna 
uppdaterat och i någon mån om-
prövat slutsatserna i de jämföran-
de kapitlen. 

Bengtsson, Bo (red.) 2014, Varför 
så olika? Nordisk bostadspolitik i 
jämförande historiskt ljus. Andra 
upplagan. Malmö: Égalité. 
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Evenemang
Seminarier
Höstens seminarieprogram finns 
tillgängligt på webben:
www.ibf.uu.se

Bostadsmötet 1-2/10
Uppsala konsert- och kongresshus
Reducerat pris före 5 september.
Anmälan senast 15 september via
www.ibf.uu.se/bostadsmotet 

kommande
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NYA FORSKNINGSMEDEL
Matz Dahlberg, professor i 
nationalekonomi vid IBF, har fått 
sammanlagt 3 000 000 kronor 
från Handelsbanken, Jan Wallan-
ders och Tom Hedenius Stiftelse 
samt Tore Browaldhs stiftelse 
för att under perioden 1 januari 
2014 och 31 december 2016 
bedriva projektet Utvärdering av 
samhällsförändringar och offentlig 
politik med hjälp av databasen ”Den 
urbana bostadsmarknaden”.

Per Gustafson, FD i sociologi 
vid IBF, har fått €195 423 för att 
under perioden 1 mars 2014 och 
31 augusti 2018 ingå i det interna-
tionella projektet MIME –Mobility 
and Inclusion in Multilingual Europe, 
som ligger under EU:s sjunde 
ramprogram för forskning och 
utveckling. 

Irene Molina, professor i 
kulturgeografi vid IBF, och Brett 
Christophers, forskarassistent 
i kulturgeografi vid IBF, ingår i 
forskargruppen CRUSH - CRitical 
Urban Sustainability Hub, som har 
fått totalt 4 254 000 kronor av 
Formas för att under perioden 1 
mars 2014 - 31 december 2018 
bedriva forskning inom området 
hållbar stadsutveckling. 

Susanne Urban, universitetslek-
tor i bostads- och urbansociologi 
vid IBF, har tillsammans med kol-
leger fått totalt 6 375 000 kronor 
av Vetenskapsrådet för att under 
perioden 1 januari 2014 - 31 
december 2017 bedriva projektet 
Skolvalsreformernas genomförande 
och dess långsiktiga konsekvenser 
för individers sociala rörlighet.

BOSTADSMÖTET 2014

Inbjudan till tvådagars-
konferens med de senaste 
rönen inom bostads- och 
urbanforskning och de hetas-
te bostadspolitiska frågorna 
- med talare från akademin, 
näringslivet och politiken. 

Årets bostadsmöte hålls den 1-2 
oktober i Uppsala Konsert & 
Kongress. Anmälan via webbregist-
rering senast den 15 september. Vi 
erbjuder reducerat pris före den 
5 september och tillämpar först 
till kvarn-princip för platser till 
workshops och seminarier. 

Information om teman, priser, 
anmälan och program finns på 
konferensens webbsida:
www.ibf.uu.se/bostadsmotet

1-2 oktober 2014
Uppsala

Hur ska vi bo?
Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken 

och på bostadsmarknaden 

ANMÄLAN SENAST 15/9

UPPSALA KONSERT & KONGRESS
Foto: Mostphotos
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Marknadstidning B

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

IBF BOtaniserar 
IBF:s nyrenoverade hus mot Träd-
gårdsgatan byggdes redan 1867, 
efter nu försvunna ritningar av 
Carl Axel Ekholm, för att huse-
ra Institutionen för Patologi vid 
Uppsala universitet. 

Huset kostade 36 000 riksdaler, 
en då ansenlig summa finansierad 
genom en donation till univer-
sitetet från dr.  Anders Regnell. 
Byggnaden skulle vara 80 gånger 
40 fot i tre våningar, i putsat tegel 
under ett sadeltak av svartmålad 
plåt och tegel. Alla innerväggar 
slätputsades och försågs med 
dragna taklister i puts. 

I takt med att studentgrupper-
na växte blev lokalerna för små, 
dessutom fanns en önskan från in-
stitutionen att skilja på hantering-
en av djur och kroppar från de 
övriga lokalerna. Därför började 
man 1896 att göra en tillbyggnad 
in mot kvarteret med förbin-
delsegång från det ursprungliga 
huset. Tillbyggnaden bestod av två 
våningar samt en källarvåning. 

bland byggnader och hus

GAMLA PATOLOGEN. IBF:s nya tillhåll i kvaretert Munken har en spännande bakgrund. 

Samma år uppfördes även ett 
fristående gravkapell vid sidan av 
huset för svepning av de kroppar 
som obducerats. I dag är kapellet 
avkristnat och IBF funderar som 
bäst på dess framtida användning - 
förslag mottages tacksamt.

Patologerna flyttade ut 1927 
och därefter har huset inrymt så 
spridda ämnen som teoretisk fysik 
med mekanik, psykologi, kulturan-
tropologi och religionsvetenskap 
innan IBF slutligen övertog loka-
lerna i februari förra året.  
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