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Anders Lindbom, IBF, har medverkat i en statlig utredning om
Boverket (SOU 2009:57). Han
har skrivit bilagan ”Den nya bostadspolitiken” och tillsammans
med Jonas Taghizade utarbetat
underlaget till betänkandets kapitel om boendefrågor.
Anders Lindbom hävdar att
Boverket behövs även i framtiden

för att t.ex. hjälpa ungdomarna
att etablera sig på bostadsmarknaden, minska kostnaderna för
nyproduktionen av bostäder och
inte minst att i ökad utsträckning följa boendesegregationens
utveckling samt utvärdera effekterna av politiska insatser.
Läs mera på sidan 3.

Köer, kaffe och Newton – samhällsvetenskap i London
”Please take care, Piazza slippery.” Jag hinner precis över den
hårt trafi kerade Euston Road, går
igenom tegelportalen där jag möts
av den ack så brittiska skylten: Se
till att inte halka! Jag är tillbaka i
London och i mitt forskarparadis:
British Library. Klockan har ännu
inte nått fram till halv tio och kön
framför entrén är lång – mycket
lång. Finns det något annat ställe
där man kan fi nna en sådan ansamling av samhällsvetare och
humanister? För mig är denna kö
med kollegor ett levande bevis för
betydelsen av den forskning vi
bedriver. Här står vi tillsammans i
en lång rad för att sedan så snabbt
som möjligt komma igång med
vårt arbete. Allt vi behöver tänka
på är att inte halka!
Det är inte endast en varningsskylt som väntar mig när jag kommer ut på piazzan. Innanför portalen sitter också Isaac Newton
och väntar. Denne, den brittiska
vetenskapens veritabla portalfigur,
som i någon bemärkelse alltså
vaktar porten till vetenskapens
hus, förärar mig naturligtvis inte
ens så mycket som en blick. Istället är hela hans koncentration fokuserad på en passare med vilken
han sannolikt håller på att utföra
någon komplicerad geometrisk
beräkning. Dock känns det tryggt
att veta att han sitter där som en
garant för vetenskapens betydelse
i samhället.
Naturligtvis är tanken att Newton inte endast skall vara vetenskapens vaktpost, hans placering
skall också påminna om England
som den moderna vetenskapens
själva ursprung. Publiceringen av
hans Principia Matematica, från
1687, brukar ses som den Vetenskapliga Revolutionens verkliga
höjdpunkt, och samtidigt som ett
slags år noll i det moderna samhällets tidsålder. Från det ögonblicket väljer alltså det engelska
samhället att ta vetenskapen som
sin intimaste bundsförvant, istäl2
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let för religionen, och tillsammans
inleds vägen framåt, mot framsteg
och utveckling.
På piazzan som breder ut sig
innanför portalen och bortom
den introverte Newton, upptagen
av sina beräkningar, fi nns inte
endast den långa kön av forskare,
utan också grupper av stolar och
bord samt ett litet italienskt café.
Många av mina kollegor har inte
ställt sig i kön utan istället valt
att köpa en av alla varianter av
kaffe som erbjuds. Antingen läser
man tidningen, synar någon äldre
anteckning eller sitter med sin
uppkopplade lap-top. Där fi nns
även forskare som satt sig tillsammans för att diskutera olika
vetenskapliga problem. Man kan
höra mycket intensiva vetenskapliga meningsutbyten på piazzan
utanför British Library.
Newtons London, från det sena
1600-talet, var även caféernas
London. Kaffet hade nått Europa
under 1600-talet, och London
blev tidigt en viktig plats varifrån
dess fortsatta expansion kunde
ske. Vid sekelskiftet 1700 fanns i
staden fler än 2000 Coffee Houses. Svenska resenärer till den brittiska huvudstaden imponerades av
dessa ställen; inte endast serverades där ”The, Caffé, Chochelad
el andra liquerer”, utan caféerna
användes också som mötesplatser
för handelsmän och många affärer
gjordes upp över en kopp kaffe.
Det verkliga hjärtat av 1700-talets
fi nansiella London utgjordes av en
mängd caféer, längs Exchange Alley, och man kan knappast överskatta deras betydelse för stadens
utveckling som världens veritabla
ekonomiska mittpunkt.
Emellertid var det inte endast
ekonomi och politik som avhandlades i den tjocka tobaksröken på
dessa caféer, utan vetenskapen
hade även sin givna plats i diskussionerna kring borden. Länge
har forskningen om vetenskaplig
utveckling haft en något naiv bild

av hur nya rön och vetenskapliga
framsteg fördes ut i en bredare
samhällelig kontext. Ofta har man
i svepande efterhandskonstruktioner pekat på hur sanningen så att
säga bredde ut sig i samhället på
ett naturligt sätt; den segrar alltid!
Nyare forskning visar emellertid att
dessa framsteg endast kunde vinnas
med kamp och dialog i en inte alltid rätlinjig process, och i en sådan
historieskrivning länkas Newton till
utbredningen av Londons Coffee
Houses. Det var där hans idéer först
fördes ut till en bredare allmänhet,
och det var med föreläsningar samt
diskussioner och samtal i dessa
rökfyllda caféer som den moderna
vetenskapen tog några av sina första
steg.
British Library är en institution
som tar bägge dessa utgångspunkter på allvar, den introverta forskaren och samtalet. Vid mitten
av 1800-talet byggdes den stora
kupolformade läsesalen som kom
att utgöra museets självklara hjärta,
och där framstående författare,
forskare och politiker läst, tänkt
och skrivit. Karl Marx, Mahatma
Gandhi, Rudyard Kipling, George
Orwell, Mark Twain, Lenin, Virgina Woolf har alla suttit där. Där
fanns, liksom i det nya biblioteket,
plats för egen forskning, men även
utrymme för samtal.
Klockan har passerat halv tio och
kön över Piazzan börjar röra sig. Jag
dricker den sista klunken av mitt
kaffe, vandrar över den tegelstenbelagda platsen och går in i biblioteket
tillsammans med mina kollegor för
att dra mitt strå till den vetenskapliga stacken. Just denna dag består
detta i att fördjupa mig i den stora
volymen The History of London
från 1739, av William Maithland.
Det är uppenbart att London har
förändrats sedan Maithlands dagar,
liksom vår syn på staden, men det
är också klart att såväl Newton som
kaffet var viktiga ingredienser, då
som nu.
Göran Rydén, professor i ek.historia

Att utreda Boverket
Som statsvetare tenderar man att
hylla utredningsväsendet och dess
bidrag till den svenska politikens
relativa rationalitet och förmåga
till problemlösning och konsensusskapande. När jag tillfrågades
om jag ville delta i utredningen
om Boverket så tog jag därför
snart beslutet att tacka ja. Också
min nyfi kenhet bidrog: här skulle
jag få chansen att följa spelet
bakom kulisserna. Jag hade visserligen skrivit en SOU tidigare på
uppdrag av förvaltningspolitiska
kommissionen, men den gången
kom jag aldrig i närheten av politiken utan hela arbetet gjordes på
mitt tjänsterum på Uppsala Universitet. Den här gången var jag
adjungerad till sekretariatet och
skrev förutom en expertrapport
(bilaga 4, Den nya bostadspolitiken) tillsammans med min assistent Jonas Taghizadeh underlaget
till betänkandets kapitel 7 som
handlar om boendefrågor.
I expertbilagan hade jag full
frihet att driva en egen analys.
Jag hävdar där att vi de senaste
årtiondena har sett en förändring
av bostadspolitikens inriktning
från generella fi nansiella stödsystem och en politik för att hålla
en låg hyresnivå till en bostadsmarknadspolitik som inriktar
de politiska stödordningarna på
grupper som står sig svagt på
bostadsmarknaden. Utifrån denna
utgångspunkt diskuteras sedan
huruvida Boverket behövs och
vad det i så fall bör ägna sig åt.
Som jag ser det behövs ett centralt
ämbetsverk också framöver. Den
nya bostadspolitiken medför att
någon myndighet behöver utveckla medel som kan hjälpa vissa
kategorier av hushåll, till exempel
ungdomar, att etablera sig på bostadsmarknaden. Vidare har man
en roll att spela i arbetet med att
minska kostnaderna för nyproduktion av bostäder. Sist men inte
minst bör den statliga bostadsadministrationen i ökad utsträck-

ning följa boendesegregationens
utveckling samt utvärdera effekterna av politiska insatser på
det området.
Arbetet med själva utredningen blev tyvärr en besvikelse.
Utredningens lade fokus på att
beskriva ett problematiskt tillstånd snarare än på att analysera
lösningsförslag. Boverket är ett
litet ämbetsverk och har präglats
av en svag ledning och ett tydligt
avdelningstänkande inom verket.
Verket ligger under Miljödepartementet, men dess olika avdelningar har också direkta kontakter med andra departement
vilket skapar otydliga styrningsstrukturer. Detta har resulterat
i att verket saknat förmåga att
prioritera och att själv driva frågor – istället har verksamheten
präglats av ad hoc-mässighet och
korta regeringsuppdrag.
I princip var allt detta dock
känt sedan tidigare. Utredningen
har endast i ringa grad ägnat sig
åt problemlösning och istället
främst ägnat sig åt problembeskrivningen. I vårt underlag
till kapitlet om boendefrågor
försökte dock jag och Jonas att
hävda att boendesegregationen
av de flesta uppfattas som ett
stort samhällsproblem, men att
den trots detta inte prioriterats
av Boverket. Endast en tjänst har
en tydlig inriktning på frågan
och tjänsten har under långa
perioder varit obesatt. För att
göra någonting åt detta ville vi
föreslå att segregationen skulle
lyftas fram i instruktionen (vilket utredningen också gör), men
också att Boverket skulle få ett
regeringsuppdrag att publicera
en årsbok som beskriver segregationens utveckling. Vidare förde
vi en diskussion om en ändrad
organisering av arbetet. Det är
väl känt att Boverkets lokalisering till Karlskrona har visat sig
medföra problem att rekrytera
och behålla personal med hög

Så här glad är Anders när han nyss
fått veta att han befordrats till
professor
kompetens på området.
Segregationsfrågan är liksom
lokaliseringsfrågan kontroversiell.
Inte desto mindre är det med
besvikelse jag måste konstatera
att utredningen valde att passa
i dessa frågor. Ibland blir utredningsväsendet tyvärr reducerat
till en ritualiserad verksamhet
utan tydligt syfte. Risken är stor
att granskningen av Boverket
utmynnade i ännu en av dessa
hyllvärmare. Och därmed riskerar
marginaliseringen av bostadspolitiken att fortsätta.
I nästa års val är dock de lättrörliga förstagångsväljarna fler
än på mycket länge. För dem är
bostadsfrågan central eftersom de
precis är i färd med att fi nna sin
första egna bostad samtidigt som
bostadsbristen i tillväxtområdena
är stor. Av denna anledning kommer Bostadsmötet 21–22 april
2010 bland annat bjuda på en
paneldebatt mellan de politiska
ungdomsförbunden.
Anders Lindbom, professor i statsvetenskap
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Tjugofem år som bostadsforskare
”Nu när du blivit pensionär måste
du berätta om din gärning i skrift”,
sa nyhetsbrevets redaktör. Att
skryta om eventuella framgångar
känns väldigt osvenskt och motbjudande. Men man vill ju inte heller
avslöja sina misstag. Så vad fi nns
det egentligen att berätta? Existerar
det verkligen någon som vill höra
om det som ligger mellan skryt och
skam? Men jag är van att ge efter
för det sociala trycket. ”Alla andra
pensionerade professorer har gjort
det.” Så här kommer mina memoarer i förkortat skick.
Född är jag på Bruket i Ala,
Söderhamns kommun. En folkskollärare såg till att jag fick komma
till läroverket i Söderhamn. Där
genomled jag ett antal år innan jag
fick jobb på laboratoriet i Marmaverken. Det var inte mycket bättre
där. Jag drog vidare till gymnasiet,
först i Bollnäs sedan i Ljusdal. Där
träffade jag min hustru. Henne är
jag fortfarande gift med.
Efter en pol.mag.examen i
Uppsala, landade jag i Göteborg
för forskarutbildning. År 1976 blev
det doktorsexamen i nationalekonomi. Min avhandling handlade
om regionalekonomi och skillnader
i industriell produktivitet mellan
olika regioner i landet. Helt oläst
blev inte avhandlingen.
Efter en utflykt till socialhögskolan i Örebro som vikarierande
universitetslektor, påbörjade jag i
Göteborg en undersökning av småhuspriser i Sverige. Det blev till slut
Nordens första studie av hedoniska
priser, dvs skattningar av priset på
olika egenskaper hos byggnader,
tomt, läge och omgivning. Innan
rapporten var färdigställd hade jag
1981 anställts på Statens institut
för byggnadsforskning. SIB kan
man se som en föregångare till IBF.
Tiden där var positiv på många sätt.
Inte minst uppskattade jag den
ohierarkiska organisationen. Den
skapade en varm samarbetsanda,
som jag inte hade sett mycket av
under mina år på universitetet.
4
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På SIB inleddes mina
mångåriga studier av
bostadsbyggandet och
inte minst kostnaderna
i samband med detta.
En bok hann bli färdig
innan SIB lades ner.
Den handlar om hur
man på ett relativt
enkelt sätt kan dela
upp byggkostnadernas
förändring i kvalitetsförändringar, ändrade
faktorpriser och effektivitetens (produktivitetens) utveckling.
Ansatsen har sedan
använts i flera olika
utredningar.
IBF skapades 1994, som en del
av Uppsala universitet. År 1996
utnämndes jag till professor i
nationalekonomi, särskilt fastighetsmarknadens ekonomi. Det
hierarkiska hade därmed hunnit
ikapp mig. I övrigt kan jag inte
påstå att mitt arbete förändrades
särskilt mycket. Men det är klart,
i och med IBF:s tillkomst blev
också föreläsningar och handledning av såväl doktorander som
C- och D-studenter en del av
vardagen.
Till vardagen hörde också
arbetskamraterna på IBF. Runt
kaffebordet rådde vanligtvis munterhet, och många höga skratt och
tystare fnitter vittnade om den
kreativitet som präglar miljön. En
skrattande miljö är en tänkande
miljö.
Kreativitet och förändring hör
ihop. Och visst har IBF utvecklats
på många sätt. Den nationalekonomiska kompetensen inom urban
ekonomi har stärkts avsevärt. Det
ligger i linje med IBF:s huvudsakliga färdväg, men det fi nns också
en risk att den nationalekonomiska kompetensen inom fastighetsekonomi och bostadsmarknad
går förlorad. Man får hoppas att
tillsättningen av den utlysta tjänsten som universitetslektor råder
bot på detta.

Det mest positiva under de
senaste åren och även sedan
jag blivit emeritus har för mig
personligen varit samarbetet
med Mats Wilhelmsson, KTH.
Tillsammans har vi studerat byggandet i Västeuropa, något som
blev möjligt genom att jag samlat
data under många år inom ramen
för prognosverksamheten inom
Euroconstruct. Det började jag
med redan 1990. Två uppdrag, ett
för Nutek, som numera går under
benämningen Tillväxtverket, och
ett för Riksrevisionen håller vi i
skrivande stund på att lägga sista
handen vid. Ämnet är bostadsbyggande och byggkostnader med
regionala aspekter. Denna gång
med inriktning uteslutande på
Sverige.
Kvar för mig att göra är att
färdigställa den bok om bostadsbyggandet i Västeuropa, som jag
slitit med under många år. På
hur många olika sätt man kan
driva bostadspolitik! Det verkar
inte som fantasin bland Europas
politiker har någon gräns. Snårigheten gör det svårt att hitta några
linjer. Annars är det (lust)resor
och konstvetenskap som gäller
numera, om man inte skall räkna
allt som hör till ägandet av en
sommarstuga. Jag tänker t.ex. på
avverkning och vedhuggning.
Rune Wigren, professor emeritus i
nationalekonomi

Ny doktorand i nationalekonomi
Tove Eliasson anställdes i september vid IBF som doktorand i
nationalekonomi. Hon har tidigare
en pol.kand.-examen med nationalekonomi som huvudinriktning
från Uppsala universitet. Förutom
nationalekonomi har hon även
studerat vid IMER (Institutionen
för internationell migration och
etniska relationer) vid Malmö
högskola. Hennes kandidatuppsats
i nationalekonomi belyste sam-

bandet mellan inkomstnivåer och
ohälsa, och visade på hur vissa
ohälsotillstånd är mer frekventa
i fattigare bostadsområden. Inom
nationalekonomin sysselsätter hon
sig gärna med frågor om integration och segregation, vilket kommer att märkas i avhandlingen.
På fritiden åker Tove, som ursprungligen kommer från Luleå,
gärna på utflykter och äventyr.
Tove Eliasson

Gästforskare från Glasgow

Min Ah Jung, doktorand från Department of Urban Studies, University of Glasgow, besökte – inom

ramen för IBF:s samarbetsavtal med
hennes institution – IBF den 14–30
oktober 2009.
I avhandlingen jämför hon bostadsbidragssystemen i England,
Sverige, Nederländerna och Sydkorea. Hon undersöker bostadsbidragens effekter på olika hushållstyper
och försöker isolera inverkan av
olika egenskaper i varje lands bostadsbidragssystem samt undersöka
uppfyllelsen av de politiska målen.
Under sin tid vid IBF har hon fått
tillgång till SCB-data och kunnat göra statistiska analyser av det
svenska bostadsbidragets effekter.

Till hennes forskningsintressen
hör social exklusion av hyresgäster
med låg inkomst samt förhållandet mellan social välfärd och
bostadspolitik.
Min Ah Jung tog sin fi l kand
och magisterexamen i socialt arbete och social välfärd vid EWha
Women’s University i Seoul,
Sydkorea. Innan hon påbörjade
doktorandstudierna arbetade hon
som forskningsassistent vid Korea
Institute for Health and Social
Affairs och som socialarbetare
vid Korea Housing Management
Company.

Ny bok om Kinas bostadspolitik
Jie Chen som är forskarassistent
i nationalekonomi vid IBF och
delar sin tid mellan IBF och Fudan University i Kina har nyligen
kommit ut med en bok på kinesiska
med titeln Lösningen på den urbana
bostadspolitiken: Teori och internationella erfarenheter (svensk översätning). Boken diskuterar hushållens
förmåga att betala för sitt boende
och politiken kring detta i det urbana Kina. Studien har genomförts
under den nyligen sjösatta marknadsorienterade bostadsreformen
och den pågående snabba utvecklingen av bostadsmarknaden i Kina.
Författaren kritiserar det rådande
bostadsprogrammet i Kina och
föreslår några förändringar. Han
rekommenderar den kinesiska

staten att använda en del av
skatteintäkterna
till inkomstprövade bostadsbidrag och i
stället minska
eller till och med
slopa satsningen
på offentliga
byggnadsprojekt.
Han diskuterar
även problem och reformförslag
beträffande Kinas bostadsunderstödsfond, vars mål är att minska
antalet boende i hyreshus. Lärdomar från internationella jämförelser av bostadspolitik diskuteras
också i boken.

Boken är tillägnad IBF:s tidigare
prefekt, professor Bengt Turner
(1946–2007), för hans hjälpsamma handledning under författarens doktorandtid och för hans
bidrag till bostadspolitiken i Kina
och övriga världen.
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Pengar till IBF

Publicerat

IBF har av FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) tilldelats ett sexårigt
programstöd på 2 miljoner kronor per år för perioden 2010–2015 inom området internationell
migration och etniska relationer. Forskningsprogrammet har titeln Mångfaldens dilemman:
Etnisk integration och segregation i staden och
programansvarig är IBF:s prefekt Roger Andersson, professor i kulturgeografi. Programmet
involverar forskare och doktorander från alla
IBF:s fyra huvuddiscipliner: kulturgeografi,
nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap
samt kulturantropologi.

Adman, Per (2009) ”The Puzzle of GenderEqual Political Participation in Sweden: The
Importance of Norms and Mobilization”,
Scandinavian Political Studies 32(3): 315–336.
Andersson, Roger (2009) Recension av Rickard
Perssons avhandling ”Segregation, Education
and Space – a case study of Malmö”, Tidskriften Arkitektur 2009:2.
Chen, Jie (2009) Solution to Urban Residential
Housing: Theory and International Experiences
(på kinesiska). Shanghai: Shanghai University
of Finance and Economics Press.
Chen, Jie, Feng Guo & Aiyong Zhu (2009)
”Housing Wealth, Financial Wealth and Consumption in China”, China & World Economy
17(3):57–74.
Gustafson, Per (2009) ”Mobility and territorial
belonging”, Environment and Behavior 41(4):
490–508.
Hertting, Nils (2009) ”Neighborhood network
governance, ethnic organization, and the
prospects for political integration”, Journal of
Housing and the Built Environment 24(2):127–
145.
Jacobs, D., M. Swyngedouw, L. Hanquinet,
V. Vandezande, R. Andersson, A. P. Beja
Horta, M. Berger, M. Diani, A. Gonzalez
Ferrer, M. Giugni, M. Morariu, K. Pilati &
P. Statham (2009) “The challenge of measuring immigrant origin and immigration-related
ethnicity in Europe”, Journal of International
Migration & Integration 10(1):67–88.
Lindbom, Anders (2009) ”Den reformerade
bostadspolitiken”, s. 138–150 i Peter Santesson Wilson och Gissur Ó Erlingsson (red.),
Reform – Förändringar och tröghet i välfärdsstaten. Stockholm: Norstedts.

Eva Andersson och Zara Bergsten, båda vid IBF,
kommer från och med år 2010, att arbeta 50 %
respektive 40 % i projektet Den svenska skolans
nya geografi: rörlighet, attityder och resultat, ett
projekt som Vetenskapsrådet fi nansierar med
närmare 5,5 miljoner kronor. Projektledare
är Bo Malmberg, professor i kulturgeografi,
Stockholms universitet. Övriga medarbetare:
Thomas Niedomysl och Jan Östh, Institutet för
Framtidsstudier.

Tjänsteläge
Tove Eliasson har den 17 augusti 2009 anställts som doktorand i nationalekonomi.
Tora Holmberg anställs den 1 januari 2010
som forskarassistent i sociologi.
Kerstin Larsson har den 1 november 2009
anställts som administrativ samordnare.
Christina Kjerrman-Meyer har den 1 november 2009 anställts som administratör.
Anders Lindbom har den 1 december 2009
befordrats till professor i statskunskap ssk
bostads- och urbanpolitik.
Lars Lundin har den 31 oktober 2009 slutat
som kanslichef och arbetar fram till den 31
januari 2010 som avdelningsdirektör.

Gästforskare
IBF gästades den 14 –30 oktober 2009 av
PhD student Min Ah Jung vid Department
of Urban Studies, University of Glasgow. Jung
bedriver en komparativ studie om bostadsbidrag.
Professor Helmuth Berking från Technische Universität, Darmstadt gästar IBF 7–10
december 2009. Helmut Berking är sociolog
och urbanforskare med ett särskilt intresse för
förhållandet mellan det lokala och globala.
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Lindbom, Anders (2009)
”Den nya bostadspolitiken”, s. 291–307 i
Myndighet för hållbart
samhällsbyggande: en
granskning av Boverket.
SOU 2009:57.
Stockholm: Fritzes.
Lindbom, Anders (red.) (2009) Bostadsförsörjning i storstadsregioner: En studie av Amsterdam, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. IBF
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Bostadsmöte i Gävle 21–22 april 2010
Det traditionella Bostadsmötet i Gävle äger rum
den 21–22 april 2010. Notera datum redan nu i din
almanacka!
Det blir ett antal intressanta seminarier med olika
teman inom bostads- och boendeområdet, och vi
vänder oss till dig som sysslar med boende och byggande för en bred genomgång av aktuella frågor.
Huvudteman i år är Framtidens bostadsmarknad
– utmaningar och lösningar samt Allsidig hushållssammansättning i bostadsområden – ett mål utan medel?
Vi inleder varje dag med ett gemensamt halvdagsseminarium på förmiddagen och fortsätter med
parallella sessioner på eftermiddagen. Mera information kommer senare.
Välkomna till Gävle i april 2010!
Preliminära eftermiddagsseminarier

Preliminära tider

• Bostad och livslopp: Hus för andra halvan av
livet
• Fattigdom och social utestängning
• Aktuella bostadsfrågor – ekonomiska perspektiv
• Deltagande och planering i stadsomvandling –
olika perspektiv
• Från bostadspolitik till stadspolitik
• Miljön, staden och bilen

• Bostadsmötet börjar onsdagen den 21 april
kl. 9.15 med registrering och kaffe.
• Seminarierna startar 9.50.
• Lunch och kaffe båda dagarna och buffé
första dagen ingår.
• Konferensen avslutas tordagen den 22 april
cirka kl. 17.30
Mera information om Bostadsmötet kommer
på vår hemsida www.ibf.uu.se
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