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År 2015 ska utbildning och forskning vid flertalet av  universitetets institutioner och 
enheter inta en nationellt ledande och internationellt framstående ställning.

Universitetsnytt

Ledarskap och 
kvalitet

I februari lämnade Stockholms universitet sin självvärdering till Högskole-
verket. Att universitetets utbildningar håller hög kvalitet är känt genom tidi-
gare utvärderingar. Av sex års samlade utvärderingar framgick år 2007 att av 
de 90 utbildningar som fick omdömet goda återfanns 24 vid Stockholms uni-
versitet, mer än dubbelt så många som vid något annat lärosäte i landet. Vad 
frågan nu gäller är huruvida universitetet också har ett effektivt kvalitets-
arbete. Här har universitetet tidigare fått viss kritik. I såväl 1997 som i 2001 
års utvärderingar framfördes önskemål om en samlad och övergripande led-
ning av verksamheten.  År 2007 infördes det nuvarande systemet med lång-
siktig planering, årliga verksamhetsplaner med uppföljningar av mål. Det är 
detta system vi förlitar oss på i den granskning av hela lärosätets kvalitets-
arbete som Högskoleverket nu genomför.  

I maj får universitetet besök av bedömargruppen, i juni kommer deras rap-
port utifrån vilken Högskoleverket till hösten gör sin bedömning om vårt kva-
litetsarbete tilldelats omdömet A (ett gott kvalitetsarbete som visar att det 
finns ett väl fungerande system), B (ett godtagbart kvalitetsarbete, men delar 
behöver förbättras) eller C (åtgärder krävs inom ett år). Bedömningsgrun-
derna är sju och omfattar aktivt och kontinuerligt kvalitetsarbete, systema-
tisk granskning och revidering av utbildningar, bedömning och examination 
av studerande, personalens kompetens och kompetensutveckling, lärande-
miljö, resurser och stöd till studenterna, insamling och användning av nyck-
eltal (till exempel söktryck och genomsnittlig studietid) och information till 
allmänheten. Jag tror att vi har på fötterna på alla dessa områden och att det 
kommer att visa sig i den kommande bedömningen. 

Den stora utmaningen består i den fråga som nu kommer att ställas på sin 
spets: Går det att styra ett stort och decentraliserat universitet med hjälp 
av centrala styrdokument med direktiv för uppföljning, kvalitetssäkring och 
ansvarsförhållanden? En förutsättning för att frågorna ska kunna besvaras 
jakande är att planerna är kända och levande dokument på institutionerna, 
där den största delen av kvalitetsarbetet sker. 

Fem fördjupningsmiljöer har valts ut i granskningen av Stockholms univer-
sitets kvalitetssystem: franska, matematikämnets och naturvetenskapsäm-
nenas didaktik, juristprogrammet, psykologi och samhällsplanerarprogram-
met. Syftet med besök hos dessa miljöer är inte att utvärdera dem i sig, utan 
just att se hur universitetets övergripande verksamhetsplanering kommer till 
uttryck på institutionerna. Ett system kan ju bara sägas vara ett system om 
det består av delar som hänger ihop. För egen del är jag tämligen säker på att 
det återkommande arbetet med verksamhetsplaner har slagit rot vid insti-
tutionerna och genomsyrar också den verksamheten. Men detta sker inte av 
sig självt. Det är ytterst människor, som i kraft av sitt informella och/eller for-
mella ledarskap, förmår översätta, implementera, driva och följa upp univer-
sitetets centrala visioner och mål. n
 Lena Gerholm, 
 Prorektor, prorektor@su.se 
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mersmak att fortsätta sitt arbete som ledare 
i en universitetsorganisation.

– När jag började som prefekt för ett år 
sedan var jag fylld av ängslan. Jag var osä-
ker på om jag skulle klara jobbet. Det är ett 
stort ansvar att vara chef och man måste ha 
kunskap i hur vissa saker fungerar, säger 
Arjen Stroeven. 

TEMA: LEDARSKAP

u

Sedan ett tiotal år har ett flertal lärosä-
ten i Stockholmsområdet samarbetat kring 
olika ledarskapsprogram. Den mest omfat-
tande satsningen, MAL, Morgondagens 
Akademiska Ledare, genomfördes under 
hösten för tredje gången. Genom person-
lig coachning, föreläsningar och gruppar-
beten har deltagarna diskuterat allt ifrån 

Att leda starka viljor
Akademiskt ledarskap innebär inte bara att ta ansvar för administration av 
verksamheten. Den som har en ledningsuppgift ska även kunna organisera, 
utveckla och stimulera både utbildning, forskning och kontakter med  
omvärlden.  I detta nummer belyser vi olika aspekter av ledarskap.

genusfrågor och organisationsstrukturer 
till ledarskap. 

En av dem som under höstterminen 
deltagit i ledarskapsprogrammet MAL är 
Arjen Stroeven, prefekt vid Institutionen 
för naturgeografi och kvartärgeologi. Som 
relativt ny i rollen som prefekt har program-
met gett honom både självförtroende och 
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För hans del blev programmet också en 
bekräftelse på att han verkligen vill satsa 
tid på sitt chefskap. Samtidigt vill han få tid 
till egen forskning och undervisning utan 
att något ska bli lidande.

På programmet har deltagarna bland 
annat fått lära sig hur universitetsvärlden 
fungerar och var olika stödfunktioner finns. 
Var och en har också, under professionell 
ledning, fått bearbeta frågor kring ledar-
skap och, inte minst, reflektera över sig 
själva som ledare. 

– Det var oerhört givande att få fundera 
på sitt eget ledarskap. Universitetet fungerar 
nog lite annorlunda än till exempel det pri-
vata näringslivet, säger Arjen Stroeven och 
förklarar att det inom akademin finns väl-
digt många starka viljor. 

– Många forskare och professorer ser sig 
som egna företagare och värnar om sitt eget 
hus. Som prefekt måste jag se till att hela 
institutionen inklusive administrationen 
utvecklas mot ett gemensamt mål samtidigt 
som de olika viljorna tillåts växa och gro. 

Kommunikation viktig
– Att ha ansvar för arbetsmiljön är en annan 
viktig uppgift  för en chef. Ska man klara 
det gäller det att ha duktiga människor 
omkring sig som kan avlasta när det gäller 
till exempel ekonomi och administration. I 
mitt ämne är vi också mycket ute i fält. Där 
kan det vara svårt att ha kontroll och veta 
vad som händer. Men det är en arbetsmiljö 
man inte får glömma, säger Arjen Stroeven 
och poängterar att det då är extra viktigt att 
kommunikationen mellan chefen och med-
arbetarna är tydlig.

Just vikten av information och kommu-
nikation var något som kursdeltagarna fick 
lära sig. 

– För att en organisation ska fungera 
måste alla veta vad som pågår. Det gäller 
därför att alltid informera sina anställda om 
beslut som tas. Man måste även tala om var-
för man fattat vissa beslut. Men det är också 
nödvändigt att kommunikationen från de 
anställda är tydlig. Som ledare är det vik-
tigt att jag vet hur mina anställda mår och 
vad de tycker.

En annan fråga som diskuterades var 
hur man kan ha ett genusperspektiv i sitt 
arbete. 

– Här behövs träning för att man ska 
kunna se vad olika strukturer beror på. Vad 
är det till exempel som gör att vi tappar kvin-
nor i den akademiska karriärstegen? För 
trots att det kan finnas lika många kvin-

nor som män på doktorandnivå så lyckas 
vi omedvetet sålla bort dem när vi kommer 
upp på lektors- och professorsnivå, säger 
Arjen Stroeven.

Stereotyp bild
För Torun Lindholm, studierektor för forsk-
arutbildningen vid Psykologiska institutio-
nen och deltagare i MAL, var genusfrågorna 
mycket viktiga att diskutera. Själv hade hon 
innan kursen stereotypa föreställningar om 
hur en ledare ska vara.

– För mig har den bilden alltid varit en 
man och det har därför varit svårt att identi-
fiera mig med ledarrollen. På kursen fick jag 
lära mig att bara utgå från mig själv, säger 
Torun Lindholm och påpekar att den här 
typen av bilder kan vara ett av skälen till att 
kvinnor ofta tvekar inför ledarskap.

– Man tycker helt enkelt inte att man pas-
sar att vara chef. Men inom akademin hand-
lar ju egentligen allt om ledarskap. Så fort 
man handleder är man chef.

Torun Lindholm som under flera år hand-
lett doktorander har länge önskat sig en 
sådan här kurs. 

– Det behövs kunskap i att hantera en 
mängd situationer. Både manliga och kvinn-
liga chefer hamnar i knepiga situationer och 
får ofta kritik. Det ingår i jobbet eftersom 

man många gånger tvingas fatta obekväma 
beslut.

Hon menar att detta kan vara särskilt 
känsligt för kvinnor eftersom det bryter mot 
normen om att vara en schyst person.

– Som kvinna är man uppfostrad att det 
är viktigt att vara schyst och bli omtyckt. 
Det sitter i ryggmärgen och gör det svårt att 
hantera att alla anställda kanske inte gillar 
en. Det kan vara ytterligare ett skäl till att 
kvinnor drar sig för att ta på sig chefspos-
ter. Min erfarenhet är att män har lättare att 
hantera kritik. De har heller inget behov av 
att vara kompis med alla.

– För mig har det varit väldigt nyttigt att 
få höra andras erfarenheter kring dessa frå-
gor. Kan man vara kompis med någon man 
är chef över och hur nära får man i så fall 
vara och vad kan man som chef prata med 
sina medarbetare om?

Genom att få diskutera detta tycker Torun 
Lindholm att hon efter kursen blivit mycket 
tryggare och hon har fått en större tilltro till 
sig själv som ledare.

– Jag måste inte längre leva upp till den 
manliga chefsbild jag haft. Istället har jag 
lärt mig att bara utgå från mig själv. n

TExT: MADELEINE SALOMON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

För mig har bilden av en ledare tidigare alltid varit en man, säger Torun Lindholm  
vid Psykologiska institutionen.
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Stockholms universi-
tet ordnar även ledar-
skapsutbildningar för 
andra grupper än pre-
fekter. En är mellan-
chefer. Vid två till-
fällen under våren 
och med en avslutning i augusti kan che-
fer på mellannivå lära sig mer om hur de 
ska agera och knyta kontakt med kolleger 
i samma situation. Seminarier ordnas även 
för ledningsgrupper. Den fjärde kategorin 
av utbildningar och seminarier som ord-
nas av Personalavdelningen riktar in sig på 
framtida ledare. För den som vill fördjupa 
sig går det bland annat att gå utbildningar 
om arbetsmiljö och om planeringssamtal. 
Vissa utbildningar ges även gemensamt med 
andra lärosäten i Stockholm och Uppsala.

Personalavdelningen kan även hjälpa till 
med coachning av ledare och rådgivning 
i specifika situationer. Konfliktlösning 
och rehabilitering är områden som chefer 

”Kvinnor måste dunka varandra i ryggen”
domsvetenskap och litteraturvetenskap till 
kvinnligt medan ämnen som statsvetenskap 
och teknik ger koppling till något manligt. 
Detta måste brytas upp och vi måste se vad 
detta synsätt gör med oss.

Men kursen synliggör inte bara struktu-
rer, makt och kontrollsystem inom organi-
sationen. Man har också tittat på hela det 
kvinnliga livspusslet. För än idag ser det ofta 
annorlunda ut än männens.

– När jag pratat med andra kvinnor på 
kursen har jag upptäckt  att många har det 
på liknande sätt, förutom ett krävande jobb 
så tar man också huvudansvar för familjen. 
Det kan till exempel handla om att behöva 
vara ledig för att sitta med på ett vårdplane-
ringsmöte för sina gamla föräldrar.

På kursen har kvinnorna också fått lära 
sig att makt inte är fult. Däremot är det ofta 
ensamt på toppen och att vara kvinna är 
dubbelt ensamt.

– Det är få kvinnor som har en hög posi-
tion. Därför gäller det att hitta någon att 
diskutera med, någon att lita på och som 
kan vara bollplank, säger en annan av 
kursdeltagarna, Ulrika Mörth, prefekt vid 

Statsvetenskapliga institutionen.
Själv går hon kursen främst för att hon 

sett att många unga kvinnor har svårt att 
gå vidare i sina karriärer. Som chef vill hon 
förbättra villkoren för yngre kvinnor så att 
de kan komma vidare. Kvinnor ställer ofta 
högre krav på sig själva än vad män gör. Men 
även de anställda har andra förväntningar 
på en kvinna. 

– Man ska vara modern, lyssnande och 
empatisk. Dessa krav kan kännas oöverstig-
liga. Jag vill därför lära mig strategier för hur 
jag ska kunna få fram kvinnliga forskare och 
få dem att våga, säger Ulrika Mörth. n

TExT: MADELEINE SALOMON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

inom universitetet ofta behöver stöd i när 
de kontaktar oss, säger Lennart Söderbäck 
som ansvarar för ledarutveckling vid 
Personalavdelningen. 

Målet för det arbete han och hans kolle-
ger bedriver är att ge cheferna bättre förut-
sättningar att utföra ett bra ledarskap.

– För att universitetet ska kunna nå sin 
vision är det avgörande hur ledarskapet 
fungerar. Det måste finnas en röd tråd i de 
satsningar som görs på ledarskap. Och det 
krävs att vi stöttar utvecklingen av ett mer 
strategiskt ledarskap – och det har hittills 
inte varit vanligt i den akademiska världen.

Prefekterna har sedan 90-talet fått ökade 
möjligheter att påverka inriktningen på 
sina verksamheter, men samtidigt har kra-
ven på dem ökat, säger Lennart Söderbäck. 
Konkurrensen med andra lärosäten och 
aktiviteter har ökat och därmed ställs större 
krav på att prioritera i verksamheten.

– Inom näringslivet är man van att pri-
oritera med det är kanske inte lika naturligt 

inom den akademiska världen. Prioriteringar 
kräver ett stabilt ledarskap. Systemet med 
prefekter som sitter på tidsbegränsade man-
dat och har uppdraget på deltid underlättar 
kanske inte, men den akademiska ledarens 
förutsättningar gör inte att ledarskapet vid 
universitetet är mindre betydelsefullt, enligt 
Lennart Söderbäck.

Hur är en bra ledare?
– Det är någon som förstår att han eller hon 
hela tiden behöver utvecklas. Ledarskapet 
är inget man föds med utan ett hantverk 
man hela tiden kan utveckla. När hungern 
försvinner att vilja utvecklas som ledare är 
man inte längre en bra ledare, säger Len-
nart Söderbäck.

Aktuellt utbud inom ledarskapsutveck-
ling finns på www.su.se/anstalld > Personal 
> Personal- och ledarutveckling n

TExT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

En bra ledare utvecklas ständigt

Sedan januari samlas trettio kvinnor från 
olika lärosäten i Stockholmsområdet och 
Uppsala på kursen ”Kvinna och ledare i aka-
demin” för att få tankar och idéer om ledar-
skap och för att bygga nätverk. 

Att vara kvinna högt upp i den akade-
miska hierarkin kan många gånger vara 
ensamt, och kursen vill både visa på starka 
förebilder och synliggöra gamla ledarskaps-
strukturer. Inom den akademiska världen 
finns fortfarande få kvinnor på ledande 
positioner. 

– Kvinnor måste dunka varandra i ryggen 
och lyfta fram varandra. Det är viktigt om vi 
vill komma vidare inom forskning och kar-
riär. Det säger Peg Lindstrand, ställföreträ-
dande prefekt vid Institutionen för barn och 
ungdomsvetenskap och deltagare i kursen. 

Hon anser att kursen givit henne en aha-
upplevelse och stärkt henne på flera sätt. 

– Även om jag förstått att det inom univer-
sitetsvärlden finns en manlig struktur som 
sitter i väggarna så är det oerhört bra att det 
lyfts upp. Bara att synliggöra att flera aka-
demiska ämnen är könsbestämda är viktigt. 
Till exempel så associeras barn- och ung-

Peg Lindstrand stärktes av kursen.
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Flytten till Frescati

Ledarskapsmanualerna  
är för grovhuggna
Trots att managementforskningen växer snabbt tycks den ha svårt att 
fånga de kvaliteter som kännetecknar ett gott ledarskap. Samtidigt ställer 
forskare och lärare högre krav än tidigare på att bli professionellt ledda. 

Vad är en bra chef? Bokmarknaden sväm-
mar över av litteratur som försöker besvara 
den frågan. Forskningen på området har 
ökat dramatiskt de senaste tio femton åren. 
Vi får allt fler modeller över hur chefen ska 
styra eller inte styra sina medarbetare. Om 
den svenska mjuka konsensus-stilen ska 
råda eller om det ska pekas med hela han-
den. Men hur fungerar gängse ledarskaps-
modeller i en akademisk miljö med självgå-
ende och professionella medarbetare?

Lite sisådär, menar Jon Ohlsson som 
forskar om ledarskap och organisationer 
vid Pedagogiska institutionen. Merparten 
av ledarskapsforskningen är av så kallad 
normativ art. Den består av manualer som 
föreskriver hur en chef ska agera i ett givet 
läge. Problemet är att manualerna ofta är 
för grovt tillyxade. De är utvecklade i en 
forskningssituation och kan inte utan vidare 
generaliseras till den verkliga arbetsmiljön. 
Därtill utgår forskningen ofta från en ame-
rikansk eller brittisk arbetskultur. Att bara 
styra efter modeller skapar därför tondöva 
chefer och det gäller inte bara i akademin. 

– Om man tror att man kan utöva ledar-
skap efter en manual är man ute och cyklar. 
Ledarskap är situationsberoende, det kräver 
lyhördhet för den unika situationen, säger 
Jon Ohlsson.

En ledares skicklighet består av en myriad 
av kunskaper och kompetenser, både med-
vetna och omedvetna, och de är inte helt lätt 
att göra modeller av dem.

– Professionella personers kunskap är 
knepigt att sätta fingret på.  

Där ingår förstås saker man läst men 
också ett betydande mått av tyst kunskap. 
Det tydliggörs av att forskare inom ett visst 
område sällan är jättebra på att utföra det 
de är experter inom. 

– Här på Pedagogen blir studenter ibland 
häpna över att våra lärare inte alltid är de 
bästa pedagogerna, säger Jon Ohlsson.

Chefskompetens handlar bland annat om 

förmågan att rätt avläsa en situation. Att i 
stunden, med rätt kommentarer, rätt sorts 
bekräftelse, se sina medarbetare. Och att se 
sina medarbetare kan i en akademisk miljö 
vara att veta vad deras arbete går ut på, vilka 
problem de brottas med i forskning, under-
visning, när det gäller finansiering och annat. 
Jon Ohlsson forskar själv kring ledarskap i 
skolan. Där finns det mätstudier som berät-
tar att de skolor där ledaren aktivt intresse-
rar sig för lärarnas vardagsarbete har högre 
elevbetyg, än i de skolor där ledaren intar en 
mer administrativ roll.

Självgående människor
Så hur ska då ett bra ledarskap i akademin 
se ut? Det handlar som sagt om lyhördhet 
och intresse.  Att intressera sig för medar-
betarens undervisningssituation är väsent-
ligt, liksom att fånga upp väsentliga frågor 
om forskning och finansiering under plane-
ringssamtal.

Forskare är ofta starkt självgående män-
niskor. De kan tyckas vara ensamvargar på 
institutionen men kan ha forskarkontakter 

över hela världen. Detta kan vara bra för 
den enskilde forskaren men institutionen 
kan bli skör. Därför ligger det i institutio-
nens intresse att skapa ett sammanhang för 
lärande, där medarbetarna delar med sig av 
kunskaper till varandra.  Det stärker institu-
tionen. Det kan handla om tips kring publi-
ceringar, hur man söker anslag. Även forsk- 
are bär på tyst kunskap och den delar de 
ofta med sig av om det finns ett vettigt ledar-
skap. 

Det akademiska ledarskapet ökar i bety-
delse i och med att allt högre krav ställs på 
att utforma starka forskningsmiljöer som 
förutsätter väl utvecklade samarbeten mel-
lan flera forskare.

Men vad för slags ledare som behövs i 
akademin går inte att svara generellt på, 
menar Jon Ohlsson. 

– Det bör vara en person som både har 
kännedom om området men som också 
förstår de svårigheter som lärare och fors-
kare vid en institution har i sitt arbete, 
säger han. n

TExT: THOMAS HELDMARK
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Lyhördhet och intresse är viktiga ledaregenskaper, enligt Jon Ohlsson.
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Institutionsstyrelsen är normalt högsta 
beslutande organ vid en institution och 
prefekten den person som leder institutio-
nens arbete. Till sin hjälp har hon eller han 
en biträdande prefekt och det kan även fin-
nas en administrativ chef och enhetschefer. 
Fler institutioner har också speciella led-
ningsgrupper. En sådan grupp ska, i ideal-
fallet, hantera en organisations strategiska 
frågor, säger Anders Risling som jobbar 
med ledar- och grupputveckling på företa-
get Provins fem. Gruppen ska leda och sam-
ordna det arbete som sker inom institutio-
nen och de olika grupper/enheter som finns 
där. Men många ledningsgrupper fungerar 
inte som i idealfallet. Enligt Anders Ris-
ling är några vanliga fallgropar att med-
lemmarna inte känner förtroende för var-
andra eller att gruppen är så homogen att 
det inte blir kreativa diskussioner. Det är 
också vanligt att gruppen saknar ett tyd-
ligt syfte och medlemmarna är osäkra på 
vad den ska producera.  Institutet för tillämpad miljövetenskap 
(ITM), som för några år sedan blev Insti-
tutionen för tillämpad miljövetenskap, har 
sedan början haft en ledningsgrupp. Efter 
en utvärdering av organisationen för cirka 
åtta år sedan kom man fram till att lednings-
gruppen enbart var reaktiv varvid man tog 
in extern hjälp för att bli effektivare i led-
ningsarbetet. Institutet hade då drygt 80 
anställda, institutionen har idag drygt 140 
medarbetare. De är, och var även för åtta år 
sedan, uppdelade på fyra enheter.

– Hur ska då en chef kunna hålla redan på 
alla anställda. Det fungerar inte och vi var 
då tvungna att finna en struktur för detta 
så vi kunde använda våra medel på klo-
kaste sätt, säger prefekten Hans-Christen 
Hansson.

I ledningsgruppen sitter prefekt, stu-
dierektor, de fyra enhetscheferna och den 
administrativa chefen. Hans-Christen 
anser att gruppen enbart ska bestå av per-
soner med faktisk beslutsrätt. Men i sam-
band med prefektbyte för ett år sedan och 

Lisbeth Häggberg  
är bra på att föra ut 
idéer och få in influ-
enser från organisa-
tionen. Hon har kon-
takter och vet hur man 
agerar för att ta beslut, 
enligt Hans-Christen 
Hansson.

Ledningsgruppen  
– forum för strategiska frågor
Ledningsgruppen vid ITM ska höja sig över de löpande frågorna och ta  
sikte på framtida utmaningar. Konsensus och förankring är viktiga aspekter.

en ny extern utvärdering påbörjades beslöts 
att utvidga ledningsgruppen. Valet föll på 
forskaren Cynthia (Cindy) de Wit, som varit 
föreståndare för ITM, och forskningsingen-
jören Lisbeth Häggberg som dessutom är 
fackligt aktiv i ST.

– Vi ville ha in personer med nya idéer. 
Cindy har byggt upp ett stort nätverk, hon 
kan organisationen bra och hade nu tid över 
för detta uppdrag. Lisbeth har stor erfaren-
het från fackliga uppdrag i bland annat 
fakultetsnämnden och universitetsstyrelsen 
och hon är bra på att hämta upp idéer och 
förankra dem, säger Hans-Christen.

Förankring viktig
Lisbeth Häggberg  tycker att det är intres-
sant att sitta i ledningsgruppen vid ITM. 
Hon har jobbat vid  ITM i många år och 
ser det som sin hemmainstitution, även om 
hon tillbringar mindre tid där nu. Jag upple-
ver ITM som föregångare på många sätt och 
man vågar pröva nya vägar, säger hon. 

– I min fackliga roll är jag van att möta 
arbetsgivarrepresentanter vid Stockholms 
universitet i många olika övergripande uni-
versitetsfrågor, men också på institutions-
nivå om arbetsmiljö och individärenden. Den 
ger mig en stor erfarenhet av olika organisa-
tionsformer och ledarskap, säger Lisbeth.

Förankring och konsensus är ledord 
för arbetet. Vid ITM försöker man att ha 

rådslag kring idéer, och ofta är frågorna 
redan färdigdiskuterade när de ska beredas 
i arbetsutskottet innan beslut tas i institu-
tionsstyrelsen.

Ledningsgruppen har bestämt att minst 
vartannat möte ska handla om framtiden 
och var ITM ska vara om två år. Gruppen 
träffas fyra gånger per termin och en-två 
gånger årligen åker man iväg för att sitta i 
lugn och ro. 

– Det viktiga för chefer är inte att kolla om 
reseräkningar stämmer. Första uppgiften är 
att styra organisationen mot ett mål. Några 
strategiska mål har varit att bli institution 
och att flytta till Geovetenskapens hus. Vi 
frågade organisationen om detta och kom 
fram till att det var strategiskt viktigt att 
flytta. Sedan tog vi fram en strategi för hur 
det skulle gå till, säger Hans-Christen.

Generellt tycker han att ledningsgruppen 
lyckats med sina föresatser, men medger att 
det är lätt att fastna i budgetdiskussioner. 
Alla verkar förstå syftet med att sitta i led-
ningsgruppen, enligt honom. Klimatet kan 
vara öppet och rakt samtidigt som medlem-
marna har respekt för varandra. 

– Arbetet har fungerat bra! Vi har god 
stämning i gruppen och medlemmarna upp-
skattar mötena, säger Hans-Christen. n

TExT: PER LARSSON
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skolepedagogisk utbildning. Universitetet 
gör även satsningar på att adjunkter ska 
kunna disputera samt på student- och kar-
riärvägledning.

Förutom det kontinuerliga kvalitetsarbe-
tet finns även ett periodiskt kvalitetsarbete, 
framgår det av självvärderingen. På central 
nivå vid universitetet genomförs särskilda 
kvalitetsgranskningar, som till exempel 
nöjd student-enkät samt publicerings- och 
citeringsanalys, med treårsintervall. En kva-
litetsenkät går även till institutionerna vart 
tredje år, där de får svara på frågor om bland 
annat ingångsresurser och studentstöd.

De fyra fakulteterna och de fem fördjup-
ningsmiljöerna vid universitetet har även 
lämnat in självvärderingar av sitt interna 
kvalitetsarbete till HSV. Här anges hur uni-
versitetets övergripande kvalitetsarbete tar 
sig uttryck inom organisationen, till exem-
pel genom examination av studerande, per-
sonalens kompetens och möjligheter till 

Högskoleverket (HSV) tar i utvärderingen 
sikte på hur universitetets kvalitetsarbete är 
organiserat samt hur det fungerar och tar sig 
uttryck i verksamheten. 

– Fokus ligger alltså på kvalitetsarbetet 
och inte på utbildningens kvalitet i sig. Denna 
vet vi sedan tidigare utbildningsutvärdering 
av HSV att den är mycket hög, säger Rikard 
Skårfors vid Planeringsenheten som koordi-
nerar självvärderingen vid universitetet.

Universitetets centrala styrdokument är 
långsiktiga planer och verksamhetsplaner. 
Dessa fungerar som övergripande styrdo-
kument för det interna kvalitetsarbetet. I 
verksamhetsplanen lyfts målstyrning och 
uppföljning fram som viktiga verktyg för 
att säkra utbildningskvaliteten inom den 
decentraliserade organisation som univer-
sitetet har.

Bland de åtgärder som lyfts fram för att 
säkra kvaliteten finns att fast anställda lärare 
bör vara disputerade och ha genomgått hög-

Självvärderingen lämnad till HSV
I februari lämnade Stockholms universitet in  
självvärderingen av kvalitetsarbetet inom utbildning. 

Anledning att fundera över verksamheten

Mats Forsgren

kompetensutveckling, stöd till studerande 
och insamling av information om utbild-
ningarnas kvalitet.

Den 11-15 maj besöker en bedömargrupp 
universitetet. Bedömarna ska träffa univer-
sitetsledningen och fakultetsledningarna 
men även lärare, forskare och studenter vid 
fördjupningsmiljöerna. Utifrån bedömar-
gruppens rapport beslutar HSV under hös-
ten huruvida man har förtroende för univer-
sitetets kvalitetsarbete. 

De fem fördjupningsmiljöerna vid univer- 
sitetet är: Franska, huvudområdet på grund-, 
avancerad och forskarnivå, Matematikäm-
nets och naturvetenskapsämnenas didak-
tik, Juristprogrammet, Psykologiska institu-
tionen och Samhällsplanerarprogrammet.

Mer information om universitetets interna 
kvalitetsarbete och självvärderingarna finns 
på www.su.se/anstalld/kvalitet. n

TExT: PER LARSSON

tegiska arbete som görs vid institutionen just 
nu, säger Gunnel Forsberg som är prefekt 
vid Kulturgeografiska institutionen som är 
värdinstitution för Samhällsplanerarpro-
grammet.

Hon bedömer att arbetet med själv- 
värderingen totalt tog cirka tre arbets-
dagar i anspråk. Mats Forsgren, prefekt vid 
Institutionen för franska, italienska och klas-
siska språk (Fraita), säger att de ägnat unge-
fär en arbetsdag åt sitt svar. Den arbetstid 
institutionen lagt ned tror han kan komma 
till nytta i det vidare kvalitetsarbetet. 

– Det är bra att skaffa sig en samman-
hängande överblick över institutionens kva-
litetsarbete, i relation till gällande verksam-
hetsplan och våra egna, specifika mål.

Enligt Mats Forsgren kommer institu-
tionen att fortsätta prioritera den pågående 
översynen av kursutbudet och av kommande 

utbildning på avancerad nivå. 
– En särskilt viktig fråga är om vilka 

åtgärder som måste vidtas för att öka antalet 
studerande som fortsätter franskstudierna 
på avancerad nivå. Det är av avgörande bety-
delse för såväl forskarutbildning och kom-
mande forskning som för franskkompeten-
sen generellt i det svenska samhället, säger 
Mats Forsgren.

Inom Samhällsplanerarprogrammet pri-
oriteras under 2009 frågan om kopplingen 
mellan forskning och undervisning. 

– Detta för att garantera att undervis-
ningen är forskningsbaserad och att lärar-
na får möjlighet att vara uppdaterade på 
forskningsfront och omvärldsdebatt, säger 
Gunnel Forsberg. n

TExT: PER LARSSON
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Det är ganska intressant att göra sådana 
här utvärderingar. Man får anledning att 
fundera över vad man gör, och kommer 
på att man har en ganska bra verksamhet. 
Utvärderingen passar även bra in i det stra-
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I slutet av februari presenterade högskole- 
och forskningsminister Lars Leijonborg för-
slaget om avskaffat kårobligatorium. Från 
och med 1 juli 2010 ska det vara frivilligt 
att vara med i en studentkår. För att säkra 
studentinflytandet och en del andra viktiga 
funktioner som kårerna fyller införs ett sär-
skilt statsbidrag till de nya frivilliga kårerna, 
enligt regeringens förslag. För att öka förut-
sättningarna för kårerna och studentnatio-
nerna, i Uppsala och Lund, ska de undantas 
från skattskyldighet. 

– Det här blir en välbehövlig nystart för 
studentkårerna. Nu måste de vara krea-
tiva och visa för studenterna att det finns en 
poäng med att vara medlem i en kår. Jag tror 
att frivilliga kårer har möjlighet att värva 
många medlemmar. Tillsammans med stats-
bidraget och skattebefrielsen ger det goda 
förutsättningar för att kårerna även fram- 
över ska kunna fullgöra sina viktiga uppgif-
ter, säger högskole- och forskningsminister 
Lars Leijonborg. 

Kårobligatoriet är lika fel som en gång kol-
lektivanslutningen till Socialdemokraterna 
och statskyrkan var. Det har överlevt sig 
själv, fortsätter han i ett pressmeddelande.

Gardar Björnsson, ordförande för 
Stockholms universitets studentkår, ser 
fram emot att universitetets studenter ska 
slippa betala ur egen ficka för vad som är 
basala kvalitetsaspekter på utbildningen. 
Kårens kalkyler visar att ett finansierings-
underskott på cirka sex miljoner uppstår till 
följd av förslaget.  

– Äntligen kan vi tillsammans med uni-
versitetet arbeta för att långsiktigt höja 
utbildningskvaliteten. Vi ser samtidigt att 
liggande förslag på 105 kronor per student 
innebär att vi kommer att tvingas ta av 
utbildningsanslaget till studentmedverkan. 

Studentkåren ser också fram emot att lösa 
de studiesociala aspekterna tillsammans 
med universitetet, även om man är besviken 
på att Leijonborg inte anslår de 30 miljoner 
till detta ändamål som regeringens utredare 
Erland Ringborg föreslog. 

Nedskärningar på kåren
I en promemoria från kåren uppskattas att 
en tredjedel av medlemmarna skulle betala 
medlemskap till kåren om obligatoriet 
avskaffas. Med ersättningsnivån på 310 kro-
nor per student, som utredaren Erland Ring-
borg föreslog, blir det två miljoner i min-

Kritik mot avskaffat kårobligatorium 
Regeringen har lagt sitt förslag som innebär att kårobligatoriet avskaffas 
den 1 juli 2010. Studentkåren ser fram emot att samarbeta med universitetet 
kring finansieringen för studentmedverkan och utbildningskvalitet.

Kåren riskerar minskade intäkter på närmare nio miljoner  per år.

Förslaget i korthet
• Medlemskap i studentkår blir frivilligt.
• Den som vill starta en studentsamman-

slutning kan få status som studentkår av 
universitetets eller högskolans styrelse. 
Kriterierna är (1) att det huvudsakliga syf-
tet ska vara att delta i utvecklingen av 
utbildning och studieförutsättningar, (2) 
samtliga studenter inom en kårs område 
ska ha rätt att bli medlemmar och (3) alla 
medlemmar ska ha rätt att rösta i val till 
det högsta beslutande organet. 

• Studentkårer har även i fortsättningen 
rätt till representation i högskolans bere-
dande och beslutande organ. Finns det 
fler än en kår ska de i första hand själva 
komma överens om hur representationen 
ska fördelas – kan de inte enas får univer-
sitetets eller högskolans styrelse ta beslut 
om hur platserna ska fördelas. 

• För att trygga studentinflytandet kom-
mer staten att ge ett bidrag på 105 kro-
nor per student och år till vald student-
kår vid lärosätet. Skattefriheten kommer 
även att bestå. 

skad intäkt per år. Med regeringens förslag 
till ersättning skulle det innebära att Stock-
holms universitets studentkår får minskade 
intäkter på 8,8 miljoner per år, på en budget 
där de totala intäkterna är nästan 16 miljo-
ner kronor per år.

I promemorian talas om ökat behov av 
att hitta alternativa finansieringsformer. 
Men där varnas också för att det kommer 
att gå ut över verksamheten, som tidningen 
Gaudeamus, studentinflytande och stöd till 
studentföreningar.

Rektor Kåre Bremer välkomnar i sin 
blogg skattebefrielsen för kårerna men var-
nar för att ersättningen på 105 kronor per 
student inte kommer att räcka för att täcka 
kostnader för studentinflytande och studie-
sociala insatser. Till Universitetsnytt säger 
han att universitetet har tagit upp en diskus-
sion med studentkåren om hur man ska han-
tera den nya situationen. Kåren ska ta fram 
en detaljerad konsekvensanalys och däref-
ter ska universitetet och kåren gemensamt 
utreda hur situationen kan hanteras. Enligt 
Kåre Bremer kan det bli aktuellt att universi-
tetet går in och hjälper kåren finansiellt, men 
då troligen för specifika ändamål snarare än 
som ett allmänt stöd.

Riksdagen beräknas ta beslut om försla-
get under våren. n

TExT: PER LARSSON
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3 000 intresserade  
vid Öppet hus

Den 10 mars höll universitetet Öppet hus 
för presumtiva studenter. Alla institutioner 
fanns representerade för att presentera sina 
utbildningar.

– Det är mycket folk och många är väl-
digt intresserade av våra program, säger 
Catharina Löwing, studievägledare vid 
Företagsekonomiska institutionen, som gjort 
av med 300 informationsblad när halva  
dagen hade gått. 

Jennifer Zeito samtalar intensivt med 
Philip Malmgren vid Socialantropologiska 
institutionen. Hon är tredjeårselev på 
Brännkyrka gymnasium och helt säker på 
att hon ska studera vidare. Civilekonom 
eller socionom kanske.

– Det här är ett bra sätt att presentera uni-
versitetet, tycker hon. Det är bra att man 
kan träffa både studievägledare och studen-
ter och få svar på frågor. Och det ger en möj-
lighet att hitta utbildningar som man inte 
visste att de fanns.

Informationen om Öppet hus sprids 
bland annat genom utbildningskatalo-
gen, som skickas ut till 30 000 sistaårsele-
ver i Mälardalen, och som i år förbeställts 
av nästan lika många. Det går också riktad 

information till studievägledare inom sko-
lan, folkhögskolan och Komvux. 

Förutom alla montrar i Södra huset och 
Geovetenskapens hus hölls också öppna 
seminarier om hur det fungerar att studera 
vid universitetet och om olika ämnen.

– Vi hade drygt 1 300 personer på semina-
rierna i år, säger Jorge Win, som är projekt-
ledare för Öppet hus vid Studentavdelnin- 
gen. Hela evenemanget besöktes av ungefär 
3 000 personer.

Omkring 300 studievägledare och stu-
denter jobbar den här hektiska dagen. De 
får svara på alla typer av frågor, men de van-
ligaste handlar om hur man kommer in, vad 
man blir och om det finns några jobb.

Peter Piispanen, som är magisterstudent, 
sitter bakom ett smörgåsbord av finska kur-
ser. Han tycker att Öppet hus är en väldigt 
bra kontaktyta för universitetet till blivande 
studenter.

– Elever som jag träffat på Öppet hus ett 
år träffar jag nästa år som studenter när jag 
jobbar som tentavakt, berättar han. Det här 
fungerar. n

TExT: MARIA IBSéN
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Gymnasisten Jennifer Zeito var nöjd med informationen som bland andra  
Peter Piispanen bidrog med i Södra huset.

Anonyma tentamina
Rektor har beslutat att alla salstenta-
mina (inklusive skriftliga duggor) ano-
nymiseras under en försöksperiod om 
höstterminen 2009 och vårterminen 
2010. Anonymiseringen sker initialt 
manuellt. Utvärdering utförs under vår/
sommar 2010.

En arbetsgrupp tillsätts också med 
uppdrag att utreda möjligheterna till en 
gemensam teknisk lösning för anonymi-
seringsförfarandet. Arbetsgruppen ska 
kontrollera och anpassa funktionen för 
anonymisering av hemtentamina i lär-
plattformen Mondo och undersöka hur 
det går att tillgodose kravet på likabe-
handling av studerande med funktions-
hinder. I beslutet understryker också 
rektor vikten av ett fortsatt användande 
av varierade examinationsformer där de 
pedagogiska aspekterna beaktas i första 
hand. n

Projektgrupp för  
förbättrat student-
inflytande
I samband med budgetdiskussionerna 
hösten 2008 tog studentkåren upp frå-
gan om studentinflytande vid Stock-
holms universitet. Diskussionerna ledde 
till ett förslag till åtgärder som kunde leda 
till förbättrat studentinflytande. Rektor 
har nu beslutat att tillsätta en projekt-
grupp för förbättrat studentinflytande. 
Syftet med projektet är att göra en över-
syn av studentinflytandet vid universite-
tet, kartlägga ”best practice” vid andra 
högskolor och universitet och även Hög-
skoleverkets rekommendationer för att 
därefter utarbeta riktlinjer för student-
inflytande på Stockholms universitet. 

Projektgruppen ska bestå av tre perso-
ner från förvaltningen samt tre studeran-
derepresentanter utsedda av Stockholms 
universitets studentkår. Projektledare är 
Linda Stridsberg vid Ledningskansliet. 
En styrgrupp respektive referensgrupp 
är även knutna till projektet.

Gruppens första uppdrag är att arbeta 
fram förslag till riktlinjer för studentin-
flytandet. Detta uppdrag ska redovisas 
till rektor senast 30 april. Riktlinjerna 
ska sedan fastställas samt implemente-
ras, utvärderas och slutrapporteras hös-
ten 2009. n
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Stockholms universitet har ett avtal med 
kommunerna i Stockholmsregionen som 
reglerar hur universitetet och kommunerna 
ska samverka om den verksamhetsförlagda 
delen av lärarutbildningen. Avtalet teckna-
des ursprungligen av Lärarhögskolan och 
togs över av Stockholms universitet i och 
med samgåendet. För att universitetet ska 
kunna hålla sin del av avtalet krävs att samt-
liga institutioner som på något sätt arbetar 
med lärarutbildning känner till det och med-
verkar till att det följs. 

– Vi har inte nått ut med information 
till alla de personer som arbetar med lärar-
utbildning vid institutionerna. Detta har all-
tid medfört samordningsproblem vilka nu 
har påtalats av kommunerna, säger Gunnel 
Brolin, samordnare av den verksamhets- 
förlagda delen av lärarutbildningen.

Syftet med informationsträffarna är att 
förmedla kunskap om gällande regler och 
om vilka beslut Lärarutbildningsnämnden 
fattar, diskutera dessas konsekvenser och 
utbyta erfarenheter. De som bjuds in till 
informationsträffarna är studierektorer och 
andra kontaktpersoner vid institutionerna 
samt företrädare för kommunerna. 

Vid en av träffarna, den 5 mars, deltog  
representanter från Lärarutbildningskansli- 
et, tio olika institutioner, Stockholms stad 
och Botkyrka kommun. Den här gången 
gavs grundläggande information om hur 
lärarprogrammet är uppbyggt, om verk-
samhetsförlagd utbildning och om så kal-
lade basgruppsdagar.

Som en del av den verksamhetsförlagda 
utbildningen ingår varje lärarstudent under 
hela utbildningstiden i en ”basgrupp”. Bas-
gruppen utgörs av studenter i samma part-
nerområde, som kan bestå av en kommun, 
en kommundel eller en stadsdel. 

– Basgruppsverksamheten är en konti-
nuerlig mötesplats för studenterna under 
utbildningstiden, som ett arbetslag ungefär. 
I sin basgrupp problematiserar man yrket 
och yrkesblivandet tillsammans med yrkes-
verksamma lärare, säger Gunnel Brolin.

Tre halvdagar per termin är obligato-
riska basgruppsdagar för alla studenter 
inom lärarprogrammet. För studenter som 

Informationsträffar om lärarutbildningen
Lärarutbildningskansliet bjuder in till informationsträffar med de
32 institutioner som ger kurser inom ramen för lärarutbildningen. 

påbörjade sina studier ht 2005–vt 2008 ska 
det vara möjligt att delta i fyra dagar per 
termin. Den första terminen kallas dessa 
obligatoriska dagar för ”partnerområdes-
dagar”. Dessa arrangeras av partnerområ-
det och då träffar studenterna många olika 
funktioner. Det kan vara rektorer, studie-
vägledare och kuratorer, men också polis 
och socialtjänst. 

Närvaro en förutsättning
Lärarstudenterna har alltså redan tre datum 
(i vissa fall fyra) inbokade varje termin. 
Dessa måste institutionen lägga in i studen-
ternas schema.

– Det har länge varit problematiskt för 
studenterna eftersom alla institutioner inte 
har varit medvetna om det och kanske lagt 
tentor eller viktiga föreläsningar just de 
datumen. Närvaro på basgruppsdagarna 
är numera en förutsättning för att studen-
terna ska kunna examineras i de generella 
kurserna inom det allmänna utbildnings-
området, berättar Gunnel Brolin.

Vilka basgruppsdagarna blir styrs inte 
enbart av universitetet. Dagarna puss-

las ihop av representanter för universite-
tet, partnerområdena, fackhögskolorna 
och Södertörns högskola, eftersom samver-
kansavtalet gäller alla partnerområden och 
samtliga lärosäten med lärarutbildning i 
Stockholmsområdet. 

Vid en institution har man löst schema-
problemet så att om en lärarstudent missar 
en föreläsning på grund av obligatorisk när-
varo på basgruppsdagar så ger institutionen 
dem individuell handledning i efterhand. 

– Det finns olika sätt att lösa detta på och 
det är viktigt att varje institution kommer 
på sitt eget, men allra helst ser vi naturligt-
vis att problemet inte uppstår, säger Gunnel 
Brolin. n
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Gunnel Brolin 
samordnar 
VFU:n.

Förkortningar och begrepp
VFU 
Den verksamhetsförlagda delen av lärar-
utbildningen. Ska ingå i det allmänna utbild-
ningsområdet med minst 15 hp och i inrikt-
ningsstudierna med minst 15 hp per inrikt-
ning. VFU utgör inga egna kurser i utbild-
ningen utan ingår som delar av kurser. 

Basgrupper
Ett slags arbetslag som lärarstudenten ingår 
i under hela sin utbildning. Arbetet i bas-
grupper ska medverka till att skapa kontinui-
tet i det kollegiala samtalet och progression 
i yrkesblivandet under utbildningen. Bas-
gruppsarbetet gäller i princip för alla studen-
ter antagna till lärarutbildningen vid Stock-
holms universitet fr. o. m. ht 2005. Undan-
tagna är studenter som går Kompletterande 
pedagogisk utbildning och Kombinations-
programmet. 

Basgruppsdagar
Tre obligatoriska halvdagar per termin när 
lärarstudenten träffar sin basgrupp, fyra för 
studenter antagna mellan ht 2005 och vt 2008. 
Ska ligga i lärarstudentens schema.

PO
Partnerområde. VFU:n är förlagd till ett part-
nerområde inom Storstockholm där studenten 
är placerad under sin utbildningstid. Ett part-
nerområde kan bestå av en kommun, kommun-
del eller en eller flera stadsdelar. 

PO-dagar
Partnerområdesdagar. Från och med ht 2008 
ingår dessa i basgruppsverksamheten. I den  
första terminen av lärarutbildningen ingår tre 
PO-dagar där studenten introduceras i partner- 
området och till den verksamhetsförlagda 
utbildningens innehåll och möjligheter. De 
utgör introduktion till det obligatoriska  
basgruppsarbetet.
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koldioxidhalten dubblerades har visat sig 
stämma förvånansvärt väl med de upp-
skattningar som görs idag med betydligt 
mer sofistikerade metoder, säger Henning 
Rodhe.

År 1903 blev Svante Arrhenius den för-
ste svensken att belönas med ett Nobelpris. 
Han fick det i kemi för upptäckten av hur 
kemiska föreningar i lösning kan leda elek-
trisk ström. Tillsammans med Ostwald och 
van’t Hoff brukar han räknas som den fysi-
kaliska kemins grundare. 

Besök av jubilaren
Vid firandet i Aula Magna fanns förutom 
universitetsanställda en gymnasieklass från 
Blackebergs gymnasium på plats. När besö-
karna ätit födelsedagstårta och lyssnat på 
Henning Rodhe dök jubilaren upp i egen 
hög person (i form av den pensionerade 
professorn och amatörskådespelaren Sven 
Westman). Födelsedagsbarnet passade på 
att tacka en annan tidigare professor vid 
Stockholms universitet, meteorologen Bert 
Bolin, för att han genom sitt arbete inom 

Svante Arrhenius inledde sina studier i 
Uppsala. De teorier han utvecklade i sin 
avhandling bemöttes först med sådan skep-
sis att han blev godkänd med lägsta möj-
liga betyg. Efter en tid blev dock teorierna 
omvärderade och han fick 1891 en lärar-
tjänst vid Stockholms högskola (sedermera 
Stockholms universitet) där han senare blev 
professor i fysik och även rektor. 

Svante Arrhenius umgicks i forskarkret-
sar där man diskuterade vad som kunde 
förklara svängningarna mellan istider och 
värmeperioder på Jorden och han anslöt 
sig då till hypotesen att koldioxiden kunde 
ha en påverkan. År 1896 blev han den för-
ste att kvantifiera koldioxidens förmåga att 
stänga inne värmestrålning, det som kom-
mit att kallas växthuseffekten, berättade 
Henning Rodhe, professor i kemisk mete-
orologi vid Stockholms universitet, när 
Svante Arrhenius ”150-årsdag” uppmärk-
sammades i Aula Magna den 19 februari.

– Arrhenius var en pionjär inom detta 
område. Hans beräkningar av hur mycket 
jordens medeltemperatur skulle öka om 

150-årsjubileum för Svante Arrhenius 
Kemisten och Nobelpristagaren Svante Arrhenius var en av sin tids största 
naturforskare. Han var också en av de första att göra kopplingen mellan 
mängden koldioxid i atmosfären och den globala temperaturen.

150-åringen kom på besök i form  
av pensionerade professorn  
Sven Westman vid tårtkalaset  
i Aula Magna.

främst FN:s klimatpanel IPCC bidragit till 
att informera allmänhet och beslutsfattare 
om klimatfrågan.

Vid firandet höll även ett par forskare 
korta presentationer av aktuell forskning vid 
Stockholms universitet med anknytning till 
klimatfrågan. Meteorologen Annica Ekman 
talade om hur forskarna gör klimatmodeller 
och kemisten Niklas Hedin talade om tek-
niker för att fånga upp och lagra växthus-
gaser.

Svante Arrhenius visade vidare tidigt ett 
stort intresse för att nå ut till allmänheten 
med populärvetenskapliga föredrag och 
böcker. Detta engagemang förvaltas idag 
bland annat genom de öppna populärve-
tenskapliga föreläsningar som är en tradi-
tion vid Stockholms universitet sedan slu-
tet av 1800-talet. Hans namn lever även 
vidare i Arrheniuslaboratorierna som rym-
mer många av de naturvetenskapliga insti-
tutionerna vid universitetet. n
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– Familjebegreppet är under stark för-
ändring, förvandling och omförhandling, 
med nya familjekonstellationer av skilda 
slag. Den traditionella kärnfamiljen är fort-
farande stark, fast nya familjeformer kom-
mit till, det förelästes bland annat om regn-
bågsfamiljer och alternativa familjer. Detta 
påverkar barnkulturen, om man läser kul-
tur som barns livssammanhang, men de nya 
(och gamla) familjerna gestaltas också i kul-
tur och konst för barn, som i teater, film och 
litteratur. 

Våren 2010 är det dags för nästa sym-
posium och arbetet har redan påbörjats för 
att hitta ett tema. Vill man ta del av sympo-
sierna i efterhand går det att göra, eftersom 
Centrum för barnkulturforskning publice-
rar merparten av föreläsningarna i en skrift-
serie. n

TExT: PER LARSSON
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film samt personal från skolor och förskolor. 
Andra grupper som fanns på plats var jour-
nalister, folk från barnboksbranschen och 
barnbibliotek och kultursekreterare, säger 
Karin Helander.

– Symposiet fungerade mycket bra på alla 
plan. Det som verkligen är mycket givande 
och som utvecklats mer och mer under de 
senaste åren är att det blir en så bra bland-
ning av framstående akademiska forskare 
inom det barnkulturella fältet, både från 
Stockholms universitet som från andra uni-
versitet och praktiska barnkulturforskare/
spännande konstnärer. Det gör att publiken 
blir blandad och att symposiet därför får en 
karaktär av publiktillvänd aktuell forsk-
ningsförmedling och slår broar mellan teori 
och praktik. 

Årets rubrik ”Barnets familjer – ur barn-
kulturella perspektiv” tyckte vi var aktuellt 
och intressant, fortsätter hon.

Den 18-20 mars ordnade Centrum för barn-
kulturforskning symposiet ”Barnets famil-
jer – ur barnkulturella perspektiv”. Bland 
talarna fanns författaren Gunilla Berg-
ström och regissören Suzanne Osten. Andra 
ämnen som behandlades var regnbågsfa-
miljer och flersamhet bland unga queer- 
aktivister. Flera forskare vid Stockholms 
universitet talade, bland andra Karin Helan-
der vid Centrum för barnkulturforskning 
och Fanny Ambjörnsson vid Centrum för 
genusstudier.

Hörsal 8 i Södra huset var nästan fullsatt 
alla tre dagarna, vilket innebär totalt cirka 
400 besökare. Besökarna kom från många 
olika håll, berättar Karin Helander. Dels var 
det studenter och lärare vid universitetet och 
barnkulturforskare från olika håll, dels var 
det besökare som arbetar inom den barn-
kulturella sektorn. Där fanns många per-
soner som jobbar med radio, tv, teater och 

Stort intresse för symposium om barnkultur

Ansökningar inom strategiska områden
Stockholms universitet har lämnat in fem 
egna ansökningar i regeringens satsning 
på strategiska forskningsområden. Totalt 
är ansökningarna på 410 miljoner kronor.  
Forskare vid universitetet är även med-
sökande i åtta ansökningar från andra läro-
säten. 

Lista över områden där Stockholms uni-
versitet lämnar in ansökningar som huvud-
sökande lärosäte och sökt totalbelopp för 
perioden 2010-2014:
•	 Hållbart	utnyttjande	av	naturresurser. 

Koordinator är professor Thomas 
Elmqvist och medsökande är KTH,  
106 miljoner kronor. 

•	 Effekter	på	naturresurser,	ekosystem- 
tjänster och biologisk mångfald. 
Koordinator är universitetslektor  
Peter Hambäck, 106,4 miljoner kronor.

•	 Klimatmodeller.	Koordinator	är	pro-
fessor Johan Kleman. Medsökande är 
SMHI och KTH, 100 miljoner kronor.

•	 Havsmiljöforskning,	koordinator	pro-
fessor Ragnar Elmgren och medsökande 
är SMHI , 59 miljoner kronor.

•	 Epidemiologi,	koordinator	professor 

Denny Vågerö. Medsökande är Social-
styrelsen och ECDC, ett europeiskt  
center för epidemiologi, 38,5 miljoner 
kronor.

Forskare vid Stockholms universitet är även 
medsökande på flera ansökningar från 
andra lärosäten.
•	 Molekylär	biovetenskap,	KTH huvud-

sökande med Karolinska Institutet 
och Stockholms universitet som lik-
värdiga medsökande, koordinator vid 
Stockholms universitet är professor 
Gunnar von Heijne.

•	 Materialvetenskap,	medverkan	i	ansö-
kan med KTH som huvudsökande, 
koordinator vid Stockholms universitet 
är professor Sven Lidin.

•	 E-vetenskap,	medverkan	i	ansökan	med	
KTH som huvudsökande, koordinator 
vid Stockholms universitet är professor 
Juni Palmgren.

•	 IT och mobil kommunikation, inklu-
sive framtida lösningar för kommuni-
kation och ledningssystem, medverkan i 
ansökan med KTH som huvudsökande, 
koordinator vid Stockholms universitet 

är professor Love Ekenberg.
•	 Säkerhet	och	krisberedskap,	medverkan	

i ansökan med Försvarshögskolan som 
huvudsökande, koordinator är professor 
Ulrika Mörth.

Inom området Politiskt viktiga geografiska 
regioner medverkar professorerna Denny 
Vågerö och Per-Arne Bodin i en ansökan 
vid Södertörns högskola om Ryssland. Inom 
området Cancer finns professor Thomas Hel-
leday med i en ansökan med Uppsala univer-
sitet, Umeå universitet och KTH. Dessutom 
medverkar professor Barbara Cannon i en 
ansökan inom området Diabetes där Linkö-
pings universitet är huvudsökande och även 
Folkhälsoinstitutet medverkar.

Internationella expertpaneler kommer nu 
att bedöma ansökningarna. Utifrån bedöm-
ningarna ger de handläggande forsknings-
rådena – Vetenskapsrådet, Formas, FAS, 
Vinnova och Energimyndigheten – rekom-
mendationer till regeringen senast i mitten 
av juni. Därefter fattar regeringen beslut om 
anslag. n
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(från vägsaltet). Mätningarna har dels gjorts 
vid gatan men även vid taknivå på fastig-
heterna. 

Resultaten visar tydligt att merparten 
av partiklarna kommer från trafiken på de 
studerade gatorna. Skillnaden i partikel-
halt mellan gatu- och taknivå varierar kraf-
tigt. På Hornsgatan är till exempel halten 
av wolfram åtta gånger högre vid gatan än 
vid taken.

Den forskning som Christer Johansson 
och andra gjort ligger även till grund för 
ett försök som Vägverket nu gör. Intill E18 
genom Danderyd ligger flera skolor och 
bostadsområden där höga partikelhalter 
uppmätts. Genom att sänka hastigheten de 
dagar då höga partikelhalter är att vänta, 
bland annat på grund av temperatur och 
väglag, hoppas man att partikelhalterna 
ska bli lägre jämfört med nuvarande has-
tigheter. Redan idag finns variabla hastig-
hetsgränser på E18 genom Danderyd för att 
förebygga köer vid infarten till Stockholm, 
men nu ska alltså ytterligare en grund finnas 
för att sänka hastigheten. Under tiden för-
söket pågår ska en av Christer Johanssons 
studenter som examensarbete studera par-
tikelhalten vid några skolor längs vägsträck-
ningen.

Behövs då dubbdäck i Stockholm?
Christer Johansson svarar genom att kon-
statera att mindre än två procent av alla väg-
transporter (trafikarbetet) i Stockholm sker 
på isiga vägar. Och att den forskning som 
gjorts av bland annat däckindustrin visar 
att det enda väglag där dubbdäck överträf-
far odubbade vinterdäck är på (fuktig) isig 
vägbana. 

– För att klara gränsvärdena för tillåten 
partikelhalt på Hornsgatan måste andelen 
dubbdäck minska till 5 procent, idag är den 
70 procent. n
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ut (emitteras), både från vägbanan och från 
däcken. Bilen åkte på olika vägsträckor i 
Stockholmsområdet och resultaten sam-
manställdes. Studien var den första i sitt slag 
i Sverige och visade bland annat att vägbe-
läggningen har betydelse för partikelhalten. 
Större vägar har oftast hårdare asfalt och där-
med slits inte lika mycket partiklar loss som 
från mindre vägar. Temperatur och vind-
förhållanden spelar även in. Hastigheten är 
också en viktig faktor. Ökad hastighet med-
för en större kraft från dubbarna mot väg-
banan och därmed ett ökat slitage. Däremot 
hade ökad hastighet nästan ingen effekt då 
odubbade däck användes.

Ytterligare belägg för att det är dub-
barna i sig som ger ökad partikelhalt kom-
mer från jämförelser med andra europeiska 
storstäder. Sverige och Finland är några av 
få länder i världen där dubbdäck används i 
större omfattning. Studier visar på tydliga 
toppar för halten av partiklar i stadsluften 
i Stockholm och Helsingfors under senvin-
tern medan motsvarande toppar saknas i 
bland annat tyska och danska storstäder 
man tittat på.

Högre partikelhalt på gatunivå
Nyligen publicerade Christer Johansson en 
studie av halten av olika metallpartiklar i 
Stockholms gatuluft. Vägtrafiken ger till 
exempel upphov till utsläpp av koppar (från 
bromsar), titan, järn och kisel (från asfal-
ten), wolfram (från dubbarna) och natrium 

Nobelpristagare vid universitetet 

Visst är det härligt när solen tittar fram på 
vårvintern. Men de soliga dagarna i februari 
och mars är samtidigt de värsta under hela 
året för stockholmarnas hälsa. Kombinatio-
nen av dubbdäck och snö/isfritt väglag leder 
till en ökad förslitning av partiklar från väg-
banan och däcken.

Stadsluften innehåller ett stort antal olika 
partiklar från biltrafiken. De minsta partik-
larna kommer från avgaserna och påverkar 
bland annat klimatet. Där finns även större 
partiklar som främst kommer från slitage 
vållat av fordonstrafik. Med ”större” menas 
att partiklarna är strax under 10 mikrome-
ter (miljondels meter) stora, men de är sam-
tidigt tillräcklig små för att tränga in i våra 
andningsorgan och påverka hälsan.

Christer Johansson är atmosfärkemist 
vid Institutionen för tillämpad miljöveten-
skap och arbetar sedan många år tillsam-
mans med kolleger vid Karolinska Institutet 
och Umeå universitet för att se hur partik-
larna i stadsluften påverkar människors 
hälsa. Forskningen är till stor del finansi-
erad av Vägverket, Naturvårdsverket och 
Energimyndigheten. Han arbetar även halv-
tid åt Stockholms stad med frågor om stads-
luft och miljökonsekvenser av bland annat 
Förbifart Stockholm.

Dubbdäckens betydelse för partikelhal-
ten har länge varit i fokus för forskningen. 
För några år sedan fyllde Christer Johansson 
och hans kollegor en bil med instrument för 
att mäta hur mycket partiklar som släpps 

Dubbdäck en miljöbov  
i Stockholmsluften
Stockholms gatuluft är en hälsofara – och den stora boven är dubbdäcken. 
Christer Johansson är en av de forskare som genom sina mätningar ger 
underlag till åtgärder för att minska partikelhalterna i luften.

Hög hastighet ger högre partikelutsläpp.



15Universitetsnytt 2/2009

FORSKN I NG

tren fortfarande är under utveckling och vill 
gärna se mera samarbete i framtiden, både 
mellan olika forskningsfält och med indu-
strin.  

Vid Stockholms universitet finns Berzelii 
centret EXSELENT där det pågår forskning 
kring porösa material. Dessa material kan 
användas till exempel inom oljeindustrin 
och för tandimplantat. Centret hade vid 
utvärderingen fem externa partners. Det är 
Astra Zeneca, Biovitrum, Nobel Biocare, 
Perstorp och Ytkemiska institutet.

I utvärderingen står att forskningen vid 
EXSELENT håller mycket hög internatio-
nell klass – världsledande på vissa områ-
den. Flera av forskarna har haft publice-
ringar i tidskrifter som Science och Nature 
Materials. Vidare lyfts det fram att centret 
har god tillgång till de instrument som är 

Bra betyg till materialforskning vid EXSELENT

Öppet hus om framtidens mobiltjänster
350 personer från näringsliv, industri, aka-
demi och myndigheter besökte Mobile Life 
Centre i Kista vid ett öppet hus i början av 
mars. Mobile Life, som startade vid Insti-
tutionen för data- och systemvetenskap, för 
två år sedan, kombinerar forskning om ny 
mobil teknik och användarvänlighet med 
nya sätt att förmedla dessa tjänster till kon-
sumenterna. 

Centret leds av professor Kristina Höök, 
professor Lars Erik Holmquist, docent 
Oskar Juhlin och docent Annika Waern. 
Kristina Höök inledde eftermiddagen.

– Vårt mål är att forma och bli en del av 
den mobila revolutionen, sa hon.

Därefter följde en paneldiskussion där 
representanter för Ericsson, Telia Sonera 
och Sony Ericsson diskuterade på temat 
”Mobile Glasnost”.

Kristina Höök har nyligen, av tidningen 
Computer Sweden, utsetts till en av landets 
mest inflytelserika kvinnor inom IT-sektorn. 
På samma lista finns även ”speldrottningen” 
Annika Waern. Hon har en central ställning 
i utvecklingen av framtidens mobila tjäns-
ter och har varit spindeln i nätet i EU:s stora 
forskningsprojekt om mobila spel. 

– Vi utforskar tjänster där spel kan flyttas 

från mobilen och ut i den verkliga världen, 
säger Annika Waern.

Dagens huvudtalare var välkände profes-
sor William Gaver, University of London, 
som berättade om sin forskning om inter-
aktiv teknologi i vardagen. Efter presenta-
tionerna gick besökarna vidare till Mobile 
Lifes till demoprodukter, mingel och mat. 

Demoutställningen bestod av elva olika 
mobila tjänster som demonstrerades av  
forskare och samarbetspartners. Tjänsterna 
var alla exempel på nya möjligheter att 
använda mobil teknik där form och funk-
tion samspelar. Där fanns till exempel 
stressmätaren som visar vad du älskar och 
avskyr och vänskapssensorn som talar om 
hur du egentligen känner för dina kollegor. 
Besökarna hade också möjlighet att prova 
att ”se” genom navigatorn som hjälper syn-
skadade att orientera sig i stadsmiljö. Oskar 
Juhlin och hans forskargrupp förevisade 
tekniken som gör det möjligt för männis-
kor att tillsammans skapa livesändningar 
av rörlig bild från till exempel evenemang 
eller nattklubbar. n
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År 2006 startade fyra så kallade Berze-
lii centra. Vetenskapsrådet och Vinnova 
finansierar varje Berzelii centrum med upp 
till 100 miljoner kronor under en tioårspe-
riod. Med medfinansiering innebär det att 
varje center kommer att ha cirka 170 mil-
joner kronor i total budget. Dessa centrum 
ska bedriva excellent grundforskning och 
ha en tydlig ambition att utveckla samver-
kan med näringslivet, som på sikt ska leda 
till kommersiella tillämpningar. I höstas, 1,5 
år in i projektet, gjordes en första utvärde-
ring av organisationen för att bedöma för-
utsättningarna för ett bra samarbete med 
industrin. 

Generellt är det internationella utvärde-
ringsteamet imponerade av Berzeliicentrens 
sätt att bygga broar mellan forskning och 
innovation. Samtidigt poängterar de att cen-

nödvändiga för forskningen och att man 
varit lyckosam med att få extern finansie-
ring för verksamheten.

De externa kontakter som EXSELENT 
har är en bra grund för centrets verksam-
het, enligt utvärderingen. Men kontakterna 
med de nuvarande näringslivspartnerna 
bör dock fördjupas ytterligare samtidigt 
som fler externa partners engageras. 

Nästa utvärdering görs efter 4,5 år, då 
man ska titta på den vetenskapliga produk-
tionen. Efter 7,5 år tittar man på om den 
kunskap som genererats har kunnat omsät-
tas kommersiellt. Efter tio år görs en slut-
utvärdering. n 
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Elva nya mobila tjänster visades upp.
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Friskvård på jobbet
Gym, gympa, badminton, yoga eller varför inte en  
promenad med fågelskådning. Vid universitetet finns  
det gott om motionsmöjligheter.

Passar du på att idrotta eller ägna dig åt 
annan friskvård på jobbet? Enligt en över-
enskommelse mellan arbetsgivaren och de 
fackliga organisationerna har alla anställda 
med månadslön vid Stockholms universitet 
rätt till en timmes friskvård per vecka på 
betald arbetstid. Om du arbetar mindre än 
heltid blir det motsvarande din arbetstid i 
procent. Även aktiva forskarstuderande 
oavsett finansiering omfattas av friskvårds-
avtalet.

Anställda vid universitetet har mot upp-
visande av kvitto rätt till ersättning för enk-
lare friskvårdsinsatser, i första hand i form 
av någon typ av motion. Exempel på enklare 
slag av friskvård är gymnastik, styrketrä-
ning, spinning, bowling och racketsporter 
som tennis och badminton. Även lagspor-
ter som fotboll och handboll inkluderas. 
Ersättning ges för månads-, termins- eller 
årskort för deltagande i sådana aktiviteter. 
Som medarbetare är man fri att använda 
denna friskvårdspeng på vilket gym eller i 
vilken träningshall man vill. Dock betalar 

vid universitetet fordras förutom legitima-
tionen ett intyg från institutionen. Sedan 
visar du kortet varje gång du passerar recep-
tionen på väg till träningen. 

Personalgym
Frescatihallen ordnar även många tränings-
pass, som inte enbart är för universitets- 
anställda. Dessutom finns ett välutrustat 
gym med allt från cyklar och maskiner till 
fria vikter. För att få tillgång till gymmet 
och dessa träningspass köper man SSIF:s 
personliga träningskort. Som universitets- 
anställd har du samma avtalspriser som 
studenterna. I Frescatihallen går också att  
boka tid för till exempel innebandy, badmin-
ton, tennis och volleyboll. 

I källaren på Allhuset (mot Lantis) finns 
ett personalgym. Här kan du träna kondi-
tion med hjälp av cykel, trapp- eller rodd- 
maskin och styrketräning med fria vikter eller 
styrketräningsmaskiner. Personalgymmet 
drivs av Tekniska avdelningen. Kostnaden 
för att använda gymmet är 500 kronor per 

universitetet inte någon ersättning för start-
avgifter, medlemskap i förening eller entré-
avgifter till idrottsevenemang. Man kan 
också få ersättning för enklare träningsred-
skap och kläder. För träningskläder gäller 
att de ska vara inköpta i SU-butiken och för-
sedda med universitetets märke. Kvittot som 
styrker utlägg för friskvård ska lämnas in 
till institutionen/motsvarande. Ersättningen 
är begränsad till ett belopp om högst 1 000 
kronor per person och år. 

I Frescatihallen finns ett stort utbud 
av aktiviteter. Varje vardag anordnar 
Personalavdelningen i samarbete med SSIF 
flera motionspass som är gratis för univer-
sitetsanställda. Förutom mer traditionell 
gympa erbjuds också bland annat power 
yoga, nackgympa, afrodans, pilates, body 
pump och spinning. För att delta i dessa 
behöver du ett SU-motionskort som du kan 
hämta i Frescatihallens reception. Du visar 
din legitimation och man kollar att du står 
med på listan över alla anställda. För fors-
karstuderande som inte har en anställning 
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person och år. Den som tränar i personal-
gymmet kan alltså använda en del av de 
1000 kronorna i friskvårdspeng till detta.

Promenera och skåda fågel
Friskvårdstimmen kan naturligtvis även 
användas för promenader eller löpturer, till 
exempel till Stora skuggan eller runt Lapp-
kärret. 

För den som inte nöjer sig med att gå kan 
promenaden också kombineras med natur-
upplevelser. Bra ställen för att njuta av vår-
blommor är till exempel backarna i Frescati 
hage, Kräftriket (södra delen) och åsen öster 
om Statoil. I Frescati finns också ett rikt 
fågelliv. Bengt Johansson, hängiven fågel-
skådare och tillika chef för Juridiska fakul-
tetskansliet, har lyckats se 93(!) fågelarter 
enbart i området från parkeringsplatsen vid 
Södra huset till Arrheniuslaboratorierna. 
Så många arter lär inte amatörskådaren se 
men Lappkärret och Spegeldammen vid 
Stora skuggan är ett par platser med rikt 
fågelliv.  

SSIF
Stockholms Studenters IF (SSIF) anordnar
aktiviteter på flera håll i Stockholm, bland 
annat i Frescatihallen. Förutom möjlig-
heter till att delta i gruppaktiviteter, gå  
på gym och hyra hallar så ordnar även SSIF  
träning och introduktioner, till exempel
i fäktning och badminton. Den som vill 
orientera i Frescatiområdet på egen hand 
kan köpa karta i Frescatihallen. 

u www.ssif.su.se

FrISkVård VId  
STOckhOLMS UNIVErSITET (regler 
för ersättning, Personalavdelningens  
friskvårdssatsningar, schemat för
Frescatihallen med mera)

u www.su.se/anstalld > Personal > 
Friskvård

FRESCATIHALLEN

u www.frescatihallen.com

PERSONALGyMMET

u http://people.su.se/~jcede/
friskvard/sidor/instruktioner/ 
personalgym.htm
(Här finns bland annat tränings- och 
kostråd samt  kartor och tips på löparspår 
i Frescati som även är lämpliga för stav-
gång och promenader.) 

ANdrA SPOrTAkTIVITETEr I FrEScATI
(Som du kan anmäla dig och dina
kolleger till.)

VÅRRUSET,  26-27 maj

u www.varruset.se

AKADEMISKA RODDEN,  5 september

u www.akademiskahus.se

BELLMANSTAFETTEN,  5 september

u www.bellmanstafetten.se

Både i Frescati och Konradsberg finns 
idrottshallar och gym där man kan träna. 
Stora skuggan är annars ett populärt mål 
för promenader.

På Brunnsviken går det att paddla eller ro 
för den som önskar. Kanot- och roddklub-
bar finns vid Frescati hage och vintertid är 
Brunnsviken populär för skridskoåkning.

I Konradsberg finns också idrottshall 
och ett gym. På torsdagar kl. 16.15 ord-
nas där gympapass för anställda. Vid 
Institutionen för data- och systemveten-
skap i Kista finns ett litet gym som är gra-
tis för anställda. Vid AlbaNova finns också 
en del motionsredskap som personalen kan 
använda. På många arbetsplatser inom uni-
versitetet finns det också duschmöjligheter 
för den som cyklar eller springer till jobbet.

Personalavdelningen anordnar vidare i 
samarbete med företagshälsovården frisk-
vårdssatsningar som programmet ”Fimpa 
för gott? – tobak- och snusavvänjning” samt 
till exempel föreläsningar om stress och kon-
fliktlösning. n

TExT: PER LARSSON
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Litet överskott för 2008
Stockholms universitets årsredovisning visar ett  
överskott på 13 miljoner kronor för 2008. 

Lärarutbildningens övergång från Lärar-
högskolan till Stockholms universitet 
genomsyrar universitetets årsredovisning 
för 2008. Med lärarutbildning blev Stock-
holms universitet det största lärosätet i 
landet mätt i antal studenter, med över 50 
000. Det innebär att den senaste årsredo-
visningen blir svår att jämföra med tidigare 
års. Förutom ett kraftigt ökat antal studen-
ter och ökad omslutning som en följd av 
lärarutbildningens integration så har även 
andelen kvinnliga studenter, prestationsgra-
den, uppdragsutbildningen och andelen stu-
denter som gör praktik ökat medan andelen 
disputerade lärare sjunkit som ett resultat av 
lärarutbildningens integration.

– Det är en hel högskola som integrerats 
i vår verksamhet och vi har lyckats hantera 
det bra, säger universitetets förvaltningschef 
Ann-Caroline Nordström.

Stockholms universitet visar ett överskott 
på 13 miljoner för 2008. Det motsvarar min-
dre än 1 procent av den totala omsättningen 
och i årsredovisningen slås fast att ekonomin 
är stabil. Överskottet för 2007 var 54 miljo-
ner kronor. Orsaken till det minskade över-
skottet av resultatet är främst underproduk-
tionen* av helårsstudenter och helårspresta-
tioner. Denna underproduktion har innebu-
rit att universitetet fått betala tillbaka drygt 
160 miljoner av anslaget från staten, vilket 
förstås påverkar universitetets ekonomiska 
resultat negativt. Sedan ett par år tillbaka 
har universitetet inte heller några sparade 
helårsprestationer kvar att tillgodogöra sig. 

Däremot har universitetet, i likhet med 
andra svenska lärosäten, ett stort sparat 
kapital. Det rör sig om knappt 400 miljo-
ner kronor som i stor utsträckning ligger 
på fakulteter och institutioner. Beloppet 
kan tyckas stort men det handlar till stor 
del om ett antal mindre poster som i sig inte 
är tillräckliga för att till exempel utlysa en 
ny professur. Över huvudtaget är institutio-
nerna försiktiga med nya fasta kostnader, 
till exempel i form av nya tjänster, mot bak-
grund av problem med studenttillström-
ningen och risk för att behöva betala tillbaka 
outnyttjade anslag, påpekar Ann-Caroline 
Nordström.

Men även om studenttillströmning och 
prestationsgrad varit osäker sett över en 
längre period så kan universitetet visa 
positiva siffror för sökandetrycket 2008. 
Höstterminen 2008 sökte 54 000 personer 
till universitetets program och kurser. Det 
är en ökning med 34 procent jämfört med 
höstterminen 2007. Till stor del förklaras 
detta med att lärarutbildningen tillkommit 
men även faktorer som den vikande kon-
junkturen och större ungdomskullar spe-
lade in, enligt Ann-Caroline Nordström. 
Antalet sökande till masterprogram och 
kurser ökade även under 2008.

Fler kvinnliga professorer
Årsredovisningen innehåller en uppfölj-
ning av de mål som regeringen har satt upp 
för universitetet. Ett mål är att det ska vara 
minst 30 procent kvinnor bland nyrekryte-
rade professorer under perioden 2005-2008. 
Det målet uppnåddes – 45 procent av de nya 
professorerna under perioden var kvinnor. 
Däremot är den totala andelen kvinnliga 
professorer fortfarande enbart 24 procent. 
Rektor har avsatt medel för anställning av 
kvinnliga gästprofessorer under 2008 och 
dessutom har extra medel anslagits för 
kvinnliga docenters forskningsmeritering 
under en treårsperiod – vilket närmaste åren 
bör resultera i flera kvinnliga professorer. 

2008 ökade bidragsintäkterna för forsk-
ning med 79 miljoner kronor. Två nya 
Linnéstöd och fem stora anslag från den 
europeiska forskningsfinansiären ERC kan 
räknas in. Antalet EU-projekt som koordi-
neras av forskare vid universitetet har också 
ökat.

Under året har en kraftig uppbyggnad av 
den utbildningsvetenskapliga forskningen 
inletts. Anslagen har fördubblats och tre 
nya forskarskolor startats inom ramen för 
Lärarlyftet. Dessutom har pengar avsatts för 
kompetensutveckling av adjunkter till licen-
ciat- eller doktorsexamen. 

– Det extrema ekonomiska läget i världen 
och Sverige kommer sannolikt i högre grad 
än 2008 att påverka Stockholmsregionen 
under 2009. Det kommer troligtvis att mär-
kas i tillströmningen av studenter till univer-
sitetet, efterfrågan på kompetensutveckling 
och vidareutbildning kan exempelvis öka. 
Man kan också befara att statsfinanserna 
försämras under året vilket kan föra med 
sig krav på besparingar, och det även inom 
utbildningssektorn, säger Ann-Caroline 
Nordström. n

TExT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO

* Underproduktion innebär att värdet av de helårs-
studenter och helårsprestationer som registrerats 
understiger anslaget för utbildning från staten.

Fler kvinnliga professorer var ett mål som uppnåddes, enligt årsredovisningen
och verksamhetsuppföljningen.
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Under 2008 har det skett en kraftig ökning 
av externa praktikplatser vid Stockholms 
universitet. Det är en tydlig skillnad som kan 
utläsas i uppföljningen av prioriterade mål 
och delmål i universitetets verksamhetsupp-
följning för 2008. Vid Humanistiska fakul-
teten rör det sig om en ökning från 366 plat-
ser år 2007 till 3 411 platser år 2008. Inom 
samhällsvetenskap är motsvarande ökning 
från 425 platser till 2 136 platser och inom 
naturvetenskap från 38 platser till 490 plat-
ser. Denna ökning förklaras främst av den 
verksamhetsförlagda utbildningen inom 
lärarutbildningarna. 

Ett annat prioriterat delmål som uppnåtts 
är att den ämnesteoretiska delen av lärarut-
bildningen stärkts. Flera av de prioriterade 

delmålen är det ännu för tidigt att ange om 
de uppfyllts. Så är till exempel målvärdet 
för antalet in- och utresande studenter på 
grund- och avancerad nivå satt till att öka 
till 2009. 

Ser man till de prioriterade målen om 
ökade intäkter så ger uppföljningen en splitt-
rad bild. Samtliga fakulteter har ökat intäk-
terna från uppdragsutbildning. Alla fakul-
teter har däremot inte uppnått målen om 
ökade intäkter till forskning från EU och 
andra externa finansiärer. 

Under allmänna verksamhetsindikato-
rer går det bland annat att utläsa att antalet 
studenter ökat rejält, till största delen bero-
ende på lärarutbildningens integration. 
Integrationen är också den främsta orsaken 
till att prestationsgraden ökat med några 
procentenheter vid fakulteterna (dock ej den 
juridiska som inte har lärarutbildning). 

Uppföljningen innehåller även kvalitets- 
indikatorer. En är andelen disputerade lärare 
där en minskning skett från 2007 på de tre 
fakulteter som bedriver lärarutbildning. 
Andelen disputerade lärare vid fakulteterna 
finns nu inom spannet 67 procent (humani-
ora) till 81 procent (naturvetenskap).

Uppföljning av institutioner
En uppföljning görs av verksamhetsplanen 
även på institutionsnivå. Här framgår hur 
väl institutionerna lyckats nå upp till pri- 
oriterade mål som att öka in- och utresande 
studenter, andel vetenskapliga artiklar och 
monografier på andra språk än svenska, fler 
praktikplatser och examensjobb samt hel-
årsstudenter, helårsprestationer och presta-
tionsgrad.

Statistiken över institutioner med flest 
praktikplatser domineras av de utbildnings-
vetenskapliga men även till exempel Insti-
tutionen för socialt arbete och Historiska 
institutionen redovisar höga siffror.

I topp bland institutioner med högst andel 
inresande studenter finns flera inom natur-
vetenskap (se ruta 1). Men samtidigt har 
flera av dessa institutioner ingen eller näs-
tan inga utresande studenter. Institutionen 
för biokemi och biofysik har 21,8 procent 

inresande studenter och 0 procent utre-
sande. De inresande studenterna kom-
mer främst via Erasmussamarbetet från  
Tyskland, Frankrike och Schweiz. Men det 
är beklagligt att intresset för att resa ut har 
gått ner så dramatiskt, säger studierektor 
Inger Carlberg. 

– Det finns ingen direkt förklaring, man 
kan möjligen spekulera i att dagens studen-
ter redan tycker sig ha fått internationell 
erfarenhet innan de påbörjar studierna. 
Dessutom har jag en känsla av att studen-
terna är mer oroliga över att riskera att lägga 
tid på ”onyttiga” studier. Kanske borde vi 
vara bättre på att föra fram att studier utom-
lands kan vara en mycket viktig erfarenhet. 

Institutionen har diskuterat att ha speci-
fika valbara kurser som håller hög kvalitet 
vid utländska universitet som ett sätt locka 
fler studenter att resa utomlands.

Högst andel utresande studenter har 
Kulturgeografiska institutionen (4,9 pro-
cent) och Institutionen för musik- och tea-
tervetenskap (4,4 procent). Jacob Derkert, 
prefekt vid Institutionen för musik- och tea-
tervetenskap, säger att det sedan flera år 
finns en inställning vid institutionen att det 
är bra att söka sig utomlands för studier. 
Institutionen deltar i Erasmusprogram och 
har flera utbyten på högre nivå. Dessutom 
deltar man i ett nordiskt masterprogram i 
dans. De kontakter forskare har med utländ-
ska lärosäten tror han även ”spiller över” på 
utbildningen.

För andelen vetenskapliga artiklar på 
annat språk än engelska kan nästan samt-
liga naturvetenskapliga institutioner redo-
visa siffror på 90-100 procent. Ett tio-
tal institutioner inom vardera humani-
ora och samhällsvetenskap redovisar 
även siffror på 100 procent, eller näst 
intill. Uppföljningsdokumentet ska bland 
annat fungera som underlag för verksam-
hetsplaneringen på olika nivåer inom uni-
versitetet. Dokumenten kan beställas av 
Planeringsenheten eller laddas ned från 
www.planering.su.se. n

TExT: PER LARSSON

Första året med lärarutbildning i uppföljningen
En kraftig ökning av antalet praktikplatser och jämförelsetal för hur 
institutionerna lever upp till prioriterade mål. Det är ett par saker som  
kan läsas ut från universitetets uppföljning för 2008.

Institutioner med högst andel  
inresande studenter (i procent) 
 
Biokemi och biofysik  21,8
Kulturgeografi  16,3
Engelska  15,4
Organisk kemi  13,8
Statsvetenskap  13,4
FOOS-kemi  12,2
Analytisk kemi  11,6
Medicinsk strålningsfysik  11,0
Meteorologi  10,0
Socialantropologi  9,2 
* En förklaring till att prestationsgraden 
överstiger 100 procent kan vara att studen-
ter som registrerat sig på kursen tidigare 
terminer nu valt att tentera.

Institutioner med högst  
genomströmning 
(prestationsgrad i procent) 

FOOS-kemi  112*
Didaktik och pedagogiskt arbete  98
Specialpedagogik  98
Socialt arbete  92
Biovetenskaper och näringslära  91
Tillämpad miljövetenskap  90
Pedagogik  90
JMK  90
Biologisk grundutbildning  89
Naturgeografi och kvartärgeologi  88
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Stulen Darwinbok åter till universitetet
Genom ett ingripande har Stockholms uni-
versitet lyckats förhindra att en av universi-
tetsbibliotekets rariteter, förstautgåvan av 
Charles Darwins ”The Descent of Man and 
Selection in Relation to Sex” (”Om männis-
kans härledning), sålts på nätauktion.  

I slutet av januari blev Stockholms uni-
versitetsbibliotek kontaktat av en ameri-
kansk bokhandlare som uppmärksammade 
att universitetsbibliotekets stämpel fanns i 
ett exemplar av ”The Descent of Man and 
Selection in Relation to Sex” som skulle bju-
das ut på nätauktion. 

Efter en kontroll visade det sig att boken 
var ett exemplar som tillhör universitetsbib-
lioteket och vid en genomgång av bibliote-
kets samlingar 1985 registrerades som för-
svunnen. Universitetets jurister lyckades få 

tag i PBA Galleries som skulle ordna nät-
auktionen och hävdade anspråk på boken 
och att den skulle dras tillbaka från auktio-
nen. PBA Galleries  valde då att dra tillbaka 
boken och efter att ha kontaktat den person 
som lagt ut boken till försäljning så skicka-
des boken tillbaka till Stockholms univer-
sitet.

Häromdagen kom boken till universitets- 
biblioteket. Enligt överbibliotekarie Catari- 
na Ericson-Roos är boken i gott skick. Hon 
gläds åt att boken är åter och att biblio- 
teket inte behövde betala för att köpa till-
baka den.

– Den här boken är inte bara synnerli-
gen värdefull för att det är en förstautgåva. 
Dessutom finns Darwins dedikation i den, 
säger Catarina Ericson-Roos. n

TExT: PER LARSSON
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Nytt IT-verktyg förenklar verksamhetsuppföljning 
jektet är att föra samman information ur de 
olika källsystemen i en gemensam databas 
till vilken kopplas ett IVS-verktyg, där infor-
mation från alla källsystem kan samman-
ställas och bearbetas i olika typer av rap-
porter. Informationsinhämtningen kan då 
förenklas. 

– All relevant verksamhetsinformation 
ska bli åtkomlig i en och samma applikation, 
IVS-verktyget, istället för att tas ut via flera 
olika källsystem. Användare på olika nivåer 
ska lättare kunna komma åt och bearbeta 
verksamhetsinformation, säger biträdande 
förvaltningschef Martin Melkersson.

Prefekter och andra beslutsfattare kan till 
exempel få information i form av samman-
fattande och regelbundet uppdaterade över-
siktsrapporter om ekonomi, personal och 
studenter. Administratörer och andra mer 
avancerade användare kan med hjälp av IVS-
verktyget bearbeta informationen och skapa 
egna rapporter och analysera information 
från ett eller flera källsystem. 

Tanken är att verktyget ska ge användare 

av olika slag tillgång till samma rapporter 
där samma databas används som källa, vil-
ket ökar jämförbarheten. IVS-verktyget ska 
också bidra till större transparens: exempel-
vis ska institutionsledningarna få större möj-
ligheter att jämföra sina resultat med andra 
institutioners. Projektet innebär också en 
omfattande kvalitetskontroll av den infor-
mation som läggs in i och tas ut ur källsys-
temen.

– En viktig poäng är att spara tid och 
pengar. Många administratörer på alla 
nivåer i verksamheten skapar idag egna, 
manuella rapporter med indata från käll-
systemen. Det är tidsödande och kostar 
mycket, säger projektledaren Stefan Nordin 
vid Planeringsenheten. 

Projektet är godkänt av Rådet för 
IT-utveckling och drivs av en projektgrupp 
i samråd med referensgrupper med företrä-
dare för institutioner och fakulteter. n

TExT: PER LARSSON

Hur många helårsstudenter och helårs-
prestationer har institutionen så här långt 
i år? Hur ser det ut med institutionens eko-
nomi? Hur ligger man till i förhållande till 
budgeten? Det är många frågor som ska 
hanteras av prefekter och andra beslutsfat-
tare inom universitetet. För att de ska kunna 
hålla sig uppdaterade om utvecklingen inom 
verksamheten krävs idag information från 
flera administrativa källsystem, främst HR-
plus (personal), LADOK (studenter) och 
Raindance (ekonomi). 

Att komma åt information ur dessa käll-
system kräver dock inte bara behörighet utan 
också särskilda kunskaper om hur systemen 
fungerar. Normalt sett är beslutsfattarna 
beroende av administratörer med expert-
kunskaper för att få ut nödvändig informa-
tion. Denna information måste dessutom 
hämtas från flera olika källsystem, som inte 
är samordnade med varandra.

Sedan en tid tillbaka drivs det så kallade 
IVS-projektet vid universitetet. IVS står för 
integrerat verksamhetsstöd. Syftet med pro-

Charles Darwins namnteckning finns  
i boken, som består av två delar.
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Behöver du fokus på din forskning?

En ledande roll under en världskongress sätter din verksamhet i fokus
Som arrangör kan du påverka innehållet, genomförande och kvaliteten. Det vidgar ditt 
internationella nätverk och ökar möjligheten till större internationellt samarbete. Och med  
Stockholm som arena kan du känna dig trygg i vetskapen om att dina internationella  
kollegor kommer att trivas. 

Boka ett möte med oss på Congress Stockholm, så berättar vi mer om hur vi kan stödja  
din vision om en framtida kongress i Stockholm.

Congress Stockholm Tel 08-508 28 551 info@congresstockholm.se
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men också expansion av utbildning och 
forskning samt ambitionen att samla uni-
versitetet i Frescati. I detta inryms bland 
annat nya lokaler för Matematikcentrum, 
Ekonomicentrum och Stockholm Resilience 
Center, säger Ann-Caroline Nordström, för-
valtningschef vid Stockholms universitet.

Enligt förslaget ska stadsdelen präglas 
av ”grön urbanism”, det vill säga en urban 
miljö med gröna stråk. Det nya Albano ska 
bestå av ett varierat landskap i olika nivåer 
som ska fungera som en öppen mötesplats – 
till exempel med restauranger. Även företag 
som drivs i nära anslutning till forskning och 

Nu har förslaget för det framtida Albano 
presenterats för Stockholms stadsbyggnads-
nämnd. Universitetet planerar för en första 
byggnadsetapp på 40 000 kvadratmeter.

Sedan mitten av 1990-talet har Akade-
miska Hus, Stockholms universitet och 
Kungliga Tekniska högskolan planerat en 
expansion inom Albanoområdet, norr om 
AlbaNova. Albanotomten – som övervä-
gande består av tidigare industrimark – ska 
utgöra navet i ett område för forskning och 
högre utbildning. 

– Vi har ett växande lokalbehov. Bakom 
ligger integrationen av lärarutbildningen, 

Drop-in på företagshälsovården
Företagshälsovård, FHV, verksamhet som 
biträder arbetsgivare och anställda med 
medicinska, ergonomiska och tekniska 
råd så att risker i arbetsmiljön hanteras på 
ett sådant sätt att de anställdas hälsa inte 
äventyras. 

Så lyder definitionen i Nationalencyklo-
pedin. Företagshälsovården vid Stockholms 
universitet drivs av Avonova Hälsa Stock-
holm, som också biträder när de anställ-
das hälsa av någon arbetsrelaterad orsak 
vacklar.

– Vi har drop-in-mottagning varje tors-
dag mellan klockan 8.00 och 15.00, berättar 
Agneta Finnström som är företagssköterska. 
Hon eller en kollega finns då i det nyss reno-
verade rummet B 4117 i Södra huset och är 
de första många möter när de söker hjälp.

Hit kommer omkring femton anställda vid 
universitetet varje torsdag. En del har remiss 
för att ta blodprov eller mäta sitt blodtryck. 
Andra söker för värk i till exempel nacke och 

axlar, och åter andra har problem med stress 
eller konflikter på arbetsplatsen.

– Det är inte alltid så lätt för den enskilde 
att avgöra vad som är ”arbetsrelaterat”, säger 
Agneta Finnström, som tycker att man all-
tid ska ta kontakt med företagshälsovården 
om man är tveksam. 

– Vi kan alltid ge råd om vart man ska 
vända sig om det inte är ett ärende för oss.

Om det däremot är något arbetsrelaterat 
som inte kan lösas genast slussas man vidare 
till mottagningen i Mörby centrum. Där 
finns en stab av bland annat läkare, sjuk-
gymnast, beteendevetare och ergonom som 
kan ge olika typer av hjälp.

En anställd kan söka företagshälsovården 
fem gånger per år. Utöver det har man möj-
lighet till som mest fem stödsamtal med en 
beteendevetare/psykolog. Detta kostar var-
ken den anställde eller institutionen/avdel-
ningen något. Institutionen kan också köpa 
vissa tjänster av Avonova, som vaccination, 

hälsoundersökningar eller hälsoprofiler, 
som är en sorts konditionstest. Det ordnas 
seminarier om olika hälsofrågor, och under 
våren startar en sluta röka-kurs i samarbete 
med Personalavdelningen.

Du kan också kontakta företagshälso-
vården direkt på telefon eller e-post. Alla 
kontaktuppgifter finns på webben, under 
Anställd > Personal > Anställningsvillkor. n

TExT: MARIA IBSéN
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Grön urbanism ska prägla Albano
utbildning ska, enligt förslaget, ha verksam-
het i området. Student- och forskarbostäder 
ingår också i projektet.

Två arkitektkontor – BSK Arkitekter i 
Stockholm och Christensen och Co Archi-
tects i Köpenhamn – arbetar tillsammans 
med ett förslag för området. Förslaget till 
detaljplan över området ställs ut under 
senare hälften av våren. Vid ett godkän-
nande av detaljplanen kommer byggstart att 
ske i slutet av 2010. Byggnationen beräknas 
bli klar 2014. n

TExT: MARIA ERLANDSSON
RITNINGAR: BSK ARKITEKTER

Det nya Albano ska bestå av ett varierat 
landskap med flera  mötesplatser.

ARBETSPLATS

Agneta Finnström tar blodtryck på Liisa 
Rajala Malmgren.
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TRyck din  
avhandling 

hos oss
vi trycker även annat också, såsom broschyrer, visitkort, affischer, 
foldrar, m.m. Skulle du vilja ha hjälp med den grafiska biten hjälper 
vi dig gärna med t ex formgivning, layout, illustrering, fotografering 
eller webb.

www.us-ab.com
tel: 08-790 74 00

Visste du att…
Vid Stockholms universitet finns ett stort 
utbud av personalutbildningar. Av de 
utbildningar som sköts av Personalavdel-
ningen är det under våren 2009 till exem-
pel möjligt att utbilda sig i ”Att skriva pro-
fessionella texter på engelska” och i HR 
Plus och Raindance. Varje termin ordnas 
också en introduktionskurs på två dagar 
för nyanställda. Universitetet erbjuder 
flera utbildningar inom ledarutveckling.  
I utbudet finns bland annat grundläg-
gande ledarskapsutbildning och forsk-
ningsledarutbildning (se även sidan 5).
 Universitetspedagogiskt centrum  
ordnar kurser och seminarier. Ett par 
exempel är universitetspedagogik 1 och  
2 (både på svenska och engelska) och 
forskarhandledarutbildning. Universite-
tets säkerhetsfunktion ger varje termin 
flera utbildningar. Några av dessa är  
inom hjärt-lungräddning, labbsäkerhet 
och brandskydd.

Kommunikationsenheten ordnar medie-
träning för forskare och administratörer 
och utbildningar i till exempel bildbehand-
ling och kriskommunikation för anställda 
som arbetar med kommunikationsfrågor. 
Miljörådet ordnar vidare internutbildning i 
miljöarbete som främst riktar sig till insti-
tutionens miljösamordnare.
 Dessutom finns möjlighet att gå kurser 
hos Folkuniversitetet. Medarbetare vid uni-
versitetet får 10 procents rabatt på ordina-
rie kurser inom områden som marknads-
föring och försäljning, ekonomi, data och 
språk. 10 procents rabatt ges även på kurser 
hos Företagsuniversitetet inom till exempel 
marknadsföring, ledarskap, personal och 
juridik. n

TExT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

För fullständigt utbud av personalutbild-
ningar: www.su.se/anstalld > Personal > 
Personal- och ledarutveckling
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Naturhistoriska riksmuseet
www.nrm.se 
Telefon restaurang Fossilen: 08-551 51 46

Kom och ät lunch i vår nya restaurang!  
Stamgäst? Ladda ett värdekort som ger 10 kr rabatt på dagens rätt!  
Läs mer och se veckans meny på www.nrm.se

Bytet av huvud-
redaktör, efter när-
mare 30 år, har vål-
lat viss debatt. Under 
februari och mars 
publicerades debatt-
artiklar i Upsala Nya
Tidning där det ut-
trycktes missnöje med att Lars Dahlbäck 
inte längre är huvudredaktör. I ett svar fram-
höll Gunnel Engwall, professor och ordfö-
rande i ledningsgruppen för utgivningen, att 
beslutet att utse Per Stam till Lars Dahlbäcks 
efterträdare har ett klart stöd från huvud-
männen Norstedts förlag, universitetet och 
Vetenskapsrådet. Hon förtydligade också 
att Lars Dahlbäck slutat på egen begäran, 
något som skribenterna hade ifrågasatt. 

Rektor Kåre Bremer mottog tidigare i 
år en skrivelse där ett antal personer upp-
manade rektor att skapa förutsättningar 
för Lars Dahlbäcks fortsatta arbete med 
utgivningen. Universitetet har erbjudit Lars 
Dahlbäck fortsatt engagemang, men inte på 
heltid utan enligt de villkor som de externa 
fi nansiärerna har angivit. 

– Redaktionen och Per Stam har mitt fulla 
förtroende. Jag ser med tillförsikt fram emot 
deras fortsatta arbete, säger Kåre Bremer.

Gunnel Engwall påpekar att kvalitets-
kraven har en stark ställning i det fortsatta 
arbetet. Målet är att ge ut Strindbergs tex-
ter ”såsom han verkligen skrivit dem”. Det 
betyder att utgåvan så långt möjligt ska ta 
tillvara Strindbergs intentioner genom att 
utgå ifrån hans egna manuskript.

Enligt ledningsgruppen går nu arbe-
tet in i en intensiv fas. Sedan årsskiftet 
har tre volymer gjorts färdiga för tryck-
ning och en fjärde är snart färdigredige-
rad. Ambitionen är att följa den nu fram-
lagda produktionsplanen som sträcker sig 
fram till och med år 2012; ett viktigt år i 
Strindbergssammanhang eftersom det då
är hundra år sedan författaren gick bort. 
Den nye huvudredaktören Per Stam, som 
tidigare var biträdande huvudredaktör, har 
elva års erfarenhet av utgivningen genom

sitt arbete vid Strindbergsredaktionen. 
Också de två övriga biträdande huvud-
redaktörerna, Camilla Kretz och Hans 
Söderström, har fl erårig erfarenhet av
arbetet.

– Vi arbetar målmedvetet med utgiv-
ningen i enlighet med den plan som säger
att projektet ska vara slutfört år 2012. En 
textvolym blir klar denna vecka. Det blir den 
66:e volymen. Därefter kvarstår sex voly-
mer, varav en är register. Under innevara-
nde år ska vi även färdigställa ”Kultur-
historiska Studier”. Vi arbetar också med 
textkritiska kommentarer till fl era volymer, 
säger huvudredaktör Per Stam. n

TExT: MARIA ERLANDSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Strindbergsutgivningen i intensiv 
fas under nytt redaktörskap
Per Stam har utsetts till ny huvudredaktör för Strindbergsutgivningen. 
Han efterträder Lars Dahlbäck som avsagt sig uppdraget. 

ST r I N d B E rG S U TG I V N I N G
Nationalupplagan av August Strindbergs 
Samlade Verk startade 1979 och har sedan 
1986 drivits i Stockholms universitets regi. 
Utgivningen kommer, när den är slut-
förd, att innehålla alla arbeten som Strind-
berg fullbordade. Det handlar om roma-
ner, noveller, dramer, dikter, essäer och tid-
ningsartiklar; sammanlagt cirka 150 verk, 
som ska publiceras i 72 volymer. Här fi nns 
de kända romanerna Röda rummet och 
Tjänstekvinnans son samt dramerna Frö-
ken Julie och Ett drömspel men också artik-
lar om teater, konst, språk och naturve-
tenskap.
 

u www.strind.su.se
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förande i institutionens advisory board och 
betonade i sitt invigningstal att man är i 
gott sällskap om man har läst ekonomi vid 
Stockholms universitet, och nämnde flera 
kända alumner som Anders Borg, Annika 
Falkengren och Urban Bäckström. Vid kar-
riärcentret finns även en ”wall of fame” 
med kända alumner. n

Succé igen för forskardag  
om socialt arbete
Lotta Henrikson och Marie Birge Rönner-
fält vid Institutionen för socialt arbete 
anordnar varje år en forskardag om äldre 
och äldreomsorg. Den 20 mars var det 
dags och det blev succé igen. Temat var 
denna gång ”Genus i omsorgens vardag”. 
300 personer från såväl olika delar av 
Sverige som från olika professioner deltog, 
alla med en gemensam utgångspunkt –  
äldreomsorg och genusfrågor. Där närva-
rade studenter, representanter från riks-
dagen, Socialstyrelsen, länsstyrelser, verk-
samheter från fältet samt andra lärosäten. 
Dagens föreläsare var några av institutio-
nens forskare – Evy Gunnarsson, Gun-Britt 
Trydegård, Marta Szebehely, Palle Storm, 
Petra Ulmanen och Sara Erlandsson. n

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Engelbrektsskolan 2009/10

Engelbrektsskolan är en F-9-skola precis vid t-baneuppgången 
Tekniska Högskolan. För År 7–9 erbjuder vi fem profi ler; Ma/NO, 
Friidrott, Bild/Film & Drama, Fotboll samt Pop och Rock. Våra 
elever når goda resultat i Nationella prov och betyg. År F-3 har ett 
integrerat fritidshem och för År 4–6 erbjuder vi en fritidsklubb. 
All skolmat lagas från grunden av vår kökschef. Bara 200 meter 
från skolan fi nns Lill-Jansskogen som vi gärna vistas i tillsammans 
med våra elever.

För mer information, besök vår hemsida: 
www.engelbrektsskolan.se eller ring oss på 08-508 45 405

Namnlöst-3.indd   1 2009-03-16   13:53:29

Karriärcenter för ekonomer 
Den 19 mars invigdes Ekonomernas 
Karriärcenter, som ska utgöra en ny kon-
taktyta för möten mellan studenter och 
företag. Invigningen inleddes med en 
speed-dating då studenter fick chans att 
presentera sig för olika företag. Dessutom 
bjöds studenterna på rådgivning kring stil 
och etikett, om hur man blir en vinnare på 
arbetsmarknaden med den rätta ”looken”.
Thomas Hartman, prefekt vid Företags-
ekonomiska institutionen, ser centret som 
en strategisk satsning för att knyta studen-
ter och institutionen närmare den privata 
och offentliga arbetsmarknaden. De stu-
denter som inte har ett eget upparbetat nät-
verk ska kunna få hjälp att hitta rätt 
jobb. Vid centrets invigning knöt Thomas 
Hartman band med Staffan Salén, VD 
för Salenia och alumn vid Företags-
ekonomiska institutionen. Staffan är ord-

Träna dig möta media
Medielandskapet har utvecklats oerhört 
de senaste åren. Journalister och skribenter 
i både den traditionella och nya medie-
världen har ett stort inflytande över hur 
universitetets forskare uppfattas i media 
och hur de når ut med sin forskning. 

– Eftersom media är en av våra iden-
tifierade målgrupper är det viktigt att vi 
känner oss trygga i vårt möte med dem. 
Ett sätt att förbereda sig är att gå en av 
de medieträningsutbildningar som Kom-
munikationsenheten regelbundet arrang-
erar, säger universitetets presschef Maria 
Erlandsson.  

Medieträningarna arrangeras regel-
bundet för forskare och administrativ per-
sonal som har kontakt med media i olika 
sammanhang. Företaget Mediegruppen 
är sedan årsskiftet upphandlad som uni-
versitetets leverantör av medieträningsut-
bildningar och det är bara de som kan an-
litas för den typen av uppdrag. Kontakta 
presschef Maria Erlandsson för mer infor-
mation om medieträningsutbildningar  
eller om Mediegruppen. n

TExT: JONAS ÅBLAD



26 Universitetsnytt 2/2009

NAMN OCH NyTT

Öppna föreläsningar
våren 2009

Om Kina – världens nästa stormakt

Fri entré. Hörsal 2, Södra huset. Kl. 18.00–19.30 (inkl. frågestund)
www.su.se/oppnaforelasningar

21/4	 	Kina	–	ett	land	av	städer.	Om	snabb	urbanisering	och	miljökonsekvenser.	
thomas elmquist, professor i naturresurshushållning

28/4	 	Tillväxt	utan	demokrati?	Om	Sydostasiens	demokratisering		
i	skuggan	av	Kina.	
eva Hansson, doktorand i statsvetenskap

Höjda parkeringsavgifter 
Akademiska hus har beslutat om höjda 
parkeringsavgifter från och med 1 april. 

I Frescati måste nu parkeringsavgift 
erläggas dygnet runt. Taxan för timpar-
kering har höjts till  10 kronor/timme, för 
halvdagsparkering till 30 kronor för 5 tim-
mar och för dagsparkering till 45 kronor/
dag. Avgifterna för månads- respektive 
årskort har även höjts.

Den nya taxan i Konradsberg är för 
personal: 10 kronor/timme, halvdags-
parkering 30 kronor/5 timmar och dags-
parkering 45 kronor/dag. Kostnaden för 
månads- respektive årskort har också 
höjts. Även i Kista har avgifterna höjts.

Månadskort för parkering i Frescati 
och vid Sveaplan, dessa kort gäller även i 
Konradsberg, kan köpas på Statoilmacken 
i Frescati. För köp av årskort samt 
övriga frågor om parkering hänvisas 
till parkeringsföretaget Q-Park, e-post: 
kundtjanst@q-park.se

För fullständig information om taxor, se 
www.su.se/anstalld under Aktuella notiser 
den 17 mars.

Information om postdocs 
Den 23 april ordnar Forskningsservice en 
informationsdag med talare från Vinnova, 
Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för 
arbetsliv och socialvetenskap, Fulbright 
och Cancerfonden. Rubriken är Becoming 
a ”Postdoc.” or Hosting a ”Fellow”? An 
Information day on Funding Opportu-
nities for Incoming and Outgoing Scientists

Dagen är avsedd för både unga forskare 
som planerar en postdoktoral vistelse men 
även etablerade forskare som vill ta emot 
en eller flera postdoktorer med finansie-
ring. Kontakta Maryam Hansson Edalat 
(maryam@fs.su.se) eller Ulla Jungmarker 
(Ulla.jungmarker@fs.su.se) för närmare 
information. 

Nytt samarbete med Oxford 
Genom ett samarbete mellan ”Governance 
and Management Training” vid Stock-
holms universitets regionala utvecklings-
centrum och ”Leadership Programmes for 
China” vid Oxfords universitet kan båda 
lärosätena erbjuda sina kunder ett urval 
av utbildningar i offentlig förvaltning och 
ledarskap. 

– Jag är mycket glad över det här pro-
jektet. Istället för att se varandra som kon-
kurrenter använder vi oss här av möjlighe-
terna att kombinera våra uppdragsutbild-
ningar. Tillsammans kan vi erbjuda något 
extra utöver vad andra utbildare kan ge. Vi 
kan utbilda i såväl den brittiska som den 
svenska modellen, med framstående exper-
ter från båda länderna, säger Pål Levin, 
som leder ”Governance and Management 
Training Programme”.

Prenumerera på notiser
Information och aktuella notiser för med-
arbetare publiceras dagligen på www.
su.se/anstalld/aktuellt. Du kan prenume-
rera på dem via RSS eller genom en vecko-
vis sammanställning som kommer till 
din e-postadress på måndagar. Kontakta 
redaktionen på info@su.se om du vill ha 
den veckovisa sammanställningen eller för 
tips på notiser. 

Seminarier om att  
hindra plagiering
Universitetspedagogiskt centrum (UPC) 
inbjuder på uppdrag av rektor och prorek-
tor alla ansvariga och lärare till träffar som 
går ut på att skapa en strategi för att hin-
dra plagiering vid universitetet. Arbetet, 
som startar våren 2009, är långsiktigt och 
har som mål att alla ansvariga, lärare och 
studenter, ska känna till vad plagiering 
innebär och medverka till att detta undan-
röjs inom universitetets utbildningar.

Inbjuden talare är Jude Carroll, inter-
nationell expert på plagiering, som startar 
arbetet med att bygga upp en strategi mot 
plagiering vid universitetet med två semi-
narier. Ett för ansvariga vid fakulteter och 
institutioner och ett för lärare inom olika 
fakulteter vid två tillfällen under våren. 
Det första inriktas på kraven för att bygga 
en strategi och policy och det andra, som 
ges vid två tillfällen, inriktas på hur lärare 
kan förhindra plagiarism genom praktiska 
åtgärder i undervisning och examination. 
”En strategi för att hindra plagiering vid 
SU”, 27 april klockan 13-16. För dekaner 
och prefekter. Information och anmälan 
senast 21 april. ”Att hindra plagiering 
genom kursdesign och utformningen av 
examination”, 7 maj klockan 13-16. För 
lärare (inklusive studierektorer, kursansva-
riga, examinatorer) inom samhällsveten-
skaplig och humanistisk fakultet. Denna 
workshop ordnas även 1 juni klockan 9-12 
för lärare (inklusive studierektorer, kursan-
svariga, examinatorer) inom juridisk och 
matematisk-naturvetenskaplig fakultet. 
Information och anmälan senast 30 april 
respektive 25 maj via UPC:s webbplats 
www.upc.su.se

Rättelse
I förra Universitetsnytt kommenterade 
Torbjörn Tambour lärarutbildnings- 
utredningen. Det angavs då felaktig  
institutionstillhörighet för honom. Han 
arbetar vid Matematiska institutionen.
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Stipendium tar lärare till USA
STINT – Stiftelsen för internationalise-
ring av högre utbildning och forskning 
delar varje år ut stipendier till lärare vid 
svenska lärosäten för att möjliggöra vis-
telse vid ett amerikanskt college under en 
termin.  Av de elva som får stipendium 
inför höstterminen 2009 är två nomine-
rade av Stockholms universitet. Den ena 
är Hossein Sheiban (överst) vid Historiska 
institutionen som ska tillbringa höstter-
minen 2009 vid Washington and Lee 

University i 
Lexington, 
Virginia. 

Den andra 
är Örjan 
Ekeberg vid 
Numerisk 
analys och 
datalogi 
(Nada). 
Institutionen 
är gemen-
sam för 
Stockholms 
univer-
sitet och 

Till minne av…
Gerd B. Arfwedson – förgrundsgestalt inom didaktik 

En komparativ studie av pedagogiska reform-
rörelser i USA och Tyskland från 1890-talet till 
1930-talet. 

Det är med stor saknad vi minns Gerd Ar-
fwedson. Hon var en god kollega, både otro-
ligt beläst och lärd och samtidigt djupt enga-
gerad i lärares vardagliga arbete. Under hela 
sitt yrkesliv värnade hon om betydelsen av 
lärarerfarenhet för en god undervisning, men 
krävde också kunskap och reflektion. Hon 
hade stor arbetskapacitet och delade gärna 
med sig av sin beläsenhet om undervisningen 
ur ett didaktiskt perspektiv. 

Gerd Arfwedsons gärning lever vidare i 
den utveckling som skett av didaktisk forsk-
ning i Sverige och hennes gärning förknippas 
med en teoretisk pregnant och praktiknära 
forskning. Vi kommer alltid att minnas hen-
nes pionjärarbete för att etablera didaktiken, 
både som praktisk kunskapsutveckling och 
forskningsfält i Sverige.

Ulf P. Lundgren, professor i pedagogik
Ingemar Nilsson, f.d. lektor i pedagogik
Staffan Selander, professor i didaktik

Gerd B. Arfwedson, född den 10 september 
1932, avled den 14 februari 2009. I samband 
med 1977 års högskolereform blev all lärarut-
bildning en del av högskoleväsendet. Detta 
innebar krav på forskningsanknytning och 
forskning i anslutning till lärarutbildningarna. 
Gerd Arfwedson kom i den utveckling som 
följde, tillsammans med sin make Gerhard, att 
bli förgrundsgestalt för utvecklingen av didak-
tik som forskningsområde och som ämnes-
område inom lärarutbildningen. Hennes pro-
duktion av litteratur inom området var omfat-
tande och djup. Gerd skrev flera böcker inom 
serien DIDACTICA och ett antal undervisnings-
häften i serien Häften för didaktiska studier. 
Under sina år vid den vid före detta Lärarhög-
skolan i Stockholm var Gerd med om att bygga 
upp ”Didaktikcentrum”, som blev en källa till 
fortbildning för olika lärarkategorier. 

Gerd var också väl orienterad om didakti-
ken i andra länder. Gerd Arwedson översatte 
standardverket av Herwig Blankertz Didakti-
kens teorier och modeller, som kom att få en 
betydelse för utvecklingen av forskningsfäl-
tet. Hon disputerade på den imponerande 
avhandlingen Reformpedagogik och samhälle. 

Pris till fjällrävens räddare 
Kungliga Vetenskapsakademien har 
utsett professor Anders Angerbjörn vid 
Zoologiska institutionen till mottagare av 
Sture Centerwalls pris, som delas ut till 
”personer som i naturskyddslagens anda 
gjort sig förtjänta om djurlivets fortbe-
stånd i Sverige”. Anders Angerbjörn är en 
av de drivande krafterna för att rädda fjäll-
räven i Skandinavien.

Årets bok om svensk historia
Boken ”Fraustadt 1706” har valts till 
Årets bok om svensk historia 2008. Det 
är Nättidningen Svensk Historias läsare 
som röstat fram Fraustadt 1706 bland åtta 
nominerade böcker. Bokens författare 
Oskar Sjöström är doktorand i historia vid 
Stockholms universitet.

Nya ledamöter i KVA  
Ylva 
Engström 
(bilden), 
professor i 
molekylär-
biologi vid 
Institutionen 
för mole-
kylärbiologi och funktionsgenomik, och 
Birgitta Bremer, professor Bergianus, 
har valts in i akademins klass för biolo-
giska vetenskaper.  Mats Larsson, profes-
sor i molekylfysik, har valts in i klassen för 
fysik. 

Topprankade kemister  
Under 2008 har en internationell expert-
panel utvärderat svensk forskning inom 
oorganisk kemi. Två av de fyra forskare 
som får högsta betyg finns vid Stockholms 
universitet. Panelen har bedömt 29 forsk- 
argrupper som har finansierats av Veten-
skapsrådet. På den femgradiga betygs-
skalan får fyra svenska forskare högsta 
betyg (5) och deras forskning bedöms som 
”excellent to outstanding”. Av dessa fors-
kare finns två vid Stockholms universitet, 
Sven Lidin och Magnus Sandström. 
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KTH. Örjan Ekeberg ska till hösten åka 
till Vassar College i New York State. 
Stockholms universitet var därmed det 
enda lärosäte som fick med två kandidater.

Belönade för 30 år i statlig tjänst
Den 19 februari var det dags för årets belö-
ning av medarbetare vid universitetet som 
arbetat 30 år i statlig tjänst – och därmed 
visat ”nit och redlighet i rikets tjänst”. Som 
brukligt var det rektor som bjöd in till en 
mottagning i Spökslottet. I år var det 70 
medarbetare som fick ta emot antingen en 
guldmedalj, ett herr- eller damarmbandsur 
eller en glasskål av rektor Kåre Bremer. 
Det är något fler jubilarer än tidigare år 
och förklaras till stor del av att medarbe-
tare tillkommit från Lärarhögskolan.

Vid ceremonin skulle även Björn 
Wolrath ha tilldelats Stockholms univer-
sitets guldmedalj, men kunde inte närvara 
på grund av sjukdom. Björn Wolrath var 
aktiv i studentkåren på 1960-talet och är 
pol.mag. vid universitetet. 1994–2000 var 
han ledamot av universitetsstyrelsen och 
han sitter nu i universitetets placeringsråd 
och är ordförande i holdingbolaget. 
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Marie Sandström och Kåre Bremer  är eniga om att beslut måste ta tid inom en organisation som ett universitet.

Dirigent för solister
Valla katter eller dirigera en orkester? Är det passande beskrivningar  
av ledarskap inom akademin? Vi samlade tre ledare på olika nivåer inom  
universitetet för ett samtal om akademiskt ledarskap.

Marie Sandström: Jag tillhör de ofrivilliga 
ledare som universitetet är fullt av. Jag kom 
hit för att forska och undervisa. Efter en tid 
som facklig representant i institutionsstyrel-
sen blev jag tillfrågad om att bli biträdande 
prefekt och är i dag prodekan. Därmed har 
jag provat på olika typer av ledarskap. Vid 
institutionen är det ett mer påtagligt ledar-
skap och att bestämma, det är ”hands on”. 
Vid fakulteten handlar det mer om att ta 
fram riktlinjer och att fatta övergripande 
beslut. Relationen till arbetstagarna är inte 
lika tydlig på den nivån och det rör sig mer 
om att jämka ihop olika uppfattningar.

Lena Roxell: Ledarskap handlar om olika 
roller. Vid institutionen blir man chef över 
sina kolleger. Dessutom har man egentli-
gen ingen utbildning för att leda andra, i 
alla fall inte som studierektor. Det handlar 
istället ofta om att ta efter den som jobbade 
på tjänsten innan.

Kåre Bremer: Jag kom också hit för att ägna 
mig åt forskning och har inte erfarenhet av 
ledarskap utanför den akademiska världen. 
Den utbildning jag fått i ledarskap har varit i 
efterhand, när jag redan hamnat på en chefs-
post. Däremot har jag aldrig upplevt ledar-
skapet som en form av ”värnplikt”.

Lena Roxell: Med mina erfarenheter av att 
driva ett litet familjeföretag kan jag se likhe-
ter mellan det akademiska ledarskapet och 
att vara småföretagare. På båda håll är man 
nära sina medarbetare och har heller ingen 
speciell ledarskapsutbildning.
 Marie Sandström berättar om hur hon 
under slutet av sin utbildning arbetade på 
en tingsrätt och hur hierarkiskt det var på 
tingsrätten. 
 – Det var ett kollegialt beslutsfattande, men 
enbart för en viss krets. I Juridiska fakultets-
nämnden råder också kollegialt beslutsfat-
tande, men det inkluderar även studenterna 
och hänsyn tas till deras ståndpunkter. 
 ”Valla katter” är ett begrepp som ofta 
lyfts fram i diskussioner om akademiskt 
ledarskap, och så även i denna diskussion. 
Deltagarna känner igen sig i liknelsen men 
betonar samtidigt att i en organisation som 
ett universitet där det finns en hög kompe-
tens så blir det oundvikligt med jämkande 
och de understryker att man inte ska under-
skatta värdet av processerna.
 – Beslut ska få ta tid, jag gillar det! Men det 
är inte alltid roligt att vara chef då om man är 
otålig som jag är, säger Marie Sandström.

Lena Roxell: Man ska samtidigt ha i åtanke 

att vi är utbildade till ett kritiskt förhåll-
ningssätt.

Kåre Bremer: Om en fråga är låst brukar 
jag ofta ställa frågan – vad händer om man 
inte gör något? I vissa fall kanske det är så 
att man inte behöver fatta ett visst beslut 
mot någons vilja för omvärldsfaktorer gör 
att frågan ändå utvecklas i en viss riktning.
 Han tror det kan vara svårast för prefek-
ter att ta obekväma beslut
 – Det är beslut som ofta direkt berör kol-
leger, och det är oerhört svårt. Vi behöver 
utbilda våra prefekter mer i till exempel 
personalfrågor. Vi ska också tänka på att 
många prefekter har inte bett om att få detta 
uppdrag. Att vara prefekt tror jag är svårare 
än att vara dekan eller rektor.

Marie Sandström: Psykosocialt är det svårt 
att sitta mitt emot en människa i en utsatt 
position.

Har prefekterna de resurser de behöver?

Marie Sandström: En del institutioner lever 
med en organisation som är dimensione-
rad efter den arbetsbelastning som var för 
15-20 år sedan. Arbetsbördan har expan-
derat kraftigt de senaste åren och prefekten 
har en väldigt utsatt position. Ett annat pro-
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– Som rektor ägnar jag mig åt kommunikation. Jag talar med så många som möjligt  
och informerar om vart vi är på väg.

blem är att det ”institutionella minnet” kan 
försvinna när en prefekt går i pension eller 
är borta en längre tid.

Kåre Bremer: Ja, vi har fått många nya påla-
gor. Men samtidigt finns ett manöverut-
rymme för prefekter att skapa en admini-
strativ bas – en prefekt bör inte försöka köra 
en institution på egen hand. Det ska även fin-
nas en plan för hur prefekten kommer till-
baka till sin forskning efter prefektskapet. 

Lena Roxell: Hos oss har vi en lednings-
grupp som möts varje vecka och där jag 
ingår. Nätverk är också viktiga för erfaren-
hetsutbyte. Jag ingår i ett för studierekto-
rer och där kan vi fråga varandra hur vi löst 
olika frågor.

Hur blir man en bra ledare?

Kåre Bremer: Man måste ha en bra idé om 
vart man vill att organisationen ska utveck-
las och vara proaktiv. Det gäller att sätta upp 
mentala mål och att kommunicera dem till 
organisationen. Löpande ärenden hör till 
chefsrollen, men inte till ledarrollen.

Lena Roxell: Lyhördhet är viktigt för en bra 
ledare, man måste ta till sig det som är bra.

Marie Sandström: Inställningen har ofta 
varit att man ska göra sina ”hundår” som 
prefekt. Men jag tycker det är naturligt även 
för en professor att utöva ledarskap. Det är 
klart jag har en agenda jag vill driva. Men 
det som stimulerar mig är att jag inte kan 
bestämma ensam – det är en del av charmen 
med ledarskapet här.

Kåre Bremer: Detsamma gäller för mig som 
rektor. En annan egenskap hos en bra ledare 
är att inte fördjupa sig i de negativa aspek-
terna. Spendera din tid på att lösa proble-
men men inte på att prata om dem.

Marie Sandström: Vi är dåliga inom akade-
min på att uppmärksamma någon som gör 
något bra. Det behövs inte så mycket, det 
kan räcka att säga grattis när man möter en 
person i korridoren.

Lena Roxell: En annan aspekt är att följa 
upp nya doktorander som har börjat under-
visa och coacha dem.

Kåre Bremer: Som rektor ägnar jag mig åt 
kommunikation. Jag talar med så många 
som möjligt och informerar om vart vi är 
på väg.

Finns skillnader mellan manligt och 
kvinnligt ledarskap inom akademin?

Marie Sandström: Vi avspeglar hierarkin 
inom samhället så varför skulle det inte vara 
så även här? Jag är så kallad kvotkärring och 
störs inte av det. Principen borde vara enkel: 
Om en man nomineras till en post ska även 
en kvinna nomineras. Det kan innebära att 
kvinnor ”överutnyttjas” men om man inte 
ställer krav blir det ingen förändring. Denna 
särbehandling är nödvändig under en över-
gångsperiod.

Kåre Bremer: Könsobalansen kommer att 
rätta till sig, men det tar tid om vi inte dri-
ver på utvecklingen.

Lena Roxell: Vi måste ständigt tänka på 
detta. Satsningen på kvinnliga gästprofes-
sorer var viktig för oss då vi fick kvinnlig 
förebild. På vår institution har vi ingen pro-
fessor som är kvinna, ännu.

Dirigent för solister
Marie Sandström: Inom akademin är alla 
solister. Ledaren måste då agera dirigent 
för en orkester. Medarbetarnas kompetens 
är den enda egentliga tillgång vi har och då 

måste vi få alla att spela någorlunda i takt. 
En stor fördel i den här organisationen är att 
vi är vana att få vår forskning ifrågasatt och 
lärt oss att kämpa med argument. Vi är duk-
tiga på att skilja på sak och person.

Lena Roxell: Här har vi en skillnad mot ett 
företag. Där är man van vid att alla går åt 
samma håll.

Vad vill ni säga till blivande ledare?

Kåre Bremer: Det finns oerhört mycket man 
kan göra. Det går att driva frågor och det är 
oerhört intressant.

Marie Sandström: Det finns möjlighet att 
göra saker. 

Lena Roxell: Och är det egentligen fel att 
säga att man tycker om att bestämma olika 
saker?

Marie Sandström: Jag gillar tanken på 
”ledare mot sin vilja”. Det indikerar att 
man inte blir ledare främst för sin egen 
skull utan för att man drivs av en 
vision. Men hur kul är det egentligen 
att enbart bestämma? Jag vill samtidigt 
utvecklas och det är något man gör i den 
här organisationen. Vallar vi katter så är 
det i alla fall intelligenta katter! n
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MEDVERKANDE:

Lena Roxell: Forskare och studierektor vid Krimino-
logiska institutionen. Även delägare i ett familje-
drivet båtvarv.

Marie Sandström: Professor och prodekan vid Juri-
diska fakulteten. Tidigare biträdande prefekt vid 
Juridiska institutionen.

Kåre Bremer: Professor och rektor för Stockholms 
universitet. Tidigare bland annat prefekt och 
dekan vid Uppsala universitet samt huvudsekrete-
rare vid Vetenskapsrådet.

Lyhördhet är viktigt, enligt Lena Roxell.
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I n February, Stockholm University submit-
ted its own internal evaluation to the Swed-
ish National Agency for Higher Education 
(HSV). Previous evaluations have shown 
that the University’s study programmes 
maintain high quality standards. In 2007, 
evaluations covering the previous six years 
demonstrated that out of the 90 study pro-
grammes that were rated as good, 24 were 
provided by Stockholm University. This is 
more than twice as many as any other higher 
education institution in Sweden. Now it is 
being evaluated whether the University has 
effective quality assurance procedures. The 
University has been criticised in this area in 
the past. In evaluations carried out in both 
1997 and 2001, the need for coordinated, 
comprehensive management of the Uni-
versity’s quality assurance procedures was 
expressed. The current quality system was 
introduced in 2007, and involves long-term 
planning, annual action plans and moni-
toring of objectives. This is the system cur-
rently being reviewed by the HSV to eval-
uate the whole University’s quality assur-
ance procedures. 

In May the University will be visited by a 
panel of assessors, who will produce a report 
in June. This report will be used by the HSV 
in the autumn as the basis for its assess-
ment of whether the University’s quality 
assurance procedures should be awarded 

the grade A (good quality assurance proce-
dures which indicate that there is an effec-
tive system in place), B (acceptable qual-
ity assurance procedures with areas that 
need improvement) or C (measures must 
be taken within a year). The seven criteria 
which form the basis for the assessment 
are active, ongoing quality assurance proce-
dures, systematic inspections and reviews 
of the study programmes, assessment and 
examination of students, skills and profes-
sional development of the staff, the learn-
ing environment, resources and support 
for students, collecting and using key fig-
ures (for example the number of applicants 
per place and the average study period) and 
information for the general public. I believe 
we are in a good position in all these areas, 
and that the assessment will corroborate 
this view. 

The main challenge facing us is an issue 
that has now come to a head: is it possible 
to manage a large, decentralised university 
using central management documents con-
taining instructions on monitoring, quality 
assurance and responsibilities? In order to 
give a positive answer to this question, it 
is essential for the departments to be fully 
familiar with the plans and for the plans to 
be living documents, because it is in the 
departments that the majority of the qual-
ity assurance procedures take place. 

The five units selected for special review 
in the evaluation of Stockholm Universi-
ty’s quality system are: French, mathe-
matics and science education, the law pro-
gramme, psychology and the urban and 
regional planning programme. The pur-
pose of the review of these areas is not to 
evaluate the areas themselves, but to inves-
tigate how the University’s overall quality 
assurance procedures are implemented 
in the departments. A system can only be 
described as a system if it consists of a series 
of coherent parts. Personally, I am confident 
that the repeated work on action plans has 
been taken on board by the departments 
and become an integral part of their activ-
ities. However, this did not 
happen on its own. 
Ultimately it is the 
people in informal 
and/or formal lead-
ership roles who 
translate,   imple-
ment, drive and fol-
low up the Universi-
ty’s central visions and 
objectives. n

Lena Gerholm,  
Pro Vice-Chancellor  
prorektor@su.se

Leadership and quality

Managing a strong-willed team
A number of higher education institutions 
in the Stockholm area are collaborating on 
a leadership programme. The most com-
prehensive initiative, Morgondagens Akad-
emiska Ledare (academic leaders of the 
future), took place for the third time last 
autumn. In personal coaching sessions, 

lectures and group activities, the partici-
pants discussed a number of subjects rang-
ing from gender issues and organisational 
structures to leadership. 

Torun Lindholm (picture), director of 
studies for the research study programmes 
in the Department of Psychology, is one of 
the people involved in the programme. For 
her, it was very important to be able to dis-
cuss gender issues. Before the course, she 
had a stereotypical idea of what a leader 
should be like.

“I have always had the image of a leader 
being a man, and this made it very difficult 
for me to identify with the role of leader. 
During the course, I learnt to start from 
within myself,” says Torun Lindholm, and 
explains that images of this kind can be one 
of the reasons why women are often ambiv-
alent about taking on management roles.

Stockholm University’s range of leader-
ship programmes is also targeted at other 
staff members besides heads of depart-
ment. Middle managers can find out more 
about how they should act and take the 
opportunity to make contact with col-
leagues in the same situation. Seminars 
are also arranged for management teams. 
The fourth category of study programmes 
and seminars organised by the Human 
Resources Office is aimed at the leaders of 
the future. For those who want to cover 
specific areas in more depth, there are also 
courses on the working environment and 
on planning meetings, among other things. 
More information about these courses can 
be obtained from the Human Resources 
Office. Contact Lennart Söderberg.
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compensation for basic health and fitness 
activities, primarily some form of exercise. 
Examples of basic health and fitness activi-
ties include aerobics, weight training, spin-
ning, bowling and racket sports, such as 
tennis and badminton. Team sports such 
as football and handball are also included. 
The cost of a season ticket lasting a month, 
a term or a year for such activities will be 
reimbursed. Employees are free to spend 
this money at the gym or sports centre of 
their choice. They can also have the cost 
of basic training equipment and clothing 
reimbursed. Sportswear must be purchased 
at the SU store and display the University 
logo. Receipts for spending on health and 
fitness must be presented at the employee’s 
department or an equivalent organisation. 
Reimbursements are restricted to a maxi-
mum of SEK 1,000 per person per year. 

For more information contact the 
Human Resources Office.

Drop in for occupational  
health care
The occupational health care service at 
Stockholm University is run by Avonova 
Hälsa Stockholm, which also provides 
support for employees with work-related 
health problems.

“We have a drop-in clinic every Thurs-
day from 8.00 to 15.00,” says occupational 
health nurse Agneta Finnström. She or 
one of her colleagues can be found in the 
recently renovated room B 4117 in Södra 
Huset. They are generally the first point  
of contact for employees who need help.

Employees with a work-related com-
plaint which the nurse cannot resolve will 
be referred to the clinic in the Mörby Cen-
trum, where there are doctors, physiother-
apists, behavioural scientists and ergono-
mists who can provide different types of 
assistance.

Employees can seek occupational health 
care up to five times per year. They are also 
entitled to a maximum of five counselling 
sessions with a behaviourist/psychologist. 
This is free of charge for both the employ-
ees and their departments. For more infor-
mation contact the Human Resources 
Office. 

Svante Arrhenius 150th  
anniversary celebration 

Chemist and Nobel 
Laureate Svante 
Arrhenius was one 
of the greatest natu-
ralists of our times 
and one of the first 
scientists to dis-
cover the green-
house effect. Stock-
holm University cel-

ebrated the 150th anniversary of the birth 
of Svante Arrhenius on February 19 with a 
special event at the University’s conference 
centre, Aula Magna.

Svante Arrhenius became, in 1896, the 
first scientist to quantify the ability of car-
bon dioxide to lock in heat radiation, a 
process that has since come to be known as 
the greenhouse effect. In 1903 he became 
the first Swede to be awarded a Nobel 
Prize for his work in the field of chemis-
try. Together with Ostwald and van’t Hoff, 
Arrhenius is generally considered as one of 
the founders of physical chemistry.

Evaluating quality  
assurance procedures
In February, Stockholm University submit-
ted its own internal evaluation of its qual-
ity assurance procedures within the field of 
education. The Swedish National Agency 
for Higher Education (HSV) will use the 
evaluation to investigate how the Univer-
sity’s quality assurance procedures are 
organised, how they work and how they 
are reflected in the University’s activities. 
This means that the focus is on quality 
assurance procedures, not on the quality of 
the education itself. The University’s cen-
tral management documents are its long-
term plan and the action plan, which func-
tion as the overall management documents 
for internal quality assurance procedures. 

The four faculties and the five units for 
special review at the University have also 
submitted their own evaluations of their 
internal quality assurance procedures to 
the HSV. These describe how the Univer-
sity’s overall quality assurance procedures 
are implemented within the organisation, 
for example, examinations and support for 
students and collecting information about 
the quality of the study programmes.

A panel of assessors will visit the Uni-
versity from 11 to 15 May. The report pro-
duced by the panel of assessors will form 
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the basis for the HSV’s decision during the 
autumn on whether Stockholm University 
has credible quality assurance procedures. 

Stolen Darwin book returns  
to Stockholm University 
This year marks the 200th anniversary of 
the birth of Charles Darwin, as well as the 
150th anniversary of his groundbreaking 
work ”The Origin of the Species”. Stock-
holm University Library is celebrating a 
different kind of Darwin-related event  
– the return of a stolen first edition of Dar-
win’s book, ”The Descent of Man and 
Selection in Relation to Sex”, which was 
offered for sale on a web-based auction site 
in the USA. Following discussions between 
legal representatives the book was recently 
returned to the University, having been 
missing since 1985. ”This book is not only 
extremely valuable because it is a first edi-
tion; it contains a signed dedication from 
Darwin himself,” she said.

Health and fitness at work 
Following an agreement between Stock-
holm University and the trade unions, 
employees at the University who are paid a 
monthly salary have the right to one hour 
of health and fitness activities per week 
during paid working hours. Employees 
who do not work full time are entitled to a 
period equivalent to their working time in 
percent. Active research students, regard-
less of their type of funding, are also cov-
ered by the health and fitness agreement.

On presentation of a receipt, employ-
ees at the University are also entitled to 
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Forskning var ett begrepp som jag hade en 
mycket dimmig föreställning om och som 
absolut inte föresvävade mig för egen del 
när jag skrev in mig vid Stockholms hög-
skola höstterminen 1953. Målet var en fil.
mag. med sikte på lärarjobb, något som jag 
med viss bävan tänkte mig möjligen klara 
av. Okunnig om att högskolan erbjöd kur-
ser i spännande ämnen som inte fanns på 
skolschemat bestämde jag mig för svenska 
och engelska, som jag hade haft en del 
framgång med i skolan.

1955-56 läste jag tvåbetygskursen i nord-
iska språk. Det var det ämne som jag hade 
väntat mig minst av och för det mesta tyckte 
jag att det var lite småtråkigt. Ändå skulle 
det året ge mig mina första aningar om 
tjusningen med forskning. En av de första 
veckorna berättade Carl Ivar Ståhle, nybli-
ven professor, fängslande om sina studier 
av ortnamn. När han beskrev hur han cyk-
lade till Salem en vår och konstaterade en 
riklig förekomst av slån, vilket bekräftade 
hans teori om namnets uppkomst, fick jag 
en glimt av verkligheten bakom språkhisto-
rien som jag aldrig glömmer.

Sluttentan i ämnet ägde rum i juni. Så 
nervös har jag aldrig varit (utom möjligen 
när jag tog körkort året innan). Jag skulle 
infinna mig hemma hos den gamle aka-
demiledamoten Elias Wessén, som snart 
skulle pensioneras. Det var en vänlig men 
mycket formell man, oerhört lärd. Han ver-
kade ha förlorat all insikt om vad som kunde 
vara svårt eller lätt för en student i tjugo-
årsåldern. Några ganska triviala kommen-
tarer från mig verkade imponera, men han 
var skakad över min okunnighet om kniviga 
problem i till exempel fornsvenskans fono-
logi. Särskilt upprörd blev han när jag inte 
förstod vilken typ av inhägnad som avsågs 
i en mening i en landskapslag och utbrast 
”Ni är inte tillräckligt nyfiken!”. Det tog mig 

hårt; jag fick en ny påminnelse om vikten 
av språkets anknytning till verkligheten och 
bestämde mig för att bli väldigt nyfiken.

Efter några års trevande och ganska 
olyckliga försök som lärare i grundskolan 
bestämde jag mig för att börja “lissa” i eng-
elska. Målet var fortfarande inte en karriär 
som forskare utan möjligheten att bli lektor 
på något gymnasium och bara få undervisa 
snälla och intresserade elever.

Kartläggning av dialekter
Efter avklarade läskurser skulle jag hösten 
1966 ta itu med avhandlingen, min första 
och som jag trodde enda insats som forsk-
are. Men vad skulle jag skriva om? Mina båda 
professorer (lärda filologer enligt den gamla 
skolan) ville träffa mig för att dryfta möjliga 
ämnen. Den ene, formell liksom Wessén, 
kom med ett förslag som han presenterade 
på ett ganska tvetydigt sätt: ”Jag har legat 
hela natten och funderat på olika kroppsde-
lar”. Han var en framstående namnforskare 
och det han tänkte på var hur benämningar 
på kroppsdelar som huvud, näsa, hals med 
mera har haft för betydelse vid uppkomsten 
av ortnamn. Min omedelbara reaktion var 
att det lät som ett ovanligt töntigt ämne 
men jag lovade fundera på det.

Någon vecka senare hade vårt semina-
rium för ovanlighetens skull en gästförelä-
sare från Storbritannien, professor Harold 
Orton från Leeds. Han berättade entusias-
tiskt och medryckande om sitt pågående 
stora projekt The Survey of English Dialects, 
en kartläggning av traditionella dialekter 
på den engelska landsbygden. Vi fick lyssna 
till några exotiska smakprov på de hundra-
tals bandupptagningar som utförts. När vår 
gäst avslutade med en vädjan om hjälp med 
transkription av det stora materialet från 
någon student som samtidigt skulle kunna 
basera ett vetenskapligt arbete på data från 

Hur jag började 
syssla med forskning

Leeds, bestämde jag mig direkt. 
Två veckor senare befann jag mig i ett 

dimmigt yorkshire och placerades i ett 
rum med skylten ”Visiting Scholar”, litet 
pinsamt till att börja med eftersom jag 
inte begrep mycket av de inspelningar jag 
skulle arbeta med. Det tog mig sju mödo-
samma år att slutföra arbetet, men jag har 
aldrig ångrat mig. Jag fick ta del av berät-
telser om människor, traditioner och arbete 
på ett språk som var helt nytt för mig. Det 
har berikat mitt liv och jag slutar aldrig att 
förundra mig över engelska språkets otro-
liga variation, som jag än i dag fortsätter 
att utforska.

För övrigt arbetar jag just nu tillsammans 
med en skotsk kollega på en kartläggning 
av ortnamn bildade på benämningar av 
kroppsdelar – också det ett verkligt spän-
nande ämne! n
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