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40 år efter ockupationen 
Fler sökande till hösten
Kunskap utifrån

Forskare som  
påverkar samhället



En vår fylld av 
spännande  
institutionsbesök 

Terminen är snart slut. Jag blir lika överraskad varje gång i månads-
skiftet maj/juni, eller november/december, att den gått så fort. Nu 
är det tid att fundera och glädjas över det goda som inträffat och 
uträttats under terminen. Det är bättre än att fördjupa sig i even-
tuella motgångar och sådant som inte hunnits med. Till glädje 
ämnena hör det ökade söktrycket till höstens utbildningar. Det har 
stigit med i genomsnitt cirka 20 procent utöver tillskottet av lärar- 
utbildningssökande. Intresset för våra utbildningar har ökat inte 
minst från utländska studenter. 

Ett enormt arbete är nedlagt på att genomföra Bolognapro-
cessen och ett lika stort arbete pågår med integreringen av lärar- 
utbildningen i universitetet. Min termin började med besök på de nya 
utbildningsvetenskapliga institutionerna. Jag har också träffat Lärar-
utbildningsnämnden och vid universitets- och fakultetsledningarnas 
internat i april var just lärarutbildningen ett huvudtema i diskussi-
onerna. Vi har mycket kvar att göra, men om man tänker ett år till-
baka i tiden så är också väldigt mycket uträttat. 

Efter januari månads besök på de nya institutionerna har terminen 
fortsatt med besök på alla humanistiska och samhällsvetenskapliga 
institutioner. Det har varit roligt att se hur institutionsledningarna 
tagit fasta på universitetets verksamhetsplan 2008 och reflekterat 
över den egna institutionens position i tabellerna i uppföljningen av 
2007 års verksamhetsplan. Vi är på god väg att förbättra oss i flera 
avseenden på väg mot det mål vi satt upp i universitetets vision för 
framtiden. 

Vi har inte fått veta så mycket om framtiden från den poli-
tiska ledningen. Där väntar vi på besked om enprocentsmålet för 
forskningen, studentpengen till grundutbildningen, studieavgift- 
er för utländska studenter med mera. Det är politiska beslut som 
betyder mycket för vår framtida ekonomi. Vi får återkomma 
till vid årets höstupptakt 3 september då stats- 
sekreterare Peter Honeth har lovat att medver- 
ka. Nu är det snart tid för ferier och sem- 
ester, kanske också eftertanke och arbete med 
egna forskningsprojekt. Trevlig sommar! n

Kåre Bremer, rektor
rektor@su.se

Omslagsbild: Madeleine Leijonhufvud fortsätter att vara aktiv i rättsdebat-
ten även efter sin pensionering. Foto: Orasis Foto/MÅ.
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Håkan Andersson som arbetar med risk-
bedömningar på Swedbank fick ett spän-
nande telefonsamtal för två år sedan. En 
tidigare kollega från Matematiska institu-
tionen frågade om han skulle vara intresse-
rad av att bli adjungerad professor vid Stock-
holms universitet.

– Jag har trivts väldigt bra inom akade-
min och det här var en utmärkt möjlighet att 
få en fot tillbaka i forskningen igen. 

Han disputerade vid institutionen i slutet 
av 90-talet och har sedan dess arbetat med 
matematiska modeller inom allt från krypto- 
logi på Försvarets radioanstalt till energi-
handel på Vattenfall. Sedan några år arbe-
tar han med riskhantering på Swedbank och 
försöker förfina de modeller som används 
för att beräkna risker vid utlåning. Bland 
annat måste de anpassas till nya marknader 
som banken expanderat på i Östeuropa. 

Swedbank finansierar nu en professors-
tjänst till 20 procent så att Håkan Andersson 
kan tillbringa en dag i veckan på institutio-
nen i Kräftriket. Hans forskning om risk-
modeller närmar sig bland annat matema-
tiken för att beskriva hur smittsamma sjuk-
domar sprids. 

– Största faran för en bank är kreditris-
ken att förlora pengar som man lånat ut. Blir 
det dåliga tider kan förlusterna bli väldigt 
stora, eftersom effekterna ”smittar” och gör 
att allt fler får svårt att betala sina skulder. 

Förutom att ägna sig åt egen forskning 
lägger Håkan Andersson tid på att hand-
leda två doktorander, varav en delvis finan-
sieras av Swedbank. 

Kunskap utifrån 
stärker universitetets 
forskning
 
Finansmatematik och forskning om missbruksvård. Det är exempel på  
områden inom universitetet som blivit starkare med hjälp av professorer  
som även är aktiva utanför akademin. Att knyta till sig forskare utifrån kan 
gynna alla inblandade, såväl institutionerna som de externa arbetsgivarna. 

Adjungeringen ger Håkan Andersson möjlighet att fördjupa sin forskning vid 
Swedbank. u
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Tom Britton leder Avdelningen för mate-
matisk statistik och var den som ringde sam-
talet för att pejla intresset för att bli adjung-
erad professor. Han är mycket nöjd med att 
arrangemanget gick att få i hamn gentemot 
både Swedbank och universitetet.

– Med de två doktorander som Håkan 
Andersson knutit till sig har vi nu fått en liten 
forskargrupp inom finansmatematik, ett av 
de hetaste områdena inom matematisk sta-
tistik. Kopplingen till banken är extra vär-
defull. Vi kan teorierna bakom olika risk-
modeller men vet mindre om hur de används 
och fungerar i praktiken. 

Bättre välkomnande
För att underlätta att fler adjungerade per-
soner knyts till universitetet ser dock Tom 

Britton utrymme för förbättringar. Kraven 
på kandidater är till exempel lika höga som 
om det gällt en vanlig professur. 

– Att kräva samma akademiska meriter 
är orimligt om man samtidigt vill att per-
sonen ska ha en omfattande erfarenhet från 
arbetslivet. Tolkar man regelverket bokstav-
ligt klarar extremt få kraven, vilket är synd 
eftersom adjungerade professorer kan bidra 
med mycket både för universitetet och sina 
arbetsgivare. 

Tom Britton ser dessutom gärna att uni-
versitetet blir bättre på att välkomna sina 
adjungerade professorer, till exempel genom 
att bjuda in dem till promotionshögtider. 

Håkan Andersson förklarar att Swedbank 
står för den största uppoffringen i arrange-
manget, både ekonomiskt och genom att 
behöva avvara den tid han lägger på forsk-
ningen. Men han ser samtidigt flera vinster 
för banken.

– I det dagliga arbetet med riskhante-
ring på banken har vi inget utrymme för att 
göra längre utredningar för att utveckla våra 
beräkningsmetoder. Nu kan jag bedriva dju-
pare forskning inom området och har även 
tillgång till nätverket av andra forskare på 
institutionen. 

Kontakten med universitetet kan också 
underlätta bankens rekrytering av nya per-
soner inom området. Och inte minst ger det 
en del status att ha en adjungerad professor.

Delad tid med Finland
Ett annat sätt att få in extern kompetens 
utifrån är att anställa gästprofessorer som 
institutionen själv finansierar på deltid. 
Kerstin Stenius är en av fem gästprofesso-
rer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. 
Med hjälp av pengar från Forskningsrådet 
för arbetsliv och socialvetenskap arbetar 
hon en vecka i månaden på forskningscen-
tret SoRAD inom socialvetenskaplig alko-
hol- och drogforskning. Motsvarande tid är 
hon tjänstledig från finska myndigheten Sta-
kes som är ett expertorgan inom social- och 
hälsovård. 

– Jag har under flera år haft återkom-
mande kortare och längre projekt ihop med 
SoRAD. Med gästprofessuren får jag en 
fastare grund för min forskning inom miss-
bruksvård.

Vid Stakes är Kerstin Stenius redaktör för 
Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift och 
ser att tidskriften vinner på att hon är gäst-
professor. 

– För mig som vetenskaplig redaktör är 
det viktigt att ha breda kontakter med forsk-
arvärlden och att själv kunna forska. 

Förutom att dela sin tid mellan Sverige 
och Finland ägnar sig Kerstin Stenius även 
inom sin forskning åt de två länderna. Hon 
driver bland annat ett projekt där lokal 
missbrukarvård i mindre svenska och fin-
ska samhällen sedan 1930-talet och fram 
till idag jämförs. Bland annat studeras hur 
Finland till skillnad från Sverige de senaste 
decennierna har valt att fasa ut tvångsvår-
den av missbrukare och istället betona fri-
villighet och individuellt ansvar. 

– Länderna har en lång gemensam his-
toria och liknande lagstiftning inom alko-
holområdet. Att jämföra dem ger därför 
unika möjligheter att till exempel studera 
hur beslut inom alkoholpolitik och miss-
bruksvård ger olika effekter beroende på 
när de införs. 

Börje Olsson, föreståndare för SoRAD, 
är väldigt nöjd med att ha kunnat knyta 
Kerstin Stenius till forskningen inom cen-
tret. 

– Gästprofessuren gör att vi kan säkra 
hennes plats här så att vi kan få del av hen-
nes värdefulla kompetens inom samhällsve-
tenskaplig och historisk alkoholforskning. 
Hon har också ett stort internationellt nät-
verk inom alkoholforskningen som hjälper 
till att sätta SoRAD och vårt arbete på kar-
tan i omvärlden. n

TExT: ANDREAS NILSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

ADjungErADE proFEssorEr

Humanistiska fakulteten –

Juridiska fakulteten 3

Naturvetenskapliga fakulteten 7

Samhällsvetenskapliga fakulteten 7

AFFiliErADE proFEssorEr

Humanistiska fakulteten 4

Juridiska fakulteten –

Naturvetenskapliga fakulteten 5

Samhällsvetenskapliga fakulteten –

gäsTproFEssorEr

Humanistiska fakulteten 3

Juridiska fakulteten 1

Naturvetenskapliga fakulteten 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten 5                                                       
Kerstin Stenius forskar om missbrukar-
vård både i Sverige och Finland.
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gästprofessorer och adjungerade profes-
sorer är etablerade metoder för att öka det 
vetenskapliga utbytet, både nationellt och 
internationellt. Nu satsar Stockholms uni-
versitet även på att knyta till sig välrenom-
merade forskare från andra universitet i 
form av affilierad forskare eller affilierad 
professor. 

Förra året beslutade rektor Kåre Bremer 
att det ska vara möjligt att affiliera profes-
sorer och forskare (och i undantagsfall även 
lärare) till universitetet. I de riktlinjer som 
antogs i februari i år står att anknytningen 
ska gagna såväl universitetet som den affi-
lierade forskaren/ professorn. En affilierad 
professor ska i normalfallet vara professors-
kompetent. Utgångspunkten är att anknyt-
ningen ska gälla för en längre tid, upp till tre 
år. Under den aktuella tiden förväntas forsk-
aren/professorn samarbeta med universite-
tet i olika sammanhang. Det kan exempelvis 
ske genom att hålla föreläsningar eller semi-
narier och delta i olika typer av konferen-
ser. Undantagsvis kan anknytningen avse 
en kortare period till exempel beroende på 
ett i tiden mer avgränsat projekt i universi-
tetets regi. Ett beslut om affiliering innebär 
inget ekonomiskt åtagande från universite-
tets sida.

Prefekt eller motsvarande har rätt att 
föreslå lämplig kandidat för affiliering.  
Förslaget ställs till fakultetsnämnden och 
ska bland annat innehålla cv och publika-
tionslista, det planerade samarbetet och för-
slag till periodens längd. Fakultetsnämnden 
beslutar om utnämning av affilierade forsk-
are (och lärare). Men för utnämning av en 
professor krävs rektorsbeslut.

– Jag hoppas att vi med detta system ska 
kunna knyta många framstående personer 
närmare universitetet. Det är ett bra sätt att 
intensifiera vår samverkan med det omgi-
vande samhället. Det är också ett sätt att visa 
vår uppskattning för dem som redan aktivt 
medverkar vid universitetet utan någon for-
mell anställning eller ersättning. 

Kåre Bremer tror att det finns många 
ämnen och områden som kan dra nytta av 

Affiliering ska främja utbyte
Ett ökat vetenskapligt utbyte. Det är tanken bakom  
satsningen som görs på affilierade forskare och 
affilierade professorer.

systemet. Vidare säger han att många av de 
nya gästprofessorerna kommer från utlan-
det. 

– Det blir ett verksamt instrument i vår 
strävan att göra universitetet mer interna-
tionellt.

Flera institutioner har redan använt sig av 
möjligheten till att affiliera professorer och 
forskare. Flest finns inom naturvetenskap, 
fem affilierade i mitten av maj, varav tre vid 
Institutionen för fysikalisk kemi, oorganisk 
kemi och strukturkemi. Samtliga fem inom 
naturvetenskap är anställda vid utländska 
universitet.

Naturvetenskapliga fakulteten har flest 
gästprofessorer, elva stycken. Och det är 
även inom naturvetenskap, och samhällsve-
tenskap, som det finns flest adjungerade pro-
fessorer, med sju vardera. Bland dem som 
är arbetsgivare, och därmed samarbets-
partner, för de adjungerade professorerna 
och gästprofessorerna hittar man till exem-
pel Fiskeriverket, Biovitrum, Kriminal- 
vårdsstyrelsen, Nobel Biocare och Försvars-
högskolan. Möjlighet finns även att adjung-
era eller ha gästanställning för andra kate-
gorier som lektorer och adjunkter. n

TExT: PER LARSSON

Adjungerad professor/forskare: Personen 
har sin huvudskaliga verksamhet förlagd 
utanför akademin och arbetar vid universi-
tetet på i normalfallet 10-20 procent av hel-
tid. I regel betalar huvudarbetsgivaren hela 
lönen. Maximal tid för en adjungering är 
sex år.

Affilierad professor/forskare: Person från 
annat lärosäte. Utgångspunkten är att 
anknytningen ska gälla för en längre tid, 
upp till tre år. 

Gästprofessor/forskare: Person som är an-
ställd av annan arbetsgivare, oftast annat 
lärosäte eller forskningsinstitut, och som 
har anställning vid Stockholms universitet 
under en begränsad tidsperiod, max fem år. 
Universitetet bekostar den del av anställ-
ningen som är vid universitetet.

PaperPlat och 
xbrane Bioscience 
får stöd 

Två nystartade företag vid Stockholms 
universitet får 300 000 kronor vardera 
i Vinnovas och Energimyndighetens 
VINN  NU-program. PaperPlat utveck-
lar en virtuell pappersmaskin och 
Xbrane Bioscience utvecklar system för 
produktion av membranproteiner.

VINN NU ska underlätta för nystar-
tade FoU-baserade företag att förbe-
reda och tydliggöra tidiga, kommersi-
ellt intressanta utvecklingsprojekt. På 
så sätt de kan utvecklas, finna en efter-
följande finansiering och på sikt bli 
framgångsrika svenska företag. Av de 
sju företag som under våren får del av 
VINN  NU finns två vid Stockholms uni-
versitet. 

PaperPlat utvecklar genom digitali-
sering av forskningsresultat en virtuell 
pappersmaskin, en simulator. Simula-
torn ger möjlighet att optimera pappers- 
och massatillverkningsprocessen vilket 
leder till minskade energi- och råvaru-
kostnader för kunden samt förbättrad 
kvalitet.

Bakom PaperPlat finns forskarna 
Vinicius Lobosco och Klas Samuelsson 
som bedrivit forskning inom detalje-
rad modellering av papperstillverk-
ningsprocessen respektive beräknings- 
matematik. Bolaget är ett av SU Innova-
tions inkubatorbolag som ingår i Före-
tagsprogrammet. Bolaget blev tidigare 
i vår ett av de 15 bolag som nomine-
rats som bästa nya företag i tidningen 
Metros tävling Metro Tech Challenge.

Xbrane Bioscience utvecklar sys-
tem för produktion av membranpro-
teiner. Den snabba utvecklingen inom 
bioteknik innebär att allt fler läke-
medel övergår från kemiska små-
molekyler till proteinbaserade läke-
medel. Proteinläkemedel uppskat-
tas bli den vanligaste typen av läke- 
medel i framtiden och därmed ökar be- 
hovet av effektiva system för att produ- 
cera proteiner. Företaget är en spin-off 
från Stockholms universitet. n

TExT: PER LARSSON
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Många sökande till höstens utbildningar
Ansökningarna till Stockholms universi-
tet har stigit med i genomsnitt cirka 20 pro-
cent utöver tillskottet av lärarutbildnings-
sökande sedan motsvarande period förra 
året. Drygt 51 000 personer har anmält 
intresse för de 1 061 olika utbildningar uni-
versitetet erbjuder via ansökningsportalen 
Studera.nu. Stockholms universitet är också 
det lärosäte i Sverige som flest sökande har 
angett som förstahandsalternativ. 

– En del av ökningen kan förklaras av att 
lärarutbildningen blivit en del av Stockholms 
universitet. En viktig aspekt är också att uni-
versitetet aldrig har erbjudit så många utbild-
ningar att söka som nu, 1061 olika alterna- 
tiv, säger Mattias Wickberg, vid Avdelningen 
för antagning och högskoleprov.

Juristutbildningen är det mest sökta pro-
grammet i hela landet med drygt 4 900 
sökande vilket är ungefär 12 procent fler än 
till höstterminen 2007.

Civilekonomprogrammet vid universite-
tet är den tredje mest sökta utbildningen i 
Sverige. Grundkursen i reklam och PR är 
också populär och söktes av över 900 perso-
ner. Kandidatprogrammen vid Institutionen 
för data och systemvetenskap lockade även 
många. Till höstterminen finns det över 800 
sökande till de 160 platserna på Data- och 
systemvetenskapligt kandidatprogram och 

nästan 750 sökande till de 110 platserna på 
Datorspelsutveckling. Det är en ökning med 
över 60 procent jämfört med hösten 2007.

Inför höstterminen har totalt cirka 
292 000 personer sökt till program och kur-
ser vid landets lärosäten. Det är 13 procent 
fler jämfört med förra höstterminen. En del 
av ökningen beror sannolikt på att kullen 
19-åringar är större i år och att det är fler 
utländska studenter som söker. Jämfört med 
förra hösten har det skett en ökning med 41 
procent när det gäller antalet sökande till 
civilekonomutbildningen. Ökningen kan  
delvis förklaras av att en ny civilekonom- 

examen införts vilket kan innebära att stu-
denter som redan tidigare påbörjat studier 
inom ekonomi söker sig till civilekonompro-
grammet för att kunna ta den nya examen. 

Det sker en rejäl ökning, 120 procent, 
i antalet sökande till de nya tvååriga mas-
terprogrammen. Däremot är det allt färre, 
30 procent, som söker de ettåriga magis-
terprogrammen.  Intresset för lärarutbild-
ningen fortsätter att sjunka. Jämfört med 
förra hösten har antalet sökande minskat 
med 16 procent. n

TExT: MARIA ERLANDSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

En nyligen genomförd enkät bland uni-
versitetets studenter visar att en majoritet 
är nöjda med sina studier. Det finns dock 
utrymme för förbättringar, framför allt när 
det gäller individuell återkoppling på studi-
erna, praktik och anknytning till närings-
livet.

Avsikten med studien är att följa upp mot-
svarande undersökning från år 2003. Det 
är naturligtvis viktigt att få ökad kunskap 
om förhållanden som kan utvecklas och 
förbättras och problem som kan avhjälpas, 
säger Anna-Karin Orsmark, utredare vid 
Planeringsenheten och ansvarig för under-
sökningen. Totalt 51 frågor ingick i enkäten 
som omfattade alltifrån lärarnas kompetens 
till tillgången till toaletter på campus. 

Av svaren framgår att en klar majoritet av 
studenterna – hela åtta av tio – är nöjda med 

Studenter nöjda – men efterlyser förbättringar
lärarnas ämneskunskaper. Det är positivt 
med tanke på att hela 93 procent anser att 
frågan är mycket viktig. Ett annat område 
där en majoritet är nöjda berör studiernas 
möjlighet att träna studenternas förmåga i 
skriftlig framställning.

Däremot tycker många att den individu-
ella återkopplingen på studierna brister. Ett 
annat område som det riktas kritik mot är 
stödet när det gäller livet efter studierna, 
framför allt med avseende på praktik där 
drygt hälften var ganska eller mycket miss-
nöjda. Anknytningen till näringsliv inom 
ämnesområde – exempelvis föreläsare och 
studiebesök – är en närliggande fråga där 41 
procent av studenterna uppger att de är gan-
ska eller mycket missnöjda, vilket kan stäl-
las mot att åtta av tio faktiskt anser att frå-
gan är mycket eller ganska viktig. 

– Generellt kan vi dock konstatera att en 
större andel av studenterna uppgav att de, 
som helhet, var nöjda med studiernas upp-
lägg och generellt med utbildningen vid uni-
versitetet än vad som var fallet år 2003, säger 
Anna-Karin Orsmark.

Undersökningen genomfördes genom en 
postenkät till 2000 studenter med propor- 
tionell representation från universitetets 
fyra fakulteter. Svarsfrekvensen låg på 37 
procent vilket inte är tillräckligt hög för 
att hävda att resultaten är statistiskt säker-
ställda.

– Svarsfrekvensen är inte optimal men vi 
bedömer ändå att resultaten är relevanta. De 
överensstämmer också väl med resultaten 
från 2003, säger Anna-Karin Orsmark. n

TExT: MARIA ERLANDSSON
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i början av april kom Högskoleverkets 
(HSV) utvärdering av de tjugosex läro- 
säten i landet som har lärarutbildning. 
Utvärderingen visade att många förbätt-
ringar skett inom lärarutbildningen sedan 
utvärderingen 2005 då hård kritik rikta-
des mot många lärosäten. Men även i den 
aktuella utvärderingen kvarstår kritik mot 
tio av lärosätena för att deras lärarutbild-
ningar inte lever upp till HSV:s krav. Lärar-
utbildningen i Stockholm tillhör dem som 
kommer väl ut i HSV:s aktuella utvärdering. 
Men frågan om hur en bra lärarutbildning 
ska utformas är ändå i högsta grad aktu-
ell i samhällsdebatten. Dessutom är lärar- 
utbildningen vid Stockholms universitet, 
som fram till årsskiftet bedrevs vid Lärar-
högskolan, den största i landet med sina över 
5 000 helårstudenter. 

Den 10 april ordnades en hearing om 
lärarutbildningen i Aula Magna. Inbjudna 
var bland andra lärare, studenter, myndig-
heter, organisationer och allmänhet. I pane-
len satt Lotta Edholm, folkpartistiskt skol-
borgarråd; Anders Gustavsson, ordförande 
i Lärarutbildningsnämnden vid universite-
tet; Harriette Persson, universitetsadjunkt 
vid universitetet och en av ”superlärarna” i 
tv-serien Klass 9A; Klara Frohm, lärarstu-
dent och representant för Stockholms uni-
versitets studentkår; Per Wadman, 1:e vice 
ordförande i Lärarnas Riksförbund och Eva-
Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet.

Moderatorn John Chrispinsson öppnade 
med att fråga hur allvarlig krisen är inom 
skolan och lärarutbildningen. De flesta i 
panelen underströk att bilden av kris är såväl 
sann som falsk.

– Genom åren har det ibland varit käm-
pigt att försvara lärarutbildningen. Men 
Högskoleverkets utvärdering visar även på 
många bra saker, många lärosäten har gjort 
förbättringar, sade Klara Frohm.

Lotta Edholm gladde sig åt att lärar- 
utbildningen i Stockholm inte tillhör dem 
som nu råkat ut för kritik och underströk 

Hearing om möjligheter 
med ny lärarutbildning
Tydligare koppling mellan didaktik och forskning och fler  
disputerade lärarutbildare. Det var några behov som lyftes  
fram i en hearing om den nya lärarutbildningen.

samtidigt betydelsen av sådana här utvär-
deringar. Hon varnade även för att det kan 
bli en förstärkande effekt när något skild-
ras som negativt i media. Det kan bli färre 
sökande och därmed lägre förkunskapskrav 
på dem som antas till lärarutbildningen. I 
slutänden kan det ge sämre lärare.

Eva-Lis Preisz riktade in sig på huvudkri-
tiken i utvärderingen, behovet av fler dispu-
terade som undervisar på lärarutbildningen 
och närmare anknytning till forskningen. 
Hon lyfte fram den utveckling som pågår 
vid Stockholms universitet med att knyta 
forskning och professionsutbildning när-
mare varandra som ett bra exempel – och 
något att sätta stor förhoppning till.

Lärarutbildningsnämndens ordförande 
Anders Gustavsson sade att problemen in- 
om skolan och lärarutbildningen ligger 
långt bakåt i tiden. Men samtidigt under-
strök han att det nu finns möjlighet att i 
Stockholm skapa en ny typ av lärarutbild-
ning som kanske kan fungera som modell 
för resten av landet.

För generell utbildning 
Panelen ansåg det vara svårt att sätta fingret 
på när i tiden det började ”gå fel” med lärar-
utbildningen och läraryrkets status sjönk. 
Flera orsaker lyftes fram. En var de nedskär-
ningar som gjorts inom skolans område. 
Flera i panelen pekade även på avskaffandet 
av speciallärarutbildningen och att lärarut-
bildningen därmed har blivit för generell.

Harriette Persson betonade behovet av att 
lyfta fram det fantastiska arbete som många 
lärare gör. Hon underströk även vikten av 
att öka förståelsen för den verklighet lärarna 
arbetar i – där till exempel elevers hem- 
förhållanden även kan återspegla sig i hur de 
fungerar i skolan. 

Enligt Harriette Persson ser många bra 
lärare sitt yrke som ett kall:

– Många lärare vill se människor växa 
och det är ett privilegium att få vara med då.

Hur bör då framtidens lärarutbildning se ut?
–  Det är viktigt att studenterna får 

ta del av aktuell och relevant forskning. 
Möjligheterna till verksamhetsförlagd ut-
bildning är också viktig. Höjd status och höjd 
lön är också viktiga, sade Klara Frohm.

Anders Gustavsson lyfte fram behovet av 
att lärarna kan behålla kontakten med sina 
lärosäten när de är yrkesaktiva och därmed 
kunna få vidareutbildning. Dessutom påpe-
kade han att duktiga lärare ska lyftas fram 
som förebilder för andra lärare och som 
kan inspirera nya sökande till lärarutbild-
ningen. n

TExT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Anders Gustavsson och Klara Frohm 
betonade kontakten mellan utbildning 
och yrkesliv.
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inom ramen för Lärarlyftet satsar reger-
ingen 3,6 miljarder kronor på fortbildning av 
lärare till och med 2010. Yrkesverksamma 
lärare erbjuds att gå en akademiskt kvalifi-
cerad fortbildning, med till stor del bibehål-
len lön. När Skolverket upphandlade kurser 
inför hösten 2008 var Stockholms univer-
sitet det lärosäte som fick flest – 35 kurser. 
Sista ansökningsdag för de kurserna var 27 
april och statistiken visar att närmare 600 
lärare sökte dessa kurser i första hand. Upp-
skattningsvis kommer cirka 20 kurser att 
starta till hösten. Några av de kurser som 
är mest attraktiva och hade det högsta sök-
trycket är Neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar och praktisk pedagogik, Läs- och 
skrivutveckling i ljuset av nyare forskning 
samt Matematik i grundskolans tidiga och 
mellanår. Yrkesverksamma lärare kan inom 

Stort intresse bland  
lärare för kompetensutveckling

ramen för Lärarlyftet även läsa universite-
tets ordinarie fristående kurs. 

Stockholms universitet har också behörig-
hetsgivande utbildningar inom Lärarlyftet, 
som ULV – Kompletterande utbildning för 
personer med utländsk lärarutbildning och 
VAL – Vidareutbildning av lärare utan lärar-
examen. Syftet med ULV 3 är att ge personer 
med utländsk lärarutbildning formell behö-
righet att undervisa i Sverige (behörighets-
bevis eller svensk lärarexamen). I VAL kan 
redan yrkesverksamma lärare komplettera 
sin utbildning till en formellt behörighetsgi-
vande lärarexamen. Till båda dessa projekt 
har Stockholms universitet flesta sökande i 
landet inför hösten. Av de totalt 201 natio-
nellt sökande tillULV3 sökte 112 till universi-
tetet och troligtvis kan drygt 80 antas. Av de 
cirka 700 nationella sökande till VAL sökte 

knappt 200 till universitetet och troligen 
kan 50 av dessa antas. 

I höst startar tre forskarskolor i utbild-
ningsvetenskap vid Stockholms universitet. 
Forskarskolorna vänder sig till yrkesverk-
samma lärare som ska gå utbildning på fors-
karnivå på 80 procent och arbeta i sin skola 
20 procent. De forskarskolor som univer-
sitetet ansvarar för är inom läs- och skriv- 
utveckling (15 doktorander), geografi, natur-
kunskap, fysik och kemi (10 doktorander) 
samt teknik (15 doktorander).n

TExT: PER LARSSON

 
u www.su.se/lararlyftet

under våren har Stockholms universi-
tet genomfört en samordnad image- och 
rekryteringskampanj med annonsering i 
tidningar, i tunnelbana, på bussar och på 
Internet. Syftet har varit att öka känne- 
domen om samt stärka attityden till univer-
sitetet, bland presumtiva och befintliga stu-
denter, och därigenom öka antalet sökande 
till universitetets utbildningar.

Under andra halvan av april genomfördes, 
på uppdrag av Kommunikationsenheten, en 
kampanjmätning. 300 personer, fördelat på 
två målgrupper om 150 personer vardera, 
har svarat på frågor om kampanjen. Det 
rörde sig om blivande respektive befintliga 
studenter vid Stockholms universitet i åldern 
19–35 år boende i Mälardalen.

Totalt 86 procent av de tillfrågade an-
ger att de sett reklam från något läro-

Bra betyg för 
universitetets 
kampanj

säte senaste månaden och att det främst 
är från Stockholms universitet och KTH. 
När respondenterna fått se de ”maskerade” 
reklamenheterna har en hög andel uppfat-
tat att Stockholms universitet står bakom 
dem.

Drygt sju av tio instämde helt i att rekla-
men ”gav mig en positiv bild av denna hög-
skola/universitet”, ”känns trovärdig”, ”är 
intressant” samt ”skapar uppmärksamhet”. 

En knapp majoritet ansåg att reklamen 
stämde överens med deras bild av Stock-
holms universitet. De tillfrågade ansåg 
vidare att reklamen främst förmedlade bud- 
skap om hög kvalitet på utbildning och 
forskning samt om en öppen kreativ miljö. 
Totalbedömningen visar att reklamen fick 
högt betyg. Totalt ansåg 66 procent av de 
tillfrågade att den är ”ganska bra” eller 

”mycket bra”, vilket är mycket bra för en 
reklamkampanj. På frågan om vad som 
utmärker Stockholms universitet svarade 25 
procent stort kursutbud och bredd. Vidare 
hade var femte blivande student besökt eller 
planerade att besöka universitetets webb till 
följd av kampanjen.

Marie Jackalin på Kommunikations- 
en-heten glädjs åt att antalet besök på studen-
tingången på www.su.se har ökat med 50 pro-
cent jämfört med april 2007 (den ingången 
har använts som kampanjwebb). Antalet 
sökande till universitetet har även ökat med 
22 procent jämfört med höstterminen 2007 
(efter att siffrorna på sökande till lärar- 
utbildningarna räknats bort). Kampanjen 
kan, enligt henne, ha varit en bidragande 
orsak. n

TExT: PER LARSSON
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Flytande kväve fascinerade  
förortselever på besök

Från början råder en avvaktande stäm-
ning bland eleverna, som precis har kommit 
med tunnelbanan till universitetet. Men när 
marinbiologen Caroline Raymond berättar 
att hon nyligen tillbringade tre månader på 
afrikanska Zanzibar, wow, går dagens förs- 
ta sus genom niondeklassarna.

Universitetets mångfaldssatsning, Stock-
holms universitet för alla, innebär dels att 
studenter besöker högstadieklasser från 
förorter med låg andel akademiker, dels att 
högstadieklasserna gör studiebesök vid uni-
versitetet. Den här eftermiddagen har tret-
ton elever i Akallaskolans klass 9B kommit i 
sällskap med två klassföreståndare. Två stu-
dentinformatörer, Caroline Raymond och 
Cagla Kucukgöl, guidar och berättar.

Efter en kort introduktion är det dags för 
tipspromenad. Eleverna delas in i grupper 
och får på egen hand ta reda på svaren på sju 
frågor, bland annat vilka Nobelpristagare 
som skrivit sitt namn i Aula Magna och vad 
man läser i Arrheniuslaboratoriet. Sällan 
har uttrycket ”kalvar på grönbete” passat 
bättre då eleverna rusar fram över gräsmat-
tan och försöker bli färdiga först.

– Jag minns själv hur det var när jag var 
här med en klass. Allt var så stort, ett även-
tyr, berättar Cagla Kucukgöl medan vi står 
och väntar på grupperna att komma till upp-
samlingen utanför Allhuset. 

Cagla, som läser första året på juristlin-
jen och tidigare har studerat kriminologi, är 
uppväxt i Haninge. Hon kom själv på besök 
till universitetet under högstadiet. Numera 
ser hon sig som en förebild för dessa elever.

– Det är bra för dem att träffa en tjej med 
invandrarbakgrund från förorten som plug-
gar på universitetet. De ser att det går.

När eleverna svarat på alla frågor följer 
en kort rundvandring, först till biblioteket 
och sedan genom Södra huset där eleverna 
får kika in i en fullsatt föreläsningssal. Efter  
fikapaus får eleverna svara på några värde-
ringsfrågor om universitetsstudier.

Niondeklassarna har hunnit göra preli-
minära val till gymnasiet – frisör, ekonomi, 

Flytande kväve och gnistrande lågor fascinerade eleverna i 
Akallaskolans klass 9B när de besökte Stockholms universitet. 

estetisk linje är några av valen – men univer-
sitetsstudier ligger fortfarande långt fram i 
tiden. På frågan om det är bra att plugga 
blir det ändå ett unisont ja, och alla säger 
sig kunna tänka sig att läsa på universite-
tet. Frågan om varför man pluggar får ett 
mer könsbundet svar. Samtliga killar skulle 
göra det för att tjäna pengar. Tjejerna moti-
verar sitt ja med svar som ”för att få jobbet 
man vill ha” eller ”utan kunskap kommer 
man ingen vart”. Cagla och Caroline berät-
tar sen om den globala värld som universi-
tetet utgör och de talar sig varma för språk-
kunskaper, alltmedan eleverna lyssnar upp-
märksamt. 

Fyrkantiga såpbubblor
Efter prisutdelning är det dags för sista an- 
halten, Institutionen för fysikalisk kemi, 
oorganisk kemi och strukturkemi. Doktor-
anderna Ehsan Jalilian och Baroz Aziz möter 
i Arrheniusentrén. Efter en kort säkerhets-
instruktion får eleverna komma in i labbet. 
Iförda labbrock och skyddsglasögon får de 
på egen hand pröva på enkla experiment, 
bland annat att tillverka slime och att blåsa 
fyrkantiga såpbubblor. 

Vid ett dragskåp står doktoranden Sigita 

Urbonaite och fångar upp lite järnpulver på 
änden av ett sugrör. Hon blåser in pulvret i 
en låga, som gnistrar till som ett litet fyrver-
keri. Gör det igen, gör det igen, ropar kil-
larna runtom henne.

Stämningen stiger och ljudnivån likaså. 
Ehsan Jalilian fångar dock allas uppmärk-
samhet när han plockar upp platta bal-
longer ur en behållare. De har legat i flytande 
kväve, som har en temperatur på omkring 
tvåhundra minusgrader. Hänfört ser elev-
erna på hur ballongerna växer i takt med 
att luften inuti ballongerna värms och utvid-
gas. ”De blir bara större”, ”Åh, känn här, 
iskallt!” Och när en av eleverna får demon-
strera vad som händer när man kastar en 
apelsin, som också den har förvarats i den 
starka kylan, är klassens blickar fokuserade 
på den vitnade frukten som krossas i små 
delar som vore den glas.

Snart har tre timmar gått och det är dags 
att åka hem igen. Eleverna är synbart nöjda, 
i synnerhet med påhälsningen i kemilabbet. 
Även klassföreståndare Jan Brodin är glad. 

– Bara enstaka elever har föräldrar som 
gått på universitetet. Besöket är jättebra för 
dem att få en idé om vad det handlar om. n

TExT: HENRIK LUNDSTRÖM 
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Niondeklassarnas besök är en del i universitetets mångfaldssatsning.
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Erfarenheter från Afrika  
till nytta i undervisningen

i samband med att maken, Pierre Schori, 
2004 fick förfrågan om att bli FN:s speci-
elle sändebud i Elfenbenskusten bestämde 
sig Maud Edgren-Schori för att söka en 
tjänst som rådgivare i genusfrågor för FN:s 
utvecklingsorgan UNDP. Hon fick tjäns-
ten och blev därmed rådgivare i genusfrå-
gor för alla UNDP:s insatser i landet. Maud 
Edgren-Schori kom bland annat att jobba 
med internutbildningar, resursmobilise-
ring, policyfrågor och faktainsamling i ett 
land som var hårt drabbat av inbördeskrig. 
Situationen var värst för kvinnor och barn. 
Många familjer var splittrade och mödrar 
kunde ofta inte få hjälp och råd av sina möd-
rar i frågor om barn och hushåll. Ett exem-
pel är att unga mödrar inte kände till vilka 
livsmedel de skulle använda som ersättning 
när brist uppstod på de vanligaste närings-
källor – med följd att många barn blev fel-
närda. 

Maud Edgren-Schori jobbade 20 måna-
der i Elfenbenskusten. Hon beskriver arbe-
tet som både spännande och svårt. Under 
en period attackerades FN av rebellstyrkor. 
Hon var då inte själv i landet och tvingades 
under fyra veckor vänta på att få resa till-
baka till Elfenbenskusten.

När hon kom tillbaka till Sverige job-
bade hon ett halvår som lärare och interna-
tionell koordinator vid sin tidigare arbets-
plats, Institutionen för socialt arbete. Men 
viljan att använda kunskaperna inom soci-
alt arbete på den internationella nivån fanns 
kvar. I samband med att en internationell 
insatsgrupp med genusrådgivare, finan-
sierad av FN och organiserad av Norska 
Flyktingrådet, sattes upp sökte hon en 
tjänst. Och fick den. Tillsammans med tio-
talet andra experter från olika håll i världen 
ska hon med kort varsel kunna rycka ut till 
krisområden i världen och bistå regeringar 
och FN-organ med expertkompetens inom 
genusfrågor.

Maud Edgren-Schori blev ombedd att 
åka till Tchad men sade nej. Likaså att åka 

Maud Edgren-Schori tillhör en internationell grupp av genusråd- 
givare inom FN som åker till krisområden världen över. Erfarenheterna 
har hon stor nytta av i sin undervisning av blivande socionomer.

till Irak. Däremot tackade hon ja till ett upp-
drag på tre månader i Liberia. 

– Jag var sugen på att åka dit samtidigt 
som jag kände landet och behoven som finns 
där. Liberia har dessutom en kvinnlig presi-
dent, Ellen Johnson, som är Afrikas första.

Maud Edgren-Schori berättar att genus-
aspekten är oerhört viktig i Liberia. 70 pro-
cent av kvinnorna har blivit utsatta för 
någon form av våld och det finns en tydlig 
underordning av kvinnor.

Hennes tjänst var hos FN:s humanitära 
koordinator för landet och hon jobbade 
främst gentemot ministeriet för jämställd-
het och utveckling. Den främsta arbetsupp-
giften bestod i att ta fram en jämställdhets-
policy åt regeringen.

Ett av världens fattigaste länder
Liberia är ett av världens fattigaste länder. 
Vägnätet är dåligt, det är dåligt med vatten 
och läskunnigheten bland befolkningen är 
låg. Dessutom är våldskulturen utbredd och 
kvinnor har en underordnad ställning. Det 
tillhör vardagen att föräldrar bjuder ut sina 
döttrar till män i utbyte mot pengar eller 
hjälp med olika saker, något som är ett tyd-
ligt uttryck på hur utbredd fattigdomen är.

Maud Edgren-Schori var ute på ett par 
studieresor i landet. Ett bestående intryck 
är när hon träffade en grupp unga kvinnor 
som nyss hade lärt sig att läsa. 

– Det fanns en enorm glädje och befrielse 
bland dem av att äntligen kunna ta del av 
skriftlig information. Det är fantastiskt vad 
utbildning kan åstadkomma!

I vintras kom Maud Edgren-Schori till-
baka till Sverige. Sedan dess har hon hål-
lit en kurs i socialpolitik och föreläsningar 
om mänskliga rättigheter och internationellt 
socialt arbete.

– Det har känts oerhört roligt att ha den 
kursen. Jag har kunnat illustrera momenten 
om kränkningar av kvinnor och barn med 
de egna erfarenheter jag skaffat under mina 
internationella uppdrag. Kursutvärderingen 

har även visat att det varit uppskattat av stu-
denterna.

Maud Edgren-Schori har dessutom hål-
lit föreläsningar om internationellt socialt 
arbete på masternivå. I övrigt jobbar hon 
som internationell koordinator vid institu-
tionen. Till hösten kan hon tänka sig att åka 
på något kortare uppdrag igen. Det känns 
tillfredsställande att kunna jobba på det här 
sättet, säger hon.

– Jag har ett yrkesliv inom socialt arbete. 
Nu kom jag plötsligt i ett sammanhang där 
alla bitarna föll på plats och det blev en spän-
nande upplevelse. Tillfredsställelsen av att i 
praktiken få jobba med det jag lär ut känns 
som ett privilegium. n

TExT: PER LARSSON
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Våld mot kvinnor är vanligt i Liberia,  
säger Maud-Edgren Schori.
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stockholms universitet  
i den virtuella världen 
Mats Wiklund tar med studenterna på en resa i den virtuella 
världen för att lära dem hur communities interagerar. För att göra 
det har han köpt en bit land på planeten Calypso i Entropia Universe.

Mats Wiklund och hans studenter på 
Institutionen för data- och systemvetenskap 
(DSV) forskar om livet i ett annat universum 
– Entropia Universe. Det är ett on-linespel, 
utvecklat av företaget MindArk, som blan-
dar on-lineunderhållning, socialt nätver-
kande och e-handel i ett gigantiskt tredimen-
sionellt virtuellt universum. Efter nedladd-
ning av gratis programvara och skapandet 
av ett säkert konto kan användaren skapa 
en avatar – ett alter ego – som formas helt i 
enlighet med användarens önskemål beträf-
fande kön, utseende, hudfärg osv. Avataren 
transporteras sedan till den virtuella pla-
neten Calypso där äventyr och den sociala 
interaktionen med andra börjar. Sedan kan 
användarna delta i skapandet av en ny civi-
lisation, i utforskandet av hela kontinenter 
och i etableringen av nya communities och 
e-handel.

Med medel från DSV har Mats Wiklund 
tagit det ovanliga greppet att köpa en bit 
land på planeten Calypso till en kostnad av 
200 000 kronor. ”Vi är det första univer-
sitet som köper en bit land i ett spel, säger 
Mats Wiklund och förklarar att det ger 
dem större möjligheter att kontrollera de 
olika experiment i Entropia Universe som 

de deltar i. Skälet till att han valde Entropia 
Universe som studiematerial är helt enkelt 
för att han kunde köpa en bit land där, vilket 
till exempel inte går i det mer kända World 
of Warcraft. 

”Dessutom”, är Entropia Universe till 
skillnad från det omtlade Second Life vad 
vi kallar ett spel. Till exempel har Second 
life inga poäng, poängställningar, vinnare 
och förlorare, nivåer eller något av de vanli-
gaste karakteristika som finns i spel”, säger 
han. Enligt honom är MindArk hänförda av 
Stockholms universitets intresse i spelet och 
tyckte att det var fantastiskt.

Viktigt ur affärsperspektiv
Caesar Sima avslutar för närvarande sin 
master i Communication and Interaction 
Design. Han tycker att möjligheten att stu-
dera ett virtuellt universum är viktigt ur ett 
affärsperspektiv. 

– Jag är intresserad av gränssnittet av spel 
som Entropia Universe. Det är viktigt ur ett 
marknadsföringsperspektiv att förstå den 
här sortens spel och det möjliga inflytande 
det kan ha över vårt sätt att göra affärer. 
Att kommunicera i virtuella universum kan 
mycket väl bli en del av hur vi gör affärer. 

Mats Wiklund håller med och berättar:
– Vi har till och med lagt in en annons 

för institutionens kurser i vårt land, Shinook 
River. 

Med studenterna samlade på planeten 
Calypso där de genomför en rad uppgifter 
framtagna av Wiklund är det intressant att 
se hur sammankomsten av så många män-
niskor drog till sig intresse från andra spe-
lare utanför det samhälle Wiklund och hans 
studenter hade format. Under det att studen-
terna, i skepnad av avatarer, simmade över 
sjön följdes de av andra spelare som var 
nyfikna på det som hände. ”Det är inter-
aktion som det här som vi kan studera. Vi 
kan lära hur människor kommunicerar och 
interagerar”, säger Wiklund.  

Ur ett pedagogiskt perspektiv är det här 
en metod som ställer andra krav på läraren. 
Mats Wiklund ger tydliga instruktioner till 
studenterna, men den mesta av kommunika-
tionen sker online genom Entropia Universes 
chatfunktion. 

Några online-diskussioner på Entropia 
Universe-forum om Stockholms universi- 
tets beslut att investera i en bit land på 
Calypso har varit ganska heta. Bland annat 
har Wiklund anklagats för att slösa med 
skattebetalarnas pengar. Studenten Niklas 
Damberg förkastar idén om att det är slöseri 
att spendera en stor summa pengar för att få 
tillgång till ett online-spel. 

– Jag tycker inte att det skiljer sig så väl-
digt mycket från att köpa böcker på biblio-
teket. Vi tittar på Entropia Universe utifrån 
ett designperspektiv och den typ av tillgång 
vi får därför att vi faktiskt äger land är mer 
betydelsefull än om vi bara spelade. Det är 
en kulturell text på samma sätt som roma-
ner eller konst. Vi lär oss att läsa och tolka 
hur fenomen som detta fungerar. n

TExT: JON BUSCALL
BILD: MINDARK PE/ MATS WIKLUND

Shinook River heter landet som DSV  
skapat i Entropia Universe.
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Med koll på forskarnas publicering
Nu ska institutionernas forskning mätas och betygsättas.  
Stockholms universitet har anställt en bibliometriker. Ett syfte  
är att sporra forskarna att publicera sin forskning. 

Tidsstudiemän kallades de herrar i grå 
rockar som vandrade omkring på fabri-
kerna på 30- och 40-talen. De kontrolle- 
rade att arbetarna höll farten uppe och att 
deras arbeten höll godkänd kvalitet. Men 
hur bedömer man kvaliteten på en forskare? 
Sedan september 2007 har Stockholms uni-
versitet anställt en professionell bibliometri-
ker, Per Ahlgren, för att mäta och bedöma 
institutionernas publicerade forskning. 

– Universitetsledningen är intresserad av 
detta, av förklariga skäl, dels vill ledningen 
se hur produktiva forskarna är, dels vill de se 
om forskningen har någon genomslagskraft. 
Min uppgift är att ta fram underlag, sedan 
är det upp till universitetsledningen att göra 
själva bedömningen, säger Per Ahlgren som 
är filosofie doktor i informations- och bib-
lioteksvetenskap.

Ett annat syfte är att sporra forskarna att 
publicera sin forskning, och reflektera över 
var de publicerar sig. Det gynnar både forsk-
aren, universitetet och samhället.

Stockholm universitet är inte först i Sverige 
med att anställa en bibliometriker. Karolin-
ska Institutet och KTH har gått i bräschen 

och flera universitet är på väg. Bibliometri, 
är hett både som ett verktyg att utvärdera 
forskning och som forskningsområde.

Hittills har Per Ahlgren och hans med-
arbetare gått igenom institutionerna vid de 
humanistiska och samhällsvetenskapliga 
fakulteterna. Naturvetenskap står på tur.  

Hur går det då till att utvärdera forsk-
ning? Det beror på vad det är för slags forsk-
ning. När det gäller naturvetenskap och tek-
nik är det vanligt att mäta hur ofta en insti-
tutions eller enskild forskares publikationer 
citeras av andra forskare. För humaniora och 
samhällsvetenskap fungerar citeringsanaly-
ser inte lika bra. Det på grund av att de cite-
ringsdatabaser som finns för humanistisk 
forskning – och i viss mån även samhälls- 
vetenskaplig forskning – är bristfälliga. 

norsk modell
Istället har Per Ahlgren använt en norsk 
modell för analys av publiceringsverksam-
het som bland annat tar fasta på hur produk-
tiva forskarna är. Hur ofta de publicerar sig, 
och kvalitetsnivån på de tidskrifter eller de 
förlag där de publicerar sin forskning. 

Tidskrifterna och förlagen kvalitets- 
bedöms av norska ämnesexperter enligt ett 
speciellt system. Utifrån det får institutio-
nerna en publikationspoäng, ett viktat mått 
för antal publiceringar och nivån på publi-
ceringarna, som kan betraktas som ett slags 
betyg. Rådatan hämtar Per Ahlgren från 
databasen Opus där forskarna måste lägga 
in uppgifter om publiceringar.

Per Ahlgren vill dock inte skriva under på 
att han är en modern tidsstudieman. Han 
levererar bara underlagen, sedan är det 
rektorn och universitetsledningen som gör 
bedömningarna, säger han. Han har heller 
inte hört några invändningar bland forsk-
arna att de värderas, även om kritiska syn-
punkter har riktats mot den norska modell 
Per Ahlgren använder. 

Intresset för bibliometri ska ses i ljuset av 

den trend av rankningar av universitet som 
vuxit fram de senaste åren. Den mest kända 
är kanske den som tidningen Times Higher 
Supplement gör varje år. 

Per Ahlgren menar att rankningar som 
bygger på bibliometriska mått är intressanta 
alternativ. Han nämner bland annat den 
rankning som universitetet i Leiden gör, där 
Stockholms universitet, enligt en av rank-
ningarna som baserar sig på ämnesnorme-
rad genomsnittlig citeringsgrad, hamnar på 
plats 45, före Uppsala men efter Göteborg 
och Helsingfors.

Så vilka presterar då enligt den norska 
modellen bäst vid Stockholms universitet, 
på humanistiska och samhällsvetenskap-
liga fakulteten? Ja, bland humanisterna 
är Filosofiska institutionen den som ligger 
främst i forskningsfronten, så till vida att 
de får högst publiceringspoäng. Och vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten hamnar 
Psykologiska institutionen på första plats, 
tätt följt av Sociologiska institutionen och 
Statsvetenskapliga institutionen.  n

TExT: THOMAS HELDMARK
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HuMAniorA:
• Filosofiska institutionen                                                 
• Institutionen för nordiska språk                        
• Institutionen för musik- och  

teatervetenskap                      
• Institutionen för litteratur och  

idehistoria                       
• Institutionen för franska, italien-

ska och klassiska språk       

sAMHällsVETEnsKAp: 
• Psykologiska institutionen                                                
• Sociologiska institutionen                                           
• Statsvetenskapliga institutionen                                     
• Institutionen för socialt arbete                                           
• Sofi                                                          

institutioner med högst 
publiceringspoäng

Bibliometriska metoder visar vilket genom-
slag forskning kan ha, säger Per Ahlgren.
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Konferens om 
globala utmaningar
Stockholm Resilience Centre var en av arrangörerna för  
en internationell tvärvetenskaplig konferens vid Stockholms 
universitet kring hållbar utveckling. 

Konferensen ”RESILIENCE 2008 – Resi-
lience, Adaptation and Transformation 
in Turbulent Times” hölls 14–17 april vid 
Stockholms universitet och Kungliga Veten-
skapsakademin (KVA). Stockholm Resi-
lience Centre vid Stockholms universitet 
var en av arrangörerna av konferensen som 
samlade världsledande forskare från skilda 
discipliner. Ämnet var samhällets och eko-
systemens resiliens, det vill säga deras för-
måga att undvika farliga tröskeleffekter. 
Bland annat föreslog forskarna att en ny FN- 
panel med fokus på ekosystemens hälsa eta-
bleras.

– Klimatförändringen hittills tycks ha 
underskattats av forskarsamhället. Starkt 
bidragande är den snabbt växande risken 
för farliga tröskeleffekter i världens glaci-
ärer, skogar, marker och hav som förstär-
ker klimateffekten. Nu krävs genomgri-
pande sociala, ekologiska och ekonomiska 
samhällsförändringar. Resiliensen hos värl-
dens samhällen och ekosystem måste stär-
kas, sa Brian Walker, chef för det internatio-
nella forskarnätverket Resilience Alliance. 

För första gången i mänsklighetens histo-

ria ser forskarvärlden tecken på att globala 
miljöförändringar allvarligt hotar välfärden 
i våra samhällen.

– Världen befinner sig i ett helt nytt läge. 
Miljöfrågan har blivit en utvecklingsfråga. 
Genomgripande förändringar måste ske i 
politik och förvaltning så att globalisering 
och tillväxt samverkar istället för att urholka 
biosfären, sa Carl Folke, forskningschef vid 
Stockholm Resilience Centre. Nyckeln till 
en lösning i klimatfrågan handlar, enligt 
forskarna, om att stärka motståndskraften 
och möjlighet till vidareutveckling hos värl-
dens ekosystem.

– Eftersom både klimatförändringens 
konsekvens och stor del av lösningen beror 
på vår förvaltning av världens ekosystem, 
föreslår vi att Sveriges regering nu ska 
påskynda etableringen av en motsvarighet 
till FN:s klimatpanel, kallad International 
Panel for Ecosystem Services, IPES, sa 
Anders Wijkman, EU-parlamentariker.

Tanken är att bland annat IPES kan vara 
ett vetenskapligt organ som förmedlar kun-
skap till världens regeringar.

– På hemmaplan bör regeringen inrätta 

ett nytt superdepartement med ansvar för 
hållbar ekologisk och ekonomisk utveck-
ling, direkt underställd statsministern, fram-
förde Johan Rockström, chef för Stockholm 
Resilience Centre.

En annorlunda konferens
Konferensen innehöll en del unika former 
för diskussioner, presentationer och infor-
mella möten. Varje eftermiddag anordna-
des en vetenskapsmässa, en ”Science Fair”. 
Då kunde konferensdeltagarna välja från ett 
smörgåsbord av olika aktiviteter, till exem-
pel ”speed talks”, paneldiskussioner och 
musikframträdanden. Parallellt med kon-
ferensen anordnades också en unik konst- 
utställning i samarbete med Konstakademi-
nen och Mejan Labs där konstnärer tolkar 
resiliensbegreppet. Utställningen Changing 
Matters – the Resilience Art Exhibition kan 
ses på Naturhistoriska riksmuseet till 7 sep-
tember. n

TExT: ELLIKA HERMANSSON TÖRÖK
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u www.stockholmresilience.org

Klimatförändringens effekter har under-
skattats, sade deltagarna vid diskussionen 
i Aula Magna.
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När revolutionen  
kom till universitetet

nittonhundrasextioåtta. Pragvåren, Viet- 
namkriget, Martin Luther King mördas. 
Även för oss som inte deltog luktar det 
revolution, tårgas och polisbrutalitet, lika 
mycket som framtidshopp och en upprik-
tig tro på en bättre värld, om nittonhund-
rasextioåtta. 

Nittonhundrasextioåtta. Runt om i Euro- 
pa flammade revolter, inte sällan igång-
satta av studenter. Vad som började som 
studentuppror i Frankrike slutade med tio 
miljoner strejkande arbetare och – faktiskt 
– förändringar i samhället. Oroligheter före-
kom också i till exempel Polen, Italien och 
Grekland.

Även i Sverige demonstrerades det. Utbild-
ningsminister Olof Palme väckte uppstån-
delse genom att gå med i en demonstration 
mot Vietnamkriget, vilket fick USA att kalla 
hem sin Sverigeambassadör.

Till Stockholms universitet kom revolu- 
tionen i form av kårhusockupationen i slut- 
et av maj. Den är för övrigt så etablerad att 
den fått ett eget uppslagsord i National-
encyklopedin. Ockupationen hade sin upp-
rinnelse i ett protestmöte mot UKAS, den 
föreslagna universitetsreformen. Förslaget 
innehöll bland annat fasta studiegångar (lin-
jer), utspärrningsregler och nya behörighets-
regler. Reformen debatterades livligt bland 
studenterna, bland annat i Gaudeamus. 
Tongångarna var mycket kritiska och 
varierade mellan ”reaktionärt” och ”nöd-
lösning”. 

I en tid när allt var politik och framfö-
rallt ideologi kom mötet den 24 maj på 
Holländargatan snart att handla mer om all-
män samhällskritik än just UKAS. Debatten 
ville aldrig ta slut, och någonstans under 
vägen beslöts att man skulle ockupera kår-
huset. 

Ronnie Eklund (lilla bilden), numera juris 

I slutet av maj var det 40 år sedan Kårhuset på  
Holländargatan ockuperades. Som kårordförande  
var Ronnie Eklund i stormens öga. 

professor, befann sig som kårordförande i 
stormens öga, även om han inte deltog aktivt 
i ocku-pationen.

– Jag såg till att finnas i kårhuset hela tid- 
en, säger han. Min uppgift var att se till att 
det inte blev några våldsamheter. För säker-
hets skull tog jag vägen ut och in genom 
fönstret när jag gick hem för att sova lite.

Det kan vara lite svårt att se vad ockupan-
terna egentligen tänkte sig uppnå. Hur revo-
lutionärt kan det vara att ockupera något 
man redan har? Kanske hade det inte heller 

blivit någon stor sak av det, men medierna 
vädrade blod i spåren av de europeiska kra-
vallerna och slog upp ockupationen stort. 
Med bara en tv-kanal blir förstås genom-
slaget kompakt.

– Ockupationen var något som bara hän- 
de. När det pågick var det svårt att se vart det 
skulle leda, minns Ronnie. Vissa var väldigt 
engagerade i sin sak, att störta samhället.

palme utbuad
Natten mot lördagen kom Olof Palme för 
att tala med studenterna. Han ville tala om 
UKAS som sådant, studenterna om sam-
hällsomstörtning. Palme blev överröstad 
och utbuad och lämnade skakad kårhuset. 
På lördagen drog ockupanterna ut på stan 
för att, efter fransk förebild, göra revolution 
tillsammans med ”arbetarna”. När gensva-
ret uteblev återvände de till kårhuset. Fak-
tum är att den kanske främsta representan-
ten för ”arbetarna”, gruvtolvan, skickade ett 
telegram till kåren med andemeningen ”vad 
fasen håller ni på med?”



Kårhuset fylldes av protesterande studenter och utanför bevakade polisen.
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På söndag kväll beslutade kårstyrelsen 
att stänga kårhuset – man fick komma ut 
men inte in. Ordningsmakten, som natur-
ligtvis var närvarande under hela ockupatio-
nen, fick se till att stängningen efterlevdes. 
Under måndagen droppade de sista ocku-
panterna iväg – under poliseskort och sjung-
ande Internationalen.

– Ockupationen tog slut när köttbullarna 
tog slut, säger Ronnie Eklund lakoniskt. 

Det enda kårpolitiska efterspel han kan 
minnas är för övrigt en debatt i kårfullmäk-
tige om vem som egentligen stulit köttbul-
larna från cafeterian. Samt att de borgerliga 
partierna tog storslam i kårvalet som följde. 
Och UKAS genomfördes i stort sett ograve-
rat året därpå.

Avundsamt kan man idag betrakta nit-
tonhundrasextioåtta års revolutionärer som 
den – kanske – sista generationen som verk-
ligen trodde att de kunde förändra världen, 
och det med relativt fredliga medel. Det är 
lätt att i efterhand le lite överseende åt revo-
lutionsromantiken och tron på kommunis-
men som världens frälsning. Men engage-
manget var det inget fel på.

Dåligt studentinflytande
Och visst fanns det saker inom universi-
tetsvärlden som kunde föränras. Student-
inflytandet var obefintligt jämfört med 
idag, och insynen i de beslutande organen 
var heller inte som idag. En tid innan ocku- 
pationen hade en grupp samhällsvetare 
gjort uppror mot kurslitteraturen, över vil- 
ken man ville ha just inflytande. Så blev 
det också senare, när studentrepresenta- 
tion infördes i institutionsstyrelserna, som 
en följd av protesterna. Staffan Helmfrid, då 
lärare och sedermera rektor under perioden 
1978–1988, har kommenterat att ”vänster-
makten vid en rad institutioner ledde till att 

Studentkåren vid Stockholms universi-
tet har länge varit i behov av ett nytt 
kårhus. Ett arkitektförslag finns sedan 
flera år för kårhuset och dessutom en 
färdig detaljplan för området där det ska 
ligga – parkeringen söder om A-huset 
vid Södra huset.

Under våren har flera beslut tagits som 
innebär att förverkligandet av kårhuset 
kommer allt närmare. Studentkåren 
har utfärdat en lånegaranti för byggan-
det och banker som kontaktas har även 
ställt sig positiva till att låna ut pengar.

I maj tog stiftelsen Skeppsbroäng, 
som kåren ligger bakom och som kom-
mer att äga det nya kårhuset, beslut om 
att genomföra upphandling av den för-
sta fasen i byggandet med de offerter 

man fått in. Jonas Fink Öhlmer, för- 
valtningsansvarig vid studentkåren, 
säger att det till i början av juni bör 
vara klart vilka företag som får ta 
hand om den första fasen i byggandet. 
En bygglovsansökan ska även skickas 
in till Stockholms stad. Eftersom detalj-
plan redan finns så tror Jonas Fink 
Öhlmer att processen inte ska behöva 
ta så lång tid.

Byggstart bör, enligt honom, kunna 
ske till hösten. Om allt går enligt pla-
nerna är det inflyttning i januari 2011. 
I byggnaden ska då rymmas student-
kåren och en stor del av universitetets 
administration. Kostnaden för bygget 
beräknas till mellan 220 och 300 mil-
joner kronor.                                      

2008: nytt kårhus kommer närmare

kurslistorna för de olika ämnena i samhälls-
vetenskapliga fakultet kom att bli ungefär 
desamma oavsett ämne”.

Nittonhundrasextioåtta. Postnummer-
systemet införs i Sverige, och 110 km/h blir 
högsta hastighet på motorvägarna. Grupp 8 

bildas och Bengt Wedholm öppnar Sveriges 
första pizzeria. Och Elvis gör comeback. n
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Fasta anställningar enbart  
för disputerade lärare
Som ett led i universitetets kvalitetsarbete har rektor beslutat att 
endast tillsvidareanställa disputerade lärare. Ett beslut som får kritik.

torer, varav 6 visstidsanställda, och cirka 
200 adjunkter, varav cirka 60 visstidsan-
ställda. Den högre andelen adjunkter utan 
fast anställning vid de utbildningsvetenskap-
liga institutionerna kan till stor del förklaras 
med att Lärarhögskolan har haft ett system 
med gästlärare.  

De prefekter vid de utbildningsvetenskap-
liga institutionerna som tidningen varit i 
kontakt med delar principen om att lärare 
bör vara disputerade och att det ska finnas en 
tydlig koppling mellan utbildning och forsk-
ning. Men de är samtidigt oroliga för konse-
kvenserna av beslutet. 

– Lärarutbildningen är en professions- 
utbildning och det är nödvändigt att den står 
i kontakt med verksamheten i skolorna. Det 
bästa sättet att upprätthålla en sådan kon-
takt är att ha lärarutbildare vid universi-
tetet som samtidigt har en viss skoltjänst- 
göring. Att hitta disputerade lärare som 
skulle kunna anställas som lektorer i lärarut-
bildningen är nästan omöjligt. Det finns helt 
enkelt inte tillräckligt många doktorer med 
ämnesdidaktisk inriktning, säger Torbjörn 
Tambour som är prefekt vid Institutionen för 
utbildningsvetenskap med inriktning mot 
matematik och naturvetenskap.

Därför ser sig institutionen tvungen att 
anställa adjunkter. Beslutet innebär dock 
att dessa anställningar måste tidsbegränsas 
och frågan är om det går att hitta lärare i sko-
lan som kan tänka sig den typen av anställ-
ningar, frågar sig Torbjörn Tambour. 

Dubbel kompetens
Inger Eriksson, prefekt vid Institutionen för 
didaktik och pedagogiskt arbete, är bekym-
rad över hur man ska kunna tillgodose verk-
samhetsperspektivet.

– Inom en professionsutbildning ser vi det 
som en förutsättning att lärare har lärar- 
utbildning i botten. De behöver dubbel kom-

petens och det är inte så många som har det.
Inger Eriksson varnar också för att det 

kan bli svårt att bygga och behålla kompe-
tens när man till stor del får förlita sig på 
lärare som är anställda under kort tid. 

– Jag ser gärna en ökning av antalet lekto-
rer men ser gärna ett system där man kom-
mer in som adjunkt och sedan ges möjlighet 
att disputera.

Inte heller fackförbunden motsätter sig att 
fler lärare ska vara disputerade men vänder 
sig mot ett stopp för att anställa adjunkter. 

– Saco/Sulf anser att anställningsförhåll-
anden ska vara tillsvidare. Om man inte kan 
rekrytera pedagogiskt skickliga lärare från 
skolväsendet med en trygg anställningsform 
såsom adjunkt kommer erfarenhet från fältet 
lysa med sin frånvaro, säger Anqi Lindblom-
Ahlm som representerar Sulf.

Hon efterlyser en större satsning på dok-
torandanställningar inom utbildnings- 
vetenskap, kompetenssatsningar för redan 
anställda adjunkter och satsning på forsk-
arskolor för yrkesverksamma lärare.

Christina Grefveberg, som företräder 
fackförbundet ST, säger att det är ett teore-
tiskt antagande att koppla begreppet kvali-
tet till en enda parameter som formell utbild-
ningsbakgrund.

– Det är helt okej att ha som långsiktig 
målsättning att majoriteten av universite-
tets lärare ska vara disputerade men till det 
måste i så fall kopplas en långsiktig plan, till 
exempel att erbjuda tillräckligt många dok-
torandtjänster så att det kan bli tillräckligt 
många disputerade lärare i alla ämnen, säger 
Christina Grefveberg.

Universitetet ska nu göra en kartläggning 
av hur många adjunkter som skulle kunna 
komma ifråga för forskarutbildning.

– Vi kommer att göra ett särskilt pro-
gram för att erbjuda dem som vill och kan 
att genomgå forskarutbildning, säger rektor 
Kåre Bremer.  

Någon satsning på adjunkter med tids- 
begränsade anställningar görs däremot inte. n
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under våren har rektor Kåre Bremer tagit 
ett beslut om att institutionerna och uni-
versitetet från och med den 1 april 2008 
endast ska tillsvidareanställa lärare som 
har avlagt doktorsexamen. Undantaget är 
anställning som ledigkungjorts före denna 
tidpunkt. Om synnerliga skäl föreligger ska 
rektor i enskilda fall kunna medge anställ-
ning av lärare som inte har avlagt doktors-
examen. Bakom beslutet ligger kvalitets- 
argument och en strävan att tydligare koppla 
samman utbildning och forskning, säger 
Kåre Bremer.

– Principiellt är ett universitet en utbild-
ningsanstalt med hög akademisk standard. 
Var om inte på universitetet ska vi då ha dis-
puterade lärare? Inom utbildningen har vi 
forskningsanknytning – då ska vi även ha 
lärare som har disputerat. Andelen dispute-
rade lärare är också en kvalitetsindikator, 
både nationellt och internationellt.  

– Mot denna bakgrund är det självklart 
att vi ska ha disputerade lärare. Beslutet är 
fattat för att hålla koll på denna situation, 
säger Kåre Bremer.

”Gamla” delen av Stockholms univer-
sitet har idag 500 lektorer, varav cirka 115 
visstidsanställda, och cirka 180 adjunk-
ter, varav 40 är visstidsanställda. Från före 
detta Lärarhögskolan kommer cirka 95 lek-

Det måste finnas en balans mellan 
vetenskapligt meriterade och personal 
med praxiskunskap, säger Anqi  
Lindblom-Ahlm från Sulf.
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Sommarrabatt

10%
10% sommarrabatt på trycksaker som 
lämnas in under juni-juli, och som inte 

behöver vara klara �örrän den 22 augusti.

Välkommen till US-AB 
Vi fi nns på Drottning Kristinas väg 53B, 

08-790 74 00, tryck@us-ab.com
www.us-ab.com

Se våra öppettider �ör sommaren på vår hemsida - www.us-ab.com
Rabatten avser 10% på ordinarie pris. Erbjudandet gäller ej visitkort, brevpapper, meddelandeblock, korrespondenskort och kuvert.

Hur kan man finna den rätta balansen 
mellan centralt utfört arbete och arbete 
utfört vid institutionerna? Det är utgångs-
punkt för den översyn av de administrativa 
processerna inom universitetet som inleds 
efter ett rektorsbeslut i maj. Vid flera av de 
svenska universiteten pågår översyner av 
de administrativa processerna. Syftet med 
sådana översyner är att frigöra resurser från 
administrationen som kan användas i kärn-
verksamheten. 

Projektet vid Stockholms universitet delas 
upp i två moment. I det första momentet 
handlar det om att ge en entydig bild av vilka 
administrativa uppgifter som utförs idag 
och hur arbetsfördelningen mellan nivå-
erna ser ut. För varje uppgift och för varje 
nivå ska personalkostnader och andra kost-
nader fastställas. 

Översyn av  
administrativa processer

Fem arbetsgrupper tillsätts. De ska ägna 
sig åt översyn av universitetets studieadmi-
nistrativa processer, ekonomiadministrativa 
processer, personaladministrativa proces-
ser, administrativa processer med anknyt-
ning till fastighetsbestånd och fastighetsser-
vice samt administrativa rutiner i anslutning 
till IT-verksamheten.

För kartläggningen i det första momentet 
kan uppgifter hämtas ur ekonomisystemet, 
från deltagarna i arbetsgrupperna och från 
förvaltningsenheter och institutioner. Varje 
arbetsgrupp ska senast 15 juni i år till rektor 
redovisa en tidplan för det fortsatta arbetet i 
det första momentet. 

När kartläggningarna i det första momen-
tet avslutats inleds arbetets andra moment. 
Uppgiften för grupperna är då att lämna för-
slag till förändringar som de bedömer med-

för att projektets övergripande mål uppnås. 
För det andra momentet kommer nya direk-
tiv att lämnas. Dessa direktiv ska utformas 
med utgångspunkt i kartläggningarna och 
kan komma att variera mellan arbetsgrup-
perna.

– Redan vid universitetets övertagande 
av lärarutbildningen i Stockholm spara-
des 30 miljoner kronor som överfördes till 
utbildningsvetenskaplig forskning.  Det är 
nu dags att gå vidare och undersöka om vi 
har den rätta avvägningen mellan den cen-
trala nivån och institutionsnivån och om 
man kan rationalisera och förenkla admi-
nistrationen och undvika dubbelarbete, 
säger universitetets förvaltningschef Leif 
Lindfors. n

TExT: PER LARSSON
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Användningen av  
distansundervisning ökar 
Allt fler forskare och institutioner utnyttjar modern video- 
teknik. Nyligen avslutade klimatforskarskolan en kurs 
där lektionerna sändes från en multimediastudio.

Det var ett sätt att få flera deltagare. Inom 
mitt fält är det ganska få doktorander som 
är intresserade av samma kurs, säger Annica 
Ekman, forskare vid Meteorologiska insti-
tutionen och kursansvarig.

Vid universitetets klimatforskarskola fanns 
ursprungligen åtta doktorander. Genom 
att bjuda in forskare vid övriga univer-
sitet i Sverige och Norden kunde kursen 
Klimatprocesser och klimatmodellering nå 
omkring femton deltagare. 

Under hösten och våren hölls ett trettiotal 
föreläsningar och övningar i universitetets 
multimediastudio F12. På plats har förutom 
föreläsare också varit universitetets egna 
kursdeltagare. I Lund och Göteborg har ett 
antal doktorander i varsin liknande studio 
följt föreläsningarna. De har haft möjlighet 
att fråga och komma med egna inlägg i real-
tid. Dessutom har alla föreläsningar sänts via 
kursens webbsida. På så vis har även dokto-
rander i Bergen och Helsingfors kunnat följa 
med, dock utan möjlighet till interaktivitet.

Kommentarerna till kursen är över- 
vägande positiva, både från doktorander vid 
Stockholms universitet och från dem som 
följde kursen på distans, konstaterar Annica 
Ekman. Några föreläsare har påpekat att det 
ibland är svårt att få kontakt med de studen-
ter som följer lektionerna via video. 

– Det upplevs inte vara lika lätt att ställa 
frågor och få svar som i vanliga fall. Men jag 
tror att det mest är en psykologisk fråga, en 
vanesak.

Planeringen ser ut ungefär som inför en 
traditionell kurs, konstaterar Annica Ekman. 
Men hon framhåller ett större behov av orga-
nisation och tydlig information. Exempelvis 
blev två föreläsningar i höstas inställda när 
F12-studion dubbelbokats. Då gällde det 
att snabbt nå både deltagare och teknisk 
personal på flera orter med information. 
Helhetsintrycket av distansundervisning är 
trots allt positiv och institutionen överväger 
att framöver arrangera fler videosända kur-
ser, enligt Annica Ekman.

Möjligheten att nå fler studenter är en anled-
ning att utnyttja ny distansöverbryggande 
teknik. När Institutionen för tillämpad mil-
jövetenskap nyligen beslutade att inreda två 
konferensrum med videoutrustning, vägde 
miljöskäl tungt. 

– Vår institution samarbetar med flera 
utländska forskargrupper och vi hoppas 
kunna minska antalet möten. Flygresor är 
en stor del av vår lokala miljöpåverkan, säger 
forskaren Paul Glantz.

Besparingar på resor
Institutionen flyttar i höst till nya lokaler i 
Geovetenskapens hus och kommer där att 
investera omkring hundra tusen kronor i de 
två rummen. Investeringen leder förhopp-
ningsvis till stora besparingar i uteblivna 
resor, framhåller Paul Glantz, som också 
räknar med att andra institutioner kommer 
att hyra de specialutrustade rummen.

Roland Fredriksson, på Avdelningen för 
IT och media, ser en ökad användning av 
videoteknik på universitetet. Flera institu-
tioner har det senaste året arrangerat kurser 
eller enstaka lektioner på distans. Tekniken 
används också när universitetets egna forsk-
are efterfrågas. Då kommer avdelningens 
portabla utrustning väl till pass.

–  För någon månad sen hjälpte jag Drude 
Dahlerup vid Statsvetenskapliga institutio-
nen att rigga upp utrustning. Hon föreläste 
och sen var det frågestund för studenterna på 
Harvard, berättar Roland Fredriksson.

Den distansöverbryggande tekniken har 
också använts vid flera anställningsinter-
vjuer, och förra året kunde en opponent 
delta i en disputation i kriminologi – från 
Montreal University. n

TExT: HENRIK LUNDSTRÖM
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Den som har frågor eller är intresserad att 
komma igång med videokonferenser vänder 
sig enklast till Avdelningen för IT och media. 
F12-studion bokas av Lokalbokningen.

Annica Ekman och Erland Källén föreläste i Stockholm för doktorander i bland  
annat Lund.
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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

Behöver du fokus på  
din forskning? 

FO
TO

: A
ST

RA
ZE

N
EC

A

SVB_SU_Astrazenica-kvinna.indd   1 5/16/08   2:26:44 PM



20 Universitetsnytt 3/2008

NAMN OCH NyTT

Tusen femteklassare  
på frågelåda 
Den tionde Levande frågelådan vid 
Stockholms universitet ordnades den 13 
maj. Runt tusen femteklassare fick se expe-
riment i Aula Magna och träffa forskare 
inom naturvetenskap. Forskarpanelen 
svarade på frågor som barnen hade 
skickat in i förväg om bland annat var-
för lim inte fastnar i burken, varför spind-
lar inte fastnar i nätet, Big Bang, istiden, 
kopruttars påverkan på klimatet och vad 
déjà vu är, samt på frågor från publiken. 
Levande frågelådan anordnas varje ter-
min av Naturvetenskapliga fakulteten. 
Femteklasser i hela Stockholmsområdet 
uppmanas att anmäla sig och sedan bjuds 
det in så många det får plats i Aula Magna. 

Frågelådor anordnas även på univer-
siteten i Göteborg, Linköping, Lund, 
Umeå och Uppsala . I maj 2008 beviljades 
Naturvetenskapliga fakulteten ett anslag 
från Vetenskapsrådet för att utveckla 
Levande frågelådan ytterligare.

u www.science.su.se/frageladan

DiVA/OPUS nere  
under sommaren
Databaserna DiVA och OPUS slås ihop till 
DiVA2. Detta innebär att alla poster i sys-
temen måste migreras till det nya DiVA2. 
Senast till höstens terminsstart ska DiVA2 
vara i fullt bruk. DiVA/OPUS kommer att 
ligga nere för registrering från midsommar 
och som längst fram till höstterminen star-
tar. Sökfunktionen kommer däremot att 
fungera hela sommaren. 

Senast till terminsstart i höst ska DiVA2 
vara i fullt bruk. För mer information kon-
takta Ingela Tång 674 7027, e-post: ingela.
tang@sub.su.se 

Bert Bolinföreläsning  
om klimat
Den 26 maj hölls den första Bert Bolin-
föreläsningen om klimat vid Stockholms 
universitet. Talare var professor Susan 
Solomon vid National Oceanic and 
Atmospheric Administration, Boulder, 
Colorado och ordförande i IPCC:s arbets-
grupp 1. Naturvetenskapliga fakulteten 
har beslutat att årligen anordna en föreläs-
ning med internationellt ledande klimat-
forskare till Bert Bolins minne.

23 kvinnliga gästprofessorer
För att få flera kvinnliga gästprofessorer, 
och därmed förebilder, för andra kvinn-
liga akademiker inbjöd rektor Kåre Bremer 
i höstas fakultetsnämnderna vid universi-
tetet att komma med förslag till kvinnliga 
gästprofessorer. Rektor har nu fattat beslut 
om vilka gästprofessorerna blir. Totalt 
rör det sig om 23 gästprofessorer som ska 
utnämnas under 2008 inom ramen för 
denna satsning.

Ny internationell webbplats 
En första betaversion av Stockholms uni-
versitets nya internationella webbplats har 
nyligen lanserats. Att lansera en betaver-
sion blir ett allt vanligare sätt att låta besö-
karnas synpunkter förbättra innehåll och 
funktionalitet till en nivå där webbplatsen 
känns tillräckligt komplett. Webbplatsen 
kommer under sommaren att få ett djupare 
innehåll och under nästa läsår komplette-
ras med mer funktionalitet. 

Viktiga nyheter som införts redan nu är 

en förbättrad sökfunktion. Dels används 
en nyare version av Googles sökverktyg än 
i universitetets befintliga svenska och eng-
elska webbplats och dels hämtas och pre-
senteras sökresultat även från den webb-
baserade utbildningskatalogen (SISU). 
Den nya internationella webbplatsen sat-
sar också på besökargenererad informa-
tion och interaktivitet. Webbplatsen kom-
mer också att innehålla mycket mer infor-
mation på engelska, frågor och svarsidor 
samt nygjorda intervjuer med internatio-
nella studenter. 

Kontakta Paul Parker, huvudredaktör 
för internationella webbplatsen, för ytter-
ligare information. E-post: paul.parker@
kommunikation.su.se 

Nationalekonomer  
mötte arbetsgivare 
Den 8 maj anordnades en arbetsmarknads-
dag för nationalekonomer vid Stockholms 
universitet. 14 arbetsgivare visade upp sig 
och svarade på frågor från studenter i gal-
leriet i Aula Magna. Riksbanken, Svenskt 
Näringsliv, Konjunkturinstitutet, SEB och 
Statistiska Centralbyrån var några av dem 
som presenterade sig och tog chansen att 
möta potentiella blivande medarbetare.

Bakom arrangemanget står studenter 
vid Nationalekonomiska institutionens 
ämnesråd. Georg Marthin är en av arrang-
örerna och han är nöjd med arrange-
manget. Totalt kom cirka 300 personer 
under dagen och man lyckades få hit bland 
andra Riksbanken som brukar vara res-
triktiva med att delta i arbetsmarknads-
dagar, säger han.
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på chefs- och ledarskap. Programmet ges 
inom samarbetet för Stockholm Uppsala 
universitetsnätverk SUUN och deltagare 
kommer från universiteten i Stockholm 
och Uppsala. Syftet med satsningen är att 
väcka intresse för ledarskap för att på så 
sätt underlätta chefsförsörjningen inom 
Stockholm-Uppsalaregionen.
Deltagarna är: Louise Wallenberg vid 
Centrum för modevetenskap, Gunilla 
Svensson vid Meteorologiska institutio-
nen, Arjen Stroeven vid Institutionen för 
naturgeografi och kvartärgeologi, Cecilia 
Magnusson Sjöberg vid Juridiska institu-
tionen, Torun Lindholm vid Psykologiska 
institutionen och Tom Britton vid 
Matematiska institutionen. 

Pris till årets bästa avhandling
Årets Naturvetarpris från Naturvetare-
förbundet delas ut inom geovetenskap. 
Priset för bästa doktorsavhandling 2007 
går till geokemisten Lillemor Claesson 
Liljedahl, för hennes arbete om kemiska 
reaktioner mellan bergarter och vatten i 
jordbävningsaktiva områden. Ett arbete 
som syftade till att öka förståelsen för jord-
bävningar ur ett kemiskt perspektiv men 
som också kan ge oss metoder att förutsäga 
jordbävningar. Lillemor Claesson Liljedahl 
doktore-
rade vid 
Institutionen 
för geologi 
och geokemi. 

Två miljoner  
till sömnforskning
AFA Försäkring har beviljat två miljo-
ner kronor till Torbjörn Åkerstedt, pro-
fessor och föreståndare för Stressforsk-
ningsinstitutet, för att studera vad som 
kännetecknar bra och dåliga skiftscheman. 
Resultaten ska ge underlag för omfattande 
förbättringar av skiftscheman för olika 
yrkesgrupper.

ILLUSTRATION:NINO KELLER
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Pedagogisk stipendiat
Pär Frohnert, docent vid Historiska insti-
tutionen, är en av elva svenska högsko-
lelärare som får stipendium inom STINT 
Programme 
för Excellence 
in Teaching.  
Han får 
under hösten 
möjlighet att 
fördjupa sig i 
”liberal arts 
education” vid Amherst College.

u www.stint.se

Årets hedersdoktorer 
Musikern, kompositören och kapell-
mästaren Benny Andersson och profes-
sor Boris Gasparov, USA har utsetts till 
hedersdoktorer vid Humanistiska fakul-
teten. Finansmannen Peter Wallenberg 
och den finske professorn Dan Frände är 
hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten 
och den amerikanske professorn Timothy 
M. Smeeding vid Samhällsvetenskapliga 
fakulteten. Vid Naturvetenskapliga fakul-
teten är det vetenskapsredaktör Karin 
Bojs, professor Norman Lederman, USA, 
PhD David Nygren, USA och professor 
Stephen White, USA.

De nya hedersdoktorerna kommer att 
promoveras vid universitetets högtid i 
Stadshuset den 26 september då även de 
nya doktorerna promoveras och de nya 
professorerna installeras.

Per Krusell på  
Swedbanks nya professur
Per Krusell blir den förste innehavaren 
av ”The Savings Banks Foundations and 
Swedbank Chair in Macroeconomics” vid 
Institutet för internationell ekonomi (IIES), 
Stockholms universitet. Inrättandet av den 
nya professuren har möjliggjorts genom 
en generös donation av Swedbank. Per 
Krusell har idag en professur vid Princeton 
University samt en gästprofessur vid IIES. 

Deltagare till  
ledarskapsprogram
Sex medarbetare vid Stockholms univer-
sitet deltar i programmet ”Morgondagens 
akademiska ledarskap” (MAL). Det är ett 
utvecklingsprogram som vänder sig till 
lärare och forskare som vill förbereda sig 
för uppdrag inom akademin där krav ställs 

Anders Cullhed, professor i litteratur- 
vetenskap, tilldelas årets Övralidspris på 
250 000 kronor.

Marianne Sundström är ny professor i 
arbetsmarknadskunskap vid Institutet för 
social forskning.

Olle Ferm blir den förste föreståndaren 
för det nyinrättade Centrum för medel-
tidsstudier vid Stockholms universitet vid 
Historiska institutionen.

Armando Córdova, docent i organisk 
kemi, är en av personerna bakom företa-
get Organoclick som får årets miljöinnova-
tionspris på 100 000 kronor för sin miljö-
vänliga teknik att göra papper och kläder 
vattentäta.

Åsa Bartholdsson, som disputerade 
vid Stockholms universitet 2007, får 
Skolportens nyinstiftade pris för avhand-
ling med ”störst potential”.

Jan Rosén, professor i civilrätt, har av 
regeringen utnämnts att leda utredningen 
Översyn av upphovsrätten. 

Thomas Hall, professor em. vid 
Konstvetenskapliga institutionen, får 
Höjerings Bokförlag för Stockholmianas 
stipendium för arbetet med boken 
”Stockholm the making of a Metropolis”. 

Tytti Soila har utsetts till prefekt för 
Institutionen för journalistik, medier 
och kommunikation för perioden och Bo 
Mårtensson till ställföreträdande prefekt. 

Bo Persson är prefekt vid Historiska insti-
tutionen för perioden under resterande 
delen av år 2008.

Jarmo Lainio är ny professor i finska. 

Susanne Viefers har anställts som gäst-
professor vid Fysikum.

Jost Heintzenberg är gästprofessor i 
kemisk meteorologi.

David Neuman och Bo Nilsson knyts till 
universitetet som affilierade professorer vid 
Konstvetenskapliga institutionen. 

Klas Sandell som gästprofessor i friluftsliv 
vid Institutionen för utbildningsvetenskap 
med inriktning mot tekniska, estetiska och 
praktiska kunskapstraditioner.

Jori Munukka vid Juridiska institutionen har fått 2007 års Karnovpris 
för sin civilrättsliga avhandling Kontraktuell lojalitetsplikt. 

Anders Lansner, professor vid Institutionen för numerisk analys och 
datalogi (NADA), har valts in i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. 

Kerstin Lidén, professor i arkeologi med laborativ analys och förestån-
dare för Arkeologiska forskningslaboratoriet, har valts in i Kungliga 
Vetenskapsakademiens klass för humaniora.   

Thomas Johnen är gästprofessor i portugisiska. 

Staffan Källström har befordrats till professor i idéhistoria.



22 Universitetsnytt 3/2008

ARBETSPLATS

i april lämnade Stockholms universitet in 
sitt remissvar på den så kallade Resurs- 
utredningen (Resurser för kvalitet). Univer-
sitetet stödjer de allmänna målsättningarna 
om kvalitetsbaserad resurstilldelning, ska-
pandet av långsiktiga planeringsförutsätt-
ningar och större frihet för lärosätena. Men 
samtidigt varnas för att det resurstilldel-
ningssystem som föreslås är alltför kompli-
cerat, byråkratiskt och dyrt. 

Universitetet tillstyrker förslaget att föra 
samman resurserna för utbildning och forsk-
ning i ett enda anslag. Man ser även positivt 
på förslaget att ramarna för utbildning och 
forskning ligger fast i fyraårsperioder och 
justeras med viss fördröjning. Universitetet 
ställer sig även bakom förslaget om höjning 
av lägsta ersättningen per student.

Däremot motsätter man sig förslaget om 
att avskaffa helårsprestationer som avräk-
ningsgrund och anser att prestationskra-
vet snarare kan fungera kvalitetsdrivande. 
Förslaget om lärosätesutvärderingar faller 
inte heller i god jord. Det skulle innebära 
att en ny, omständlig och kostsam proce-
dur för utvärderingar av utbildningen införs 
och att ytterligare arbete skulle behöva läg-
gas på administration kring utvärderingar. 
Stockholms universitet menar också att 
utvärderingarna har fel inriktning: ”Om 
fokus läggs på en utvärdering av lärosätenas 

Varning för ökad byråkrati i remissvar
Under våren har universitetet lämnat in remissvar på 
Resursutredningen och Befattningsutredningen.  I svaren  
varnas för  mer byråkrati och ökade kostnader.

kvalitetsarbete snarare än på kvaliteten i sig 
gynnas de lärosäten som bäst anpassar sig till 
Högskoleverkets direktiv om kvalitetsarbe-
tets bedrivande, snarare än de lärosäten som 
bedriver verksamhet av hög kvalitet.”

Förslaget till forskningsutvärderingar av-
visas, främst med anledning av den byrå-
krati och de kostnader som skulle bli följden 
och det element av subjektiv bedömning som 
introduceras. Resurstilldelningen bör base-
ras på indikatorer av olika slag till exempel 
mängden erhållna externa kvalitetsgran-
skade och konkurrensutsatta bidrag. 

Fortsatt detaljreglering
I sitt remissvar på Karriär för kvalitet, den 
så kallade Befattningsutredningen, skriver 
universitetet att arbetsgivarperspektivet är 
”näst intill frånvarande i utredningens reso-
nemang. Den akademiska rörligheten kom-
mer om föreliggande förslag genomförs att 
bli ännu mer begränsad än idag”.

Enligt Stockholms universitet innebär 
utredningens förslag i praktiken att befatt-
ningsstrukturen även fortsatt förblir detalj-
reglerad genom högskoleförordningen. I 
remissvaret förespråkas att lärosätena ska 
ges avsevärt större frihet att styra förutsätt-
ningarna för sin egen verksamhet. 

Universitetet ställer sig positivt till inför-
andet av anställningsformen postdoktor men 

anser samtidigt att den föreslagna anställ-
ningstiden på två år är för kort för att hinna 
genomföra forskningsprojekt och färdig-
ställa artiklar för publicering. Universitetet 
ser positivt på utredningens förslag att 
anställningsformen biträdande lektor ersät-
ter forskarassistent. Men även här önskar 
man att tjänsten sträcker sig över en längre 
tid, fem år med möjlighet till förlängning i ett 
år. Detta främst för att den biträdande lek-
torn ska kunna handleda doktorander fram 
till disputation. 

Universitetet avstyrker införandet av an-
ställningsformen biträdande professor. I stäl-
let bör förfarandet med docentutnämningar 
behållas. Däremot är man positiv till försla-
get om kallelse till anställning som professor, 
under förutsättning att det ska ske endast om 
särskilda skäl föreligger. 

Universitetet riktar kritik mot att utred-
ningen inte ägnat den pedagogiska sidan av 
den akademiska karriären tillräcklig upp-
märksamhet. Vidare önskar man att utred-
ningens förslag träder i kraft först den 1 janu-
ari 2010, och inte den 1 juli 2009 som utred-
ningen föreslår. Postdoktorstjänster bör 
dock införas innan dess. n

TExT: PER LARSSON

Årets universitetsgemensamma väl-
komstdag för nyantagna studenter 
är onsdagen den 27 augusti klockan 
12.00–16.00 i Aula Magna. Välkomst- 
dagen kommer att filmas och läggas ut 
på webben för dem som inte har möj-
lighet att delta. 

Välkomstdagen 27 augusti
2009 års universitetsgemensamma 

välkomstdagar kommer också att vara 
i Aula Magna, onsdagarna 21 januari 
respektive 26 augusti mellan klockan 
12.00–16.00. 

Dessa ska schemaläggas för alla 
nyantagna studenter där inte institu- 

tionen arrangerar en egen välkomstdag 
med ett innehåll som motsvarar den 
som arrangeras av Studentavdelnin-
gen. n

TExT: MARIE JACKALIN 

u www.su.se/student/valkomstdag 
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Gör din åsikt hörd! 
Skicka insändare till Universitetsnytt   
per.larsson@kommunikation.su.se

i Universitetsnytt 2/2008 redovisas att anta-
let i tid sökande till Stockholms universitets 
sommarkurser minskat med drygt 15 pro-
cent jämfört med 2007. Detta trots att kurs-
utbudet ökat med 5 kurser. Som studierek-
tor vid en av de institutioner som erbjuder en 
ny kurs till sommaren har jag tyvärr kunnat 
konstatera att universitetets hemsida inte 
har uppmärksammat våra sommarkurser. 
Medan det under ett antal veckor på start-
sidan fanns en tydlig rubrik som informe-
rade om anmälan till höstens kurser fanns 
det ingenting som talade om sommarkur-
serna. 

För att hitta information om dessa kur-
ser behövde man aktivt, med egen uppfin-
ningsrikedom, söka sig längre in på hem- 
sidan i jakt på eventuella sommarkurser. 
Den som inte redan visste att Stockholms 
universitet har ett rikt och varierat utbud 
av sommarkurser fick inte mycket hjälp på 
vägen. Universitetet gjorde inte heller någon 
samlad marknadsföring av sommarkur-
serna inför sista ansökningsdatum den 17 
mars. När jag hade efterlyst information på 
startsidan infördes en ganska anonym länk 
till sommarkurserna, men efter några dagar 
var den borta igen. 

svårt hitta information om sommarkurser
Om Stockholms universitet strävar efter 

att rekrytera studenter till de sommarkurser 
som ges måste det beredas plats på hemsidan 
för marknadsföring och information. 

Gunilla Allstig 
Studierektor vid Institutionen för franska, 
italienska och klassiska språk

svar: 
Att puffa för sommarkurser vid Stock-
holms universitet under den månad som det 
är öppet att anmäla sig via SISU/studera.nu 
finns i publiceringsplanen och vi missade 
det helt enkelt på första sidan och beklagar 
detta. Däremot fanns det på student- och 
utbildningsingången och naturligtvis sök-
bart via den webb-baserade utbildningska-
talogen SISU. 

En webbplats första sida har begränsat 
med utrymme och allt kan inte finnas där 
samtidigt. Det är inte heller den vägen som 
cirka 50 procent av en webbplats besökare 
kommer. De kommer via en sökmotorsök-
ning. Den universitetsgemensamma kom-
munikationsplanen för 2008 inkluderar 
en höstaktivitet för ökade centrala insat-

ser i arbetet med sökmarknadsföring vilket 
inkluderar sökmotoroptimering. En ana-
lys och åtgärdsplan görs under sommaren 
och genomförandet sker med start i augusti. 
Sökmotoroptimering kräver fortlöpande 
insatser av både redaktionell och teknisk 
natur. Sökmotoroptimering måste ske både 
på de centrala webbplatserna och på institu-
tionernas egna webbplatser. Alla med webb-
platser i publiceringsverktyget Polopoly har 
redaktörer som är utbildade att på redaktio-
nell nivå enkelt optimera sina webbplatser. 

Lediga studieplatser finns från de flesta 
ingångar inkl webbens första sida. Det 
systemet uppdateras av både institutio-
nernas redaktörer/studievägledare och av 
Studentavdelningen. 

Marie Jackalin, 
huvudredaktör www.su.se 

Tack för din insats under ett 
händelserikt arbetsår!
inför det nya arbetsåret vill jag hälsa dig välkommen till höstens  
upptakt den 3 september, kl 15.00 i Aula Magna där statssekreterare 
peter Honeth och jag kommer att diskutera på temat ”en förändrad 
högskolevärld – ett förändrat stockholms universitet”.

 Varmt välkommen tillbaka i höst!                  
 Kåre Bremer, rektor
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Forskare som  
påverkar samhället
Genom att förmedla ny kunskap kan opinioner förändras men även 
ge avtryck i ny lagstiftning. Deltagande i debatten driver fram 
samhällsrelevans inom forskningen, säger forskarna i Samtalet. 

i media ser man dem så gott som dagligen. 
Men forskare vid Stockholms universitet är 
även på många andra sätt ständigt aktiva i 
samhällsdebatten. Det kan vara som statlig 
utredare, expert i någon kommitté eller som 
populärvetenskaplig föreläsare.

Universitetsnytt samlade tre forskare som 
återkommande deltar i samhällsdebatten. 
Juristen Madeleine Leijonhufvud – bland 
annat aktuell med en pågående skuggut-
redning åt miljöpartiet om våldtäktslagstift-
ningen. Nationalekonomen Lars Calmfors  
– bland annat aktuell med Finanspolitiska 
rådets rapport. Medicinaren Elisabet Lind-
gren – bland annat flitig föreläsare för 

beslutsfattare och allmänhet om hälsoef-
fekter av klimatförändringar. 

Madeleine Leijonhufvud tar fram en krö-
nika skriven av redaktören Jonas Nordin 
där budskapet är att humanistisk och sam-
hällsvetenskaplig forskning kan berättigas 
genom att den berikar samhällslivet.

– Vår verkliga uppgift är att föra ut forsk-
ningsresultaten för att nyttiggöra dem, säger 
hon.
Lars Calmfors: Politik ska baseras på både 
ideologi och kunskap. Men inom politiken 
är intresset ibland litet att försöka skilja 
dessa saker åt. Allt för ofta är man mest 
intresserad av kunskapen bara om man har 

något att vinna politiskt på den. Som fors-
kare ska vi vara tydliga med vad som är vad 
och hjälpa allmänheten att förstå vad som är 
värderingar och vad som är kunskap.
Madeleine Leijonhufvud: Inom rättsveten-
skapen har många tvekat att ställa sin kun-
skap till förfogande. Jag tycker det är viktigt 
att delta i debatten, medan många av mina 
kollegor åtminstone tidigare varit återhåll-
samma med att delta.
Elisabet Lindgren: Det finns en skillnad  
inom naturvetenskap. Forskarens roll blir 
där mer som folkbildare och att föra ut fakta.
Madeleine Leijonhufvud: Om man deltar 
i samhällsdebatten får man möjlighet att 
bedöma samhällsrelevans inom olika områ-
den, vilket i sin tur tvingar fram samhälls- 
relevans i det man gör. Jurister och rätts-
vetare måste sätta juridiken i ett mänskligt 
sammanhang. 
Lars Calmfors: Samma sak gäller inom 
nationalekonomin. Att delta i samhälls- 
debatten gör det lättare att hitta relevanta 
frågeställningar. Men samtidigt kan det för-
stås stjäla tid från den rena forskningen och 
från att hinna med i metodutveckling. Det 
är inte så lätt att hitta rätt balans. 
Elisabet Lindgren: Man träffar folk inom 
olika områden som man annars inte skulle 
träffa. Det breddar en kunskapsmässigt och 
är oerhört berikande. 
Madeleine Leijonhufvud: Fler och fler forsk- 
are engagerar sig i samhällsdebatten. Och 
det är allt mer nödvändigt – vår verksamhet 
kostar ju skattebetalarna pengar…

Hur ser kollegor på deltagande i debatten?

Lars Calmfors: Det är litet blandat. Det 
som räknas i mitt ämne är främst publi-
cering på engelska i de bästa tidsskrif-
terna. Men många tycker också det är bra. 
Internationaliseringen av forskningen har 

Eftersom jag sitter på kunskap om frågor som rör allas vår framtid och välmående så har 
jag ett ansvar att förmedla detta, säger Elisabet Lindgren. 
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både positiva och negativa effekter. Den är 
grundläggande för forskningens kvalitet 
men drar också bort folk från den natio-
nella debatten.
Madeleine Leijonhufvud: Inom rättsveten-
skap finns ett uppenbart behov av att vita-
lisera debatten om svensk lagstiftning. Och 
då är det nödvändigt med internationella 
utblickar.
Elisabet Lindgren: Forskning om klimat- 
och sårbarhetsfrågor är mer konkret och 
att delta i debatten och föra fram fakta upp-
fattas inte negativt på samma sätt av kolle-
gor. Men det är inte meriterande. För att nå 
allmänheten bör man också skriva populär-
vetenskapligt på svenska. 

Vad gäller meritering är de överens om 
att kvaliteten på forskningen ska komma 
främst.
Lars Calmfors:  Men vad ska man på vär-
dera på marginalen? Kanske ska man ta mer 

hänsyn till förmåga att förmedla forsknings- 
resultat när man bedömer forskare som upp-
nått en hög vetenskaplig kvalitetsnivå.
Madeleine Leijonhufvud: Saknar någon 
med full vetenskaplig kompetens förmågan att 
föra ut resultaten ska det vara ett minus.
Elisabet Lindgren: Det finns en kulturdiffe-
rens i hur pass aktiv man är i debatten inom 
olika ämnesområden.
Madeleine Leijonhufvud: I Sverige har vi 
inte haft jurister som riksdagsledamöter 
på samma sätt som i många andra länder. 
Svenska rättsvetare har varit mycket mindre 
samhällsengagerade än på andra håll.
Lars Calmfors: I Sverige har det funnits en 
tradition av att ekonomer deltar i samhälls-
debatten. Men idag är det färre som väljer att 
delta. Å andra sidan examineras fler doktorer 
som sedan anställs på Finansdepartementet, 
Riksbanken och så vidare och utövar stort 
inflytande den vägen.
Elisabet Lindgren: Jag är ute och pratar om 
klimat och anpassning i många samman-
hang. Det finns ett enormt behov av kun-
skap. Internationellt finns även ett stort 
intresse för hur vi gör i Sverige.
Lars Calmfors: Man får ofta en politisk 
stämpel men den varierar ofta över tid. När 
jag lade fram EMU-utredningen 1996 så 
blev jag anklagad för att ha levererat vad 
regeringen ville ha. Det ingår att man får ett 
antal sådana påhopp. Det är aldrig roligt, 
men vågar man inte ta de här anklagelserna 
så kan man heller inte delta i debatten.
Elisabet Lindgren:  Alla kan inte klara av att 
ge sig ut i samhällsdebatten om man inte kan 
hantera den kritik som kan komma.
Lars Calmfors: Det är svårt att vara opåver-
kad av de angrepp man kan få, men man vin-
ner i längden på att vara saklig.
Elisabet Lindgren:  Jag har fått ett positivt 
bemötande eftersom jag för ut basfakta som 
de flesta är intresserade av. Jag har också valt 
att inte gå ut politiskt.
Lars Calmfors: Ekonomers roll är ofta att 
peka på målkonflikter och att förbättringar 
på vissa områden, som till exempel i fråga 
om arbetslösheten, kan kräva uppoffringar 
på andra. Det är ett skäl till varför vi inte är 
så populära. Men EMU-frågan var roligare. 
När frågan kom upp fanns det en genuin osä-
kerhet hos många och efterfrågan på kun-
skap var stor.
Madeleine Leijonhufvud: Jag har märkt att 
forskarstuderande i juridik funderar över 
om det kan vara nyttigt för dem att enga-
gera sig i samhällsdebatten. Själv har jag ald-
rig tänkt så – jag har deltagit för att jag är 
engagerad.

Lars Calmfors: Men man kanske inte ska 
idealisera för mycket. Det är klart att vi som 
deltar i samhällsdebatten också gör det för 
att det är roligt och för att vi gillar att vara 
med där det händer något.
Elisabet Lindgren: Jag drivs av en vilja att 
informera och få folk att förstå att man måste 
göra något. Vi måste agera för att komma 
till rätta med klimatfrågan. Däremot ser jag 
inte mitt engagemang som meriterande.
Madeleine Leijonhufvud: Men det kan 
vara meriterande på så vis att man får andra 
arbetsuppgifter beroende på sitt engage-
mang.

Vad har ni påverkat mest?

Madeleine Leijonhufvud: Jag har hittat på 
kvinnofridsbrottet som kom in i svensk lag-
stiftning 1995 och har även varit med och 
fått till förbudet mot barnpornografi.
Lars Calmfors: EMU-utredningen bidrog 
nog till att Sverige inte gick med i EMU. Jag 
tror också att jag  påverkat synen på hur 
mycket stabiliseringspolitiken kan göra, 
värdet av att ha en självständig riksbank och 
hur sysselsättningspolitiken bedrivs.
Elisabet Lindgren: Genom att sätta hälso-
effekter av klimatförändringar på agendan, 
både i Sverige och internationellt. Jag var 
med om den första studien i världen på hur 
klimatförändringar påverkar ekosystemen 
med effekter för hälsan. 
Madeleine Leijonhufvud noterar också att 
det kommit fram många yngre (och kvinn-
liga) forskare som jobbar med de frågor hon 
ägnat sig åt. Och som genom sin undervis-
ning kan påverkar framtida jurister.
– Så nu kan jag dra mig tillbaka. 
Men påverkan på samhället kan ta tid, påpe-
kar Lars Calmfors:
– Sällan påverkar man som forskare snabbt 
och direkt men man kan bidra med idéer 
som långsamt tränger in i politiken. Det är 
oftast en process på många år. n
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Madeleine leijonhufvud:  Professor emerita i 
straffrätt. Tidigare bland annat prorektor vid 
Stockholms universitet, biträdande generaldirek-
tör för Vetenskapsrådet och ordförande i Jusek.

lars Calmfors: Professor i internationell ekonomi. 
Ordförande i regeringens finanspolitiska råd. Tidi-
gare bland annat utredare av ett svenskt EMU-
medlemskap och ordförande i European Economic 
Advisory Group (EEAG).

Elisabet lindgren: Läkare och forskare vid Stock-
holm Resilience Centre. Ansvarig för hälsofrågor i 
Klimat- och sårbarhetsberedning och rådgivare åt 
bland annat EU och WHO.

Madeleine Leijonhufvud och Lars Calm-
fors är två forskare som flitigt deltar i 
samhällsdebatten.
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University Executive Committee and the 
departmental management teams in April, 
teacher training was one of the main sub-
jects under discussion. We still have a lot 
left to do, but if one looks back to the situa-
tion a year ago, we have also accomplished 
a great deal. 

Following my visit in January to the new 
departments, the term continued with vis-
its to all the humanities and social sciences 
departments. It was good to see that the 
departmental management teams are 
working with the University’s 2008 organ-
isational plan and that they are taking a 
careful look at the position of their own 
departments in the tables in the follow-up 
document to the 2007 organisational plan. 
We are making good progress in introduc-
ing improvements in a number of areas as 
part of our efforts to achieve the objec-
tives set out in the University’s vision for 
the future. 

We haven’t heard so much about the 
future from our political leaders. We are 
waiting for decisions to be made about the 

one percent goal for research, student fund-
ing for undergraduate degree courses, tui-
tion fees for international students as well 
as other matters. These are political deci-
sions that will have a major impact on our 
future finances. We will come back to these 
topics at this year’s autumn introductory 
meeting on the 3rd of September, which 
State Secretary Peter Honeth has promised 
to attend. Soon the holidays will be start-
ing and this may also be an opportunity to 
spend some time
thinking about and  
working on our own 
research projects. 
Have a good 
summer! n

Kåre Bremer, 
Vice-Chancellor 
rektor@su.se 

and Interaction Design at Stockholm Uni-
versity, says the opportunity to study a vir-
tual universe is important from a business 
perspective. ”I’m interested in the inter-
face of a game like Entropia Universe. It’s 
important from a marketing point-of-view 
to understand these kinds of games and the 
possible impact they can have on the way 
we do business. Communicating in a vir-
tual universe may well become part of the 
way we do business in the future.” Mats 
Wiklund agrees. ”We’ve even put an advert 
for the department’s courses up on our 
land, Shinook River.” Read the complete 
article online. 
u www.su.se/english/news/ 

Conference on  
global challenges
“RESILIENCE 2008 – Resilience, Adap-
tation and Transformation in Turbulent 
Times” was the name of the conference 
that took place 14–17 April at Stockholm 
University and the Royal Swedish Acad-
emy of Sciences. The Stockholm Resilience 
Centre at Stockholm University was one 

downloading the free software and creat-
ing a secure account, users create an ava-
tar – an alter ego – which can be modelled 
completely according to the user’s desires 
regarding gender, appearance, skin colour, 
etc. The avatar is then transported to a vir-
tual planet called Calypso, where in-world 
adventures and social interaction with oth-
ers begin. Users then have the opportunity 
to participate in the creation of a new civ-
ilization, the exploration of whole conti-
nents and the establishment of new com-
munities and e-commerce.

With funds from DSV, lecturer Mats 
Wiklund made the unusual step of pur-
chasing land on planet Calypso, at a cost 
of SEK 200,000 (USD 32,500). ”We’re 
the first university to purchase land in a 
game,” says Wiklund. ”We’ve done this is 
to give us a greater opportunity to control 
the kind of experiments we undertake in 
Entropia Universe. You can’t buy land in 
games like World of Warcraft –and virtual 
worlds like Second Life aren’t really what 
we would call a game.” 

Caesar Sima who is currently complet-
ing a Master’s degree in Communication 

The term is almost over. Each year when 
we reach the end of May or the end of 
November, I am always surprised that the 
term has passed so quickly. Now it’s time to 
look back and take pleasure in all the posi-
tive things that have happened and that we 
have achieved during the term. This is bet-
ter than focusing on any setbacks that we 
may have experienced or on things that we 
didn’t manage to accomplish. Achievements 
that we can be proud of include the increase 
in the number of applicants for the autumn 
courses. This figure has risen by an average 
of around twenty per cent, in addition to 
applications for teacher training courses. 
Interest in our courses is growing, in partic-
ular among international students. 

We have put a huge amount of work into 
implementing the Bologna process and a 
similar level of effort will be needed to inte-
grate the Teacher Education programme 
into the University. For me the term began 
with a visit to the new educational depart-
ments and a meeting with the Teacher 
Education Office. At the conference for the 

This spring’s inspiring departmental visits 

understanding  
the virtual side of life
Mats Wiklund and his students at the 
Department of Computer & Systems Sci-
ences (DSV) are researching life in another 
universe –Entropia Universe. Entropia 
Universe is an online game developed by 
Gothenburg-based company MindArk 
that mixes online entertainment, social 
networking and e-commerce in a gigantic 
three-dimensional virtual universe. After 
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Affiliation promotes  
academic exchange
The appointment of visiting scholars is a 
well-established method for increasing the 
exchange of academic ideas. Stockholm 
University is now also in the process of 
creating links with well-known research-
ers from other universities by establish-
ing affiliations with researchers and pro-
fessors. Last year the Vice-Chancellor 
Kåre Bremer decided that it should be pos-
sible to affiliate professors and research-
ers (and, in exceptional cases, lecturers) 
to the University. The intention is that the 
links should remain in place for a relatively 
long period of up to three years. The cur-
rent expectation is that researchers and 
professors will work with the University 
in a variety of different ways. For exam-
ple, they may hold lectures or seminars or 
take part in different types of conferences. 
In exceptional circumstances the links may 
last for a shorter time, for example in the 
context of a project that the University is 
running for a specific period. The decision 
to affiliate a professor or researcher does 
not involve any financial commitment on 
the part of the University. “This will be a 
valuable tool in the process of making the 
University more international,” says the 
Vice Chancellor Kåre Bremer. A number  
of departments have already taken the 
opportunity to affiliate professors and 
researchers.

large numbers of applicants for 
courses at stockholm university 
The number of applicants to Stockholm 
University has risen by around twenty per 
cent compared with the corresponding 
period last year, over and above applica-
tions for the teacher training programmes. 
Just over 51,000 people have registered 
their interest in the 1,061 different courses 
offered by the University using the applica-
tions portal www.studera.nu. Stockholm 
University is the Swedish educational 
establishment that the greatest number 
of applicants have given as their first 
choice. The University’s law programme 
is the most popular in the entire country 
with more than 4,900 applicants, which 
represents an increase of around twelve 
per cent compared to the autumn term 
2007. The economics course at Stockholm 
University is the third most popular course 
in Sweden. 

At a national level there has been an 
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increase of 120 per cent in the number of 
applicants for the new two-year Master’s 
programmes. In contrast, thirty per cent 
fewer people have applied for the one-year 
Master’s course.  Interest in teacher training 
has continuing to decrease. In comparison 
with last autumn, the number of applicants 
has fallen by sixteen percent. 

Bert Bolin lecture  
on climate research
On the 26th May the first Bert Bolin lec-
ture on climate research was held at Stock-
holm University. The speaker was Profes-
sor Susan Solomon from the National Oce-
anic and Atmospheric Administration, 
Boulder, Colorado, and co-chair of IPCC 
working group 1. The Faculty of Science 
has decided to hold an annual lecture to 
be given by a leading international climate 
researcher in memory of Bert Bolin.

Twenty-three  
female guest professors
In order to attract more female guest pro-
fessors who can act as role models for 
other female academics, last autumn the 
Vice Chancellor Kåre Bremer invited the 
University’s four Faculty Boards to submit 
proposals for female guest professors. The 
Vice Chancellor has now decided which 
guest professors will be appointed. A total 
of twenty-three guest professors will join 
the University in 2008 as part of this ini-
tiative.

new international website
A beta version of Stockholm Universi-
ty’s new international website has recently 
been released. The website includes an 
array of new features and new material 
and additional functionality and content 
will be added to the site during the summer 
and autumn. Contact Paul Parker for more 
information about the new website. Email: 
paul.parker@kommunikation.su.se

of the organisers of the conference, which 
brought together some of the world’s lead-
ing researchers from a variety of disci-
plines. The subject of the conference was 
the resilience of social and ecological sys-
tems, in other words, their ability to avoid 
hazardous threshold effects. One proposal 
made by the researchers was to establish 
a new UN panel focusing on the health of 
ecosystems.

“Until now the research community 
seems to have underestimated the impact 
of climate change. One major contributory 
factor is the rapidly growing risk of haz-
ardous thresholds in the world’s glaciers, 
forests, meadows and seas, which reinforce 
the effects of climate change. We now need 
to make radical social, ecological and eco-
nomic changes to our society. It is essential 
for us increase the resilience of our society 
and our ecosystems,” says Brian Walker, 
director of the Resilience Alliance, an 
international network of researchers.  

The conference included a number of 
unusual forms for discussions, presenta-
tions and informal meetings. Every after-
noon a Science Fair was held where the 
conference attendees could choose from a 
menu of different activities, such as speed 
talks, panel discussions and musical per-
formances. A unique art exhibition was 
staged in parallel with the conference in 
which artists interpreted the concept of 
resilience. This exhibition, called Chang-
ing Matters – the Resilience Art Exhibi-
tion, can be seen at the Swedish Museum 
of Natural History until 7 September.

The Stockholm Resilience Centre is 
a new international transdisciplinary 
research centre based on a joint initiative 
involving Stockholm University, the Stock-
holm Environment Institute and the Bei-
jer Institute. 
u www.stockholmresilience.org
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PERSPEKTIV: U LF ERI KSSON  

Företagande och innovationer genom-
syrar hela Silicon Valley! Här pratar ”alla” 
samma språk – kommersialisering! Det gäl-
ler inte bara riskkapitalister och entrepre-
nörer utan även bland forskarna – och även 
alla andra, till och med folket på gatan! 

Och alla dessa personer träffas hela 
tiden. Varje vecka är det minst något 
arrangemang där någon av världens största 
entreprenörer öppet berättar om sina erfa-
renheter eller paneldebatter med fantas-
tisk nivå på talarna. Förutom att höra och 
träffa dessa personer, så får man då kon-
takt med en massa andra personer som kan 
var viktiga. 

Man är verkligen mästare på att mingla 
här! Men man minglar inte med dem man 
känner utan hugger på nya kontakter – vet 
ju aldrig vilka pengar eller kontakter de kan 
ha! Det gör också att det är väldigt lätt att 
mingla för en ovan – eftersom det inte är de 
svenska täta grupperna med ryggarna utåt. 
Samtidigt är minglandet väldigt konkret – 
man träffas inte mer än 1-2 gånger om det 
inte finns skäl till det. 

Tillgången till kapital är det också stor 
skillnad på, såklart - framförallt kompetent 
kapital. Här har riskkapitalisterna ofta gjort 
egna framgångsrika ”resor” som entrepre-
nörer och därifrån egna kontakter och erfa-
renheter – förutom en rejäl förmögenhet - 
och de använder och bjuder på dem till sina 
företag. Man har också mycket närmare 
till tunga teknik-/produktchefer än vi har 
hemma. Det är skillnad på att kontakta det 
stora amerikanska företagets svenska för-
säljningsbolag, och att känna eller att ha 
haft arbetsrelation med produktchefer på 
huvudkontoret.  

Den viktigaste enskilda skillnaden tycker 
jag ändå är tillgången på erfarna och fram-
gångsrika entreprenörer. Här finns hela 
tiden en uppsjö av entreprenörer som ska-

pat bolag, växt dem och sålt av dem. På det 
sättet har de dels fått en massa pengar, 
dels erfarenheter och kontakter, och har tid 
(ofta efter en tids återhämtning och and-
ningspaus) och lust att hoppa på någon ny 
utmaning. Det är den typen av personer 
vi skulle vilja koppla ihop våra spännande 

forskare med hemma också. Men i Sverige 
har vi så få och de är svåra att få tag på. 
Deras incitament är också mycket mindre 
än motsvarande i USA.

I sammanhanget måste man också peka 
på den stora skillnaden i synen på misslyck-
ande. Här är det en merit – om det finns bra 
skäl varför man inte lyckades, men i alla fall 
försökte. Att till exempel ha blivit sparkad 
som VD är inget konstigt här – man vet att 
det är ett stafettlopp att skapa framgångs-
rika bolag. 

En detalj är att lärarundantaget gör att 
våra spelregler är helt olika. Här äger univer-
sitetet alla forskningsresultat, vilket man 
sedan normalt fördelar så att forskaren 
får 1/3. Det är skillnad det! Men vid Stock-
holms universitet stöttar vi ju våra fors-
kare lika mycket för det, eftersom vi tror 
att universitetet – och forskningen – blir 
bättre om det finns kommersiella kontak-
ter. Amerikanarna har dock svårt att förstå 
både lärarundantaget och att vi ändå stöt-
tar våra forskare. 

Det finns ett intressant flöde mellan aka-
demin och små företag. Forskare är ofta del-
ägare i startups, gör insatser där, eller till 
och med arbetar med dem några år, och 

kommer därefter tillbaka till universitetet. 
Jag har under våren träffat två fantas-

tiskt spännande och framgångsrika forskare 
med koppling till både Stockholms universi-
tet och Stanford. Dels Anders Nilsson – som 
i många år varit på Stanford Linear Accelera-
tor och också är gästprofessor i kvantkemi 

vid Stockholms universitet. Dels Erik Lindahl 
på Stockholms Bioinformatics Centre som 
har en forskargrupp på Stanford. Erik sitter 
nog i Stanfords häftigaste byggnad – säger 
ju inte så lite! n

 ”Det finns ett intressant flöde mellan akademin och 
små företag. Forskare är ofta delaktiga i startups”

Ulf Eriksson – VD och Affärscoach på SU 
Innovation – har genom ett Vinnova- 
stipendium fått möjlighet att utvecklas i 
sin roll genom att under våren arbeta i  
Silicon Valley. Han arbetar där för Stan-
ford Research (SRI) med att ta fram ett 
program om hur man tar en innovation 
till ett framgångsrikt företag. I början av 
2000-talet bodde han och verkade som 
riskkapitalist i Silicon Valley. Läs även Ulf 
Erikssons blogg på http://blogs.su.se/ulfer
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Bland entreprenörer  
och minglare i silicon Valley 


