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PROREKTOR

i skånes gamla fiskelägen var fångstlyckan 
oförutsägbar och godtycklig. Också bönder-
nas boskapslycka, barnalycka och jaktlycka var 
knappa och hotade resurser. I denna mylla växte 
en föreställning om att livets goda är ändligt. Den 
enes framgång antogs innebära den andres miss-
lyckande. Det var en dualistisk kosmologi, ett 
imaginärt nollsummespel, där vinster och förlus-
ter tog ut varandra, så att summan blev noll – 
trots att havet var fullt av fi sk. Konsekvensen av 
ett sådant spel är att man tänker sig att den ene 
kan vinna endast genom att den andre förlorar. 

Jag kan medge att det sved i skinnet när mitt 
eget ämne, som jag själv tycker är bäst i Sverige 
och i världen, inte hamnade på listan över Stock-
holms universitets profi lområden. I likhet med 
fl era andra undrade också jag om det verkligen 
var nödvändigt att göra detta profi leringsarbete, 
när det väckte så många känslor på institutio-
nerna. 

Nu i terminens slut kan jag säga ja, det var nöd-
vändigt. Som etnolog har jag blivit medveten om 
mitt ämnes svaga punkter. Den internationella 
publiceringen måste öka. Profi leringsarbetet har 
visat sig vara kvalitetsdrivande. Men det innebär 

inte en intern omfördelning av medel, det går inte 
en ström av pengar från dem som står utanför lis-
tan till dem som står på listan. 

Men Stockholms universitet måste agna för 
fi ske på vidare hav och djupare vatten. Vi är med 
full fart på väg in i ett nytt forskningspolitiskt 
landskap. Åtskilliga gånger har jag den senaste 
tiden befunnit mig i situationer där vår profi lering 
efterfrågats: budgetmötet på utbildningsdepar-
tementet, möten med rektorer i Kina, internatio-
nell utvärdering av företagsekonomin vid Stock-
holms universitet. 

Inte minst externa forskningsfi nansiärer efter-
frågar detta. Att kunna svara ja på frågor om 
profi leringsarbete har helt andra konsekvenser 
än om man tvingas svara nej. Att inte ha en lista 
över profi lområden är att sätta sig med armarna 
i kors och se på hur penningströmmarna styrs 
mot andra universitet. Att kunna svara ja är att 
säga att Stockholms universitet är med på banan, 
berett att delta i tävlan om allehanda slag av resur-
ser. Det är ett sätt att håva in nya medel till uni-
versitetet. Alla har något att vinna av detta. Det 
är inte ett nollsummespel, det är ett vinna-vinna-
spel. God fi skelycka – i allehanda vatten!■

Profi leringsarbetet ökar fi skelyckan
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STOCKHOLMS UNIVERSITETS PROFILOMRÅDEN:
Naturvetenskapligt vetenskapsområde • Astrofysik och partikelfysik • Biokemi och cellbiologi (särskilt biologiska 
membraner samt DNA/RNA-metabolism) • Klimat- och miljöforskning • Materialkemi och organisk kemi 
(särskilt metall-organisk kemi) • Teoretisk biologi (särskilt modellering av molekyler och biologiska system) 
Humanistiskt-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde • Juridik (särskilt kommersiell rätt, immaterialrätt och rätts-
informatik) • Språkforskning (särskilt lingvistik, tvåspråkighet och språkfi losofi ) • Historia och arkeologi • 
Östasiens språk och kulturer • Filmvetenskap • Nationalekonomi • Psykologi • Sociologi • Socialantropologi



Sommarlov lockar mer än böcker − även antalet sökande till sommarkurserna har 
minskat.

3

Juristutbildningen är, som ofta, den linje 
som har fl est sökande − även om man kan 
märka en liten minskning. Totalt är det 
2882 sökande, varav 2 202 förstahands-
sökande. Intresset för socialt arbete och 
detaljhandel har ökat. Socionomlinjen 
hade 14 procent fl er förstahandssökande 
och socionomlinjen med inriktning mot 
omsorg ökade med 27 procent i jämfö-
relse med höstterminen 2004. Nordiska 
detaljhandelslinjen i Norrtälje har också 
fått ett ökat sökandetryck. Nästan 29 

procent fl er har sökt till utbildningen i år 
jämfört med förra året. 

Däremot varierar intresset för studier 
inom humaniora kraftigt. Medan intres-
set för nybörjarkurser i tyska, spanska, 
franska och italienska ökar så avtar det 
för studier i språk inom kombinations-
utbildningen.

På det nationella planet är antalet 
sökande till högskoleutbildningar rätt 
konstant, upp 1 procent jämfört med 
höstterminen 2004. Totalt har drygt 

120 000 personer anmält sig till högsko-
leprogram genom Verket för högskole-
service (VHS). De fl esta utbildningsområ-
den har fl er sökande än förra året. Störst 
är ökningen inom utbildningsområdet 
Data, här är det 11 procent fl er sökande 
än året innan. (Dock inte vid de utbild-
ningar som ges av Institutionen för data- 
och systemvetenskap vid IT-universitetet i 
Kista, här märks en svag minskning.)

 Drygt 64 procent av samtliga sökande 
är kvinnor. Runt den 18 juli får de 
sökande det nationella antagningsbeske-
det.

... och till sommarkurserna
Intresset för universitetets sommar kurser 
har också minskat något jämfört med 
2004, minus 6 procent. 25 olika kur-
ser, med 2402 studieplatser, har funnits 
att välja bland. Populärast är den juri-
diska introduktionskursen med nästan 
700 förstahandsökande till 60 platser. 
Orienteringskurserna om Centralasien 
och Korea har också väckt stort intresse 
och kan visa upp kraftiga ökningar i 
antalet sökande jämfört med 2004. På nio 
utbildningar fi nns fl er platser än sökande 
så samtliga förstahandssökande kan få 
plats. Det gäller bland annat ”Solen och 
andra stjärnor” samt ”Geovetenskap i 
fjällkedjan”. ■ 

Färre sökande till höstterminen
För andra året i rad minskar intresset för att studera vid Stockholms universitet. 
34 643 personer har sökt till de 412 anmälningsalternativ som fi nns. Det är 5,6 
procent färre sökande än till höstterminen 2004. 

Den 1–20 maj samlades utbildnings-
ministrar från 45 europeiska län-
der i norska Bergen för att diskutera 
Bolognaprocessen − strävan att skapa 
ett mer enhetligt system för högre utbild-
ning i Europa. Rektor Kåre Bremer hade 
av Sveriges universitets- och högskoleför-
bund (SULF) utsetts till att representera 
de svenska lärosätena. I den svenska dele-
gationen, som leddes av  utbildningsmi-
nister Leif Pagrotsky, ingick även en stu-
dentrepresentant och två tjänstemän från 
Utbildnings- och kulturdepartementet. 

I slutkommunikén från mötet är det 
främst två saker man vill lyfta fram. Den 
första är att ministrarna enades om att 

Möte i Bergen om Bologna
skapa ett övergripande europeiskt ram-
verk för de tre olika nivåerna av examina 
(kandidat, master och doktor). Där ska 
det fi nnas generella beskrivningar av 
lärandemål och kompetens.

− Det här innebär en formalisering av 
lärandemålen. Nu går vi från ett lärar-
centrerat synsätt till ett där studenten 
står i centrum, enligt Kåre Bremer.

Den andra är att inrätta ett standardi-
serat system för utvärdering av högsko-
leutbildningar i Europa och att det ska 
upprättas ett register över de myndighe-
ter och organisationer som ägnar sig åt 
sådant (till exempel Högskoleverket).

Leif Pagrotsky drev särskilt två frågor 

från svensk sida. Den ena om vikten av 
den ”externa dimensionen” – att kom-
municera arbetet med Bolognaproces-
sen även till länder utanför Europa. Den 
andra om behovet av att ta fram enhet-
liga regler för rätten att ta med sig studie-
medel vid studier i andra europeiska län-
der. Här erbjöd Leif Pagrotsky att Sverige 
ska leda en arbetsgrupp på området till 
nästa ministerkonferensen om Bologna-
processen som är i London 2007. ■

Läs om Bergenmötet: 
http://www.bologna-bergen2005.no
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Erfarna studenter hjälper på vägen. 
Under våren har Engelska institutionen 
provat ett mentorskapsprogram för nya 
studenter.

Tusentals sidor att läsa, högt studie-
tempo och tentor. För många nybörjare 
är högskolestudier en omtumlande upp-
levelse. De tvingas att ta ansvar för studie-
planering och prioritering av kurslittera-
tur på ett sätt som de fl esta inte är vana 
vid sedan tidigare. 

Engelska institutionen har under våren 
försökt att underlätta för de nya studen-
terna genom ett mentorskapsprogram. 
Tolv studenter på C-kursen har funge-
rat som mentorer för de nästan 200 A-
kursarna. De har arbetat parvis och vid 
några tillfällen under terminen har de nya 
studenterna haft möjlighet att tala med 
mentorerna, såväl i grupp som individ-
uellt.

Vanja Hiltunen är en av de studenter 
som varit mentor. 

− Jag kommer från en icke-akademisk 
bakgrund och jag önskar att det hade 
funnits någon som hade stöttat och hjälpt 

Mentorer leder nybörjare rätt
mig på det här sättet när jag påbörjade 
mina studier. Det är många som av olika 
skäl behöver den hjälpen i startgroparna 
och jag kände att jag ville vara med och 
underlätta för åtminstone någon, efter-
som jag vet av personlig erfarenhet att 
det behövs.

Antalet studenter som dykt upp på 
träffarna har varierat. Om man hade 
gjort lite mer reklam för mentorskaps-
projektet hade uppslutningen varit ännu 
större, tror Vanja. Till hösten ska mentor-
träffarna skrivas in i schemat och då tror 
hon att tillströmningen blir än bättre. 

De vanligaste frågorna har rört bland 
annat oro och stress inför tentor samt 
studieteknik. Många av de nya studen-
terna vill helt enkelt ha tips på hur man 
effektivast läser inför en tenta eller hur 
man exempelvis vet vad som är ett bra 
lexikon, som är ett viktigt verktyg vid 
språkstudier. 

− Men vi mentorer har även berättat 
mycket om oss själva och våra egna erfa-
renheter för att visa att man faktiskt kan 
fi xa studierna oavsett vilken bakgrund 
man kommer ifrån, säger Vanja Hiltunen.

Ungefär hälften av studenterna på A-
kursen deltog i mentorskapsprojektet 
och den gjorda utvärderingen visar att 
många var positivt inställda till det hela. 
Till hösten ska mentorprogrammet fort-
sätta, och Vanja har ansökt om att få vara 
med även då.

Arbetar i par
Inom ämnet engelska är det relativt van-
ligt att enbart ta A-kursen för att sedan 
läsa andra ämnen, berättar institutionens 
studierektor David Minugh. Därmed kan 
det vara svårt att bygga en tydlig grupp-
identitet bland studenter på olika nivåer. 
Mentorskapsprogrammet är då ett sätt 
att skapa en bättre gemenskapskänsla 
samtidigt som fl er studenter kan fås att 
läsa vidare. En annan fördel kan, enligt 
honom, vara att mentorerna fångar upp 
och kanaliserar eventuellt missnöje som 
fi nns bland studenterna med utbild-
ningen.

David Minugh tycker att det blev en 
bra blandning av erfarenheter hos mento-
rerna under våren. Och än bättre kan det 
bli till hösten då man planerar att fort-
sätta satsningen. ”Gamla” mentorer ska 
då arbeta i par tillsammans med nya och 
kunna dra nytta av varandras erfaren-
heter. David anser att det är värdefullt att 
låta dem gå i par. Det garanterar att en 
mentor inte tar på sig fel roll eller blir för 
dominerande eller är för blyg. Till hösten 
ska de dessutom introduceras för lärarna 
och få presentera sig vid introduktions-
föreläsningen.

Rudi Bjerregaard, pedagogisk konsult 
vid Språkverkstaden, har varit inblan-
dad i projektet från starten. Han har vid 
fl era tillfällen träffat mentorerna. Vid 
träffarna har de bland annat diskuterat 
studieplanering och tagit fram nyckel-
begrepp – som självförtroende, eget 
ansvar och motivation − att föra vidare 
till A-studenterna för att underlätta deras 
studier. 

Rudi hoppas nu att kunna föra över 
lärdomarna av mentorskapsprogram-
met inom engelska även till andra insti-
tutioner. ■
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Många nya studenter behöver hjälp i 
starten, säger Vanja Hiltunen, mentor.



Förra året skickades ett 20-tal ärenden 
med misstanke om fusk vid Stockholms 
universitet till Disciplinnämnden som 
beslutade om åtgärd. Året innan hand-
lades tolv ärenden. 

– Anmälningarna om plagiat har 
ökat. Det kan delvis bero på att studen-
terna har blivit fl er. Men gränserna ver-
kar också ha förfl yttats. Många har en 
mer tillåtande attityd till detta än för 

Fler fällda för fusk
En del blir förtvivlade och börjar gråta. Andra blir aggressiva. Många säger att de 
av misstag råkade skicka in sitt arbetsmaterial i stället för den färdiga hemtentan 
eller uppsatsen. Reaktionerna när en student konfronteras med misstanken om fusk 
varierar. Men klart är att anmälningarna har ökat och att rutinerna att uppdaga 
plagiaten brister. 

bara några år sedan. Sedan har ju möj-
ligheterna ökat, det fi nns mer material i 
omlopp och det är mer tillgängligt, säger 
Katrin Högstedt, byrådirektör vid Juri-
diska fakultetskansliet. 

När det gäller plagiat av pm och min-
dre uppsatser beslutar Disciplinnämn-
den ofta om två månaders avstängning, 
men för fusk med magisteruppsatser 
kan påföljden vara avstängning i hela 
sex månader. Avstängningen meddelas 
omedelbart CSN och den berörda insti-
tutionen. 

I mindre allvarliga fall får studenten en 
varning genom ett brev där det framhålls 
att universitet ser allvarligt på det inträf-
fade och att ett upprepat beteende kom-
mer att leda till disciplinåtgärd.

Söker nyckelord
Vid misstanke om fusk är det oftast först 
läraren som upptäcker att något inte 
stämmer. Kanske är uppsatsen lite för 
välskriven och för initierad. 

Företaget Urkund säljer en metod för 
att avslöja nätfusk. Men vid Stockholms 
universitet är det bara Institutionen för 
biologisk grundutbildning (BIG) som har 
tillgång till Urkund. Vanligare är att lära-
ren googlar efter nyckelord, en vansklig 
metod eftersom ursprungsmaterialet 
kanske kan vara skrivet på ett helt annat 
språk eller kanske inte fi nns allmänt till-

gänglig på nätet. Läraren kan också kon-
takta kollegor vid andra universitet för 
att höra om de känner till något som skri-
vits om ämnet. 

Om han eller hon anser att det fi nns 
fog för misstanken gör studierektorn eller 
prefekten en utredning och anmäler ären-
det till Katrin Högstedt. Hon drar det 
sedan för rektor som beslutar om det ska 
skickas vidare till Disciplinnämnden.

– Ibland rekommenderar jag att ären-
det avskrivs eftersom studenten inte ver-
kar ha varit medveten om vad som har 
varit tillåtet eller inte. Det är därför vik-
tigt att institutionerna är tydliga med 
vilka regler som gäller för exempelvis 
källhänvisningar och hjälpmedel. Engel-
ska institutionen har varit mycket bra på 
detta, säger hon. ■

TEXT: MARIA ERLANDSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

I början av juni presenterades Hög-
skoleverkets årliga genomgång av dis-
ciplinärenden vid landets lärosäten. 
Även den visar en ökning av antalet 
anmälda fall.

Rektorerna vid Stockholms universi-
tet och Lärarhögskolan har inlett infor-
mella diskussioner om att omvandla 
Lärarhögskolan till en utbildnings-
vetenskaplig fakultet. Den skulle i så 
fall vara knuten till Stockholms univer-
sitet. Förslaget förs fram i ett brev från 

Diskussioner med Lärarhögskolan
Stockholms universitets rektor Kåre 
Bremer till kollegan Eskil Franck vid 
Lärarhögskolan. Bremer lyfter där fram 
möjliga fördelar för båda lärosätena 
genom bildandet av en ny fakultet, till 
exempel att forskning och forskarutbild-
ning vid Lärarhögskolan då inte längre 

behöver knytas till universitetets sam-
hällsvetenskapliga fakultet. Den 7 juni 
deltog Kåre Bremer i ett möte med cirka 
25 företrädare för Lärarhögskolan där 
frågan om en ny fakultet diskuterades 
och nu tittar de båda lärosätena på om 
och i så fall hur man kan gå vidare. ■
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Tydliga regler för källhänvisningar och 
hjälpmedel minskar risken för fusk, 
enligt Katrin Högstedt som utreder 
anmälningar om fusk vid universitetet.
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Bara ordet kan få forskare att dra djupa 
suckar. Ansökningar är vad många 
sysslat med under våren. Allt arbete med 
blanketter och publikationslistor är dock 
ett värdefullt slit som inbringar 600 
miljoner kronor årligen till universitetet.

Ett tusental forskare vid universitetet har 
sökt pengar från olika fi nansiärer under 
våren. Nu väntar en oviss tid till sent i 
höst. En som vet hur det känns är mate-
matikern Hans Rullgård.

– Jag sökte för första gången förra året. 
Det var lite nervöst. Utan pengarna hade 

Ansökningar ger värdefulla forskningspengar
jag blivit arbetslös, så ansökan betydde 
mycket. 

Han forskar om matematiska model-
ler som kan förbättra tredimensionella 
avbildningar med elektronmikroskop av 
proteiner och andra biologiska molkyler. 
Något han ska arbeta med som forskar-
assistent i fyra år med pengar från Veten-
skapsrådet. 

Att skriva ansökan innebar dock min-
dre arbete än han trott. Under några 
veckor läste han instruktioner och skrev 
i samarbete med forskare på Karolinska 
institutet. 

Stockholms universitet får årligen 
in cirka 600 miljoner kronor från 
olika forskningsfi nansiärer – en dryg 
femte del av universitetets omsättning 
på 2,7 miljarder kronor. Totalt kom-
mer pengarna från cirka 25 olika 
forskningsfi nansiärer, allt från forsk-
ningsråd och myndigheter till små 
stiftelser vid universitetet. 

Ofta är konkurrensen tuff, som hos 
Vetenskapsrådet där endast var 
femte av de 5 000 ansökningar-
na beviljas. Planeringsenheten vid 
Stockholms universitet har gjort en 
färsk jämförelse mellan olika lärosä-
ten på uppdrag av universitetsstyrel-

– Men när väl ansökan är inskickad 
börjar man fundera över om det är något 
man missat, någon bilaga som inte kom 
med. Och ett fel blev det faktiskt – jag 
sökte bara stöd för tre år eftersom det 
verkade vara max. Men som tur var fi ck 
jag pengar för tjänstens alla fyra år. 

Externa forskningsmedel har ökat 
kraftigt det senaste decenniet och är idag 
ungefär lika stora som statsanslagen till 
lärosätena. Främst fyller pengarna en 
funktion för unga forskare som är i bör-
jan av sin karriär och etablerade forskare 
som vill expandera sin forskning.

Inga enkla genvägar
Elizabeth Thomson är ett exempel på det 
senare. Som professor i demografi  byg-
ger hon upp en forskargrupp kring hur 
utbildningsnivån påverkar familjebild-
ning och förhållandens stabilitet – något 
som hon fått 14 miljoner kronor för av 
olika forskningsfi nansiärer.

– Sedan jag kom till universitetet i bör-
jan av 2004 har jag skrivit massor av 
ansökningar. Att vi skulle få så mycket 
pengar från olika håll är jättekul, men jag 
hade nog inte räknat med det.

Elizabeth Thomson har främst fått 
pengar från FAS, Forskningsrådet för 
arbetsliv och socialvetenskap. Jämför hon 
med amerikansk forskningsfi nansiering 
krävs mindre omfattande ansökningar 
här i Sverige. 

– För motsvarande belopp skulle en 
ansökan till forskningsrådet NIH behöva 
vara dubbelt så omfattande. Det krävs 
mer beskrivningar av vad man ska göra, 
tabeller med data och redovisning av 
arbetsmetoder – det blir nästan som en 
vetenskaplig artikel.

Förutom att vara en lyckosam ansök-
ningsskrivare har Elizabeth Thomson 
bedömt ansökningar både i USA och 
Sverige. Några enkla genvägar för att skriva 
en lyckad ansökan har hon dock inte. 

– Vad du har gjort tidigare spelar en 
viss roll. Men främst handlar det om att 
ha en bra idé och att kunna förklara hur 
man ska genomförda den. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON
GRAFIK: ANNA LARSSON ANDRÉN

600 MILJONER KR I
EXTERNA FORSKNINGSMEDEL
MILJONERNA KOMMER FRÅN:

 193 VETENSKAPSRÅDET
 99 ANDRA MYNDIGHETER
 49 FAS
 36 WALLENBERG 
 33 RIKSBANKEN 
 32 EU
 28 SIDA/SAREC
 25 FORMAS
 22 ANDRA OFFENTLIGA FO-STIFTELSER
 16 FÖRETAG
 61 ÖVRIGT

sen. När det gäller externa pengar 
ligger universiteten i Lund, Uppsala 
och Göteborg före Stockholms uni-
versitet.
– Vi har många studenter, men min-
dre forskningspengar. Till en del 
beror det på att vi saknar fakulte-
ter för teknik och medicin som drar 
in mycket anslag, förklarar Martin 
Melkersson, chef vid Planeringsen-
heten.

Universitetets forskare kan få hjälp 
att ansöka externa medel av Forsk-
ningsservice som har förteckning-
ar över olika fi nansiärer, främst för 
EU-medel. 

FAKTA – Externa forskningsmedel 
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Att kunna styra kemiska reaktioner är 
nödvändigt för att utveckla allt från läke-
medel och smakämnen till färger och 
nya material. Forskningen om avance-
rade syntesmetoder inom organisk kemi 
är ett av universitetets internationellt mest 
framgångsrika områden.

Ungefär 90 procent av alla miljontals 
kemiska föreningar innehåller kol. Att 
grundämnet trots att det långt ifrån är 
det vanligaste på jorden har en så vik-
tig roll beror på kolets unika förmåga att 
koppla ihop sig med andra atomer. Vid 
Institutionen för organisk kemi har man i 
många år arbetat med att utveckla bättre 
metoder för att hantera dessa kemiska 
reaktioner. 

Många ämnen kan existera i två for-
mer, lika på samma sätt som en höger- 
och en vänsterhand. Stereokemi kallas 
fenomenet och en växande gren inom den 
organiska kemin är att ta fram metoder 
som hjälper kemisterna att välja vilken 
spegelmolekyl de vill tillverka. 

– Det ökande intresset beror på de 
omfattande användningsområdena. En 
övervägande del av alla naturligt före-
kommande molekyler fi nns bara i en spe-
gelbildsform. Det gör att kunskaperna 
blir viktiga så fort industriellt framställda 
ämnen ska användas i biologiska system, 
förklarar Jan-Erling Bäckvall som är pro-
fessor i organisk kemi.

Det här ställer till problem för bland 
annat läkemedelsföretagen. Bara den 
kemiska form som passar ihop med krop-
pens ämnen är medicinskt verksam – som 
att en högerhand bara passar i en höger-
handske. Den andra formen kan i vissa 
fall till och med vara giftig, som i det klas-
siska exemplet Neurosedyn där den ”onö-
diga” spegelbilden ledde till fosterskador. 
Exempel på andra biologiska områden 
där stereokemin spelar in är livsmedels-
industrins doft- och smak ämnen samt 
olika typer av bekämpningsmedel mot 
insekter och ogräs. 

Mindre mängd avfall
Jan-Erling Bäckvall har forskat om den 
här typen av tillverkningsmetoder i fl era 
decennier. Hans forskargrupp är i dag 
världsledande när det gäller att framställa 

Kemisk kontroll på molekylnivå ger nya läkemedel 

stereomolekyler i ”ren” form. Metoden 
hjälper kemiindustrin att spara stora 
belopp på att slippa rena sina produkter 
och få mycket avfall. 

För att hitta nya typer av reaktioner 
använder man sig av olika komplice-
rade metallföreningar. De fångar in och 
styr de olika utgångsmaterialen i reak-
tionerna. Metallerna är katalysatorer 
och påskyndar alltså reaktionerna utan 
att själv förbrukas En enda katalysator-
molekyl kan hjälpa till att bilda fl era mil-
joner av de önskade nya molekylerna. 

Läkemedelsindustrin är den bransch 
där intresset varit störst hittills. Många 
av dagens stora försäljningsframgångar 
är baserade på stereokemiskt styrda till-
verkningsmetoder. Ett exempel är mag-
sårsmedlet Nexium som bara innehåller 
den verksamma spegelbilden från före-
gångaren Losec. 

När intresset nu ökar är den största 
utmaningen att utveckla metoder som är 
robusta och pålitliga – och samtidigt inte 
miljöfarliga. Ett problem är att många av 

dagens tillverkningsmetoder bygger på 
reaktioner med tungmetaller. Jan-Erling 
Bäckvall tror att ”gröna” asymmetriska 
syntesmetoder har stor potential. 

– Företagen vill självklart få ut så 
mycket som möjligt från sina processer. 
Kör man in tio lastbilar utgångsmaterial 
i fabriken vill man få ut nio med en pro-
dukt som går att sälja och bara en som 
innehåller avfall – inte tvärtom som 
fallet ofta är i dag. 

Forskargruppen arbetar med meto-
der som härmar naturen och har precis 
utvecklat en ny effektiv reaktion som är 
tio gånger snabbare än de hittills bästa i 
världen. Metoden bygger på ett lag arbete 
på molekylnivå mellan ett biologiskt 
enzym och en metallförening. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

I likhet med höger- och vänsterhandskar existerar många ämnen i spegelvända 
form er. Ibland kan den ena formen vara medicinskt verksam medan den andra 
kan vara giftig. Inom stereokemin försöker man att hitta metoder som hjälper 
kemisterna att välja vilken spegelmolekyl de vill tillverka. 

PROFILOMRÅDE  •  MATERIALKEMI OCH ORGANISK KEMI



De avtal som fyller 25 år underteck-
nades under en resa som dåvarande 
rektor för Stockholms universitet, Staf-
fan Helmfrid, ledde 1980. I tidnings-
klipp beskrivs avtalen som banbrytan-
de. Staffan Helmfrid kallar avtalet ”ett 
riktigt klipp” i Svenska Dagbladet och 
Lunds universitetstidning hade rubri-
ken ”Stockholms Kina-avtal till nytta för 
Lund!”. 

Det fi nns täckning för de stora orden 
− avtalet var det första som slöts mellan 
ett svenskt lärosäte och Chinese Acade-
my of Social Sciences (med nära kon-
takter med regimen). 1980 hade Kina 
just börjat öppna upp sig mot omvärl-
den efter Kulturrevolutionen. Landet 
ville ha kontakter med universitet och 
forskningsinstitutioner på andra håll i 
världen. 

Enligt Staffan Helmfrid levde kine-
serna i föreställningen att forskningen 
var nära knuten till det styrande partiet 
även på andra håll i världen och ville 
därför enbart ha ett avtal per land. Och 
då blev Stockholms universitet den insti-
tution man utsåg till samarbetspartner 
i Sverige.

När delegationen från universitetet 
anlände till Kina fi ck den ett så överväl-
digande mottagande att det förvåna-
de den svenska ambassaden. På fl yg-
platsen togs man emot i VIP-rummet och 
fi ck sedan åka statslimousine till Fol-
kets Stora Sal där man möttes med röd 
matta och skyldrande soldater. Efter 
undertecknandet av avtalet skålades 
det i champagne och på kvällen visa-
des ett inslag från undertecknandet i 
televisionen.

En bidragande orsak till det stor-
slagna mottagandet var, enligt Staffan 
Helmfrid, en gest mot Sverige som var 
första land att öppna ambassad i Kina 
efter Maos seger 1949. Men han miss-
tänker även att det kan ha spelat in att 
CASS trodde att Stockholms universitet 
delar ut Nobelprisen...

Banbrytande avtal
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Kina är en växande aktör inom forskning 
och utbildning. I maj besökte rektor Kåre 
Bremer Kina för att stärka det samarbete 
som fi nns och utveckla kontakterna. 

Kina har inte enbart världens största 
befolkning, cirka 1,3 miljarder invånare, 
utan är även en stormakt på många andra 
sätt. Inom utbildnings- och forsknings-
området är landet på stark frammarsch. 
De kinesiska universiteten växer, samti-
digt som allt fl er kineser skaffar sig högre 
utbildning utomlands. 

Intresset från västerländska universi-
tet att få in en fot i Kina har också ökat. 
Nordic Centre vid Fudan University i 
Shanghai är ett exempel. Centret är ett 
samarbete mellan Fudanuniversitetet och 
20 nordiska universitet. Syftet med verk-
samheten är att främja kontakter mellan 
Kina och de nordiska länderna, till exem-
pel genom konferenser och gemensamma 
forskningsprojekt och att fungera som en 
länk mellan Fudanuniversitetet och nord-
iska företag i Shanghai.

I mitten av maj deltog fl era nordiska 
delegationer när centret fi rade tioårs-
jubileum. Från Stockholms universitet 
deltog åtta representanter med rektor 
Kåre Bremer i spetsen. 

Under Kinaresan besökte även dele-
gationen Peking. Också här handlade det 
om att uppmärksamma samarbetsavtal 
och knyta vidare kontakter. 

För 25 år sedan slöt Stockholms uni-
versitet tre viktiga avtal om forskarutbyte 
med Kina. Det första var med Chinese 
Academy of Social Sciences (CASS). Avta-

Rektorsresa stärker Kinasamarbete
let omfattar fem ”manmånader” per år. 
Utbytet kan dels ske genom att forskare 
reser till Kina eller Sverige några måna-
der för att forska, dels genom att delega-
tioner besöker det andra landet. Stock-
holmsforskaren får ordna fi nansiering 
för resan, och sedan bekostar den kine-
siska sidan boende och uppehälle. Det 
samma gäller utbyte i andra riktningen. 
Rektorsresans Pekingbesök rymdes inom 
ramarna för avtalet. Stockholms univer-
sitet behövde endast stå för resekostna-
den, vistelsen bekostades av CASS. 

Fantastisk utveckling 
De andra två avtalen om forskarutbyte 
som fyller 25 år är med Pekings univer-
sitet respektive Yanbianuniversitetet i 
Manchuriet. Det förstnämnda är ett 
generellt avtal om utbyte motsvarande 
nio manmånader per år medan det andra 
enbart berör Institutionen för orienta-
liska språk. De tre avtalen var banbry-
tande på sin tid och öppnade upp för ett 
utökat forskarutbyte mellan Sverige och 
Kina (se artikeln intill). 

I Peking hann delegationen även 
besöka Renminuniversitet och National 
Offi ce for Teaching Chinese as a Foreign 
Language (som är samarbetspartner vid 
och delfi nansierar Konfuciusinstitutet, se  
sidan 11). 

– Det är en fantastisk utveckling 
som pågår i Kina och det fi nns ett stort 
intresse för samarbete och utveckling, 
säger Kåre Bremer. 

Mycket pekar på att utbytet med Kina 
kommer att öka under de närmaste åren. 
Juridiska institutionen håller till exempel 
på att upprätta ett avtal om studentut-
byte med Pekings universitet. 

Ett problem som fi nns är att endast ett 
fåtal kurser i Kina ges på engelska. Men 
i takt med att engelskkunskaperna ökar 
bland kineser och att allt fl er svenska stu-
denter läser kinesiska eller kan språket 
hemifrån så kommer utbytet att ta fart, 
tror Åke Nagrelius, Senior Advisor vid 
Forskningsservice och deltagare i Kina-
resan. ■

TEXT: PER LARSSON
FOTO: TOM MORELL

Pekinguniversitetets rektor Xu Zhihong 
var en av dem Kåre Bremer träffade 
under resan.
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Vilken roll spelar medierna i den kine-
siska moderniseringen? Är de rent av en 
drivande kraft? Det är några frågor som 
ställs i ett samarbetsprojekt mellan sino-
loger (Kinaexperter) och forskare vid 
Institutionen för journalistik, medier och 
kommunikation, (JMK).

Kina befi nner sig i en brytningstid. 
Landet öppnas för internationell handel, 
omvandlas från jordbruks- till industri-
nation och kraven på politisk liberalise-
ring växer. Samtidigt styr ett enväldigt 
kommunistparti som gärna spelar på tra-
ditionella värderingar för att ena landet. 

Kinesiska medier befi nner sig mitt i 
skärningspunkten och bildar en arena 
där frågor kring modernism kontra tradi-
tionalism och envälde kontra demokrati 
utspelas. De senaste 15 åren har kine-
siska medier genomgått en stark expan-
sion och förändrats radikalt. TV-mediet 
har utvecklats starkt, till ett statligt riks-
omfattande nät med 14 kanaler, i hög 
grad reklamfi nansierat. Även Internet har 
expanderat de senaste åren, med snart 
bortåt 100 miljoner användare.

− Den här utvecklingen ger en unik 
möjlighet att studera hur medierna 
uttrycker samhälleliga, politiska och 
kulturella förändringar i Kina samtidigt 
som de bidrar till förändringarna, säger 
Håkan Lindhoff vid JMK som deltar i ett 
forskningsprojekt om medier och globa-
lisering i Kina.

Även om andra länder befi nner sig i 
liknande processer, är villkoren i Kina 
unika, fortsätter Håkan Lindhoff. Ett 
dominerande kommunistparti sitter vid 
makten, samtidigt som kapitalistiska 
krafter och strukturer etableras i ekono-
min, men även i mediesystemet. På köpet 
har man fått konfl ikter kring yttrande-
friheten. Allt fl er kräver att censuren ska 
luckras upp och att Internetcaféerna ges 
ökad frihet. Samtidigt stärks de kommer-
siella krafter som bestämmer allt mer av 
villkoren för medierna och journalistiken.

I projektet − som är ett samarbete mel-
lan medieforskare och sinologer i Sverige, 
Norge och Kina − ska man undersöka vil-
ken roll medierna spelar och har spelat i 
moderniseringen av Kina. Hur påverkar 
till exempel annonsering och sponsring 

En studie av Kina genom medierna

innehållet i medierna och fi nns en ökad 
risk för självcensur för att inte stöta sig 
med annonsörer?

Över en miljard tittare
Forskningsprojektet är i uppstarts fasen. 
Det avtalsbundna samarbetet mel-
lan Stock holms universitet och CASS 
(se sid 8) möjliggjorde en studieresa för 
några Stockholmsforskare i Kina förra 
året. Dessutom har man fått anslag från 
Stockholms universitet och Riksbankens 
Jubileumsfond för att ordna förbere-
dande konferenser. Nyligen har även en 
ansökan om forskningsanslag lämnats 
till Vetenskapsrådet.

Projektet är indelat i olika delprojekt. 
Ett är att studera hur Internet används 
som opinionsbildare samt hur det kan 
användas som ett verktyg för omvärlden 
att överblicka opinionen i Kina. Ett annat 
projekt, som leds av Håkan Lindhoff, är 
en jämförande studie av hur den ekono-
miska journalistiken utvecklas i engelsk-
språkiga medier i Kina, jämfört med i 
Sverige och Storbritannien.

Ett tredje projekt, som leds av profes-
sor Jan Ekecrantz vid JMK, ska under-
söka vilka globaliserande funktioner 

som CCTV:s engelskspråkiga TV-kanal 
spelar, under perioden inför OS i Beijing 
2008. Kollegan Yvonne Andersson vid 
JMK leder ett annat projekt om civil 
olydnad i Kina.

Lena Rydholm, vid Institutionen för 
orientaliska språk, leder ett fjärde pro-
jekt. Det är en studie av den kinesiska 
statstelevisionens nyårsgala. Den är tro-
ligtvis det tv-program i världen som har 
högst tittarsiffror − över en miljard kine-
ser i Kina och utlandet ser programmet. 
Programmet blir därmed även en viktig 
påverkanskanal för den kinesiska regi-
men. Vad de fl esta tittare uppfattar som 
storslagen underhållning är även en stor 
propagandashow. Genom att lyfta fram 
det bästa i kultur- och underhållningsväg 
i Kina markeras nationell enighet sam-
tidigt som politiska signaler från regi-
men kan smygas in, till exempel i form 
av korta teaterstycken.

Lena Rydholm har besökt inspelning-
arna av den senaste nyårsgalan, inter-
vjuat ansvariga och fått med sig inspel-
ningar av showerna. Hon ska nu under-
söka vilka värderingar som programmet 
speglar och se om det går att märka poli-
tiska svängningar. ■

TEXT: PER LARSSON
FOTO: KINESISKA STATSTELEVISIONEN

Över en miljard tittare ser nyårsgalan i kinesisk tv.
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I Kräftriket fi nns Sveriges kanske främsta forskningsmiljö 
inom Östasienstudier. Vid Institutionen för orientaliska språk 
bedrivs utbildning och forskning inom bland annat korean-
ska, japanologi och sinologi (Kinaforskning). Här fi nns också 
Centrum för Stillahavsasienstudier (CPAS) och Nordens
enda professur i koreanska/Koreas språk och kultur. I vint-
ras tillkom dessutom Nordiska Konfuciusinstitutet (se arti-
kel på nästa sida).

Litteratur- och språkforskning har varit, och är fortfarande, 
de dominerade ämnena vid institutionen. Men det fi nns en tyd-
lig tvärvetenskaplig prägel med bland annat forskning inom 
sociologi och idéhistoria. En ledande idéhistoriker är Torbjörn 
Lodén, professor i kinesiska, som snart kommer ut med en bok 
om konfucianismen. Nästa stora projekt han ska ge sig i kast 
med är en kinesisk idéhistoria, det på en forskartjänst bekos-
tad av Svenska Akademien och Vitterhetsakademien.

Kinesisk populärkultur är ett annat forskningsområde. 
Tillsammans med bland annat JMK medverkar fl era sinolo-
ger dessutom i ett forskningsprojekt om kinesiska medier (se 
sidan 9).

Gunilla Lindberg-Wada, professor i japanska, leder LIV-pro-
jektet, där även fl era sinologer ingår. LIV ska utläsas ”Litte-
raturen i världsperspektiv” och är ett tvärvetenskapligt sam-
arbete mellan cirka 25 nordiska forskare. Projektets övergri-
pande mål har varit att hitta bra metoder för att studera och 
analysera litteratur på det globala planet. I förlängningen hop-
pas man att den här forskningen ska kunna lägga grunden till 
en framtida integrerad global litteraturhistoria. 

− Idag saknas ett gemensamt världstäckande ramverk inom 
litteraturhistorien, berättar Gunilla Lindberg-Wada. Olika 
kulturella mönster och analysmetoder lägger hinder i vägen. 

I de böcker som projektet mynnat ut i behandlas bland annat 
olika genrer inom kinesisk, japansk, arabisk och persisk lit-
teratur.

Bred forskning 
om Östasien
Språk, litteratur, sociologi och säkerhetspolitik. 
Östasienforskningen vid Stockholms universitet kan uppvisa en stor bredd.                  

Även om litteraturstudier dominerar så forskas det även 
inom andra områden. Ett exempel är doktoranden Tatiana 
Dahlgren som studerar hur Ellen Keys tankar kring kärlek, 
äktenskap, moderskap och skilsmässa vann insteg i den japan-
ska kvinnorörelsen.

Studie av det delade Korea
Vid koreanska avdelningen fi nns fl era forskningsprojekt inom 
det humanistiska och det samhällsvetenskapliga området. 
Professor Staffan Rosén leder två internationella projekt. Det 
ena behandlar Koreas roll i det stora utbyte av materiellt och 
intellektuellt gods som skedde längs den så kallade Sidenvägen 
under framför allt det första årtusendet av vår tideräkning. 
I projektet betonas att Sidenvägen inte slutade i Kina utan 
fortsatte till den koreanska halvön och därifrån vidare till de 
japanska öarna. Det andra projektet utgör ett inlägg i debat-
ten om dödsstraff och behandlar fl era aspekter av dödsstraf-
fets historia i Kina, Korea och Japan.

År 2004 initierade Union Académique Internationale (UAI) 
i Bryssel ett internationellt samarbetsprojekt i syfte att publi-
cera dels en corpus med texter på kinesiska och västliga språk 
rörande de tidiga kontakterna mellan Kina och Västerlandet, 
dels en corpus med olika kategorier av arkeologiska fynd från 
Väst funna i Öst och vice versa. Staffan Rosén utsågs till direc-
teur för projektet.

Universitetslektorn Gabriel Jonsson är inne i slutskedet på 
ett forskningsprojekt om den koreanska återföreningsfrågan. 
Det är en sociologisk studie av vilka kontakter som fi nns mel-
lan de två staterna och vad som skulle kunna göras för att 
öka dem.

Gabriel Jonssons bedömning är att den nordkoreanska led-
ningen har insikt i hur allvarlig situationen i landet är med brist 
på mat och energi. Däremot ser han inga tecken på att regi-
mens maktposition på kort sikt är hotad.

PROFILOMRÅDE  •  ÖSTASIENS SPRÅK OCH KULTURER

  TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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Ett annat exempel på bredden i forskningen är doktoranden 
Tobias Hübinette som ska disputera på en avhandling om hur 
den koreanska adoptionsproblematiken avspeglas i koreanska 
massmedia och populärkultur – främst sydkoreansk fi lm.

Expertseminarier
Vid Centrum för Stillahavsasienstudier, CPAS, forskas det 
främst kring aktuell samhällsutveckling och den ekonomiska 
situationen i Östasien. Professor Masako Ikegami studerar till 
exempel nedrustningsfrågor samt säkerhets- och förtroende-
skapande åtgärder i Östasien. CPAS har också ett omfattande 
program med öppna seminarier där nationella och internatio-
nella experter medverkar. Under våren har det bland annat 
handlat om Kinas Taiwanpolicy och förhållandet Indien-
Kina. ■

Läs mer om LIV-projektet: http://orient4.orient.su.se/insti-
tution/LivProjectDescription.html

Illustrationer är vanliga i japanska äventyrs-
romaner från 1870-talet. Den här kommer 
från ”Omatsus äventyr” (bild vänster). 

Hiroko Kimura skriver bokens namn på 
japanska (bild höger). 

”Ordböcker i kinesiska” (bild nedan).

”En kejserlig ämbetsman.  Målning av Fan 
Ping från 1997 (bilder i bakrunden).

* Konfucius, 551–479 f.Kr., var en 
kinesisk tänkare vars idéer ligger 
till grund för konfucianismen. Det 
är en idétradition som har spelat en 
central roll i Kinas kultur och sam-
hällsliv under mer än 2 000 år och 
som har haft stor betydelse också i 
övriga Östasien.
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Konfuciusinstitutet främjar kinesiska

I vintras invigdes Nordiska Konfucius-
institutet*. Det är ett samarbete mellan 
Stockholms universitet, Fudanuniver-
sitetet i Shanghai och China’s Natio-
nal Offi ce of Teaching Chinese as a 
Foreign Language. Institutet ska i för-
sta hand främja undervisningen i kine-
siska och sprida information om kine-
sisk kultur, men det kommer också att 

ordna föreläsningsserier och semina-
rier.

− Att institutet hamnade i Stockholm 
är ett gott betyg för vår verksamhet 
inom Östasienstudier, säger professor 
Torbjörn Lodén som är föreståndare 
för institutet.

Han pekar på att det fi nns ett ökan-
de intresse för att studera Kina och 

kinesiska bland svenska studenter, 
något som tydligt märkts vid Institutio-
nen för orientaliska språk. 

Under våren har institutet ett stan-
dardprov i kinesiska (Hanyu shuiping 
kaoshi) som genomförs över hela värl-
den, liknande TOEFL för engelska.



Formbara glasögon, miljöekonomisk 
rådgivning, designade fjäderpennor 
och läxförhör via Internet. Mångfal-
den var stor när Idéagenten, universite-
tets stödorganisation för studenter och 
forskare som vill starta eget, fi rade sex-
årsjubileum i Fotografi ns Hus den 26 
maj. Ett 20-tal nya företag presentera-
des för inbjudna entreprenörer, samar-
betspartners och universitetsanställda.

Under kvällen bjöds på Italien-
inspirerad avsmakningsmeny av Gun-
nar Frykfors och Johan Gustafsson från 
”Rent a Chef”, ett av de omkring 100 
företag Idéagenten bistått med rådgiv-
ning och stöd genom åren.

− Det känns jättekul att på ett så kon-
kret sätt se resultatet av några av de 
idéer som vi har haft förmånen att se 
förverkligas. Kreativiteten och driftig-
heten hos studenterna blir väldigt tyd-
lig, säger Katarina Selling, VD för Idé-
agenten.

Enligt Katarina har entreprenörs-
andan ökat vid Stockholms universitet. 
Varje år genomförs en undersökning 
av studenternas vilja att starta eget. 
I år uppger 28 procent att de kom-
mer att driva eget företag om fem år, 
en ökning med tre procent från förra 
året. Mest sugna är systemvetarna där 
nästan hälften ser sig själva som egen-
företagare.

− Många av de studenter och fors-
kare som vi arbetat med säljer konsult-
tjänster vilket inte kräver så stort start-
kapital. Andra måste ägna mer tid och 
kraft åt att fi nna investerare innan de 
kan komma igång. Men jag tror att det 
stöd som Idéagenten erbjuder kan vara 
en stor hjälp för alla typer av entrepre-
nörer. Och i kväll är det ju uppenbart 
att bredden bland de företag vi arbetat 
med är stor, säger hon.

De inbjudna gästerna hade också 
möjlighet att se den kritikerrosade 
fotoutställningen ”Sverige” av Gerry 
Johansson, den åttonde utställningen 
som Fotografi ns Hus visat sedan starten 
för ett år sedan.

100 nya företag
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Dorothea och Anders Flodins vision 
var en mötesplats för fotografi  i centra-
la Stockhollm när de för tre år sedan 
tog kontakt med Idéagenten för råd och 
praktiskt stöd. Idag omfattar Fotografi ns 
Hus inte bara utställningar av svenska 
och utländska fotografer och konstnärer 
utan även seminarier och föreläsningar.

Fotografi ns Hus ligger i fl ottans ljusa 
lokaler på Skeppsholmen nedanför Teater 
Galeasen, ett stenkast från Moderna 
museet. I anslutning till utställnings-
hallen fi nns en bokhandel och ett café 
med uteservering. Verksamheten riktar 
sig både till allmänheten och till en speci-
aliserad publik. Sydafrikanska Dorothea 
Flodin, före detta student vid Stockholms 
universitet, driver huset tillsammans med 
sin man Anders.

− Jag hade länge haft funderingar på 
egen verksamhet. En kris på det privata 
planet, min man blev svårt sjuk, bidrog 
till att omsätta tanke till handling. Livet 
är kort, nu eller aldrig, tänkte jag. Det 
handlade om viljan att förverkliga en idé, 
säger Dorothea Flodin.

Dorothea och Anders Flodin såg beho-
vet av ett forum för att visa på bredden 
inom fotokonsten med en rymlig utställ-
ningshall. Anders, som har varit med om 
att starta Aquaria på Djurgården, hade 
erfarenheter av egen verksamhet. Paret 

En mötesplats för fotografi 
Flodin tog, tillsammans med kursaren 
i museivetenskap Anna Viola Hallberg, 
också kontakt med Idéagenten vid Stock-
holms universitet som bistod med kost-
nadsfritt affärsutvecklingsstöd och kon-
torsplats i Starthuset under sex måna-
der. Genom Idéagentens samarbetspart-
ner Servando erbjöds de även juridisk 
rådgivning. 

Av en slump fi ck de höra talas om att 
ändamålsenliga lokaler på Skeppsholmen 
var lediga. Efter många turer fram och 
tillbaka skrevs kontrakt med Stockholms 
kulturförvaltning. Fotografi ns Hus slog 
upp portarna våren 2004 med en utställ-
ning av då tämligen okända Tora Mår-
tens. Journalisten Maja Frankel stod för 
texterna. Utställningen blev en framgång 
och sedan dess har Fotografi ns Hus visat 
verk från både etablerade och mindre eta-
blerade fotografer.

− När vi väl hade bestämt oss för att 
satsa var det guld värt att Idéagenten lyss-
nade och tog oss på allvar. Övergången 
från affärsidé till löpande verksamhet 
underlättades, både praktiskt och men-
talt, av att vi hade rutinen att gå till en 
arbetsplats varje dag, säger Dorothea 
Flodin.  ■

TEXT: MARIA ERLANDSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Läs mer på: http://www.holding.
su.se/studenter.asp

Dorothea Flodin är nu inne på den åttonde utställningen på Fotografi ns Hus.
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Stockholms universitets forskning kring 
människans beroende av livskraftiga 
ekosystem uppmärksammades i reger-
ingens nyligen presenterade miljömåls-
proposition. 

I skrivningar som ligger till grund för 
propositionen framhålls forsknings -
resultat om den hållbara samhällsut-
vecklingens beroende av ekosystemtjäns-
ter och livskraftiga ekosystem. Forskarna 
talar om att ekosystem kan förlora sin 
förmåga att hantera störningar och att 
biologisk mångfald är viktig för resiliens. 
Med ekologisk resiliens avses förmågan 
hos ett ekosystem att klara av föränd-
ringar och kunna vidareutvecklas, till 
exempel efter stormar, bränder och för-
oreningar – utan att övergå till ett annat 
tillstånd. Ekosystem som har god för-
måga att klara av förändring minskar 

Regeringen uppmärksammar miljöforskning 
sårbarhet och ökar vår långsiktiga val-
frihet. 

Sedan länge bedrivs forskning vid 
Stockholms universitet om hållbar 
utveckling och resiliens. Fallstudier 
från hela världen, bland annat den nyli-
gen redovisade FN-studien Millennium 
Ecosystem Assessment där Centrum för 
tvärvetenskaplig miljöforskning (CTM) 
koordinerade de två svenska delstudi-
erna, visar att resiliensen i många eko-
system har minskat. 

− I samband med presentationen av 
Millennium Ecosystem Assessment 
redovisades alarmerande uppgifter på 
hur människans globala påverkan fått 
ekosystemen att förlora i motstånds-
kraft. Det är positivt att resultaten nu 
också uppmärksammas från politiskt 
håll, säger Carl Folke, professor i natur-
resurshushållning, och föreståndare vid 

Centrum för tvärvetenskaplig miljöforsk-
ning.

En minskad resiliens gör ekosystemen 
mer sårbara för störningar som bränder, 
översvämningar och föroreningar. Ett 
ekosystem med låg resiliens kan övergå 
i ett oönskat tillstånd där till exempel 
en klar sjö blir grumlig och bottnen dör, 
gräsmarker förvandlas till buskiga öken-
landskap och korallrev bli övervuxna av 
alger. Även Östersjöns tillstånd har bör-
jat att diskutera i dessa termer. ■

TEXT: MARIA ERLANDSSON

Läs om Stockholms universitets 
forskning om resiliens: 
http://www.sou.gov.se/mvb/pdf/
Svenska%20Resilience.pdf
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... Hans Værneus, stu-
dierektor vid Insti-
tutionen för geologi 
och geokemi samt 
entusiastisk samlare 
av motorbåtar och lek-
saksbilar. 
Hur väcktes samlar-
intresset?

– Jag var ensambarn och fi ck leksaks-
bilar som jag sparade. Nu är jag en av 
världens främsta autominologer (samlare 
av leksaksbilar) med över 9 000 bilar i 
skala cirka 1:43 (Dinky toys).
Men så är det även båtar?

–  Ja, min farfar köpte 1921 en racerbåt 
som fortfarande är i familjens ägo. Sedan 
har vi köpt på oss en massa motorbåtar.

Jag har hört att du driver ett museum?
– 1994 startade vår och en annan familj 

ett museum i östgötska Rimforsa. För fem år 
sedan fl yttade vi till större lokaler vid Göta 
kanal mellan Linköping och Motala. I muse-
ets samlingar visas runt 20 motorbåtar och 
cirka 2 500 leksaksbilar. Dessutom fi nns 50-
60 ytterligare båtar i samlingarna och runt 
om i Sverige ligger båtar och båtmotorer i 
väntan på att bli hämtade.
Ett sådan här hobby tar tid...

– Jag har nu gått ned i tjänst och är vid 
universitetet tre dagar i veckan.
Vilken är din favoritbåt?

– Den racerbåt som min farfar köpte och 
som nu ägs av min äldste son Anders.

En annan båt som varit i familjen Værneus 
ägo är Ivar Kreugers legendomsusade Sva-

lan. När hon byggdes 1928 var hon 
världens snabbaste privata motorbåt 
med sina 52,3 knop. Efter att ha ham-
nat hos olika ägare och sedan blivit 
vrak på en norsk bondgård 1967 räd-
dades resterna av far och son Værneus 
och några andra entusiaster. De lät 
bygga upp båten igen och hon väckte 
stor uppmärksamhet vid Båtmässan 
2000. Kort efteråt satte en svetsloppa 
stopp för hennes vidare färder på böl-
jorna när den tände på båthuset hon 
låg upplagd i. ■

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Läs mer på www.museihuset.se

Förste Bergmanprofessorn
Thomas Elsaesser har av Filmveten-
skap liga institutionen och Stiftelsen 
Ingmar Bergman utsetts till den förste 
innehavaren av den nyinrättade Ingmar 
Berg manprofessuren. Han är professor 
vid Amsterdams universitet och en av 
världens ledande experter på europe-
isk fi lm.

Elsaesser var även en av talarna vid 
det stora Bergmansymposium som 
arrangerades i Stockholm i månads-
skiftet maj-juni.

Bäste queerhistorikern
Jens Rydström, forskare vid Centrum 
för genusstudier, prisas för sin avhand-
ling ”Sinners and Citizens – Bestiality 
and Homosexuality in Sweden, 1880-
1950”. Priset, delas ut av amerikan-
ska Committee on Lesbian and Gay 
History (CLGH). Enligt juryns moti-
vering utgör Jens Rydströms avhand-
ling en milstolpe inom queerhistorisk 
forskning.
 
IT-tjej fi ck innovationpris
Med en innovationsplan för geolo-
giska undersökningar tog tre studen-
ter på IT-universitetet hem segern i täv-
lingen Excitera Innovation Challenge. 
Det vinnande laget utgörs av Leo 

HALLÅ DÄR …

Lund mark, Sara Najafi  och Martin 
Johnson. Martin läser data- och sys-
temvetenskap (DSV) vid Stockholms 
universitet. Sara Najafi , som avslutar 
ekonomutbildningen vid Stockholms 
universitet och civilingenjörsutbild-
ningen vid KTH, har tidigare i år 
också vunnit titeln Årets IT-tjej för 
sitt engagemang inom innovation och 
entreprenörskap.

Nominerad webbplats
Utbildningsprojektet Hands-on-CERN 
har fått sin webb nominerad i den 
ledande internationella utmärkelsen 
”The Webby Awards”. Professor Erik 
Johansson är projektledare för utbild-
ningsprojektet inom fysiken, som rik-
tar sig till lärare och elever i gymna-
siet. Se webbplatsen: 
http://hands-on-cern.physto.se/

Nobelpristagare blir hedersdoktor
Nobelpristagaren i litteratur José 
Saramago har, tillsammans med kon-
servatorn Margaretha Klockhoff, 
utsetts till hedersdoktorer vid 
Humanistiska fakulteten. Saramago 
fi ck Nobelpriset i litteratur 1998 och 
har fl era gånger besökt Stockholms 
universitet och hållit seminarier och 
föreläsningar.

Årets hedersdoktorer vid Natur-
vetenskapliga fakulteten är det äkta 
paret professorerna Dan R. Brooks och 
Deborah A. McLennan från Toronto 
i Kanada samt professorerna Markku 
Kulmala från Helsingfors universitet 
och Bernard Golding från universite-
tet i Newcastle upon Tyne. 

Pris till matematiker
Wallenbergpriset till framstående 
yngre matematiker delas i år lika mel-
lan Andreas Strömbergsson, Uppsala 
universitet, och Hans Rullgård, 
Stockholms universitet. Prissumman 
är 300 000 kronor. Rullgård får priset 
för sina ”eleganta arbeten inom teorin 
för funktioner av fl era komplexa vari-
abler och inom teorin för Radon-trans-
former”, ett område som bland annat 
har stor betydelse för bildbehandling.

Olrog-stipendium till musikvetare
Musikvetarna Holger Larsen och Per 
Erik Brolinson vid Stockholms univer-
sitet har av Stiftelsen Ulf Peder Olrogs 
minne fått årets stipendium på 10 000 
kronor för sin senaste bok ”Visor till 
nöjets estrader. Den populära svenska 
visan”.
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Bioetiskt centrum 
etableras
Ett fi losofi skt centrum för bioetisk 
forskning, Stockholm Bioethics 
Centre (SBC), etableras vid Stock-
holms universitet. Centret kommer 
bland annat att bedriva forskning 
om konstgjord befruktning (IVF) 
bör vara föremål för offentlig fi nan-
siering och om alla insatser bör sät-
tas in för att rädda extremt för tidigt 
födda barn till livet. Även idrottsf-
ilosofi sk forskning blir en viktig 
del av SBC:s verksamhet. Centret 
är lokaliserat till Filosofi ska insti-
tutionen och styrelsens ordförande 
är professor Torbjörn Tännsjö.

Frågelådan nu 
vid sex universitet
Det initiativ som Naturvetenskapliga 
fakulteten vid Stockholms univer-
sitet tog för några år sedan om att 
ordna Den levande frågelådan för 
mellanstadieelever har spridit sig. 
Förra året följde Uppsala univer-
sitet efter. Den 13 maj i år så slöt 
även universiteten i Umeå, Lund, 
Linköping och Göteborg upp och 
ordnade frågelåda samma dag som 
Stockholms och Uppsala universi-
tet.

I Aula Magna var det som vanligt 
fullsatt, över 1 000 elever från 29 
skolor. Forskarna fi ck svara på frå-
gor som ”Varför studsar en studs-
boll?” och ”Hur lång tid tar det att 
gå runt jorden 17 gånger?”. 

Rätt ta ut 
förseningsavgift
Det lönade sig inte för en student 
att överklaga en förseningsavgift 
från Stockholms universitetsbiblio-
tek. I maj beslutade Regeringsrätten 
att inte bevilja honom prövningstill-
stånd efter att Kammarrätten tidi-
gare avslagit hans överklagande. 
Den aktuella förseningsavgiften rör 
sig om175 kronor.
 

Naturvetare tar över Greens villa
Efter att Arkeologiska övningslaboratoriet fl yttat till 
nya lokaler i Lilla Frescati så har Greens villa fått nya 
hyresgäster − Naturvetenskapliga föreningen. 

Forskardag om funktionshinder
Den 24 maj ordnade Institutionen för socialt arbete 
en forskardag om funktionshinder. I år var temat 
som institutionens forskare föreläste om psykiska 
funktionshinder. I publiken fanns främst yrkesverk-
samma inom socialt arbete, till exempel socialsekre-
terare och handläggare på olika myndigheter, stu-
denter samt personer från socialpsykiatrin. De fi ck 
bland annat höra mer om trender inom psykiatrin 
under 1900-talet och hur socialtjänsten kan stödja 
återhämtning för psykiskt funktionshindrade. 

Anmäl dig till Bellmanstafetten 
Lördagen den 3 september är det dags för årets upp-
laga av Bellmansstafetten. Det är en stafett där del-
tagarna i femmannalagen springer 5 kilometer var 
i den vackra naturen på Norra Djurgården. Start, 
växlingar och mål vid Stora Skuggan, nära Frescatis 
universitetsområde. Vid målet får alla lag en välfylld 
picknick-korg. Så ta och bilda ett lag med arbets-
kamrater och vänner om du vill vara med i denna 
löpar- och folkfest. Läs mer på 
http://www4.marathon.se/bellman 

Humanisterna störst i kårvalet
Humanisterna blev största parti i vårens kårval 
med 13,1 procent av rösterna. Näst största parti 
blev Vänsterns studentförbund med 11,6 procent 
av rösterna. Radikal vänster-Oberoende vänster, 
Borgerliga studenter-Opposition ́68 och Juridicum 
hamnade alla på drygt 10 procent av rösterna. Totalt 
var det 16 partier som fi ck röster. Andelen röstande 
var i år 10,7 procent.

Vid denna tidnings pressläggning var det inte 
klart vilket/vilka partier som ska leda kåren det 
närmaste året.

SU-forskare på 
Arktisexpedition
Under sommaren kommer drygt 
100 forskare från bland annat 
Sverige, Ryssland, Kanada och USA 
att genomföra en stor forsknings-
expedition i Arktis. Expeditionen 
heter Beringia 2005 och går till 
området kring Berings sund mel-
lan nordöstra Ryssland och 
Alaska. Expeditionens huvudsak-
liga fokus ligger på ekologiska frå-
gor i Arktis.

Från Stockholms universitet del-
tar fl era forskare för att bland annat 
studera havsbottnar och fjällrävar. 
Följ expeditionen på http://www.
polar.se/Beringia2005

Regler för 
universitetets märke
Mot bakgrund av att vissa institu-
tioner tar fram egna tröjor och lik-
nande fi nns det anledning att för-
tydliga vad som gäller för använd-
ning av universitetets märke/logo-
typ, säger Agneta Paulsson som är 
informatör vid Enheten för kommu-
nikation och samverkan. 

− På allt som har Stockholms uni-
versitet som avsändare ska univer-
sitetets märke/logotyp fi nnas med, 
vare sig det är brevpapper, broschy-
rer, www-sidor eller profi lproduk-
ter. 

Hon lägger till att märket får 
kombineras med andra märken 
endast vid samarbeten med avta-
lade partners utanför universitetet. 
Institutioner/motsvarande får alltså 
inte ha egna märken/logotyper. 

I pärmen Grafi sk manual samt på 
http://www.insidan.su.se/grafi sk-
profi l går det att läsa mer om reg-
lerna för användning av universite-
tets märke. 

Fler nyheter
www.insidan.su.se
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När andra ser fram emot en skön semester börjar en av 
årets mest hektiska arbetsperioder för personalen på Ekonomi-
avdelningen. I december och juni infaller del- och helårs-
boksluten och det är då universitetets ekonomi ska gås 
igenom.

−  Vi servar hela universitetet, förklarar Niklas Wester, redo-
visningschef och den som är ytterst ansvarig för boksluten. 
Dessutom ska vi på Ekonomiavdelningen klara av vårt dagliga 
arbete där vi tar hand om universitetets alla in- och utbetal-
ningar och ser till att ekonomisystemet, varje dag, är tillgäng-
ligt för institutionerna. Vi ansvarar även för leverantörs- och 
kundregister samt kontoplaner.

Biträdande ekonomichef Anderz Petersson berättar att man 
sedan ett år tillbaka köper in en tjänst från Posten som inne-
bär att ett antal institutioner scannar sina fakturor hos Pos-
ten i Årsta. Därefter skickas fi lerna, med både text och bild till 
Ekonomiavdelningen så att det går att läsa in dem i ekonomi-
systemet Raindance direkt. 

− Institutionerna får sedan de inscannade fakturorna via 
Ekonomiavdelningen och kan kontera och attestera elektro-
niskt. På så sätt sparar institutionerna tid och får dessutom 
bättre kontroll över sina fakturor. 

Än så länge är det bara tio institutioner som arbetar på 
det här sättet. Men tanken är att systemet så småningom ska 
omfatta hela universitetet. Anderz Petersson berättar att insti-
tutionerna annars traditionellt själva hanterar sina fakturor 
som knappas in manuellt och attesteras av olika personer för 
att de ska kunna betalas.

På Ekonomiavdelningen består arbetet, förutom under bok-
slutsperioderna, av att ansvara för anläggningsregistret som 
omfattar institutionernas inköp av maskiner, apparater, möb-
ler och datorer. Avdelningen har också hand om alla externa 
medel som forskningsbidrag, uppdragsutbildningar och EU-
bidrag.

− I våra arbetsuppgifter ingår även att ge instruktioner när 
det gäller ekonomifrågor samt stöd och rådgivning till samt-
liga institutioner. Vi säljer också ekonomiska och administra-
tiva tjänster till de institutioner som inte vill anställa egen 
ekonomipersonal, förklarar Inger Löfroth, ekonomichef på 
Ekonomiavdelningen.

Bra system för uppföljning
Till skillnad mot andra lärosäten i Sverige har Stockholms 
universitet inget underskott. Inger Löfroth tror att det beror 
på att man har en mycket väl utvecklad ekonomimodell att 
arbeta utifrån. Den innebär bland annat att det varit möj-
ligt att möta många av de rapporteringskrav som fi nns till 
exempel gentemot Högskoleverket, Utbildningsdepartement
et, Ekonomistyrningsverket och SCB. Varje ekonomisk hän-
delse på universitetet kan dessutom identifi eras oavsett varifrån 
pengarna kommer och hur de används, allt ifrån EU-medel och 
forskningsbidrag till riksdagsanslag. 

− Det gör att det alltid går att följa upp pengarna, säger Inger 
Löfroth och får medhåll av Anderz Petersson. 

Han menar att arbetssättet möjliggör en bra kontroll och 
att det tidigt går att se om det uppstår ett underskott någon-
stans.

− Vi har en decentraliserad organisation och det löpande 
arbetet sköter varje institution som därmed ansvarar för sin 
egen ekonomi. Ingen kan på så sätt dölja under- eller överskott. 
För att det ska fungera krävs ett gott samarbete mellan institu-
tionerna och ekonomiavdelningen. Därför för vi alltid en dialog 
med de ekonomiansvariga på institutionerna och stöttar dem 
i deras arbete. Samtidigt ger institutionerna oss feedback och 
talar till exempel om för oss när det är fel i rapporterna. ■

Med koll på pengarna

  J A N U A R I  F E B R U A R I  M A R S  A P R I L  M A J  J U N I  J U L I  A U G U S T I  S E P T E M B E R  O K T O B E R  N O V E M B E R  D E C E M B E R

Å R S B O K S L U T

H A L VÅ R S B O K S L U T

K VA R TA L S R A P P O R T E R

M Å N A D S B O K S L U T

TEXT: MADELEINE SALOMON
GRAFIK: ANNA LARSSON ANDRÉN

 Juli är en intensiv period på Ekonomiavdelningen då halv-
årsbokslutet ska färdigställas. I början av varje månad samt 
vid årsskiftet infaller andra arbetstoppar.
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Den 15 september ska den nya webbplat-
sen www.su.se lanseras. Universitetets 
webbplats har då fått ett nytt utseende 
och en ny struktur för att göra det lätt-
are och mer logiskt att hitta. Innehållet 
anpassas också bättre till olika målgrup-
per – som blivande studenter, personal 
och journalister. 

Det övergripande målet med den nya 
www.su.se  är att stärka universitetets 
profi l genom tydlighet och enhetlighet 
på webbplatsen. Användbarhet och mål-
gruppsanpassning är viktiga ledord. För 
att underlätta för publicering så tas även 
ett nytt publiceringsverktyg i drift. Det 
är Polopoly som bland annat används 
för www.dn.se. Tanken är att de som 
publicerar ska kunna lägga ut informa-
tion snabbt och enkelt och utan kunskap 
i webbteknik. 

− Varje redaktör eller publicist skriver 
in texten i en databas via en mall och så 
presenteras det på webben med univer-
sitetets typsnitt och enhetlig färg, form 
och navigering, säger Marie Jackalin som 
är webbredaktör på SU-redaktionen. 

På förstasidan fi nns ett antal ingångar 
där besökaren kan göra sitt val utifrån 
den målgrupp man tillhör eller den verk-
samhet man söker. Informationen på 
webbplatsen ska alltid vara uppdaterad 
och det mest aktuella lyftas fram. Det 
sköts av SU-redaktionen som inrättades 
i höstas. 

I det första skedet är det enbart den 
universitetsgemensamma webbplatsen, 

det vill säga förstasidan och de sidor som 
profi lerar universitetet som utbildnings- 
och forskningsinstitution, som berörs. 
Men utvecklingen av www.su.se kom-
mer att fortsätta kontinuerligt och base-
ras på krav och önskemål från användare 
och besökare. 

Institutionerna ska under hösten erbju-
das möjlighet att utnyttja samma publi-

ceringsverktyg och mallar genom ett 
kostnadsfritt baspaket. Det tas fram i 
samarbetet med en referensgrupp bestå-
ende av två representanter från varje 
fakultet. ■

Läs mer: http://www.insidan.su.se/
webb2005.php3 

Premiärdags för nya www.su.se TEXT: PER LARSSON

Forskarna inom teoretisk biokemi vid Stockholms universi-
tet och KTH har under vintern fått ett kraftfullt verktyg som 
underlättar deras arbete. I januari invigdes ett nytt datorklus-
ter vid Parallelldatorcentrum på KTH. Klustret är det mest 
kraftfulla i Sverige och tillhör de snabbaste i världen. Den teo-
retiska beräkningskapaciteten är drygt sex terafl op eller sex 
biljoner beräkningar per sekund. Det är ungefär 1 000 gånger 
snabbare än vad en ny hemdator klarar av och innebär en tio-
faldig kapacitetsökning jämfört med de datorer forskarna haft 
tillgång till tidigare. 

De biologiska systemen är väldigt komplexa. För att klara 
av beräkningar av hur syre bildas i växter och hur syret konsu-

Nytt datorkluster hjälper biokemister
meras i kroppen krävs storskaliga datorresurser. Per Siegbahn, 
professor i kvantkemi vid Fysikum, leder tillsammans med 
professor Hans Ågren vid KTH de forskargrupper som främst 
kommer att använda sig av det nya datorklustret. De hoppas 
bland annat att den utökade beräkningskapaciteten kan bidra 
till att skapa bättre läkemedel. Här fi nns även intresse från 
kommersiellt håll i form av läkemedelsföretaget Biovitrum som 
fi nansierar doktorander och anställer färdiga doktorer inom 
området.

Datorklustret har fi nansierats genom anslag från  Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse samt Vetenskapsrådet. ■

TEXT: PER LARSSON

Ett tilltalande bildspråk ska göra den nya webbplatsen lockande.
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VISSTE DU ATT...

Bergianska botaniska trädgården drivs gemensamt av Kungliga 

vetenskapsakademien och Stockholms universitet. Grunden 

till trädgården lades av en donation från bröderna Peter Jonas 

och Bengt Bergius på 1790-talet. Deras malmgård låg vid 

nuvarande Vasaparken och kom att tjäna som trädgårdsskola och 

försöksanläggning. 1885 fl yttade trädgården till sitt nuvarande läge 

där den byggdes upp under ledning av professor Veit Wittrock. Han 

har även givit namn åt en odlad form av pensé, Viola x wittrockiana.

INSÄNDARE

Just nu arbetar statens diskriminerings-
kommitté med att ta fram förslag om 
och hur positiv särbehandling ska kunna 
användas för att skapa mångfald i olika 
delar av samhället. Från Sveriges förenade 
studentkårer, SFS, efterlyser vi en lagstift-
ning som klart och tydligt tillåter posi-
tiv särbehandling i antagningen till högre 
utbildning.

Många som argumenterar mot posi-
tiv särbehandling utgår från att högsko-
lan har ett objektivt fungerande antag-
ningssystem, och att människor på det 
stora hela behandlas rättvist inom aka-
demien. Diskriminering ses som enstaka 
och ovanliga misstag, beroende på okun-
skap eller illvilja hos enskilda personer. 
Jag skulle ingenting hellre vilja än att leva 
i ett samhälle där diskriminering är något 
sällsynt och upprörande men det är tyd-
ligt – för alla som vill se – att vi inte är 
där idag.

Positiv särbehandling behövs
Diskriminering är en del av samhälls-

strukturen och majoritetsbefolkningen 
gynnas hela tiden medan andra grupper 
missgynnas. Den som har invandrarbak-
grund måste prestera bättre än infödda 
svenskar för att bedömas som likvärdig, 
liksom kvinnor i de fl esta sammanhang 
måste prestera bättre än män för att få 
samma chanser. Måttstocken är skev och 
fördomar spelar in i en mängd situatio-
ner, även när betyg sätts, när C-uppsat-
ser ventileras och när vi utformar våra 
antagningssystem. Den exceptionellt låga 
andelen kvinnor och invandrare på höga 
poster inom akademin visar tydligt att 
den strukturella diskrimineringen har 
starkt fäste även högre upp i högskole-
världens hierarki. 

En viktig aspekt av den strukturella 
diskrimineringen är att de som blir gyn-
nade sällan uppfattar diskrimineringen. 
Vi tror i allmänhet att det är våra meri-

ter och ingenting annat som ger oss till-
träde till utbildning och spännande arbe-
ten. Privilegierna är osynliga för de som 
gynnas. Men när privilegierna hotas blir 
reaktionerna oerhört starka.

Det räcker inte att ha den formella 
rätten att slippa diskriminering utan det 
krävs kraftfullare verktyg för att mot-
verka och förebygga diskriminering så att 
vi kan uppnå ett jämlikt samhälle. Positiv 
särbehandling av missgynnade grupper är 
ett sådant verktyg.

Invandrare och kvinnor blir inte diskri-
minerade för att de har sämre kunskaper 
och meriter än infödda svenskar och män, 
utan trots att de har lika bra meriter. Just 
därför behövs möjligheten till positiv sär-
behandling. 

Tobias Smedberg,
ordförande SFS

 

www.butiken.su.se
universitetets egen marknadsplats

SNABBA LEVERANSER, 
BRETT SORTIMENT 
OCH BRA PRISER …
 
… med oss som leverantör vet du dessutom 
att alla produkter är korrekt upphandlade 
Vår affärside är att vara en självklar 
samarbetspartner vid inköp av förbruk-
ningsartiklar, datorer och möbler.

Besök oss i Arrheniuslaboratoriet eller 
på www.butiken.su.se där du hittar 
våra lagervaror, länkar till universitetets 
datorförmedling och våra upphandlade 
möbelleverantörer. 

Kontorsmateriel, datorer & datortillbehör,
laboratoriematerial, kemikalier, profi l-
produkter, kontorsmöbler, livsmedel, 
fruktkorgar, pentryutrustning, el-material, 
lås- & säkerhet, kopiatorer mm.
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Du behöver inte resa långt för att hitta 
blommande bananplantor, palmer och 
tropisk värme. Det räcker att korsa 
Roslagsvägen och titta in i Bergianska 
trädgården.

I Edvard Andersons växthus är klima-
tet anpassat för att likna det som råder vid 
Medelhavet. Här kan besökaren bekanta 
sig med de sydeuropeiska trädgårdarnas 
prakt och i rummen intill fi nns växter 
från bland annat Australien och Sydaf-
rika. Längst in i det subtropiska rummet, 
under de kraftiga bananplantorna och 
palmerna, fi nns den monter som nog är 
mest lockande för de yngsta besökarna. 
Här fi nns en samling insektsfångande, 
eller ”köttätande”, växter. 

Den som själv vill ha någonting i magen 
kan beställa in fi ka eller lättare mat i 
caféet och blicka ut över växtprakten. Det 
pampiga och högteknologiska växthuset 
har tio år på nacken och tillkom efter en 
donation av glasgrossisten Edvard Ander-
son som förutom glas även intresserade 
sig för växter.

På området fi nns ytterligare två växt-
hus som är öppna för allmänheten. Det 
ena är Gamla orangeriet, byggt 1926, och 
som i dag används för olika utställningar 
och som sommarcafé. Det andra växt-
huset är det äldsta och mest kända. Vic-
toriahuset stod klart 1900 och har fått sitt 
namn efter den jättelika Victorianäckro-
sen. Näckrosen upptäcktes under 1800-

JÄTTENÄCKROSOR OCH RUM FÖR STILLHET
TEXT: PER LARSSON  •  FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

talet och fi ck namn efter den brittiska 
drottningen. Runt om i Europa uppför-
des växthus för att husera den impone-
rande växten. Victoriahuset i Bergianska 
är ett av de få fristående bevarade växt-
husen och är med sin runda form och 
vackra gjutjärnsornamentik på taket en 
arkitektonisk pärla (se bild sidan 18). 

Färgrika mattor
Inne i växthuset möts man av en kom-
pakt fuktighet. Temperaturen är när-
mare 28 grader och luftfuktigheten 80 
procent. I mars sås de ärtstora fröna av 
Victorianäckrosen. När växten sedan 
blommar i slutet av sommaren kan bla-
den ha en diameter på 2,5 meter och kan 
bära ett barn. De vitrosa blommorna slår 
ut nattetid och visas vid speciella kvälls-
visningar. Dammen rymmer också andra 
näckrosarter och lotusblommor. Och om 
man tittar noga på de växter som fi nns 
ovan vattnet går det att hitta såväl kakao-
frukter som vaniljstänger (bild vänster).

Men Bergianska är mycket mer än 
växthusen. I april och maj förvandlas 
slänterna och ängarna till färgrika mat-
tor av vårlök, scilla, nunneört och förgät-
migej. Under försommaren löser bland 
annat krolliljor, blåklint och nävor av 
som färgsättare i slänterna. 

Sådan här ängs- och lundvegetation 

blir allt mer ovanlig i Sverige, berättar 
intendent Lena Gårder som tycker att de 
blommande slänterna är en av de främsta 
sevärdheterna i trädgården. 

Besöker du Bergianska trädgården 
under juni så titta även förbi rododend-
ronavdelningen – en norrslänt fylld med 
rododendron- och azaleabuskar.

Önskelykta
I samband med Bergianska stiftelsens 
200-års jubileum 1991 invigdes den 
japanska trädgården (bild ovan). Den bär-
ande tanken i japansk trädgårdskonst är 
att skapa ett rum för stillhet och efter-
tanke. Här fi nns en damm, en rogivande 
bäck, bänkar, broar, stenar, låga barr-
trädsbuskar och några enstaka blom-
mande inslag för att leda blicken i träd-
gården. På ön i dammen fi nns en sten-
lykta där man likt en önskebrunn kan 
lämna en slant och hoppas få sina önsk-
ningar uppfyllda. 

Försäljningen av egenodlade grönsa-
ker och frukt från Bergianska trädgår-
den är däremot ett minne blott. Att kon-
kurrera med importerade produkter från 
stor skalig odling är inte lätt... ■

Läs mer om sevärdheter och aktiviteter 
i Bergianska Trädgården på:
www.bergianska.se
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i-Lounge är en modell av hur ett framtida 
mötesrum kan se ut och har besökts av 
bland annat Storbritanniens premiär–
minister Tony Blair.

Sökandetrycket har minskat men fort-
farande är IT-utbildningarna i Kista efter-
frågade, både bland studenter och 
arbetsgivare.

Hittills har det gått att fylla platserna 
på utbildningarna, men inte är sökande-
trycket lika stort som vid millennieskif-
tet. Vid IT-universitetet i Kista var det då 
upp till tolv sökande per plats på vissa 
utbildningar. Sedan dess har åtskilliga 
IT-företag gått omkull, antalet arbetslösa 
i branschen ökat drastiskt och fl er läro-
säten har lagt ned IT-utbildningar i brist 
på sökande. Till de utbildningar som ges 
i Kista var det vid antagningen 2004 en 
till fyra sökande per plats. Men även om 
det är färre sökande i dag så håller utbild-
ningarna hög kvalitet. Bäst i landet, enligt 
den utvärdering som Högskoleverket pre-
senterades i vintras. 

– Bland arbetsgivarna är studenter 
från IT-universitet fortfarande attrak-
tiva, säger Anita Kollerbaur som är pre-
fekt vid Institutionen för data- och sys-
temvetenskap som är Stockholms univer-
sitets del i det KTH-gemensamma IT-uni-
versitetet.

Datautbildning som står sig
Inom några år tror hon att arbets-

marknaden har vänt för data- och system-
vetare, rent av att det blir brist på arbets-
kraft. Enligt Anita blir det svårt att 
fortsätta den pågående outsourcingen 
av tjänster inom dataområdet (t ex till 
Indien) när det kommer till integrations- 
och systemfrågor. I takt med att många 
anställda går i pension behövs ersättare.

Anita Kollerbaur tycker att institutio-
nen har en bättre placering i dag än när 
den satt i Frescati. Här fi nns närheten till 
KTH:s datautbildningar och dessutom är 
det mer personligt. 1990 gick fl ytten till 
Kista, för fem år sedan fl yttade man in i 
de nuvarande lokalerna. 

Stor externfi nansiering
Av studenterna tillhör 2 200 Stockholms 
universitet och drygt 900 KTH. Många 
läser utbildningar vid båda lärosätena. 
DSV har profi lerat sig med utbildningar 
som kombinerar IT med andra discipli-
ner, exempelvis ITK-linjen (en kombina-
tion av IT och traditionell kommunika-
tionsvetenskap). Just ”bron mellan tek-
nik och användare” var ett område som 
DSV var tidigt ute med. 

– Våra utbildningar attraherar kvinn-
liga studenter (40 procent är kvinnor). Vi 
har mer av samhällsnyttig inriktning än 
många andra IT-utbildningar, säger Anita 
Kollerbaur.

Som sig bör vid ett IT-universitet fi nns 
mycket teknik i lokalerna. Mest spek-
takulär, och påkostad, är i-Lounge. I 
ett rum som påminner om en tv-studio 
fi nns vad som kallas en experimentplatt-
form. Vid ett bord sitter deltagarna och 
arbetar gemensamt. Till sin hjälp har de 
bland annat två interaktiva väggskärmar 
där det enkelt går att fl ytta datafi ler mel-
lan skärmarna. Det går även att sitta på 
annat håll och koppla upp sin dator mot 
i-Lounge, därmed blir det ett mötesrum 
som överbrygger distanser. 

Rummet är tänkt att kunna användas 
av olika grupper och det går enkelt att 
rekonstruera den situation som rådde i 
rummen när man lämnade det. Genom 
att lägga ett föremål som är ”prepare-
rat” med ett datachip i en skål så startas 
de önskade applikationerna, till exempel 
tryckkänsliga datorskärmar. Om man vill 
studera hur grupparbete fungerar så fi nns 
det kameror som kan registrerar deltagar-
nas agerande. 

i-Lounge är ett exempel på hur viktig 
externfi nansieringen är för IT-universite-
tet, labbet är fi nansierat av Wallenberg-
stiftelsen och är ett samarbete med Stan-
ford University. Den stora graden extern-
fi nansiering gör det möjligt att ha många 
forskare. 

– För studenterna är det positivt att 
befi nna sig i en forskarmiljö, säger Anita 
Kollerbaur. ■

TEXT: PER LARSSON  •  BILD: ORASIS FOTO/MÅ
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