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[ Ledare ]

När detta läses är riksdagsvalet klart, men det skrivs mitt i val-
rörelsen. Högre utbildning och forskning har faktiskt fått ett bety-
dande utrymme i valdebatten. Det är glädjande. Mer pengar till forsk-
ning utlovas, minst 1 procent av bruttonationalprodukten i statliga 
bidrag, liksom fler högskoleplatser, alternativt mer pengar per hög-
skoleplats. Det återstår att se vad det blir av löftena. Det är ju inte 
självklart att det blir som de enskilda partierna önskar. 

Medan vi väntar på de utlovade nya resurserna har vi fullt upp med 
kvalitets- och internationaliseringsfrågorna. Ett nytt Kvalitetsråd har 
börjat sitt arbete och kvalitet i vår verksamhet är naturligtvis en allt 
annat överskuggande fråga. Högskoleverkets kommande utvärderings-
cykel med kvalitetsfrågor i fokus är också viktig att vi kan hantera på 
ett bra sätt. Jag menar att kvalitet i vår verksamhet är nära kopplat 
till internationaliseringen. En internationaliseringsgrupp har nyligen 
tillsatts med uppgift att utreda och föreslå åtgärder för att stärka vår 
internationella profil. 

Nu i september gör jag en ny besöksrunda på alla naturvetenskap-
liga institutioner. Det ska bli spännande att lyssna till hur institutio-
nerna bedömer utvecklingen de senaste två åren, med resursutveckling 
och studenttillströmning, och hur man arbetar med de i verksamhets-
planen aktuella frågorna. Det känns lika stimulerande som när jag 
började för två och ett halvt år sedan. 

Under sommaren har besked kommit att vi fick två av Vetenskaps-
rådets 20 Linnébidrag till forskning. Dessa är inom klimatutveckling 
respektive invandrarnas ställning på arbetsmarknaden (mer om denna 
forskning kan du höra i Café Ledande Forskning 26 september och 
10 oktober). Vi har också tagit hem ett Vinn Excellence Centre om 
Mobile Life. En fantastisk framgång är naturligtvis att Mistra förlagt 
sin jättesatsning på ett nytt miljöforskningsinstitut till Stockholms 
universitet. 

Bidragen från Vetenskapsrådet, Vinnova och Mistra visar på den 
höga kvaliteten i vitt skilda ämnen vid vårt universitet. Delårsbok- 
slutet visar också att vi ökar våra externa in-  
täkter för forskning mer än beräknat. Det är  
ytterligare ett glädjande besked om kvalitet- 
en i vår verksamhet. n

	 Kåre	Bremer,	rektor@su.se

 Läs även rektors blogg:  
 blogs.su.se/kbrem

Kvalitet avgörande  
i vår verksamhet
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[ Tema: Jämlikhet och likabehandling ]

Hur ska sexuella trakasserier motverkas och alla studenter känna sig delaktiga 
i undervisningen? Och hur kan kvinnors möjligheter till akademisk karriär öka? 
Jämlikhet och likabehandling är ett prioriterat mål i universitetets verksamhetsplan.  
I några artiklar försöker vi att visa hur målen omsätts i praktiskt arbete.

Ett universitet för alla?

Vid terminsstarten genomfördes en 
affischkampanj mot trakasserier vid uni-
versitetet. På affischerna fanns citat från 
undersökningen ”Hur mår du student?” 
och information om vad likabehandlings- 
lagen säger samt om var studenter kan vända 
sig om de anser sig utsatta för trakasserier.

Undersökningen ”Hur mår du student?” 
visar att trakasserier förekommer vid Stock-
holms universitet men däremot går det inte 
att säga hur vanliga de är. Generellt är det 
svårt att få veta hur utbredda trakasserier är 

eftersom det ofta finns ett stort mörkertal.
Det är vanligt att personer som utsatts 

för trakasserier förminskar sina upplevel-
ser, säger sociologen Gunilla Carstensen vid 
Uppsala universitet. Hon har disputerat på 
en avhandling där hon intervjuat kvinnliga 
doktorander om sexuella trakasserier och 
arbetar bland annat med att utbilda i köns-
medveten pedagogik. 

När hon först frågade doktoranderna om 
de ansåg sig ha blivit utsatta för trakasse-
rier var det enbart ett fåtal som svarade ja. 
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[ Tema: Jämlikhet och likabehandling ]

Många kvinnor ”ogiltiggör” sina erfaren-
heter, säger Gunilla Carstensen. De kan för-
minska det inträffade till exempel genom att 
säga att ”han är sådan”, ”han gör så mot alla 
kvinnor” och ”det är bara en gång han gjort 
så”.  En del kvinnor kan även intala sig att 
det kunde ha varit värre. Det är även vanligt 
att skuldbelägga sig själv genom att tänka 
”att jag borde ha sagt ifrån på en gång” eller 
”inte dansat med honom”. 
Varför	förminskas	det	inträffade?	

− Om en kvinna giltiggör det så erkänner 
hon sig som den utsatte och visar sig sår-
bar. Det går emot föreställningen om hur 
man ska vara som forskare där ledord som 
till exempel självständighet betonas, säger 
Gunilla Carstensen. 

Hon kopplar även ”förminskningen” till 
den stenhårda konkurrens som råder mellan 
forskare. Kollegiala relationer och ett behov 
av att framstå som stark kan bli en maktfak-
tor i kampen om tjänster och inflytande. 

−  Det gäller att förstå att sexuella tra-
kasserier är ett arbetsmiljöproblem och 
inte främst ett individproblem. Blir någon 
kränkt är det ett misslyckande för hela insti-
tutionen, säger Gunilla som anser att vi är 
otränade att reflektera i dessa banor. 

En dialog måste skapas kring dessa frå-
gor och de måste kontinuerligt behandlas 

på institutionen. Ses de som ett arbetsmiljö- 
problem måste även cheferna ta ett ökat an-
svar. Och då kan de behöva bättre utbild-
ning och möjlighet att delta i nätverk som 
diskuterar frågor kring trakasserier, säger 
Gunilla. 

Hon understryker också att akademin 
är speciell. Forskare jobbar mycket på egen 
hand och många kan vara otränade att 
tänka på personalen i kollektiva termer. 

Könsmedveten pedagogik  
Gunilla Carstensen utbildar även univer-
sitetslärare i könsmedveten pedagogik och 
kommer att tala om det (och sexuella tra-
kasserier) vid ett seminarium på Stock-
holms universitet den 4 oktober. (Se hela 
semina-rieserien intill). Enligt henne hand-
lar begreppet dels om att bli medveten om 
vad kön kan betyda i klassrummet, dels om 
att ha ett könsperspektiv på undervisnings-
stoffet. Gunilla tar ett exempel från jurist-
utbildningen i Uppsala där kvinnor i under-
visningsmaterialet ofta beskrivs som offer 
och män som förövare. Även om lärarnas 
val av exempel kan verka utestängande och 
befästa stereotyper.

I undervisningen är det också vanligt att 
manliga studenter får mer plats och bekräf-
telse. Gunilla Carstensens uppmaning är 

att som lärare jobba med att skapa trygg-
het för hela gruppen. Det kan till exempel 
ske genom att i början av en kurs ta en dis-
kussion med gruppen om hur ett bra semi-
narium ska vara. Det kanske går att forma 
mindre grupper eller gå in och styra grup-
perna så att de manliga studenterna inte tar 
för stor plats. n 

TexT: Per Larsson 
FoTo: orasis FoTo/MÅ 

Satsningen på att meritera kvinnliga fors-
kare för att öka deras chanser att bli profes-
sorer är bra och kan ge positiva förebilder. 
Det säger Gunilla Svensson vid Meteorolo-
giska institutionen. Hon är en av 17 kvinn-
liga docenter vid universitetet som ansökt 
om och fått anslag från rektor för att frigöra 
tid för forskning under en period. I Gunillas 
fall rör det sig om 16 månader. Under den 
tiden har hon tänkt slutföra forskning som 
hon påbörjat under en vistelse i USA. 

− Utan de här pengarna hade det enbart 
blivit undervisning och därmed svårt att 
meritera sig, säger Gunilla Svensson och 
beskriver de problem som en lektor ofta 
ställs inför. I lektorstjänsten ingår 70 pro-
cents undervisning och då är det svårt att 
få sammanhängande tid till forskning. Och 
visar man inte upp forskningsresultat är det 
svårt att dra in forskningsanslag och att 
meritera sig.

Fysik och meteorologi är av tradition 
mansdominerat med få kvinnliga förebil-

Stöd till framtida professorer
der. Under studietiden i Uppsala fick Gunilla 
först under tredje året en kvinnlig lärare. 
Och även om det idag finns många kvinnliga 
studenter inom området så är det få kvinnor 
på de högsta posterna.

Genom att bli professor tror Gunilla 
Svensson att hon kan bli en förebild för 
yngre kvinnor inom ämnet. Indirekt kan 
även Gunillas doktorander få del av det stöd 
hon nu får. Mindre undervisningstid inne-
bär mer handledningstid för henne.

Fjäder i hatten
Evy Gunnarsson, vid Institutionen för soci-
alt arbete, får också del av meriteringssats-
ningen.

− Det här är ett ypperligt tillfälle att kunna 
fortsätta forska på det projekt jag påbörjat. 

Hon säger sig vara övertygad om att sats-
ningen ska ge fler kvinnliga professorer. 
Själv får hon anslag för att ägna mer tid åt 
forskning i två år. Hon ska då sammanställa 
intervjuer hon samlat på sig från äldre om 

deras vardagsliv. Evy räknar även att hinna 
med ytterligare en intervjuomgång med de 
äldre personer hon följt över flera år. 

Socialt arbete är traditionellt ett kvinno-
dominerat ämne. Men det gäller inte för pro-
fessurerna, här är det fler män än kvinnor.

− Vid institutionen ser man det som en fjä-
der i hatten att jag fått det här stödet för att 
meritera mig, tillägger Evy Gunnarsson

Totalt har rektor avsatt 9,6 miljoner kro-
nor för ett program med möjlighet att söka 
medel för att frigöra tid för forskning på 
halvtid under en period av ett till två år. 
Bakgrunden är att endast drygt var femte 
professur vid Stockholms universitet inne-
has av en kvinna och att det vid vissa insti-
tutioner enbart finns manliga professorer. 
Av de forskare som beviljats meriterings-
stöd finns sex inom samhällsvetenskap, fyra 
inom humaniora, en inom juridik och sex 
inom naturvetenskap.n 

TexT: Per Larsson 

Seminarier:
4 oktober, 9–12:  
”Sexuella trakasserier och 
 könsmedveten pedagogik”,  
Gunilla Carstensen 

26 oktober, 13–16:  
”Jämställdhetsintegrering  
– en fråga för alla”, Eva Mark 

15 november, 9–12 
 ”Interkulturell pedagogik  
– om att undervisa inkluderande”,  
Pirjo Lahdenperä 

Anmälan	till	seminarierna	görs	via	
www.su.se/utbildning/jamlikhet
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Efterfrågan	på	kvinnliga	förebilder	är	stor,	enligt	Yvonne	Ekström	och	Margareta	Ihse.

Vi befinner oss i en manlig värld. Det gäl-
ler att lära sig att förstå de nätverk och det 
manliga språk som används vid samman-
träden och i andra sammanhang. Mycket 
av det som sker inom det akademiska livet 
är ett spel där det tar tid att lära sig den roll 
man har. Det säger Margareta Ihse, profes-
sor i naturgeografi och med 33 år vid uni-
versitetet i bagaget.

Akademins tysta kunskap är hennes 
beteckning på den kunskap om informella 
strukturer, beslutsfattande och rollfördel-
ning som är nödvändig för att göra karriär 
vid universitetet. Vad den exakt består av är 
svårt att sätta fingret på och någon handbok 
till den finns inte, enligt Margareta.

− Det handlar om att lära sig hur beslut 
förbereds, var de tas och vilka som får 
vara med och fatta dem, tillägger Yvonne 
Svanström vid Ekonomisk-historiska insti-
tutionen.

De två är ett av tio adept-mentorpar i ett 
nytt ettårigt mentorskapsprojekt för kvinn-
liga forskare vid universitetet. Under ett års 
tid ska mentorparen träffas minst sex gånger 
och det avslutas med ett seminarium i juni 
nästa år. Personalbyrån, som håller i pro-
jektet, har valt att kombinera forskare som 
kommer från olika fakulteter.

−  Det är spännande att ha fått en adept 
utanför sitt eget ämnesområde, säger 
Margareta Ihse, men tillägger att det samti-
digt är en väldig utmaning.

Yvonne Svanström har haft en mentor 
i sin tidigare handledare vid institutionen, 
och även varit fadder åt en kvinnlig dokto-
rand i fysik. Nu ser hon fram emot att få 
en mentor utanför den egna fakulteten som 
kan bidra med generella tips och nya infalls-
vinklar 

Margareta Ihse har tidigare inte delta-
git i något mentorskapsprogram. Men de 
faddrar hon själv fick en gång som student i 
Lund, var till stor nytta, liksom kolleger från 
andra lärosäten på olika ställen i Europa: 

Guide till akademins tysta kunskap
Förebilder och ökad förståelse för informella makt-
strukturer kan få fler kvinnor att satsa på en akademisk 
karriär. Det tror Yvonne Ekström och Margareta Ihse 
som ingår i ett mentorprogram för kvinnliga forskare.

− Det är bra att ha någon utomstående 
man kan fråga om saker som man inte frå-
gar om på arbetsplatsen.

Självsäkra män
Både Yvonne och Margareta tycker att köns-
roller avspeglas tydligt i den akademiska 
världen. Manliga doktorander är ofta själv-
säkra medan många kvinnor ofta tvivlar på 
att de kan leva upp till förväntningar som 
finns på dem. Därmed finns även ett större 
behov av att uppmuntra kvinnor.

− Jag använder en hel del tid för att ingjuta 
självförtroende till kvinnliga doktorander, 
säger Margareta Ihse.

Efterfrågan på kvinnliga förebilder är 
stor. Enligt de båda vill många kvinnliga 
doktorander ha kvinnor som handledare. 

Genom att sätta vikariat och tillförord-

nanden i system skapas informella vägar till 
olika tjänster. Enligt Margareta Ihse miss-
gynnar det generellt kvinnor. 

− Och när kvinnor tillfrågas om olika 
poster är det ofta som vice eller supplean-
ter. Det blir då en läpparnas bekännelse av 
jämställdhet, säger Margareta.

Yvonne Svanström betonar även att den 
hårda konkurrens som råder om de få tjäns-
ter som utlyses försvårar för kvinnor. 

Både Yvonne Svanström och Margareta 
Ihse är verksamma inom traditionellt man-
liga områden. När Margareta blev professor 
för nio år sedan var hon den andra kvinnliga 
professorn inom naturgeografi i landet och 
hon måste fundera ett tag innan hon kan dra 
sig till minnes att det överhuvudtaget fanns 
kvinnliga lärare under studietiden i början 
på 70-talet.

Margareta säger sig vilja bjuda på sin 
kunskap genom att vara mentor samtidigt 
som hon hoppas kunna lära sig något av 
Yvonne.

− Insiktsmässigt hoppas jag slippa göra 
om andras misstag genom att delta i mentor-
skapsprogrammet, säger Yvonne. n 

TexT: Per Larsson 
FoTo: orasis FoTo/MÅ 

[ Tema: Jämlikhet och likabehandling ]
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[ Utbildning ]

 I höst har kurser tillkommit i elfte tim-
men, kanske som ett sätt att vinna delar av 
den krympande kullen studenter.  Flertalet 
lärosäten i Sverige får i höst leva med färre 
studenter. 16 procent färre sökte till Stock-
holms universitet, jämfört med fjolårets 
hösttermin. Det innebär drygt 45 000 färre 
sökande. Fjärde veckan i augusti genomför-
des en annonskampanj för att fylla de 145 
kurser och elva utbildningslinjer som då 
fortfarande hade lediga platser. 

Som det är idag går det att bli antagen till 
utbildningar på olika lärosäten samtidigt. 
vilket försvårar planeringen för institutio-
nerna som i ett sent skede kan tvingas inse 
att de får avsevärt färre studenter än enligt 
de preliminära antagningarna.  Från och 
med 2007 ändras systemet och det blir en 
gemensam ansökan för hela landet.

Unga studenter satsar på säkra kort

Ewa Chatti-Plass på Studentbyrån ser 
att studenterna är försiktigare i sina val 
i år.  Lustläsandet minskar. Linjer med 
oklar yrkeskoppling ratas till förmån för 
vad studenterna tror är säkra vägar till 
jobb. Det gör att den nya utbildningslinjen 
Marknadskommunikation och IT, har svårt 
att hävda sig. Där har endast 16 studenter 
antagits till 50 studieplatser. 

Lustbetonade kurser
Socionomprogrammet har däremot ökat 
i popularitet. Bedömare räknar med stora 
pensionsavgångar inom socionomyrket in-
om fem sex år. Likaså har juristprogrammet 
blivit alltmer populärt, kanske tack vare att 
den skapar en plattform till en rad yrken.

− De har läst i media om hur arbetslös-
heten för akademiker ökat. Men valen speg-

lar vad studenterna tror ger jobb idag, inte 
om tre eller fem år när utbildningen är klar, 
säger Ewa Chatti-Plass.

Istället är det medelålders och pensionä-
rer som ska stå för lustläsandet. Så verkar 
i alla fall fl era institutioner resonera som 
skräddarsyr allt fl er fem- och tiopoängs-
kurser med lustbetonat innehåll. Vad sägs 
till exempel om ”Italienska genom operan?” 
Till den kursen är endast 16 procent under 
25 år.  Eller ”Dagligt liv under vikingati-
den”, en tiopoängskurs på institutionen för 
arkeologi, som inte kräver förkunskaper i 
arkeologi men väl att man kan delta i exkur-
sioner.  Det fi nns 50 antagna studenter plus 
14 reserver. 

− Det har blivit populärt att bryta ut god-
bitar ur längre utbildningar och presentera 
dem så att de passar en bredare allmänhet, 
säger Ingrid Sundberg, avdelningsdirektör 
vid Studentbyrån. 

Men hon vill inte kalla det pensionärs-
kurser.

− Det är inte alldeles ovanligt att ambiti-
ösa studenter läser en extra kurs på kvälls-
tid för nöjes skull, säger hon.

Fler masterutbildningar
En annan trend är allt fl er masterutbild-
ningar, vilket är ett led i Bolognaprocessen. 
Masterutbildningarna skiljer sig från magis-
terutbildningarna bland annat genom att 
de är tvååriga istället för ettåriga. Just nu 
förs en livlig diskussion på institutionerna 
om i vilken omfattning masterutbildning-
arna ska hållas på engelska. Det är något 
utländska studenter efterfrågar men som det 
inte alltid fi nns kompetens för. I fl era natur-
vetenskapliga ämnen kan säkert engelska 
bli undervisningsspråk, enligt Ewa Chatti-
Plass. Men som på exempelvis KTH, där 
samtliga masterutbildningar sker på engel-
ska, lär det inte bli. 

Än är det ingen akut risk att det mins-
kade söktrycket kan leda till arbets-
brist bland universitetets anställda med-
delar chefen på Personalpolitiska sektio-
nen på Personalbyrån, Mirja Vikeväkorva 
Englund. Men om nedgången pågår under 
ett antal terminer kan det leda till över-
talighet. n 

TexT: ThoMas heLdMark
FoTo: orasis FoTo/MÅ, ga

Yngre studenter väljer utbildningar som de tror leder 
till jobb, medan det är medelålders och pensionärer 
som står för lustläsandet.

Maximal	koncentration.	Under	hösten	
ges	en	ny	kurs	i	idrottspsykologi	vid	
Stockholms	universitet.
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Den nya introduktionskursen i teoretisk 
modevetenskap på fem poäng har lockat 
många studenter. För att få rum med alla vid 
föreläsningarna måste Aula Magna använ-
das. Hittills har 600 sökt och knappt 400 
antagits. Redan på planeringsstadiet insåg 
man att söktrycket skulle vara högt. 

− Vi bestämde oss tidigt att göra en brett 
upplagd föreläsningsserie som riktar sig till 
många säger Lizette Gradén som varit koor-
dinator för den nya utbildningen.

Stockholms universitet blir också först 
i Skandinavien med ett centrum för teo-
retisk modevetenskap. Det är en donation 
på 30 miljoner kronor från Erling Perssons 
stiftelse, H&M:s skapare, som möjliggjort 
satsningen, samt en miljon kronor från den 
humanistiska fakulteten. För pengarna ska 
universitetet bygga upp ett helt ämne från 
grunden, med en professur och ett antal 
doktorander. Förutom introduktionskur-
sen startar till hösten en magisterutbildning. 
Och när professuren är tillsatt ska ett dok-
torandprogram dra igång.

Att det blir ett tvärvetenskapligt ämne 
står klart.  Ämnet rör sig mellan konstveten-
skap, antropologi, etnologi, sociologi och 
företagsekonomi. Studenterna ska enligt 
Lizette Gradén få olika perspektiv på modet. 
Vad finns det för betydelser i modet? Vad till-

Modevetenskap – nytt tvärvetenskapligt ämne

skriver vi det som vi bär närmast kroppen? 
Man ska också få lära sig om mode som sys-
tem mellan olika aktörer, konsumenter, pro-
ducenter och modejournalistik.

− I modevetenskapens natur ligger att dra 
nytta av den forskning som skett inom andra 
discipliner och bygga vidare på den, pröva 
nya vägar, säger Lizette Gradén. 

Ett viktigt inslag ska vara att ge studen-
terna verktyg att reflektera över mode som 

fenomen. Bland annat har man bjudit in 
modejournalisten Lotta Lewenhaupt som 
föreläsare.

− Det är ett sätt att skaffa sig analytiska 
verktyg, att se mode och modejournalistik 
på ett mer reflekterande sätt, säger Lizette 
Gradén. n

TexT: ThoMas heLdMark
FoTo: orasis FoTo/MÅ

Från och med höstterminen läser pro-
gramstudenter vid Södertörns högskola 
flera språkkurser vid Stockholms univer-
sitet. Det är en följd av att Södertörns hög-
skola för ett år sedan valde att lägga ned sin 
egen språkundervisning (förutom i engel-
ska och svenska). Enligt ett avtal som i som-
ras skrevs under av företrädare för de båda 
lärosätena ska studenter vid programmen 
Språk, kultur och marknad samt Europa-
programmet nu få sin språkundervisning 
vid Stockholms universitet. De språk som 
omfattas är arabiska, franska, ryska, span-
ska och tyska. Stockholms universitet ska 
upplåta totalt 60 garantiplatser per år för 
nya studenter inom dessa ämnen.

Kursplanerna för språkkurserna fast-
ställs av Humanistiska fakultetsnämnden. 

Språkstudenter från Södertörn till universitetet
Undervisning och examination sköts av 
institutionerna. Det övergripande ansvaret 
för de två aktuella programmen ligger där-
emot kvar vid Södertörns högskola. 

Vilseledande om flytt
Samarbetet mellan Stockholms universitet 
och Södertörns högskola går i linje med tank- 
arna i den utredning om samverkan inom 
språkutbildning som rektor Kåre Bremer 
gjorde under 2005 och det avtal som träf-
fades av företrädare för lärosäten i Stock-
holm-Uppsalaregionen. I utredningen kon-
staterades att det inte fanns förutsättningar 
att upprätthålla språkundervisning vid läro-
sätena i samma utsträckning. Informatio-
nen om vilka kurser som finns på olika håll 
borde därför utökas och samordnas.

I slutskedet av förhandlingarna kring 
avtalet blev det klart att ledningen vid 
Södertörns högskola planerade att lägga 
ned språkundervisning. En passus infogades 
i avtalet om detta samt om att Stockholms 
universitet, om möjligt, skulle ta över under-
visningen. Även om flytten av språkutbildn-
ingarna från Södertörn högskola finns med i 
avtalet så var det inte ett krav som restes av 
Stockholms universitet. Det är vilseledande 
att skylla beslutet om att lägga ned språkut-
bildningarna på samarbetsavtalet, något 
som gjorts i den interna debatten vid 
Södertörns högskola. Det säger Lars Fant, 
professor i spanska och en av universitetets 
representanter i den samverkansgrupp som 
finns mellan lärosätena. n 

TexT: Per Larsson

[ Utbildning ]
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[ Forskning ]

Under sommaren beslutade Vetenskaps-
rådet om vilka lärosäten som får ta del av 
satsningen på ledande forskningsmiljöer 
inom ramen för Linnéstödet. Det blir tjugo 
forskningsmiljöer från tio universitet som 
får dela på 140 miljoner årligen under tio 
år framåt.  Lunds universitet får mest, hela 
åtta stöd. Stockholms universitet får två 
Linnéstöd.

Vetenskapsrådet, tillsammans med Formas, 
satsar tio miljoner årligen på att vidare-
utveckla klimatforskningen vid Stockholms 
universitet till en forskningsmiljö i världs-
klass. Forskningen organiseras kring fem 
tvärvetenskapliga huvudteman. Frågeställ-
ningarna som ska behandlas är av central 
betydelse för kunskapen om naturliga kli-
matvariationer och om människans påver-

Två Linnéstöd 
till universitetet
Stockholms universitet får två av Vetenskapsrådets 
Linnéstöd. Det ena går till forskning om klimat, det 
andra till forskning om integration och segregation. 
Totalt rör det sig om drygt 17 miljoner årligen under 
tio års tid. Stöd ges även till en forskarskola om klimat.

kan på klimatet. Ett par exempel är vilken 
roll växthuseffekten spelar för det globala 
klimatet och hur klimatet varierat under 
gångna tider. 

− Det känns väldigt bra att vi fått ansla-
get, säger Johan Kleman vid Institutionen 
för naturgeografi  och kvartärgeologi, som 
är en av professorerna bakom ansökan. Han 
betonar samtidigt att det här är en långsik-
tig satsning.

Den forskningsmiljö som ska byggas upp 
präglas av tvärvetenskap. Bakom ansökan 
fi nns även forskare vid institutionerna för 
meteorologi, geologi och geokemi samt till-
lämpad miljövetenskap. 

Vid universitetet har det länge funnits en 
bred kompetens på klimatområdet. Med 
Linnéstödet fi nns möjlighet att samordna 
den forskningen och öka kontakterna mel-
lan forskare inom olika ämnesområden. 
Enligt Johan Kleman kan universitetets kli-
matforskning därigenom stärkas ytterligare.

Stockholms universitet får även anslag 
från Vinnova till en forskarskola inom kli-
matområdet. Skolan var planerad sedan tidi-
gare och de första doktoranderna har redan 
anställts. Det nya anslaget kan nu använ-
das bland annat till att bjuda in utländska 
gästföreläsare. 

Fiktiva arbetsansökningar 
Det andra Linnéstödet går till ”Integration 
or segregation? Immigrants and the labour 
market” som ska söka ny kunskap om in-
vandrares ställning i Sverige och invandring-
ens effekter på det svenska samhället. Pro-
grammet får 7,5 miljoner årligen under tio 
års tid. 

− Vi är mycket glada över att ha blivit 
tilldelade ett Linnéstöd. Det innebär att vi 
kraftfullt kan bygga ut och vidareutveckla 
den forskning om integration och segrega-
tion som vi bedriver. Den långa program-
perioden gör att vi kan utveckla nya data-
baser av mycket hög kvalitet för att besvara 
nya frågor. Vi kan också vidareutveckla det 
internationella samarbetet och initiera kom-
parativa projekt, säger Eskil Wadensjö, pro-
fessor vid SOFI och ansvarig för ansökan. 

I forskarprogrammet fi nns framför allt 
expertis inom nationalekonomi och soci-
ologi men även kriminologer. Invandrares 
möjligheter att komma in på arbetsmarkna-
den är ett område som ska studeras Det ska 
bland annat ske genom att jämföra utfallet 
när arbetsansökningar skickas till arbets-
givare från fi ktiva personer med svenska res-
pektive utländska namn. Ett annat delpro-
jekt är att ta reda på betydelsen av sociala 
nätverk och tillfälliga anställningar för integra-
tionen av invandrare på arbetsmarknaden. 

Forskning ska även bedrivas om segre-
gationens effekter. Vad innebär det för till 
exempel möjligheterna att komma in på 
arbetsmarknaden, familjebildningen och 
risken att hamna i kriminalitet när invand-
rare hamnar i speciella bostadsområden? 

Eskil Wadensjö tillhör en grupp fors-
kare som i våras presenterade en rapport 
om hur stor invandringen blev från de län-
der som blev medlemmar i EU 2004 och hur 
det påverkade den svenska arbetsmarkna-
den. Inom ramen för Linnéstödet  kan den 
forskningen nu också fördjupas. n

TexT: Per Larsson
FoTo: orasis FoTo/MÅ,

MarTin JakoBsson

Genom	att	ta	borrprover	från	havsbottnen	
och	studera	luftens	sammansättning	i	Arktis	får
forskarna	veta	mer	om	klimatets	historia.

Stöd till 
Betulaprojektet
Psykologiprofessor Lars-Göran 
Nilsson vid Stockholms univer-
sitet är även delaktig i det Linné-
stöd som går till Umeå universitet. 
Stödet går till forskningsmiljön 
”Den åldrande befolkningen 
och förändrade levnadsvillkor”. 
Betulaprojektet om forskning 
kring åldrande och minne är en av 
hörnstenarna och där Lars-Göran 
Nilsson är en av de ansvariga. 



�

Bakom det nya institutet står förutom 
Centrum för tvärvetenskaplig miljöforsk-
ning (CTM) vid Stockholms universitet även 
Stockholm Environment Institute (SEI) och 
Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid 
Kungliga Vetenskapsakademien (KVA).

Institutet ska både bedriva forskning om 
hur mänsklig välfärd och livskraftiga eko-
system kan utvecklas tillsammans, och vara 
en plattform för dialog med politiker, myn-
digheter och resursnyttjare världen över. 
På så sätt ska forskningsresultaten kunna 
omsättas i praktiken och bidra till en håll-
bar samhällsutveckling.

Bakgrunden till Mistras satsning är FN:s 
vetenskapliga utvärdering av jordens eko-
system som kom förra året, the Millennium 
Ecosystem Assessment. Där konstaterar 
1400 experter  att livsviktiga ekosystem-
tjänster som luft- och vattenrening, pol-
linering av grödor och havens förmåga 
att producera fisk är kraftigt försvagade. 
Förändringarna går idag så fort att sam-
hället varken hinner anpassa sig till den nya 
miljösituationen eller utveckla strategier och 
regelverk för uthålligt bruk av de varor och 
tjänster ekosystemen ger.

– Vi vill bygga en unik tvärvetenskaplig 
forskningsmiljö där innovativa idéer föds. 
Genom nya samarbetsformer och helhets-
perspektiv hoppas vi kunna generera insik-
ter som behövs för att stärka samhällets och 
ekosystemens förmåga att möta en värld i 
allt snabbare förändring, säger Carl Folke, 
chef för Centrum för tvärvetenskaplig mil-
jöforskning och blivande forskningschef för 
det nya institutet.

Planer på flytt till Kräftriket
I januari 2007 startar institutet. Fullt utbyggt 
ska det ha ett hundratal forskare inom ett 
brett spektra av naturvetenskap, samhälls-
vetenskap och humaniora knutna till sig. De 
lokaler som CTM (Frescati backe), Beijerin-
stitutet (KVA) och SEI (Gamla stan) har idag 

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, ger Stockholms universitet  
det enskilt största miljöforskningsanslag som någonsin delats ut i Sverige.  
205 miljoner kronor ska investeras i ett nytt internationellt tvärvetenskapligt 
institut för forskning och kring hållbar utveckling.

Nytt rekordstort miljöforskningsinstitut

räcker inte till för att samla alla forskare. 
Planer finns därför på samlokalisering till 
en ledig byggnad i Kräftriket. n

TexT: eLL ika herMansson Török/
Per Larsson

FoTo: BirgiTTa adoLFsson

u	www.ctm.su.se	
u	www.sei.se
u	www.beijer.kva.se

[ Forskning ]

Ekosystemtjänster,	som	pollinering	av	
grödor,	är	ett	av	forskningsområdena.

Café  
Ledande forskning!
När: tisdagar 16.00   – 16.30
Var: Fakultetsklubben
Vi bjuder på kaffe, kaka och frukt!
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[ Forskning ]

I juni blev det klart att Stockholms univer-
sitet får ett av de femton Vinn Excellence 
Center som forskningsfinansiären Vinnova 
satsar på. Det är Mobile Life Centre vid IT-
universitetet i Kista. Vinnova satsar upp till 
70 miljoner kronor på centret under en tio-
årsperiod. Totalt kommer centrets forsk-
ningsverksamhet att omfatta ungefär 210 
miljoner kronor genom engagemang från 
medverkande akademiska och industriella 
aktörer. När det är fullt utbyggt ska indu-
strin, universitetet och Vinnova vardera 
finansiera en tredjedel av verksamheten. 

− Äntligen får vi en satsning på forskning 
på användandet av mobil teknik! Fokus har 
så länge varit ensidigt på att alla ska kunna 
ringa och vara åtkomliga och man har glömt 
bort ”livet” som försiggår kring tekniken 
och vad vi egentligen vill göra med den. Vår 
vision är att skapa teknik och tjänster som 
naturligt kan fungera som en del av den 
mänskliga väv av arbete, familjeliv, sociala 
aktiviteter, fritid och kultur – ett mobilt liv, 
säger Kristina Höök, professor i människa-
maskin interaktion vid Stockholms univer-
sitet och ansvarig för centrat.

Vinnova satsar på mobilcenter i Kista
En kombination av forskning om ny mobil teknik  
och användarvänlighet. Det är inriktningen på Mobile  
Life Centre som upprättas vid IT-universitetet i Kista 
efter att Vinnova utsett det till ett Excellence Center.

I ett av de viktigare projekten kommer 
man vid centrat att utforska hur affärsmo-
deller, mobila tjänster, teknik och användar- 
upplevelser hänger ihop. 

− Kostnaden för en tjänst är ju en del av 
vår upplevelse av tjänsten. Om det är oklart 
hur mycket det kostar eller är för dyrt så vill 
vi som användare inte köpa den.

Mobila tjänster kommer heller inte att 
utvecklas och ta fart om inte företagen kan 
finna sätt att ta betalt för dem, fortsätter 
Kristina Höök.

Samarbete med företag
Förutom Stockholms universitet, de svenska 
IT-instituten inom SICS-gruppen, Kung-
liga Tekniska högskolan (KTH) och Stock-
holms stad så står företag som Ericsson, 
Sony Ericsson, Telia Sonera och Microsoft 
Research bakom centrat.

Det blir ett nära samarbete med indu-
strin. Några doktorander ska sitta ute på 
företagen i perioder, i så kallade internships, 
och det ska finnas gemensamma projekt för 
att bygga mobila tjänster.

− Som forskare kan vi inte fortsätta ta

Vilka	mobila	tjänster	är	vi	beredda	att	
betala	för?	Och	hur	mycket?

Internationell 
miljörättskonferens
I början av september anordnade Stock-
holms Miljörättscentrum vid Juridiska 
institution en internationell konferens på 
temat miljörätt och rättvisa i Aula Magna.

Inledningstalare var den amerikanske 
professorn Richard Falk, nybliven heders-
doktor vid Juridiska fakulteten. Han lyfte 
fram klimatfrågorna och oljeberoendet 
samt vilka konsekvenser det får för den 
globala miljöpolitiken. 

Professor Jonas Ebbesson vid Stock-
holms universitet var en av arrangörerna 
för konferensen och talade även. Hans 
föredrag handlade om möjligheterna att 
hålla transnationella företag ansvariga för 
miljöskador. Kollegan vid Juridiska insti-
tutionen, Malou Larsson, talade kring  
rättviseaspekter på Kyotoprotokollet som  
ska minska utsläppen av växthusgaser.

Andra ämnen som togs upp var 
miljöskydd och mänskliga rättigheter, 
miljösituationen i Kina och Indien samt 
miljörättvisa och internationell handel. 
Konferensbidragen ska nu ges ut i en bok 
av Cambridge University Press. 

u	www.juridicum.su.se/smc		
(Stockholms	Miljörättscentrum)

fram utopiska tjänster som användarna 
kanske vill ha, men inte är villiga att betala 
för. För att utforska det här området kom-
mer vi därför att skapa en arena där vi kan 
testa helt nya sätt att ladda ned, använda och 
betala för mobila tjänster. Det här projektet 
kräver därför att alla våra partners är invol-
verade säger Kristina Höök.

De flesta Vinn Excellence Centers till-
delades de tekniska högskolorna. KTH är 
huvudman för fem, Chalmers för fyra samt 
Luleå tekniska universitet och Linköpings 
universitet för var sitt. Sahlgrenska aka-
demin vid Göteborgs universitet, Lunds uni-
versitet och Uppsala universitet får även var 
sitt Vinn Excellence Center. n

TexT: Per Larsson
FoTo: orasis FoTo/MÅ
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[ Forskning ]

Under 2005 utlyste Forskningsrådet för 
arbetsliv och socialvetenskap (FAS) möj-
lighet för svenska lärosäten att ansöka om 
så kallade FAS-centra. Det ska vara forsk-
ningsmiljöer som antingen befinner sig på 
internationell toppnivå inom sitt forsk-
ningsfält eller som med det extra stö-
det bedöms kunna nå en internationell  
topposition. Stödet ska bidra till forskning-

Universitetet söker tre FAS-centra
ens förnyelse och ge utrymme för kreativa 
forskargrupper med stor framtida poten-
tial. Ansökan görs av universitet och hög-
skolor, och inte av enskilda forskare.

När ansökningstiden gick ut den 1 sep-
tember hade Stockholms universitet ansökt 
om tre FAS-centra:
• ”Social change and inequality across the 
life-course: Sweden in comparative perspec-

tive” (Anders Björklund, m fl., SOFI)
• ”Human society as a life-long determinant 
of health” (Denny Vågerö m fl, CHESS)
• ”Exclusion and inclusion in the late wel-
fare state: the case of alcohol and drugs” 
(Börje Olsson m fl, SoRAD) 

FAS räknar med att kunna stödja högst 
fyra FAS-centra. Beslut tas senast våren 
2007. n

Rektor Kåre Bremer har, som en av de 
första svenska rektorerna, undertecknat 
Berlindeklarationen. En lång rad europe-
iska organisationer står bakom deklara-
tionen som uppmuntrar forskare att publi-
cera resultat fritt tillgängligt på Internet. 
Där talas även om att utveckla kvalitets-
säkringen inom open access och få den att 
meritvärderas på samma villkor som tradi-
tionell publicering. 

Från och med 2007 ska institutionerna 
vid universitetet ansvara för att biblio-
grafiska data om lärarnas och forskarnas 
publikationer löpande görs tillgängliga i 
universitetets publikationsdatabas DiVA. 
Inrapporteringen ska omfatta all publice-
ring med anknytning till anställningen vid 
universitetet. Här ingår även populärveten-
skapliga publikationer och artiklar i dags-
press. Forskarna ska vidare i möjligaste mån 
deponera en kopia av publicerade vetenskap-
lig artikel i universitetets digitala arkiv. 

− Att arbeta för open access via arkive-
ring av artiklar från kommersiella tidskrif-
ter är ett bra sätt för forskarna att nå ut med 
sina resultat till en bredare publik. Det ska-
par på sikt förmodligen även fler citeringar, 
säger Wilhelm Widmark vid universitetsbib-

Ökad tillgänglighet  
för forskningsresultat
Nu ska forskningsresultat vid Stockholms universitet bli mer lätt-
tillgängliga. I somras beslutade rektor om flera åtgärder som syftar  
till fri tillgång till vetenskaplig kommunikation på Internet. 

lioteket som lett den arbetsgrupp som tog 
fram underlaget till rektors beslut.  Det åter-
står dock att motivera forskarna att arkivera 
sina artiklar, tillägger han. 

Mer lättöverskådligt
− Open access är ett viktigt instrument för 
att motverka de kommersiella förlagens 
ökande makt över spridningen av forsk-
ningsresultat. Det handlar om att forskarna 
själva ska behålla rätten till sina resultat och 
är ett sätt att underlätta kommunikationen 
inom forskarvärlden, säger professor Astrid 
Söderbergh Widding, som också medverkat 
i arbetsgruppen. 

Universitetsbibliotekets system för elek-
tronisk publicering kommer att innebära en 
enklare hantering av insamlande och pre-
sentation av bibliografiska data. 

− Vi får ett ställe att presentera universi-

tetets samlade forskning på. Det ger bättre 
överskådlighet samtidigt som det under-
lättar att få ut statistik över universitetets 
forskning, säger den ansvariga för DiVA vid 
Stockholms universitet, Margareta Fathli. 

Det är möjligt men inte obligatoriskt för 
forskarna att lägga in publiceringar retro-
aktivt i DiVA. Denna möjlighet är något 
som kan vara bra för att skapa en heltäck-
ande CV. Biblioteket uppmanar forskarna 
att redan nu testa att lägga in sina biblio-
grafiska fakta. 

Universitetsbiblioteket ska under hösten 
gå ut till alla institutioner och informera om 
praktiska ting kring arkivering av artiklar 
och registrering av bibliografiska data. På 
bibliotekets webbplats finns även mer infor-
mation, www.sub.su.se/epublicering/veten-
skapligpublicering.aspx n

TexT: Per Larsson

”	Open	access	är	ett	viktigt	instrument	för	att	
	 motverka	de	kommersiella	förlagens	ökande	
	 makt	över	spridningen	av	forskningsresultat”
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[ Samverkan ]

Vetenskapens hus
lockar unga

Prova på att vara kriminaltekniker, ta reda på hur luktsinnet fungerar 
eller besök lasergrottan. I Vetenskapens hus fi nns många spännande 
möjligheter för skolelever och lärare att bekanta sig med vetenskap.
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[ Samverkan ]

Hur kan intresset öka för naturvetenskap och teknik bland ung-
domar? Ett sätt är att använda sig av spännande och lustbetonade 
experiment i en modern miljö. Det försöker man att göra i Veten-
skapens hus. I april fl yttade verksamheten in i nya fräscha lokaler 
vid AlbaNova men ända sedan starten i ett grannhus 2002 har det 
gått att erbjuda tillgång till avancerad laboratorieteknik och expe-
riment nära forskningsfronten.

Vetenskapens hus är ett samarbete mellan Stockholms universi-
tet och Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Andra partners är  
Lärarhögskolan, Stiftelsen för strategisk forskning, Stockholms stad, 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Astra Zeneca och Scania.

Främst handlar det om att öka intresset för vetenskap och att inspi-
rera till studier vid Stockholms universitet och KTH. Och nog borde 
möjligheterna att inspirera vara goda. Här kan elever och lärare 
använda sig av utrustning och göra laborationer som det inte fi nns 
resurser till inom gymnasie- eller grundskolan. På Vetenskapens hus 
fi nns till exempel tillgång till svepelektronmikroskop. Det går också 
att använda sig av pyrosekvensering, en ny teknik som utvecklats på 
KTH för att studera DNA-molekyler.

Skolklasserna som kommer till Vetenskapens hus möts av stu-
denter och doktorander som hjälper till att leda laborationerna. 
Dessutom fungerar de som ambassadörer för att börja studera vid 
universitetet eller KTH.

− Vi försöker att visa upp forskningsfronten. Men det är också 
viktigt att laborationerna och de övriga aktiviteter passar in i läro-
planen för skolorna. Det krävs en bra pedagogik och att lärarna får 
påverka vad vi ska erbjuda, säger föreståndaren Lena Gumaelius. 

Analysera DNA i hårstrån
Möjligheter till experiment fi nns inom fyra huvudområden: astro-
nomi, bioteknik, fysik och kemi. Inom bioteknik går det att prova 
på hur kriminaltekniker arbetar genom att DNA-sekvensera hår-
strån för att se vem det kommer ifrån. Andra populära experiment 
är att korsa bananfl ugor och se hur avkomman ser ut, studera hur 
många bakterier som ryms under en fot och klippa in gener i bakte-
rier så de blir självlysande.

I fysiklabbet fi nns bland annat en dimkammare där det går att 
spåra kosmisk strålning och radon. Totalt erbjuds fyrtiotalet fysik-
experiment, till exempel inom akustik och optik. 

Det går även att lära sig mer om bränslecellsteknik. Tyngdpunkten 
ligger på modern fysik, till exempel partikelfysik, där man kan stu-
dera partikelkollisioner på webben. Och nere i de vindlande källar-
gångarna döljer sig en lasergrotta. I mörkret mellan de skrovliga väg-
garna kan eleverna utforska ljusets egenskaper med laserteknik. 

För skolklasser som vill lära sig mer om astronomi går det att 
använda teleskopen på AlbaNova eller göra datorlaborationer. 
Planer fi nns även för ett solteleskop i de egna lokalerna. 

Vetenskapens hus
lockar unga

Kemi är nytt ämne i höst. Här fi nns bland annat möjlighet att stu-
dera kemin bakom vårt luktsinne och vilka dofter som lockar banan-
fl ugor till en fruktskål.

Fria besök för partners
Sex kommuner har slutit partnerskapsavtal med Vetenskapens hus. 
Det innebär att de kommunala skolorna får ett antal fria besök per 
år. Det fi nns även enskilda skolor som har liknande avtal och där-
med ett antal fria besök.  Dessutom fi nns möjlighet för skolor att 
boka enstaka besök, som då kostar. Och Vetenskapens hus lockar, 
under våren var besöksgraden 70–80 procent. Grundskolor erbjuds 
också att göra introduktionsbesök. 

− Vi försöker att göra det till en aha-upplevelse som ska få dem att 
återvända, säger Lena Gumaelius som gärna önskar att fl er grund-
skolor upptäcker vilka möjligheter Vetenskapens hus kan erbjuda.

Det anordnas även annan verksamhet för barn och ungdomar. 
Sommartid är det kurser för fl ickor i årskurs 5-8. Kursen går i 8-10 
dagar och hade 190 deltagare i år. Under vinterhalvåret ordnas en 
kurs i teknik för barn i åldrarna 7–14 år.

Tre fyra gånger per termin arrangeras fortbildning för lärare. Det 
kan vara föreläsningar och visningar av instrument som kan använ-
das i undervisningen. För de kommuner som är partners så är även 
detta kostnadsfritt. Dessutom kan studenter vid Lärarhögskolan 
komma hit och göra experiment och ta med sina elever när de är 
ute på praktik.

Samarbete med näringslivet
Lena Gumaelius betonar vikten av att samarbeta med näringslivet. 

− Vi vill ha med näringslivet för att visa eleverna vad man kan 
arbeta med efter studierna.

Astra Zeneza och Vetenskapens hus deltar gemensamt vid rekryte-
ringsmässan Skolforum. Företaget har även skänkt utrustning. Nära 
samarbete fi nns också med museet Aquaria om biologisk mångfald, 
med Nobelmuseet och Science centers i Stockholmsområdet. 

Lena Gumaelius berättar att lärarna ofta tycker det är jättehäftigt 
att få komma med sina klasser. Förutom att få tillgång till utrust-
ning skolorna inte har själva så får lärarna chans att på allvar visa 
eleverna vilka ämneskunskaper de har.

− När det kommer mail från lärare där de berättar om att elever 
sagt att besöket på Vetenskapens hus varit det bästa studiebesök de 
någonsin gjort, då är det en sporre för mig att fortsätta jobba med 
det här. n

TexT: Per Larsson
FoTo: orasis FoTo/MÅ

I	våras	fl	yttade	Vetenskapens	hus	in	i	de	nya	lokalerna	vid	AlbaNova.
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Potentialen för att kommersialisera och 
sprida forskningsresultat från Stockholms 
universitet är stor. Det visar en utvärdering, 
peer review, som gjorts av internationella 
experter. Under ett par dagar i maj besökte 
de universitetet för att samtala med bland 
annat rektor, näringslivschef, forskare och 
studenter. Som underlag för besöket hade 
experterna en rapport som sammanställts 
vid universitetet om hur kommersialisering 
och samverkan med det omgivande samhäl-
let sker och vilka strukturer som fi nns.

I utvärderingen betonas att universite-
tet bör utarbeta en tydlig profi l och stra-
tegi för vilka områden som kommersialise-
ring främst bör ske inom. Bedömarna anser 
att Stockholms universitet har potential att 
bli ledande i Sverige på kunskapsöverföring 

Potential för 
kommersialisering
I maj skickade universitetet ut en enkät via 
e-post till 3 330 forskare vid universitetet 
med frågor rörande deras erfarenheter av 
kommersialisering av forskning. 

842 forskare besvarade enkäten. Av dessa 
har enbart 8 procent kommersiell erfaren-
het, varav de fl esta fi nns inom naturveten-
skap och verksamma som professorer eller 
docenter. 

Av de 842 forskare som svarade upp-
lever 45 procent att deras forskning har 
kommersiell potential. Cirka 300 forskare 
har även anmält sig för att få mer informa-
tion om kommersialisering. 

Nytt externt nyhetsbrev
I början av september kom första numret 
av universitetets externa nyhetsbrev. Där 
samlas information om bland annat sam-
arbetsmöjligheter, forskning och utbild-
ning vid Stockholms universitet. Målgrup-
pen är näringsliv, fi nansiärer, beslutsfattare 
och skolföreträdare. Nyhetsbrevet skickas i 
form av e-post och kommer ut med 10 num-
mer per år. Prenumerationen är gratis.

Vill du tipsa någon om att prenumer-
era eller har förslag på innehåll, e-posta 
nyhetsbrev@su.se. Under Näringsliv/skola 
på www.su.se kommer även föregå-
ende nummer av nyhetsbrevet att vara 
tillgängliga. 

[ Samverkan ]

60 FÖRELÄSNINGAR UNDER TVÅ DAGAR
Humanister, naturvetare, samhällsvetare och jurister
berättar om allt från utbrändhet och tävlingsnerver till
jakten på miljömarodörer och hur media påverkar
biståndsfördelningen. Kom och lyssna till den nya 
kunskapen och möt människorna bakom den!

PANELDEBATT ONSDAGEN DEN 18 KL.18.00
En källa till glädje eller verklighetsflykt? Paneldebatt
om unga människors relation till alkohol och droger.
Medverkande: Nykterhetsrörelsen, myndigheter och
forskare inom området.
Fri entré. Kom och delta med frågor och synpunkter!

Stockholms universitet 
Aula Magna, Frescati

Fri entré och öppet för alla! 

FORSKARDAGARNA
Att köpa frihet på flaska · Blir man utbränd om man brinner? · Hur jobbar eurokraterna? · Nostradamus var inte profet – han var poet

Onsdag 18 oktober 9.00–20.00   Torsdag 19 oktober 9.00–19.00   Fullständigt program finns på www.su.se/forskardagarna

inom samhällsvetenskap och humaniora.
Samtidigt konstateras att det ofta fi nns 

djupa kulturklyftor inom akademin som kan 
lägga hinder i vägen för ett sådant arbete. 
För att överbrygga klyftorna krävs ett visio-
närt och tydligt ledarskap som samtidigt tar 
problemorienterade frågor på allvar.

− Peer-reviewen ger oss bra vägledning 
i vårt fortsatta arbete med att bygga upp 
stödet kring kommersialisering och nyt-
tiggörande. Vi fi ck också en tydlig signal 
om att den inslagna vägen är riktig och att 
Stockholms universitet är tillräckligt stort 
för att kunna bygga ett professionellt system. 
Vi söker nu olika typer av extern fi nansie-
ring för det fortsatta arbetet, säger närings-
livschef  Thomas Arctaedius. n

Expertrapport om samverkan

Mannautställningen i Rosendals trädgårdar
Mannautställningen om mat och miljö kommer i höst tillbaka till Stockholm efter att 
ha varit på turné i landet. Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms 
universitet och Albaeco har fått 200 000 kronor från Landstingets miljöfond för att 
arrangera utställningen i Rosendals trädgårdar. Där går utställningen att besöka mellan 
den 29 september och den 20 oktober.

Utställningen visades för första gången i september 2004 i Bergianska trädgården. 
Den har sedan visats i Örebro, Göteborg, Linköping, Landskrona och Malmö.



Stockholm-Uppsala universitetsnätverk, SUUN, består av Stockholms universitet,  
Kungliga Tekniska högskolan, Karolinska institutet, Handelshögskolan, Uppsala  
universitet och Sveriges lantbruksuniversitet ingår. Målen är att marknadsföra region-
ens styrka, uppträda gemensamt i forskningspolitiska frågor och att utveckla verk- 
samheter som vinner på ökat samarbete. Idag sker samverkan inom bibliometri,  
frielektronlaserforskning, bioetik, forskning och utbildning i ekonomi, försöksdjur i  
forskningen, IT-frågor samt högskolepedagogik.
Stockholms akademiska forum, StAF, fungerar som en samlad ingång till länets  
universitet och högskolor. Fokus ligger på utbildning och att marknadsföra staden  
som utbildningsort samt att stärka kontakten med allmänheten – inte minst genom en  
centralt placerad lokal i Kulturhuset. 

u	wwww.uu.se/suun				u	www.stockholmsakademiskaforum.se

Konkurrens är en naturlig del av uni-
versitetets verksamhet – om både studenter 
och forskningsanslag. Men för att lyckas 
räcker det inte med att enbart profilera det 
egna lärosätet. Sedan flera år samarbetar 
man inom länet kring framför allt student 
rekrytering genom Stockholms akademiska 
forum. Sedan en tid finns även ett forsk-
ningssamarbete mellan de sex universite-
ten i Stockholm och Uppsala.

Stockholm-Uppsala universitetsnätverk 
(SUUN) bildades som en informationskanal 
mellan lärosätena på initiativ av förre rek-
torn vid Uppsala universitet Bo Sundqvist. 
Ordförandeskapet för nätverket roterar 
och det kommande året leds SUUN av Lars 
Bergman, rektor vid Handelshögskolan. En-
ligt honom är tanken att med gemensamma 
ansträngningar knyta tätare band mellan de 
framgångsrika forskningsmiljöerna. 

− Regionen är ett oerhört starkt forsk-
ningscentrum som står sig mycket väl inter-
nationellt. Genom att samarbeta mer kan 
vi utveckla och visa upp områden där vi är 
starka tillsammans.

Ryggraden i SUUN är det täta utbytet 
mellan de sex rektorerna bl a genom regel-
bundna telefonkonferenser. I det informella 
kontaktnätet lyfts frågor där det kan finnas 
vinster att göra genom ökat samarbete. 

– Men tanken är att hålla det enkelt. Nät-
verket ska inte administrera aktiviteterna, 
utan samlar mindre grupper av personer på 
de olika lärosätena som får titta närmare på 
om det går att utveckla ett tätare samarbete, 
förklarar Lars Bergman.

Än så länge har SUUN initierat sju sam-
arbeten – där Stockholms universitet bland 
annat är med och utvecklar bibliometri och 
deltar i ett centrum för frielektronfysik som 
knyts till Manne Siegbahnlaboratoriet.

Samarbete Stockholm-Uppsala 
visar stark forskningsmiljö
Ensam är inte nödvändigtvis stark. Universitetet utökar  
nu sitt samarbete med de stora lärosätena i Stockholm  
och Uppsala. Tanken är att hitta områden som kan ut- 
vecklas med gemensamma krafter och att ta upp kampen  
med de bästa europeiska forskningsmiljöerna. 

Nätverket kan också vara en platt-
form för gemensamma debattutspel. Rek-
tor Kåre Bremer tycker till exempel att 
Öresundsregionen lyckats bra med att få 
mycket uppmärksamhet trots att den är 
mindre framstående.

− Att Stockholm-Uppsalaregionen står 
för hälften av Sverige forskningsvolym behö-
ver göras tydligare och leda till att vi får en 
större tyngd i debatten, säger han. 

Plattform för marknadsföring
SUUN har även som mål att marknadsföra 
regionen. I höst lanseras en hemsida som 
presenterar lärosätenas samlade styrka. Den 
omfattande forskningen lyfts fram genom 
jämförelser med utlandet, bland annat att 
Stockholm-Uppsala står sig väl gentemot 
de engelska universiteten i Londonregionen 
där Cambridge och Oxford ingår. 

När det gäller de befintliga samarbetena 
säger Kåre Bremer att det händer spännande 
saker även inom Stockholms akademiska 
forum, där han är ordförande.

– Ett exempel är att Stockholms stad har 

[ Samverkan ]

kommit in som en aktiv partner och bidrar 
med både pengar och engagemang i sam-
arbetet. Det är väldigt positivt och bådar 
gott inför arbetet framöver. n

TexT: andreas niLsson
iLLusTraTion: anders MohLin
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Kunskaper i projektledning, att sluta 
röka eller i att släcka bränder. Det är några 
av alla kurser som fi nns för anställda genom 
universitets personalutbildning. 

Det fi nns ett omfattande utbud av kurser 
som anställda kan gå på arbetstid. Många 
har gått introduktionsutbildningen och 
de kurser säkerhetsenheten ordnar kring 
brandskydd och första hjälpen – något alla 
anställda rekommenderas göra.

Men det fi nns många fl er kurser som kan 

Utbildningar ger 
anställda nya kunskaper

vara bra förklarar Kerstin Ljung som arbetar 
med personalutbildning vid Personalbyrån.

– Bland annat har vi ledarskapskurser, 
praktiskt inriktade för prefekter och andra 
chefer samt sådana där ämnet tas upp lite 
mer förutsättningslöst för att väcka intresse 
för ledarskap. Här har vi också en kurs som 
vänder sig speciellt till kvinnliga anställda.

De fl esta kurser är kostnadsfria och över 
tvåhundra personer går på personalutbild-
ning varje termin. När det gäller trender 
har intresset för datautbildningar sjunkit. 
På uppgång är istället konfl ikthantering, 
eftersom anställda har hört av sig och efter-
frågat kunskaper i det. 

Aino Ljunglöf på Institutionen för soci-
alt arbete är en av de som upptäckt möjlig-
heterna med personalutbildning. 

– Kurserna ger kunskaper jag har nytta 
av i arbetet och är vidareutvecklande. Men 
det gäller att själv hitta vilka utbildningar 
som fi nns.

Hon har gått poänggivande kurser i per-
sonalfrågor, olika datakurser och nu senast 
en kurs för självstudier i språk som gav ”kör-
kort” till Lärostudion.

Kerstin Ljung säger att förutom de nya 
kunskaperna uppskattar många kursdelta-
gare att de träffar personer från andra delar 
av universitetet och får en inblick i hur saker 
fungerar på andra håll. 

Akademisk rodd
för tionde gången
Lördagen den 2 september var det 
tioårs-jubileum för Akademiska 
Rodden i Brunnsviken. Bakom 
tävlingen står Akademiska Hus 
och lagen som tävlar kommer 
från olika lärosäten i Stockholm. 
Fyrtiosju lag var anmälda till årets 
tävling. I studentklassen vann ett 
lag från Karolinska institutet med 
Märta Åberg som lagkapten. I 
personalklassen segrade ett lag 
från Gymnastik- och idrottshög-
skolan under ledning av Peter 
Schantz.

Lagen från Stockholms univer-
sitet nådde inga framträdande 
platser. Bäst var ett lag under 
ledning av Hanna Gyllberg, Insti-
tutionen för biokemi och biofysik, 
som nådde semifi nal. Inget av de 
fyra studentlagen som deltog från 
Stockholms universitet kom till 
semifi nal. 

Utbildning och forskning vid fl ertalet insti-
tutioner och enheter ska inta en nationellt 
ledande och internationellt framstående 
ställning till år 2015. Det är visionen som 
fi nns i universitetets verksamhetsplan. Där 
anges också att ökad internationalisering 
av utbildning och forskning är viktigt för 
att nå dit. 

I somras beslutade därför rektor om att 
inrätta en arbetsgrupp för internationalise-

Arbetsgrupp för internationalisering

[ Arbetsplats ]

ring. Gruppen ska kontinuerligt avrappor-
tera sitt arbete och presentera förslag som 
sedan ska resultera i beslut och åtgärder. 
Bland uppgifterna är att ge förslag till vilka 
mastersprogram som särskilt ska marknads-
föras för studerande från andra länder och 
hur marknadsföringen ska se ut. En nuläges-
analys ska göras av vilka samarbeten univer-
sitetet har, vilka stödfunktioner som fi nns, 
hur de fungerar och hur samarbetet bör se ut i 

Hjärt-	och	lungräddning	är	en	av	de	utbildning-
ar	som	ges	för	anställda	vid	universitetet.

framtiden. Vidare ska gruppen komma med 
förslag till åtgärder för ökat reguljärt stu-
dentutbyte och att öka det internationella 
utbytet bland lärare och forskare.

Gruppen leds av Hans Wijkander, pre-
fekt vid Nationalekonomiska institutionen, 
och har representanter från fakulteterna, 
Studentbyrån samt studentkåren. n

TexT: Per Larsson

Höstens kursprogram fi nns på universi-
tetets webbplats under www.su.se/anstalld. 
Här kan intresserade anmäla sig till kurser 
efter att ha rådgjort med sin prefekt eller 
närmaste arbetsledare. n

TexT: andreas niLsson
FoTo: orasis FoTo/MÅ
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I likhet med föregående år redovisar 
Stockholms universitet i delårsrapporten 
ett underskott för årets första sex månader. 
För 2006 rör det sig om minus 52,7 miljo-
ner. Jämfört med motsvarande period förra 
året är det en rejäl förbättring. Underskottet 
var då närmare 115 miljoner kronor.

Prognosen för helåret 2006 pekar dock 
på att universitetet kommer att få ett över-
skott på 25 miljoner kronor. Det skulle inne-
bära ett betydligt bättre helårsresultat än för 

Minskat halvårsunderskott jämfört med �00�
helåret 2005 då underskottet var närmare 
20 miljoner. 

Delårsrapporten visar att det främst är 
intäkterna, på totalt 1435 miljoner, som 
ökat medan kostnaderna, 1488 miljoner, 
i stort varit konstanta. Så har till exempel 
anslagen från statsbudgeten ökat med 69 
miljoner kronor jämfört med motsvarande 
period förra året. En ökning av uppdrags-
intäkter och bidrag, totalt drygt 11 miljo-
ner, märks även.

I en kommentar säger rektor Kåre Bremer 
att delårsrapporten visar att universitetet 
inte fullt ut klarar det utökade grundutbild-
ningsuppdraget för 2006 och 2007. 

− Det är dock inget problem eftersom vi 
har ett stort antal sparade helårsprestatio-
ner, och vi räknar med att kunna bygga ut 
grundutbildningen för att klara det utökade 
uppdraget i god tid innan reserven av spa-
rade helårsprestationer är förbrukad, enligt 
Kåre Bremer. n

TexT: Per Larsson

Det är roligt att konstatera att frågor 
om forskning och utbildning har fått rela-
tivt framträdande plats i valrörelsen, sade 
rektor Kåre Bremer i inledningen av sitt tal 
vid höstupptakten i Aula Magna den 4 sep-
tember. Alla partier lovar mer pengar och 
stödet är stort för att 1 procent av brutto- 
nationalprodukten ska gå till forskning. 
Men vad utfallet blir efter valet är en annan 
sak, konstaterade han. Det är först när vi 
vet vilket parti och vilken person som tar 
hand om utbildningsministerposten som vi 
får veta vilka löften som kommer att infrias, 
enligt Kåre Bremer. Det är främst två saker 
som Kåre Bremer önskar sig av ministern. 
Det ena är en höjd ersättning per student, 
det andra är ökade fakultetsanslag och där-
med ökade möjligheter för lärosätena att 
själva styra vilken forskning de satsar på.

Prorektor Lena Gerholm ägnade större 
delen av sitt tal åt kvalitetsarbetet. Hon 
påpekade att många forskare värjer sig mot 
begrepp som ”kvalitetssäkring” då de sig-
nalerar centralstyrning. Men likväl är det 
en naturlig del av arbetet på institutionerna, 
till exempel i form av diskussioner och kurs-
utvärderingar. Enligt Lena Gerholm gäller 
det att inom universitetet bli bättre på att 
formalisera det här arbetet, inte minst för att 
kunna leva upp till de nya krav på kvalitets-
arbete som Högskoleverket infört.

Förvaltningschef Leif Lindfors uppehöll 
sig vid universitetets ekonomi och lokalfrå-

Vallöften och kvalitetsarbete 
vid höstupptakten

gor. Första halvårets underskott är mindre 
än för motsvarande period förra året. Och 
för helåret pekar prognosen på ett överskott 
på 25 miljoner kronor. Enligt Leif Lindfors 
är den huvudsakliga förklaringen att de 
externa forskningsintäkterna ökat samti-
digt som personalkostnaderna varit nästan 
oförändrade.

Leif Lindfors berättade även att det finns 
en hel del tomma lokaler inom universitetet, 
till stor del beroende på att institutioner ser 
över sina kostnader och minskar lokalytan. 
Det här ger möjlighet till koncentration och 
förändring. n

TexT: Per Larsson

Efter	upptakten	var	det	mingel	i	Aula	Magna.
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Sedan i våras är Lise-Lott Lundberg an-
ställd som karriärvägledare på Personal-
byrån. Hon ska hjälpa anställda vid univer-
sitetet att söka svar på frågor som de ovan 
och att hjälpa dem vidare i yrkeskarriären.

Men den som tror att Lise-Lott skriver 
ut färdiga ”recept” för karriären har fel, 
och i det här sammanhanget behöver kar-
riär inte betyda att man klättrar uppåt. Lise-
Lott fungerar som samtalspartner, den som 
vänder sig till henne får själv inventera sina 
styrkor, svagheter, drivkrafter, visioner med 
mera. Lise-Lott bidrar med processfrågor 
att reflektera kring och besvara hemma. 
Vid nästa träff diskuteras de svar som den 
anställde kommit fram till. 

Med den här processen går det att få fram 
ett bra beslutsunderlag. Fokus ligger på den 
anställde som själv har svaret/lösningen på 
sin yrkessituation. Personen själv ska fatta 
beslut om vad hon vill göra med sitt yrkes- 
och/eller privatliv utifrån den egna livssitu-
ationen. 

Säkrare på sig själv
Vissa kan komma fram till att de behöver 
någon form av vidareutbildning, andra att 
de vill ha nya arbetsuppgifter inom univer-
sitetet och någon kanske att hon vill byta 
arbetsgivare. Oavsett vad man kommer 
fram till så blir man säkrare på sig själv, vad 
man kan och vad man vill, enligt Lise-Lott. 
Det här är underlag som även är bra att ha 
inför kommande utvecklingssamtal. 

Processen tillsammans med Lise-Lott 
omfattar ett antal möten under tre fyra 
månader. Hittills är det en anställd som 
hunnit gå igenom den och ett tjugotal som 
befinner sig i processen.

− Drivkraften för att besöka mig är ofta 
att personen vill ha förändring. Man måste 
vara nyfiken på sig själv, men samtidigt 
beredd att lägga tid och kraft på det här. 

Vägledare i yrkeslivet
Jobbar jag med det jag verkligen vill? Vilka är mina starka och svaga 
sidor på jobbet? Det är frågor som de flesta någon gång ställt sig.

Du kan då bli säkrare på vem du är, vad du 
kan, samt vad du vill och därmed redo att 
ta nästa steg i din yrkeskarriär.

Karriärvägledning bygger på frivillighet, 
men ingenting hindrar att en prefekt eller 
enhetschef uppmärksammar en medarbe-
tare på att möjligheten finns.

Hjälp att söka sig vidare
En som velat ha förändring och nu går vidare 
i yrkeskarriären är Ingela Nordin. Efter att 
ha jobbat i fem år som löneadministratör på 
Personalbyrån började hon fundera på att 
byta arbetsuppgifter och arbetsgivare. Tidi-
gare hade Ingela enbart hört talas om karriär- 
vägledning men när möjligheten nu fanns 
valde hon att prova på det själv.

− Man måste verkligen vilja gå igenom det 
här och sig själv. Någon ny karriär planerade 
inte Lise-Lott, jag fick själv komma fram till 
vad jag ville göra. Även om det var jobbigt så 
är det något jag rekommenderar.

Under processen kom Ingela fram till att 
hon ville utvecklas mera och arbeta med 

nya uppgifter. I samtal med sin chef visade 
det sig att de möjligheterna inte fanns på 
Personalbyrån de närmaste åren. När hon 
sedan såg en jobbannons om ett mer ut-
manande jobb på ett privat företag sökte 
hon och har nu bytt arbetsgivare.

Om det vid inventeringsprocessen fram-
kommer att det finns behov av till exempel 
vidareutbildningar och omorganisationer så 
är det även kunskaper som är till nytta för 
universitetet. Karriärvägledningen blir där-
med en win win-situation, säger Lise-Lott 
Lundberg och lägger till att det är viktigt 
med medarbetare som trivs och som inte 
fastnar i arbetsuppgifter de egentligen inte 
vill ha. 

Möjligheten till karriärvägledning omfat-
tar alla tillsvidareanställda vid universitetet 
och är gratis. Besöken kan göras på arbet-
stid. Verksamheten är på prov i första hand 
under ett år. n

TexT: Per Larsson  
FoTo: orasis FoTo/MÅ

Vilken	väg	ska	jag	ta?	Karriärvägledare	Lise-Lott	Lundberg	kan	förhoppningsvis		
hjälpa	till	att	finna	svaret.

”Drivkraften	för	att	besöka	
mig	är	ofta	att	personen	

vill	ha	förändring”
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I början av sommaren beslutade styrel-
sen vid Lärarhögskolan att i dagsläget inte 
tillstyrka skapandet av en ny utbildnings-
vetenskaplig fakultet vid Stockholms uni-
versitet. Samtidigt uttalade styrelsen en vilja 
att arbeta för en ny fakultet och bordlade 
därför frågan till sitt möte den 1 novem-
ber. När universitetsstyrelsen samman-
trädde dagen därpå ställde den sig bakom 
Reginautredningens förslag med målet att 
den 1 januari 2008 inrätta en ny fakultet 
för utbildningsvetenskap och kommunika-
tion. För att föra frågan framåt gav de båda 
styrelserna i uppdrag åt rektorerna att son-
dera förutsättningarna att jobba vidare med 
Reginaförslaget. Rektor Kåre Bremer och 
Lärarhögskolans nytillträdde rektor Ingrid 
Carlgren har därefter träffats flera gånger 
och kontakterna fortsätter under hösten.

Fortsatta kontakter med Lärarhögskolan
I händelse av att Lärarhögskolans sty-

relse säger definitivt nej till att gå vidare med 
Reginagruppens förslag så har rektor Kåre 
Bremer tillsatt en utredningsgrupp vid uni-
versitetet.  Den har i uppdrag att utreda möj-
ligheten att etablera lärarutbildning i egen 
regi med start vårterminen 2008. Gruppen, 
som leds av prorektor Lena Gerholm, ska 
bland annat klarlägga motiven för en lärar-
utbildning i egen regi och kartlägga vilka 
alternativ som är möjliga. Vidare ska en pre-
liminär tidsplan och förslag till dimension-
ering, finansiering och upplägg för utbild-
ningen tas fram. Om det skulle bli aktuellt 
att gå vidare med lärarutbildning i egen regi 
måste framställan om examensrätt lämnas 
in till Högskoleverket i början av 2007. n

TexT: Per Larsson

[ Arbetsplats ]

Avtal om flextid  
för TA-personal
Den 1 september infördes flexibel arbets-
tid för TA-personal vid Stockholms uni-
versitet, dock inte för anställda vid uni-
versitetsbiblioteket, för forskare eller 
doktorander. Avtalet om flexibel arbets-
tid innebär att TA-personal inom vissa 
ramar förfogar över när arbetsdagen 
börjar och slutar med hänsyn till verk-
samheten. 

Flextiden är på morgon mellan 6 
och 9 och på eftermiddagen mellan 15 
och 20. Lunchflex är mellan 11 och 14. 
Lunchrasten är alltid minst 30 minuter.

Då flextidsaldot är positivt kan ledig-
het beviljas hel eller del av en arbetsdag. 
Plustiden får inte vid den årliga avstäm-
ningen, som görs efter augusti månad, 
överstiga 40 timmar. Minustid får inte 
överstiga 20 timmar vid respektive 
månadsskifte.

Personalbyrån och Sektionen för IT 
och media har tillsammans utvecklat 
ett verktyg för att hålla reda på flexti-
den. Inga uppgifter från flexsystemet kan 
överföras till något annat system. Det är 
enbart den anställde själv som har till-
gång till sina egna uppgifter. 

Avtalet om flexibel arbetstid och infor-
mation om hur och när registrering ska 
ske samt om att ta fram rapporter finns 
i rutan ”Info om flex” i Flex. Länk till 
Flexsystemet finns på www.su.se under 
fliken ”Anställd”. Inloggning sker med IT 
-abonnemanget (SU-konto) som alla SU-
anställda har tillgång till. n

TexT: Åsa griP niLsson/
PersonaLByrÅn

Förenkla era inköp
su-butiken lanserar nu ett nytt koncept som vi kallar ”skåpservice”. Vår ”skåpservice” är ett enkelt och bekvämt 
sätt för dig att tillgodose ert behov av kontorsmaterial, datatillbehör, laboratoriematerial mm på ett enkelt sätt.

Det fungerar så här: utifrån era behov lägger vi tillsammans upp ett bassortiment samt en plan på hur ofta ni vill att 
vi kommer och fyller på ert skåp. Vi ser till att ert skåp alltid är välfyllt och ni slipper tidsödande beställningsarbete. Vårt 
system innebär en förenklad fakturahantering, ordning på ert behov av förbrukningsartiklar med sänkta totalkostnader och 
med möjlighet till statistisk uppföljning. För mer information eller beställning av skåpservice kontakta Per Lenner  
08-16 24 90 eller stefan Trygg 08-16 26 86 vid su-butiken.

öppet: 1/5–15/9 kl 8.00–12.00 och 13.00–15:30 På fredagar stänger butiken 30 minuter tidigare. adress: arrheniuslab hus a plan 2   www.butiken.su.se

Pilotprojektet för att anpassa och kunna 
erbjuda universitetets institutioner publi-
ceringsverktyget Polopoly och en enhet-
lig färg, form, struktur och terminologi på 
institutionernas webbplatser avslutades i 
början av september. Det innebär att pilot-
institutionernas nya webbplatser driftsatts 
eller ska tas i bruk inom en snar framtid. 
Pilotinstitutioner är Institutionen för arkeo-
logi och antikens kultur, Institutionen för 
lingvistik inklusive nygrekiska, Institutio-
nen för nordiska språk och Kulturgeogra-
fiska institutionen.

Omkring 40 institutioner och centra står 
i kö för att anpassa sina webbplatser till den 
enhetliga designen och publiceringsverk-
tyget som möjliggör enkel och snabb uppda-
tering av webbsidor utan egentliga förkun-
skaper i webb eller webbprogrammering. 

För anmälan till kölistan eller ytterligare 
information, kontakta Kerry Söderblom, 
Kerry.Soderblom@it.su.se, ankn 2552 eller 
Sofia André, Sofia.Andre@it.su.se, ankn 
4939 på Sektionen för IT och media. n

TexT: Marie JaCkaLin

Institutionswebb �006



[ Namn och nytt ]

�0

Lars Calmfors, professor vid Institutet 
för internationell ekonomi har fått HM 
Konungens medalj i 8:e storleken i ser-
afimerordens band för ”betydelsefulla 
insatser för ekonomisk forskning och 
utveckling”. 

I media:
Catarina af 
Sandeberg 
vid Juridi-
cum har på 
regeringens 
uppdrag 
utrett frågan 
om kvoter-
ing av bolagsstyrelser. I en debattartikel 
i Dagens Nyheter i början av sommaren 
beskrev hon huvuddragen i utredningen 
som då presenterades. 

Jan Lindroth, professor i idrottshistoria, 
skrev i en debattartikel i Svenska Dag-
bladet att det är lång väg för kvinnor till 
en sportslig chans.

Tommy Möller, professor i statsvetenskap, 
ifrågasatte i en debattartikel i Dagens 
Nyheter reglerna för statsministerns 
maktställning.

Två forskare får KVA-tjänster
David Milstead, Fysiska institutionen, 
och Jesper Sollerman, Astronomiska insti-
tutionen och DARK Cosmology centre, 
Köpenhamns universitet, är två av de elva 
unga framstående forskare som Kungliga 
Vetenskapsakademien erbjuder särskilda 
forskartjänster. 

Ny kårledning
Mia Sand från Vänsterns studentförbund 
är ny ordförande för Stockholms univer-
sitets studentkår. Daniel Carnerud från 
Humanisterna är studentkårens vice ord-
förande. 

I korthet:

Fredrik Fällman, forskare i kinesiska, har 
fått en ny tjänst för yngre forskare som 
Svenska Akademien och Vitterhetsakade-
mien inrättat.

Luminitza Beiu-Paladi, Institutionen för 
franska, italienska och klassiska språk, har 
tilldelats den italienska utmärkelsen Stella 
della Solidarietà Italiana för sin verksam-
het som forskare och universitetslärare i 
italiensk litteratur.

Sören Öman har utsetts till föreståndare 
för Centrum för kommersiell rätt.

Josephine Willing, student inom tecken-
språk vid Institutionen för lingvistik, har 
fått Stiftelsens P Schönströms stipendium 
för studerande döv ungdom 2006. 

Daniel Tarschys, prefekt vid Statsveten-
skapliga institutionen, har valts till vice-
president för International Political Science 
Association för den kommande treårspe-
rioden.

Uta Lauer har anställts som gästprofessor 
i Östasiens konst med placering vid Konst-
vetenskapliga institutionen.

Gunnar Skarping har befordrats till  
professor i analytisk kemi. 

Olle Ferm tillträder den 1 oktober dona-
tionsprofessuren i medeltidshistoria. 

Peter Lundqvist har anställts som profes-
sor i astronomi.

Nihad Bunar vid Sociologiska institu-
tionen är en ny ledamot i styrelsen för 
myndigheten Ungdomsstyrelsen. 

Stefan Wastegård har befordrats till  
professor i kvartärgeologi.

Magnus Sverke har anställts som professor 
i psykologi, särskilt arbets- och organisa-
tionspsykologi.

Arne Olsson Laurin, utredare och före 
detta chef vid Studentbyrån, har utsetts 
till ledamot av styrelsen för Centrala studi-
estödsnämnden.

Jukka Törrönen har anställts som profes-
sor i socialvetenskaplig alkohol- och drog-
forskning vid SoRAD. 

Kåre Bremer, rektor, har fått HM 
Konungens medalj, 12:e storleken i ser-
afimerordens band ”för betydelsefulla 
insatser för undervisning och forskning”.

Ny  
bok om  
hälsa och 
arbetsliv
Mikael 
Holmqvist, 
docent 

vid Företagsekonomiska institutionen, 
är redaktör för en bok om om hälsa 
och arbetsliv som presenterades vid ett 
välbesökt seminarium i början av septem-
ber. I en debattartikel i Dagens Nyheter 
under sommaren skrev han också om att 
svårplacerade arbetslösa stämplas som 
funktionshindrade eller sjuka. 

Europabäst på affärsplan
Företaget Fasshe vann affärsplanetävlin-
gen European Business Plan of The Year. 
Fasshe producerar ett inventerings- och 
kontrollsystem för barer och restauranger. 
Bakom företaget står bland andra Richard 
Gabler, Institutionen för genetik, mole-
kylärbiologi och toxikologi. 

Ung professor
Rektor har befordrat Thomas Helleday 
till professor i molekylärgenetik vid Insti-
tutionen för genetik, mikrobiologi och 
toxikologi. 
Med sina 35 
år blir han den 
yngsta profes-
sorn som är 
verksam vid 
universitetet.

Ny VD på Idéagenten
Paulina Teste har tillträtt som VD på  
Idéagenten efter Katarina Selling.  
Katarina arbetar åt Stockolms universitets 
utbildningsbolag Success. Idéagenten er- 
bjuder studenter, doktorander och for-
skare vid Stockholms universitet stöd i 
utvecklingen av affärsidéer och start av 
företag.

Prefekter och  
föreståndare samlade
Vem är ny prefekt vid Institutionen 
för musik- och teatervetenskap? Under 
”Administrativ guide” på Anställdin-
gången på www.su.se finns en uppdaterad 
lista över prefekter och föreståndare.
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Nytt upplägg på Lantis
Nu överger restaurang Lantis konceptet ”Matlandet” som lanserades i våras. Gästen  
fick där själv plocka mat och betalade efter vikt. Kritiken mot ”Matlandet” var hård 
från anställda och studenter, många gäster tyckte det blev dyrt och svårt att veta vad 
lunchen skulle kosta.

Lagom till höstterminen lanserade Högskolerestauranger, som driver Lantis ett nytt 
upplägg. På Lantis erbjuds nu en komplett lunch där gästen kan välja på tre olika rätter, 
plocka från en sallads- och brödbuffé och där måltidsdryck och kaffe ingår. Det kostar 
59 kronor kontant eller 55 kronor med gästkort.

Belönade för nit och redlighet
51 medarbetare har under året fått utmär-
kelsen för ”nit och redlighet” för att de 
jobbat i statlig tjänst i 30 år. I början av 
juni anordnade rektor en ceremoni för 
dem på Spökslottet.

Teater och dans 60 år
Teater- och dansvetenskap vid universi-
tetet fyller 60 år. Det uppmärksammas 
bland annat med ett symposium den 
12–14 oktober vid institutionen.

84:e plats i världsrankning
I årets rankning av 500 toppuniversitet i 
världen kommer Stockholms universitet 
på 84:e plats. Totalt elva svenska univer-
sitet och högskolor placerar sig bland de 
500 bästa. Karolinska institutet finns i 
toppen bland svenska lärosätena, på 48:e 
plats. Uppsala universitet ligger på plats 
65. Stockholms universitet har vunnit i 
placering jämfört med förra året då det 
rankades på 93:e plats. 

Harvard toppar listan. Rankningen 
publiceras varje år av Jiao Tonguniversi-
tetet i Shanghai. Listan utgår bland annat 
från antalet publicerade vetenskapliga 
artiklar i tidskrifterna Nature och Science 
samt av antalet Nobelpris.

Uppsatsdag i socialt arbete
Den 4 oktober 13.00–16.30 anordnas den 
årliga akademiska uppsatsdagen i aulan 
vid Institutionen för socialt arbete vid 
Sveaplan  Under dagen kommer några 
framstående examensarbeten i form av 

C-uppsatser från institutionen att presen-
teras. Några ämnen som årets uppsatser 
behandlar är kvinnomisshandlare samt 
hot och våld mot personal på ungdomsin-
stitutioner. 
u	www.socarb.su.se

Fysik i Kungsan 
För andra året anordnades Fysik i Kung-
san, i år den 10 september. Temat var 
”Från Big Bang till framtiden”. Det var 
experiment, korta föreläsningar, infor-
mation om utbildningar och forskning. 
Bakom evenemanget står bland andra 
Fysikum och Institutionen för astronomi.

Konferens om Atlasprojektet
I juli hölls en stor internationell konfe-
rens i Aula Magna om Atlasprojektet vid 
Cernanläggningen i Geneve. Cern är ett 
av världens största forskningslaboratorier 
där den nya partikelacceleratorn LHC 
invigs i slutet av 2007.
u	www.atlas.ch

Arrangeras i samverkan mellan Universitetspedagogiskt 
centrum, Personalbyrån & Stockholms universitetsbibliotek

SEMINARIER FÖR LÄRARE OM STUDENTERS

ANSTÄLLNINGSBARHET &
GENERISKA KOMPETENSER

Vad måste jag som lärare göra för att

nå målen i de nya examensbeskrivningarna?
förbereda studenter för arbetsmarknaden?
stimulera studenter till ett livslångt lärande?

Dessa frågor diskuterar vi under höstens 5 seminarier 
i Aula Magna.

•
•
•

Vi träffas första 
gången 27/9.

VARMT VÄLKOMMEN!

Anmäl dig på www.upc.su.se/kalendarium

LÄS FLER NOTISER uwww.su.se/anstalld

Fullständigt program: 
www.su.se/oppnaforelasningar

�6/�  Kultur, mångfald och mänsklighet
 Om nyckelbegrepp i globaliseringens tidevarv
 Professor Ulf Hannerz, socialantropologi

Kultur, mångfald
och mänsklighet
Vi hänvisar ofta till kulturella 
föreställningar – men hur skapas de?   
Och hur påverkar de oss?  

Välkommen till Stockholms universitets tisdags- 
föreläsningar som vänder och vrider på våra  
föreställningar.
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Annons

www.us-ab.com

Ditt tryckeri 
på campus
Vi trycker avhandlingar, kompendier, affi scher, roll-ups, 
broschyrer, visitkort, häften och mycket mer... 

...allt för just dina behov. 

Du vet väl att vi levererar din avhandling inom 
5 arbetsdagar efter godkänt provtryck.

Välkommen till oss i Södra huset, B-huset, plan 2, 
08-16 32 14, su@us-ab.com

Vi fi nns även på KTH Stockholm, KTH Kista och Karolinska institutet
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[ Upptäck ditt universitet ]

Ladugårdar och kunglig jaktpark

Västerås riksdag hölls 1527, samman-
kallad av Gustav Vasa, med syfte att bryta 
kyrkans makt och stärka kronans resurser. 
En av följderna av de beslut som fattades här 
blev att i stort sett hela norra Djurgården 
drogs in från klostren till staten. Gustav 
Vasa slog ihop två av de klosterladugårdar 
som låg här till en, och fortsatte att driva 
den ungefär på den plats som sedan blev 
Stora Skuggan.

Gården hyste 1549 bland annat 58 mjölk-
kor, 83 gamla tackor och 21 gäss. Några 
år senare lades den ner och marken för- 
delades mellan de två andra djurgårdsladu-
gårdarna. Åkrarna lades igen och användes 
till slåtterängar.

Redan på 1570-talet började man an-
vända södra Djurgården som kunglig jakt-
park. Dit införskaffades exotiska djur, som 
älg och ren. Med renarna ska det ha följt 
en lika exotisk same, och en del tror att det 
är han som givit namn åt Lappkärret och 
Lappkärrsberget (ovan mitten).

Först i slutet av 1600-talet blev hela 
Djurgården jaktpark. Området inhägnades 
med ett två och en halv mil långt, mans-
högt staket, och ett antal så kallade stän-

gare anställdes för att hålla det i gott skick. 
Ungefär samtidigt, på 1680-talet, bygg-
des Fiskartorpet (ovan vänster) som idag 
är Djurgårdens äldsta bevarade byggnad. 
I parken jagade man främst hjortar, men 
också andra djur när tillfälle gavs. På vint-
rarna var det inte ovanligt att rovdjur tog 
sig över från Lidingön och in i parken. En 
del av Stora Lappkärrsberget kallas än idag 
Stora vargjakten.

Jaktparken lämnade inga stora spår efter 
sig i landskapet, mer än just namn på platser. 
Ett mer synligt spår är Roslagsvägen (ovan 
höger), som haft i princip samma sträck-
ning genom århundradena. Den gick pre-
cis utanför stängslet till jaktparken. I slutet 
av 1700-talet skildrade en resande begeis-
trat vägen. ”Af alla Stockholms environger, 
som ömsom äro vackra, ömsom pittoreska 
och stundom bägge tillika, synes ofelbart 
ingen täckare för resande än Roslagsvägen.” 
Vackert är det fortfarande, även om det pitto- 
reska till stora delar har byggts bort.

Gustav III var inte så road av jakt. Han 
lånade istället ut djurgårdsmark till förtjänta 
personer. En av dem var Gustav Mauritz 
Armfelt, som fick en tomt vid Brunnsviken. 

Tomten döptes till Lilla Frescati, efter staden 
Frascati som Gustav III besökt på sin italien-
ska resa. På tomten byggdes Villa Frescati 
av arkitekten Louis Jean Desprez 1792. 
Armfelt själv kom dock i onåd när kungen 
dog, och hann aldrig bo i villan som gett 
namn till hela universitetsområdet.

Abraham Niclas Edelcrantz fick också 
mark av Gustav III. Han gav området nam-
net Skuggan och uppförde där en mängd 
byggnader. Idag kan vi bland annat se det 
åttkantiga orangeriet, som ska ha byggts 
som växthus till palmer. En uppgift man 
nog får ta med en nypa salt, med tanke på 
det svenska klimatet.

Edelcrantz själv var en mångsidig 
herre. Bland annat var han ledamot av  
Svenska Akademien och president i Kom-
merskollegium. Han drev sin gård på 
Skuggan som ett mönsterjordbruk, och 
var den som låg bakom att Kungliga 
Lantbruksakademien startade experimen-
talfältet på Frescati 1816. Därmed inleddes 
en ny epok i områdets historia. n

TexT: Maria iBsén
FoTo: orasis FoTo/MÅ
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Ny föreståndare för 
rättsinformatik

4/�006

Det räckte inte att ”enbart” studera 
juridik, utbildningen skulle även ha ”en 
krydda”, som hon uttrycker det. Kryd-
dan fi ck bli rättsinformatik.Under studie-
tiden sökte hon 1981 en tjänst som assist-
ent hos professor Peter Seipel på det nybil-
dade Institutet för rättsinformatik (IRI). 
Sedan dess har hon har blivit IRI trogen. 
När Peter Seipel tidigare i år gick i pension 
var det Cecilia Magnusson Sjöberg, nu pro-
fessor, som tog över som föreståndare. 

Och hon trivs. När bekanta frågar om 
det inte är dags att lämna den akademiska 
världen så kontrar hon med att det kan vara 
svårt att på till exempel en advokatbyrå få 
den bredd av arbetsuppgifter som hon idag 
har. Förutom forskning och undervisning 
är det projektledning, handledning av dok-
torander med mera. Dessutom är det täta 
kontakter med yrkesgrupper som i varda-
gen hanterar frågor inom hennes forskn-
ingsområde.

Rättsinformatik handlar om juridiken i 
det digitala informationssamhället. Cecilia 
och hennes kollegor tolkar och tillämpar 
rättsregler kring exempelvis säkerhet och 
hantering av personuppgifter på webben. 
Det handlar även om att utforma system för 
myndigheter och företag så att rättssäker-
het och affärsmässighet kan upprätthållas 
också när datorer används.

För att förstå problematiken måste man 
möta och bemöta beslutsfattare, tekniker, 
och andra yrkesgrupper, säger hon.

Förutom de kurser Cecilia Magnusson 
Sjöberg ansvarar för vid Juridiska institu-
tionen undervisar hon även vid IT-universi-
tetet och vid Stiftelsen Fakultetskurser som 
säljer utbildningar till företag och myndig-
heter. Många anställda vid universitetet har 
dessutom träffat henne vid de kurser hon ger 
för Personalbyråns räkning om personupp-
giftslagen och offentlighet. Cecilia skrev sin 
avhandling om myndigheters datorisering 
och som involverad i ämnesområdet vid en 
stor myndighet ser hon det som naturligt att 
även utbilda andra anställda.

− Det är fundamentalt att vi som myndig-
het följer lagstiftningen, säger hon.

Medvetenheten om frågor kring bland 
annat digital hantering av personuppgifter 
är också större vid universitetet idag.
Intresset för forskning inom rättsinfor-
matik ökar även generellt och Stockholms 
universitet har en stark ställning. Här fi nns 
landets enda forskningsinstitut och det ges 
ett magisterprogram som lockar många 
utländska studenter.  Kansliet för den 
nationella Stiftelsen för rättsinformation 
är även förlagt hit. Tillsammans bidrar det 
till att rättsinformatik är ett av universite-
tets ledande forskningsområden.

Själv försöker Cecilia leva som hon lär 
och slänger inte sin e-post utan gallrar ur 
och arkiverar. 

− Jag begär ständigt nytt lagrings-
utrymme i datorn.  n

TexT: Per Larsson
FoTo: orasis FoTo/MÅ
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På gång …
Modesymposium 
Fashion Studies: Perspectives for the Future
29–30 september, Aula Magna

Multinationella företags
juridiska ansvar 
Juridikprofessor Jonas Ebbesson
10 oktober, Aula Magna

Hemlösa barn i Sverige − fi nns det? 
Kriminolog Janne Flyghed
10 oktober, Aula Magna

Texten, Läsaren och Samhället
Konferens om läsning och skrivande
16–17 oktober, Westmanska palatset

Objudna gäster?
Om papperslösa immigranter i Sverige.
17 oktober, Aula Magna

Jämställdhetsintegrering
Eva Mark, jämställdhetsforskare 
26 oktober
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