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Just nu utvärderar Högskoleverket vår förmåga att vägleda stu-
denter genom studier och till yrkesliv. En rapport, Studievägledning, 
studenthälsa och karriärvägledning vid Stockholms universitet, har 
inlämnats.

Studie- och yrkesvägledning sker på central nivå, men framför allt 
vid det sjuttiotal institutioner som ansvarar för utbildningens plane-
ring och genomförande.  Det är angeläget att synliggöra all den stu-
die- och karriärvägledning som bedrivs av lärare och administrativ 
personal integrerat i institutionernas vardagsliv. Dagligen åtnjuter 
studenter vägledning i informella samtal med sina lärare och hand-
ledare. Det engagemang som doktorander, forskare, seniora studen-
ter och administratörer visar för dessa frågor är ofta oreflekterat och 
självklart.  Det är ett naturligt moment i institutioners vilja till över-
levnad. Ingen vill få rykte om sig att utbilda till arbetslöshet. Ingen 
vill äventyra söktryck från kommande studentgenerationer. 

Det ligger i varje ämnes intresse att arbeta för goda studieval och 
ökad anställningsbarhet. Uppfinningsrikedomen på detta område är 
stor och handlar om enskilda samtal, fältövningar, praktikplatser, 
alumniverksamhet, nätverkande, adjungeringar av professorer – det 
är svårt att i en rapport ge denna komplexitet rättvisa vid ett stort 
och decentraliserat universitet som Stockholms. 

Några goda exempel har lyfts fram i universitetets rapport till 
Högskoleverket. Vid Engelska institutionen utses studenter som läst 
något år till mentorer för studenter på grundkursen. Vid Institutio-
nen för biologisk grundutbildning (BIG) gör nyantagna studenter 
besök på tidigare studenters arbetsplatser och får på det sättet både 
studie- och yrkesvägledning. Erfarenheterna är positiva och försö-
ken värda att prövas av andra. 

Det finns oändligt många fler exempel på yrkes- och studievägled-
ning vid Stockholms universitet, men de förblir många gånger osyn-
liga.  Kunskapen om hur man blir en lyckad student och hur man 
tar sig från studier till arbete är ofta outtalad.  Det är en tyst ”know 
how” som finns lagrad i institutionernas inre liv, i deras kultur. Det 
är en kunskap som traderas i berättelser om framgångar och miss-
lyckanden som vandrar mellan studenter och lärare.  För att synlig-
göra sådana scenarier krävs upptäcktsorienterade  
och avbildande utvärderingssätt. 

Nu väntar vi med spänning på om Stock- 
holms universitet kommer att ges en rätt- 
visande bild i denna granskning av stöd till  
studenter. Och hur ska det gå framöver? 

Fler tematiska utvärderingar från Hög- 
skoleverket är att vänta, examinationsformer,  
examensarbeten, utbildningars forsknings- 
anknytning, lärarnas arbetssituation, det  
akademiska ledarskapet. Då får vi chansen igen  
att åstadkomma mångfacetterade beskrivningar  
av allt arbete som görs på dessa områden,  
inte bara inom centrala enheter utan också  
vid institutionerna. n

 Lena Gerholm, prorektor@su.se
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[ Tema: Vägen ti l l  ett jobb ]

Universitetsexamen är ingen garanti för gynnsamt väder under karriären. 
För många är studierna en riskinvestering. Men ju tidigare man börjar  
fundera kring ett framtida yrke desto bättre. 

Stöd på väg ut  
i yrkeslivet

Det är bättre om man börjar arbeta med 
tankar kring yrkeskarriär tidigt i utbild-
ningen. Ångesten brukar komma krypande 
när examen närmar sig, säger Sara Pet-
tigrew, som arbetar vid Arbetsforum. 

Arbetsforum vid Studentbyrån fungerar 
som ett stöd för studenter som ska in i arbets-
livet. Hit kommer studenterna för att få råd 
och coaching. Många har en oklar bild av 
vad de kan. 

− Vad gör en akademiker på en arbets-
plats? Det är inte alltid så lätt att veta. Vi 
försöker hjälpa studenterna att bli mer med-
vetna om vad de faktiskt har med sig från 
sin utbildning. Vad de har att erbjuda, säger 
Sara Pettigrew.

Bland annat ger hon jobbsökartips, hjäl-
per studenterna att skriva meritförteckning, 
ger karriärvägledning och anordnar semi-
narier om hur arbetsmarknaden för akade-
miker fungerar. Det är långt ifrån självklart 
för alla.

Sara Pettigrew försöker också hjälpa stu-
denterna att kartlägga sin kompetens, bland 
annat de generella färdigheter som studen-
ten utvecklar oavsett vilken utbildning den 
befinner sig på. Det kan handla om analys-
förmåga, förmågan att bearbeta och ta till 
sig information, förmågan att göra presen-
tationer och att arbeta i grupp. 

− Det gäller att få studenten att själv 
tänka efter vad han eller hon faktiskt är bra 
på. Många har gott självförtroende när det 
gäller att studera, men inte när det gäller 
arbete.

Extrajobb ofta meriterande 
Samma sak gäller extrajobb och de jobb stu-
denten har haft före studierna. Många tän-
ker bort dem. Tycker inte att de har något 
värde. Men den som har jobbat som men-
talskötare kanske har blivit bra på att möta 

människor i kris. Och den som stått som 
timvikarie och dompterat en stökig högsta-
dieklass torde ha lärt sig något om ledar-
skap.

Särskilt svårt kan det vara om man kom-
mer från en studiesvag miljö. Sara Pettigrew 
är försiktig med att dra generella slutsatser, 
men hon ser att de från studieovana hem 
ibland inte bara har svårare att hitta in till 
högre studier. De är också mer vilsna på 
vägen ut från studier till arbete. Inte minst 
därför att de ofta saknar erfarenheter av vad 
en akademiker gör rent konkret. Samtidigt 
har de ofta sämre självförtroende när det 
gäller kontakter. Kontakter, tror vissa, är 

synonymt med dem som finns i familjen och 
bland familjens vänner, och om de inte är 
akademiker blir det svårt. Detta sätter dem 
från studieovana hem ytterligare i skuggan. 
Men kontakter är mer än så, menar Sara 
Pettigrew. Det gäller bara att hitta ett kon-
taktnät man kan bygga själv. 

− Man ska ha ett bättre jobbsjälvförtro-
ende efter examen än före. Tyvärr är det inte 
alla som har det, säger hon. n

TexT: ThoMas heLdMark
FoTo: orasis FoTo/MÅ

u www.arbetsforum.su.se 

Kartlägg din kompetens! Det är ett råd 
Sara Pettigrew vid Arbetsforum ger till 
studenter på väg ut i karriären.
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Fortsatt jakt på 
fast jobb
Magisterexamen i lingvistik från Novo-
sibirsk. Hur högt smäller det på den svenska 
arbetsmarknaden? Med hjälp av Arbetsfo-
rum hoppas Erika Lavil äntligen få ett fast 
jobb. 
− Jag längtar efter att få en fast anställ-
ning. Jag är beredd att flytta utomlands. 
 Erika Lavil är en högutbildad 35-åring 
från sibiriska staden Novosibirsk. Hon är 
magister i lingvistik, talar ryska, franska 
och svenska men har svårt att hitta ett fast 
jobb i Sverige. Fast hon har bott här i sex 
år har hon inte haft någon tillsvidarean-
ställning. Nu studerar hon översättning vid 
Stockholms universitet och hoppas få hjälp 
av Arbetsforum för att lära sig söka jobb 
bättre.

− Jag behöver bli bättre på intervjuer. Jag 
blir så nervös, säger hon.

Erika Lavil talar bra svenska, med svag 
rysk brytning. 

− Jag har och har haft en massa jobb, men 
bara tillfälliga. Jag har arbetat som rysklä-
rare i kvällskurser men jag längtar efter ett 
fast arbete. 

I Novosibirsk arbetade hon som univer-
sitetslärare i ryska som främmande språk. 
Hon skulle gärna fortsätta att arbeta vid  
universitet. Om inte här i Sverige, så i något 
annat land.

− Jag kan flytta i morgon om det behövs. 
Men egentligen vill jag stanna kvar här, 
säger hon.

Hur mycket besöket vid Arbetsforum 
hjälpte vet vi inte. Men dagen efter var 
hon på intervju för ett jobb som guide på 
Stadshuset.

− Det gick faktiskt väldigt bra. Åtminstone 
blev jag inte nervös, säger Erika Lavil. n

TexTer: ThoMas heLdMark
FoTo: orasis FoTo/MÅ

[ Tema: Vägen ti l l  ett jobb ]

Studieovan miljö inget hinder
Ida Edwertz har studerat 200 poäng vid 
Stockholms universitet. Jobb har hon. Men 
hon har fortfarande en magisterexamen att 
hämta. 

− Jag ville bli en riktig byråkrat. Och det 
blev jag också, fnissar Ida Edwertz. 

Vi befinner oss i ett litet kalt möblerat 
rum som tillhör Regeringskansliet. På väg-
gen hänger en förfärlig tavla av en blomma. 
Ida Edwertz är en av många samhällsvetare 
som varje år trillar ut i verkligheten. Vissa 
får jobb, andra inte. 

För Ida Edwertz har det gått gesch-
wint. Hon tänkte sig visserligen ett jobb 
på Statskontoret. Men utvärderare vid 
Naturvårdsverket, som hon blev, är intres-
sant och roligt. Nu är hon tillfälligt utlånad 
till Miljödepartementet från sin ordinarie 
tjänst. Hon har precis hunnit hälsa på den 
nye miljöministern.

− Jag blev sjukt förvånad när ministern 
stack in huvudet i rummet häromdagen, 
säger hon.

Ida Edwertz växte upp i ett hus i skogen 
i västmanländska Norberg och är den enda 
i sin familj som läste vidare vid universitet. 
Mamma arbetade som receptionist under 
uppväxten och pappa sålde varor till stor-

Aktuellt på studera.nu
Nu finns information om arbetsmarknaden 
för vissa utbildningsgrupper på 
www.studera.nu. Det nya avsnittet heter 
”Arbete efter utbildningen” och baseras 
på Högskoleverkets arbete med arbets-
marknadsprognoser.

kök. Ida Edwertz arbetade själv som städare 
på sjukhus under några år men tröttnade 
och insåg att det inte fanns några intressanta 
jobb hemmavid. Samhällsintresset vaknade 
på gymnasiet.

− Jag hade en jättebra samhällskun-
skapslärare. Vrålkommunist. Han var med 
i kpmlr. Hade det varit en dålig lärare hade 
jag nog valt något annat område, säger 
hon.

Efter något år på kommunens kurser 
för arbetslösa och en projektledarkurs som 
byggde på Kaospiloternas pedagogik fick 
hon tillräckligt med självförtroende nog 
att söka sig till Statsvetenskapliga institu-
tionen.

Sedan har det rullat på: studier i stats-
vetenskap, praktik på rådssekretariatet i 
Bryssel, extrajobb på Programkontoret, 
sommarjobb inom kriminalvården, ”jag 
var plit”.

Efter att ha läst drygt 210 poäng slängde 
hon i väg en ansökan till Naturvårdsverket 
där hon genast anställdes som trainee. Men 
hon har ännu inte hämtat ut sin magister-
examen. 

− Nej, det är baksidan. Men den ska jag 
ta, säger Ida Edwertz. n

Jobb vid Naturvårdsverket öppnade dörren till Miljödepartementet för Ida Edwertz.
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Utbildningsutbud styr etableringsgrad
Studenter från Stockholms universitet har generellt inte svårare att etablera sig 
på arbetsmarknaden än de som studerat vid andra lärosäten. Det visar en ny 
jämförelse från universitetets arbetsgrupp för anställningsbarhet. 

Högskoleverkets nyligen presenterade 
rapport Etablering på arbetsmarknaden 
− examinerade 2002/03 redovisar bland 
annat andelen studenter vid olika lärosäten 
som etablerat sig på arbetsmarknaden (se 
ruta intill.). Där är siffrorna inget vidare för 
Stockholms universitet. Med 66 procent så 
har Stockholms universitet det tredje lägsta 
värdet bland de jämförda lärosätena.  

Men siffrorna behöver inte vara riktigt så 
dåliga. Det visar en jämförelse som nyligen 
gjorts av Ryszard Szulkin, professor i socio-
logi och ordförande i universitetets arbets-
grupp för att öka studenters anställnings-
barhet, samt Jenny Torssander, forsknings-
assistent vid SOFI. 

Genom att använda en annan analysme-
tod har Szulkin jämfört sysselsättningssitua-
tionen 2004 för studenter som utexaminera-
des under perioden 1998/99–2002/03 vid de 
gamla universiteten − Göteborg, Linköping, 
Lund, Uppsala, Umeå och Stockholm.

Stockholms universitet har totalt sett den 
lägsta andelen förvärvsarbetande (81 pro-
cent) bland de examinerade. Högst andel 
har Linköping med 90 procent. Ur siffrorna 
går det dock inte att utläsa om de tidigare 
studenterna arbetar inom de områden de 
har sin examen.

I rapporten påpekar Szulkin att utbild-
ningsutbudet vid de olika lärosätena har 
inverkan på chansen för studenterna att få 
jobb. Stockholms universitet saknar yrkes-

HSV-rapport om  
etableringsgrad

Högskoleverket presenterade i mitten av 
oktober rapporten Etablering på arbets-
marknaden − examinerade 2002/03. 
Rapporten visar att 74 procent av dem 
som examinerades läsåret 2002/03 var 
etablerade på arbetsmarknaden 1,5 år 
senare. Det är en minskning med 4 pro-
cent jämfört med dem som examinerades 
året innan och speglar den allmänna 
utvecklingen på arbetsmarknaden. I 
allmänhet har dock högskoleutbildade en 
starkare ställning på arbetsmarknaden än 
de med kortare utbildning.
 I de flesta utbildningsgrupper är 70 
till 90 procent etablerade 1,5 år efter att 
de examinerats. Lägst är siffran för perso-
ner med konstnärlig utbildning, 32 pro-
cent. Även humanister med kandidat- eller 
magisterexamen har låg etableringsgrad 
− mellan 40 och 50 procent.
 Rapporten visar även etableringsgra-
den nedbruten på olika lärosäten. Stock-
holms universitet tillhör dem med lägst  
etableringsgrad, 66 procent. Bästa siff-
rorna har lärosäten med nästan enbart 
yrkesutbildningar som till exempel Karolin-
ska institutet och Lärarhögskolan.

inriktade utbildningar som lärar-, ingenjör- 
och olika typer av vårdexamina. Inom dessa 
kategorier är möjligheterna att få jobb gene-
rellt bra och kan dra upp totalsiffran. När 
ovanstående examina räknas bort i jäm-
förelsen hamnar Stockholms universitet i 
mitten bland lärosätena i listan över ande-
len utexaminerade som fått jobb. Lunds uni-
versitet får då bottenplaceringen.

Nedbrutet på examenstyper går det att 
se en stor variation. Men inom en majori-
tet är andelen alumner som fått jobb högre 
från Stockholms universitet än övriga läro-
säten. Det gäller till exempel kandidatexa-
men i journalistik, kandidatexamen i bete-
endevetenskapliga ämnen, magisterexamen 
i ADB och magisterexamen i fysik.

Även om jämförelsen visat att Stockholms 
universitet står sig väl i jämförelse med 
andra universitet så fogar Ryszard Szulkin 
in en brasklapp: ”Med tanke på att Stock-
holmsregionen är den största arbetsmark-
naden för akademiker i landet framstår eta-
bleringsprocessen för SU:s studenter som 
problematisk”.

Den arbetsgrupp som Ryszard Szulkin 
leder lägger i månadsskiftet oktober –  
november fram förslag till rektor om åtgär-
der för att öka anställningsbarhet. Dessa 
förslag kommer även att läggas ut på uni-
versitetets webbplats. n

TexT: Per Larsson
FoTo: orasis FoTo/MÅ

Ekonomdagarna är en 
av de arbetsmarknads-
dagar som anordnas vid  
universitetet.
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Studentbesök ska locka nya grupper
När Rania Bunni kom till Sverige från Irak för åtta år sedan kunde hon inte ett ord 
svenska. Nu läser hon tredje terminen på juristprogrammet. Nyligen berättade 
Rania för högstadieelever i Alby i södra Stockholm om sin väg till universitetet. 

När jag kom till Sverige var jag 14–15 år, 
lika gammal som ni är nu, förklarar Rania 
och möter nyfikna blickar från en av Kvarn-
hagsskolans fyra åttondeklasser.

Efter naturvetenskapligt gymnasium tog 
Rania ett sabbatsår och jobbade på restau-
rang. Så småningom kände hon att hon ville 
göra något annat. Rania funderade på att 
läsa juridik och ringde därför på eget initia-
tiv upp två advokater.

– Jag var orolig för att inte klara språket. 
”Du kommer att lära dig under tiden” sa de 
till mig. Det är tufft, men det går.

Nyligen har Rania engagerat sig i kvin-
nojouren och hon jobbar två timmar varje 
dag på en av universitetets restauranger, för-
utom heltidsstudierna.

– Var inte rädda. Man behöver bara läsa 
sånt som man gillar. Jag gillar inte fysik och 
det slipper jag, säger Rania Bunni.

Projektet ”SU för alla” ska försöka få hit-
tills underrepresenterade grupper att läsa 
vidare. En viktig del i arbetet är de studen-
ter som under några höstveckor besöker ett 
antal högstadieskolor runtom i Stockholm. 
Åttondeklasserna ska senare i höst besöka 
universitetet. Bland annat har Fysikum och 
Filmvetenskapliga institutionen anmält sitt 
intresse för att ta emot eleverna. 

Kvarnhagsskolan ligger i Botkyrka kom-
mun, en av de kommuner med lägst represen-
tation vid Stockholms universitet. Ungefär 
femton av åttio högstadieelever i varje års-
kurs går vidare till högskola så småningom, 
enligt läraren Christina Berglund. 

Lågt genomsnittsbetyg
Skolan har ett lågt genomsnittsbetyg i jäm-
förelse med andra stockholmsskolor.

– Men eleverna här har inte låga betyg för 
att de är obegåvade. De behöver få veta vilka 
möjligheter de har, förklarar Faezeh Khalaji, 
projektledare för ”SU  för alla”.

Läraren Christina Berglund var till en 
början tveksam till att ta emot studenterna. 

För många 14-15-åringar är universitetet en 
okänd värld.

– Det är hårda krav på dagens elever, och 
de har knappt börjat fundera på gymnasiet, 
berättar Christina Berglund.

– Men sen tänkte jag att det är bra att 
de redan nu får höra talas om universitet. 
Det är fortfarande ett abstrakt begrepp för 
åttorna, säger hon. 

Ranias 21-åriga kurskamrat Nafiye 
Bedirhanoglu inleder därför varje möte med 
eleverna på en väldigt konkret nivå.

– Universiteten består av stora hus, en 
massa matställen och nåt för allt och alla.

Det verkar fungera. Första klassen lyss-
nar uppmärksamt, den andra är mer aktiv 
och frågvis. Hur långt efter kan du göra om 
en tenta? Är det samma prov en gång till? 
Hur lång tid tar det att bli nåt? Hur gam-
mal kan man vara för att gå på universite-
tet? Hur får man hjälp med sina uppgifter? 
Finns det utbildningar så att man kan få ett 
jobb snabbt? 

– Gör vad du känner för. Det viktiga är att 
du gör något du vill, något du tycker är roligt. 
Du kan ändå inte anpassa dig för arbets-
marknaden, svarar Nafiye Bedirhanoglu. 

Hon är den första i sin familj som studerar 

på högskola. Men hennes föräldrar har hela 
tiden stöttat henne att läsa vidare. 

– Jag vill inte känna mig diskriminerad 
bara för att jag är ung, tjej och invandrare. 
Om jag känner mig diskriminerad fortsätter 
diskrimineringen, säger hon till eleverna.

Belinda Noyan är en av dem som lyssnar. 
Hon vill läsa vidare, säger hon. Något inom 
ekonomi eller politik. Belindas syster stu-
derar vid Södertörns högskola och hennes 
pappa är utbildad revisor. 

Forskning visar att just föräldrar är den 
viktigaste faktorn för om unga läser vidare 
vid universitet, säger projektledaren Faezeh 
Khalaji. 

– Därför kommer vi också att delta på för-
äldramöten, säger hon. 

Faezeh Khajali vill förändra dagens situa-
tion, så att inte längre etnisk och social bak-
grund styr utbildningsvalet. Om Ranias och 
Nafiyes och de andra studenternas insatser 
lyckas får vi veta först om några år. 

− Det viktigaste är att eleverna får kun-
skap om sina möjligheter. Förhoppningsvis 
kan projektet så ett frö hos några av eleverna 
att studera vidare, säger Faezeh Khajali. n 

TexT: henrik LundsTröM
FoTo:orasis FoTo/MÅ

Rania Bunni är en av de studenter som besöker högstadieskolor för att locka fler  
elever till högre studier.
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Studentkåren svänger 
om ECTS-betyg

Inga skuggdoktorander  
vid universitetet

införa ECTS-betyg, trots att det ska vara 
målrelaterat.

− Det finns ett utbrett missnöje vid insti-
tutionerna med att ECTS-betyg införs, säger 
Mia Sand.
Vad är fel med ECTS?

−  Forskning visar att ju mer man gra-
derar en betygsskala desto mer fokus läggs 
på själva graderingen. Det är mer krävande 
för lärare att sätta betyg med flera steg. 
Studenterna läser dessutom mer för exami-
nationerna än som ren kunskapsinhämt-
ning.

Mia Sand tror också att det nu kan bli mer 
vanligt med kryssfrågor och att det kommer 
att löna sig att kunna citera direkt ur läro-
böckerna.

Hon anser heller inte att ECTS ökar jäm-
förbarheten, skillnaderna mellan olika län-
der och lärosäten är för stora:

−  I övriga Europa används ECTS på en 
relativ betygsskala. Dessutom tillämpas en 
femgradig skala på flera håll. n 

TexT: Per Larsson

Från att tidigare intagit en allmänt posi-
tiv hållning till ECTS-betyg har nu student-
kåren vid universitetet bytt ståndpunkt. I 
en debattartikel i Upsala Nya Tidning var-
nar Stockholms universitets kårordförande 
Mia Sand tillsammans med ett stort antal 
andra kårordföranden för nackdelarna med 
sjugradiga ECTS-betyg.

Det här innebär en omsvängning från 
den linje som hennes företrädare, och par-
tikamrat i Vänsterns studentförbund, Lotta 
Karlsmark drev som kårordförande. Enligt 
Mia så har dock inte partiet bytt åsikt. 
Vänsterns studentförbund var även tidigare 
kritiskt mot ECTS-betygen men maktfördel-
ningen inom kårstyrelsen gjorde då att man 
inte kunde driva frågan. Nu har det blivit en 
bredare koalition där åsikten är mer allmänt 
utbredd.

Mia Sand säger att hon och kårstyrelsen är 
fortsatt positiva till grundtankarna om jäm-
förbarhet och rörlighet i Bolognaprocessen. 
Däremot tycker hon det är olyckligt att 
Stockholms universitet beslutat om att 

Nu är inventeringen av förekomsten av 
skuggdoktorander inom universitetet klar. 
Resultatet visar att det inte finns några 
skuggdoktorander enligt den definition som 
fastställdes av rektor i somras.

Enligt definitionen är en skuggdoktorand 
”en student som, utan att vara antagen till 
forskarutbildningen, följer forskarutbild-
ningskurser och/eller utför avhandlingsrela-
terat forskningsarbete samtidigt som insti-
tutionen ställt i utsikt att studenten senare 
ska antas till forskarutbildning”.

Fredrik Charpentier Ljungqvist, dokto-
randombudsman vid studentkåren, är inte 
förvånad över resultatet:

− Inventeringen har bestått i att fråga insti-
tutionerna om de har några skuggdoktoran-

der. Det är klart att institutionerna svarar 
nej på en sådan fråga. Jag skulle därför inte 
tillmäta inventeringen något större värde, 
säger han och lägger till att det finns ett fåtal 
skuggdoktorander vid universitetet.

Som en kommentar till Fredrik Char- 
pentier Ljungqvists påstående säger rektor 
Kåre Bremer:

− Finns det skuggdoktorander vid någon 
institution vid universitetet så vill universi-
tetsledningen bli informerad om detta. n 

TexT: Per Larsson

Nya antagnings-
systemet i drift
Nu har det nya antagningssystemet (NyA) 
tagits i drift fullt ut. På webbplatsen  
www.studera.nu går det att anmäla sig till 
såväl kurser som program. Verket för hög-
skoleservice (VHS) ansvarar för förvalt-
ningen av NyA. Att samtliga kurser och 
program vid Stockholms universitet nu går 
genom VHS innebär även att ansöknings-
statistiken för universitetet redovisas till-
sammans med statistiken för andra läro-
säten.

− Det nya systemet verkar ha fungerat bra 
än så länge och studenterna har hittat till 
webbplatsen, säger Mattias Wickberg vid 
Studentbyråns antagningsenhet.

Mattias och hans kollegor slipper nu han-
tera anmälningar och meriter manuellt, det 
görs hos VHS. Han påpekar även att risken 
minskat för att den sökande söker fel utbild-
ningar. Med webbanmälan går det till exem-
pel inte att skriva fel koder. Om någon upp-
gift saknas får den sökande ett felmedde-
lande. n

TexT: Per Larsson

Minskat  
intresse för  
högskoleprovet
Högskoleverkets sammanställning visar 
att antalet anmälda till högskoleprovet 
minskat. 33 875 personer hade anmält sig 
till höstens högskoleprov som ägde rum 
den 21 oktober. Det är en minskning med 
10 procent jämfört med förra året då 37 
785 personer skrev provet. Intresset för att 
göra högskoleprovet sjunker därmed för 
tredje terminen i rad trots att årskullarna 
blir större från år till år. 
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[ Forskning ]

Uppskattad ceremoni för doktorer och professorer

Mer pengar till forskning från regeringen
När den nya regeringen presenterade sin 
första budgetproposition utlovades bland 
annat en ökning med forskningsanslagen 
på 900 miljoner kronor. Högskolemomsen 
ska även avskaffas, liksom kårobligatoriet. 
Stockholms universitet får 38 miljoner kro-
nor extra för 2007.

Regeringen föreslår att universiteten till-
förs ytterligare 200 miljoner kronor 2007, 
utöver vad som aviserats i den forskningspo-
litiska propositionen. Regeringen avser även 
att under mandatperioden avskaffa skyldig-
heten för universitet och högskolor att till 
staten betala in åtta procent av de externa 
forskningsbidrag som tas emot, den så 
kallade högskolemomsen.

2008 ökar resurserna till forskning med 
ytterligare 300 miljoner kronor och 2009 
med 400 miljoner kronor därutöver. En ny 
forskningspolitisk proposition kommer att 
presenteras 2008. 120 miljoner kronor extra 
avsätts för kvalitetssatsningar. Dessa pengar 
frigörs genom att en tidigare planerad gene-
rell utbyggnad 2007 inte genomförs. Kvar av 
den tidigare planerade utbyggnaden är den 
som föreslogs avseende läkare och tandlä-
kare. Några nya platser vid Stockholms uni-
versitet föreslås inte.

Av de extra anslag som tillförs utbild-
ning och forskning får Stockholms uni-
versitet under 2007 totalt cirka 38 miljo-
ner. Närmare tio miljoner går till förstärkt 

skulle skaffa ett ”riktigt jobb” istället för 
docenturen. Fadern, den gamle elingenjö-
ren, rapporterades nu vara lugn när sonen 
blivit ordentligt installerad.

Hedersdoktor Lena Rangström talade 
om hur utnämningen sporrar till fortsatt 
forskande och förmedlande av kunskaper. 
Hon gladdes över den vackra ceremonin, 
som hon menar för in de inblandade i en 
gemenskap som sträcker sig både framåt och 
bakåt i tiden.

Även Gabriella Sebardt, som talade för 
de nya doktorerna, uppskattade ceremonin 
som ett konkret bevis för att man faktiskt 

Stockholms universitets installations- 
och promotionshögtid hölls traditionsenligt 
den sista fredagen i september i Stockholms 
stadshus. Under ceremonin delades det ut 
nio hattar, 135 lagerkransar och 167 diplom 
till nya professorer, jubeldoktorer, heders-
doktorer och nya doktorer. Stämningen var 
hög under banketten i den vackra Gyllene 
Salen, som blev ännu vackrare i skenet av de 
levande ljusen och alla leenden. 

Som brukligt hölls flera tal under kväl-
len. Professor Per-Olof Berg rev ner skratt-
salvor när han berättade om hur hans far 
för länge sedan bekymrat undrat när sonen 

grundutbildning och 28 miljoner till forsk-
ningssatsningar. För 2008 finns även bud-
geterat en ökning av anslaget till forskning 
med 26 miljoner.

Regeringen ska även se över formerna för 
utseendet av ledamöter i lärosätenas styrel-
ser, bland annat genom att avpolitisera sty-
relserna. Lärosätena ska själva ha det avgö-
rande inflytandet över vilka som utses till 
ledamöter i styrelser och frågan om att rek-
torer ska kunna vara ordförande kommer 
också att diskuteras. n

TexT: Per Larsson

är klar och har doktorerat. Hon tackade för 
möjligheten att få doktorera och påminde 
om kvinnor som sin mormor som för inte så 
länge sedan inte fick möjligheter att studera 
vidare trots goda läshuvuden.

Jubeldoktor Bert Bolin talade om att alla 
fakulteter lämnar viktiga bidrag till förstå-
elsen av världen och att framtiden finns i de 
nya forskarna.

Kvällen avslutades där den började, i Blå 
Hallen, med dans till Jumping Jacks med 
frontfiguren Anders Linder. n

 
TexT: Maria ibsén

FoTo: orasis FoTo/MÅ

Nio hattar, 135 lagerkransar och 167 diplom delades ut i Stadshuset.
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Stockholmsforskare hos Nobelpristagare
Årets Nobelpris i kemi går till Roger D. 
Kornberg vid Stanford University för stu-
dier av den molekylära grunden för euka-
ryot transkription, en kopieringsprocess för 
arvsanlag i cellerna. Kopian används som 
ritning för att skapa de proteiner som i sin 
tur bygger upp kroppens struktur och funk-
tion.

Sedan september 2005 ingår Karl-
Magnus Larsson i Kornbergs forskargrupp 
vid Stanford. Han disputerade 2004 i bio-
kemi vid Stockholms universitet och hade 
Roger Kornberg som opponent på avhand-
lingen.

De första veckorna efter tillkännagivan-
det av priset har arbetet inom forskargrup-
pen pågått i oförminskad takt. Den enda 
skillnaden har varit att Roger Kornberg 
varit mer upptagen med mediakontakter 
och olika uppdrag för Stanford, säger Karl-
Magnus. Firandet för forskargruppen har 
hittills inskränkt sig till en längre lunch.

Karl-Magnus planerar att stanna ytter-
ligare två år i Stanford på ett postdoc- 
stipendium finansierat av Wenner-Gren stif-
telserna som sedan inkluderar två års repa-
triering i Sverige. Här är målet att etablera 

en egen forskargrupp för strukturbiologisk 
forskning inom transkription och mRNA-
processing.

Årets Nobelpris i fysik går till ameri-
kanerna John Mather, NASA Goddard 
Space Flight Center, och George Smoot vid 
University of California, Berkeley. De får 
dela på priset ”för upptäckten av den kos-
miska bakgrundsstrålningens svartkropps-
form och anisotropi”.

Båda Nobelpristagarna är idag verk-
samma inom SNAP-projektet, ett planerat 
rymdteleskop med stark medverkan från 
Stockholms universitet. SNAP-gruppen vid 
Fysikum leds av Ariel Goobar, som även är 
medlem i forskargruppen som upptäckte 
universums acceleration. Med hjälp av pre-
cisionsmätningar av supernovor och galaxer 
är det tänkt att man ska kunna avgöra vad 
som utgör den ”mörka energin” som får uni-
versum att accelerera. 

George Smoot har dessutom intresserat 
sig för neutrinohögenergiastrofysik. Han 
var under en tid verksam inom IceCube-
projektet, även detta ett experiment med en 
ledande roll av en forskare vid Stockholms 
universitet, Fysikums Per-Olof Hulth. 

Experimentet, som bedrivs vid Sydpolen, 
ska kunna avslöja källorna till de mest ener-
girika partiklarna som träffar jordens yta 
samt försöka att identifiera partiklarna i den 
osynliga materian som tros fylla ett moln 
runt vår galax. n

TexT: Per Larsson
FoTo: oLa hansson

u www.kva.se (Priserna och pristagarna)
u http://kornberg.stanford.edu
 (Kornbergs forskargrupp)

[ Forskning ]

Paneldebatt om EU-forskning
Är EU-forskning bra forskning? Vad 
betyder EU:s satsning på forskning för Sve-
rige? Vad kommer det Europeiska forsk-
ningsrådet (ERC) att betyda för forsk-
ningen? Det var några frågor som debat-
terades i en paneldebatt den 11 oktober i 
Aula Magna. I panelen deltog Carl Bennet, 
industriman; Lena Ek, EU-parlamentsleda-
mot (c); Dan Brändström, VD Riksbankens 
Jubileumsfond samt Carl-Henrik Heldin, 
professor i molekylärbiologi och ledamot 
av ERC. Stockholms universitet var repre-
senterat av Barbara Wohlfarth, professor 
i kvartärgeologi och Dag Broman, profes-
sor och prefekt vid Institutionen för tilläm-
pad miljövetenskap. Moderator var profes-
sor Sven Lidin, prodekan vid Naturveten-
skapliga fakulteten.

Carl Bennet berättade att näringslivet har 
stort intresse av att delta i EU-forskningspro-
jekt. Generellt är man positiv till EU:s sats-

ningar på att skapa starka forskningsmiljöer 
med tillräcklig kritisk massa för att möta 
konkurrensen från USA och Asien.

Carl-Henrik Heldin, Barbara Wohlfarth 
och Dag Broman, alla med erfarenhet av 
EU-finansierade forskningsprojekt, var till 
en början negativt inställda till att delta i 
EU-projekt. De ansåg projekten vara för 
styrda, byråkratiska och illa passande för 
grundforskning. Till stor del kvarstår deras 
synpunkter på den administrativa belast-
ningen, men alla tre lyfte också fram posi-
tiva aspekter med EU-finansierad forskning; 
den ger bra erfarenhet av att arbeta interna-
tionellt, skapar nätverk och ger värdefulla 
kontakter. Dock efterlyste man fortsatt för-
enklingsarbete inom EU. Lena Ek vittnade 
om att man inom EU-parlamentet är med-
veten om att administrationen behöver för-
enklas och att man arbetar mycket med för-
enklingsarbetet.

Dan Brändström önskade fler svenska koor-
dinatorer av EU-projekt och sade sig vara 
övertygad om att Sverige skulle kunna ta 
hem mer forskningsmedel från EU.

Enigheten var stor inom panelen om att 
det krävs en samlad nationell strategi för att 
Sverige ska öka sitt deltagande i EU-forsk-
ningen. Dan Brändström menade att Sverige 
också måste satsa mer pengar på forskning 
och öka engagemanget bland allmänheten i 
forskningsfrågor. Lena Ek efterlyste svenska 
forskningsaktörer i den politiska debatten 
och sa att hon som EU-parlamentsledamot 
idag har mer kontakt med japansk industri 
än med svenska forskningsföreträdare.

Paneldebatten arrangerades av Forsk-
ningsservice med ekonomiskt stöd av Kom-
mittén för EU-debatt. n

TexT: MikaeL GröninG

Karl-Magnus Larsson



10

[ Forskning ]

Kemiska dockskåp i nanostorlek  
får mångmiljonstöd
Ihåliga kristaller som har avancerade egenskaper 
i kemiska reaktioner. Det är grunden för ett nytt 
forskningscentrum vid Stockholms universitet. Kemister 
från olika ämnesområden samarbetar med företag 
som hoppas att de smarta kristallerna erbjuder både 
billigare och bättre industriprocesser. 

Zeoliter är det exotiskt klingande nam-
net på de små kristallerna. Definitionen är 
att de har hålrum där mindre molekyler 
kan fångas in och fås att reagera på olika 
sätt. Xiaodong Zou är professor i struktur-
kemi och ska leda ett nytt så kallat Berze-
lii Centra med stöd av Vinnova och Veten-
skapsrådet. 

– Nu måste vi sätta full fart direkt – de 
första pengarna kommer i oktober och vi 
behöver sätta ihop en styrelse och skriva 
industriavtal med olika partners. 

Som en av de mest framstående forskarna 
i världen inom området bygger Xiaodong 
Zou superporösa zeoliter och hennes grupp 

− Kristallerna är som små byggnader. Vi 
kan styra vilka ämnen som ska komma in, 
utifrån deras storlek, laddning och form – 
och vad som händer med ämnet inne i zeo-
liten. Våra ”nanodockskåp” kan bli lager 
där ämnen ska fastna eller fabriker som 
tillverkar något. 

Minskad miljöbelastning
Användningsområdena för specialdesig-
nande zeoliter är stort. Forskningen i cen-
tret som ska heta EXSELENT sker i samver-
kan med näringslivet. På sikt ses olika kom-
mersiella tillämpningar, förklarar Neil Cru-
ise vid kemiföretaget Perstorp som tillsam-
mans med bland annat AstraZeneca ingår 
i centret.

– Vår tillverkning av specialkemikalier 
kan bli både snabbare och billigare. Zeo-
literna är till skillnad från dagens katalysa-
torer ett fast ämne som lätt går att filtrera 
bort efter reaktionen. Zeoliterna går dess-
utom att återanvända många gånger och 
belastar miljön mindre än dagens kemika-
lier.  

EXSELENT utsågs i hård konkurrens till 
ett av fyra nationella Berzelii Centra och får 
tio miljoner kronor årligen fram till 2017. 
Med kompletterande stöd från industriella 
partners rör det sig om totalt 170 miljoner 
kronor under perioden. Xiaodong Zou räk-
nar nu med att nyanställa 15 personer och 
att forskningen kan ta rejäl fart. 

– Det är intressant att kristallerna har så 
många olika tillämpningar. Men jag tycker 
också om att de är så vackra.

Längs väggarna i den långa korridoren 
där hon arbetar vid Arrheniuslaboratoriet 
sitter mängder av bilder av kristaller. De 
påminner om kalejdoskopbilder med sina 
komplexa och återkommande mönster.

Inom EXSELENT ingår flera andra fors-
kargrupper vid universitetet, bland annat 
strukturkemister som håller på med mate-
rial som har större håligheter och till exem-
pel kan fånga in proteiner och andra bio-
logiska molekyler. Även organiska kemister 
bidrar med kunskap om hur hålrummen i 
zeoliterna måste se ut för att bara släppa in 
”rätt” kemikalie. 

Forskare vid Stockholms universitet del-
tar även i ytterligare ett av de fyra Berzelii 
Centra som nu upprättas. Det är Stockholm 
Brain Institute vid Karolinska institutet 
med forskargrupper ledda av Lars-Göran 
Nilsson (psykologi) och Anders Lansner 
(datalogi). n

TexT: andreas niLsson
FoTo: orasis FoTo/MÅ

har framställt fyrtio olika kristaller, varav 
några är helt nya typer av zeoliter. Genom 
att använda små molekyler som mallar kan 
de få kristallerna att forma sig till väldefini-
erade hålrum.

Zeoliter är mycket heta internationellt 
och används bland annat som katalysatorer 
i raffinaderier för att bryta ned tjockolja. 
De finns också i tvättmedel där de fångar 
in metaller och motverkar hårt vatten. Att 
lagra vätgas i framtidens energisystem är en 
kommande användning.

De zeoliter Xiaodong Zou bygger är 
nästan alla i germaniumoxid. Strukturen 
går att modifiera hur mycket som helst. 

Mer miljövänliga tillverkningsprocesser är ett av användningsområdena för de  
zeoliter Xiaodong Zou arbetar med.
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Utlysning för framtida 
forskningsledare
Stiftelsen för Strategisk forskning 
utlyser medel för Framtidens forsk-
ningsledare för ansökan senast den 
28 november 2006. Utlysningen är 
riktad till yngre framstående fors-
kare som har förutsättningar för och 
intresse av att bli den nya genera-
tionen av forskningsledare i Sverige 
inom högskola eller näringsliv. Stif-
telsen prioriterar ansökningar inom 
fyra områden: Biotechnology, drug 
discovery and development, bioengi-
neering; Systems, information and 
communication technologies; Mate-
rial development och Manufacturing 
technologies. Totalt avser stiftelsen 
att fördela 170 miljoner kr till 20 
anslagsmottagare. Utlysningen är 
öppen för yngre forskare från Sverige 
och andra länder.

u www.stratresearch.se

[ Forskning ]

Ny forskarskola i  
estetiska vetenskaper
Vid årsskiftet startar en forskarskola i 
estetiska vetenskaper vid Stockholms uni-
versitet. Humanistiska fakulteten står 
bakom forskarskolan tillsammans med ett 
antal humanistiska institutioner.

Den 16 oktober var sista ansöknings-
dag till de 10 till 12 doktorandanställ- 
ningar som utlystes i en första omgång.  Om 
ett år ska ytterligare doktorandplatser ut-
lysas så att det totalt blir 20 nya doktorander. 
De ämnen som främst berörs är filmveten-
skap, filosofi, idéhistoria, konstvetenskap, 
litteraturvetenskap, musikvetenskap, teater- 
och dansvetenskap samt estetiska inriktnin-
gar i språk- och historieämnena.

Om intresse finns hos doktorander vid 
andra lärosäten att ansluta sig till forskar-
skolan ska den möjligheten finnas, men då 
får det lärosätet stå för finansieringen.

Willmar Sauter, professor i teatervetenskap 
och ordförande i styrgruppen för forskarsko-
lan, understryker möjligheterna att arbeta 
tvärs över de estetiska vetenskaperna.

− Därmed öppnas möjligheterna att hitta 
fram till och bruka gemensamheter och 
gemensamma intressen, inte minst på det 
teoretiska området. n

TexT: Per Larsson

Sök EURYI 
Awards 

Stockholms 
universitet får mest 
inom hum-sam
Stockholms universitet är det lärosäte som 
får mest pengar– och flest projektbidrag 
– när Vetenskapsrådet fördelar 2007 års 
projektbidrag inom humaniora och sam-
hällsvetenskap. 1039 ansökningar kom 
in vid utlysningen i april och av dessa 
beviljades 111. 23 av de ansökningar som 
beviljats är från forskare vid Stockholms 
universitet. Totalt delas drygt 182 mil-
joner ut i projektbidrag. Av dessa går 35 
miljoner, eller 19 procent, till Stockholms 
universitet. 

Av de fyra långsiktiga stöd till ledande 
forskare som delas ut går även ett till 
Stockholms universitet. Det är professor 
Mats Widgren vid Kulturgeografiska  
institutionen som får stöd för projektet 
”Landskapshistoria i globalt perspektiv”.

u http://vrproj.vr.se

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

14/11 Förhistorisk mat och matkultur
 Professor Kerstin Lidén

Läs om kommande caféer: 
www.su.se/anstalld

Forskningsråd i 15 europeiska länder 
utlyser nu det prestigefyllda forsknings- 
bidraget European Young Investigator 
(EURYI ) Awards. Bidraget är på 1 miljon 
euro och delas ut till unga, excellenta  
forskare från hela världen inom alla 
ämnesområden. Syftet är att göra det  
möjligt för dessa att bygga upp egna  
forskargrupper vid institutioner i Europa. 
Behörig att söka är forskare som dispute-
rat för mellan två och åtta år sedan. Sista 
ansökningsdag är den 30 november 2006.  
EURYI Awards har instiftats av European 
Heads of Research Councils, EURO-
HORCs, som är en sammanslutning av 
chefer vid europeiska forskningsråd, i  
samarbete med European Science Founda-
tion, ESF.

u www.vr.se/EURYI
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[ Samverkan ]

Under första halvåret 2006 förekom 
Stockholms universitet i medierna minst  
1 681 gånger, vilket motsvarar nio gånger 
per dag. Här presenteras några av alla 
de forskningsresultat och händelser vid 
universitetet som givit mest uppmärksamhet  
i media under perioden januari–juni.

Stockholms universitet syns i media

• En stor donation till det nya ämnet modevetenskap är en 
av de händelser som fått allra mest mediauppmärksam-
het under första halvåret 2006. Familjen Erling Perssons  
stiftelse, med medel från klädkedjan H&M, beslutade i janu-
ari att skänka 30 miljoner kronor till universitetet. Det inne-
bär att modevetenskap blir ett självständigt ämne vid Stock-
holms universitet från och med hösten 2006. I stort sett alla 
medier rapporterade om nyheten i januari, och intresset har 
fortsatt under året med bland annat artiklar i Metro och 
Damernas värld. 

• Thomas Helleday och hans kolleger vid Institutionen för 
genetik, mikrobiologi och toxikologi upptäckte varför en 
genetisk variation ger upphov till förhöjd cancerrisk. Resul-
taten publicerades i mars i tidskriften Human Molecular 
Genetics och omnämndes i bland annat Stockholm City och 
andra lokalmedier. 

• En artikelserie om Arktis klimathistoria i tidskriften Nature 
gav eko i brittiska BBC. Bakom artiklarna stod en internatio-
nell forskargrupp med bland andra Jan Backman, professor i 
allmän och historisk geologi samt Martin Jakobsson, docent 
i marin geologi och geofysik. 

• Lupita Svensson kom i slutet av maj med en avhandling som 
visade att ålder, brott och etnicitet styr om unga får vård eller 
straff. Några dagar efter hennes disputation fick resultaten 
stort genomslag i bland annat SVT, Sveriges Radio och TT. 
(Läs mer om Lupita på sidan 14.)

• Rektor Kåre Bremer intervjuades i juni av TV4 Stockholm 
om beslutet att ge extra medel till kvinnliga forskare för att 
de ska kunna meritera sig för professurer. 

• En studie från CHESS, Centre for Health Equity Studies, 
visade att människor som bor i socialt och ekonomiskt 
svaga områden löper större risk att drabbas av hjärtinfarkt. 
Resultaten publicerades i tidskriften Epidemiology i febru-
ari och kommenterades i både Svenska Dagbladet och Sve-
riges Radio. 
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10-i-topplista över de universitetsmedarbetare som förekom 
mest i medierna under första halvåret 2006.

Namn Institution Antal förekomster
1. Jerzy Sarnecki Kriminologi 79
2. Christian Diesen Juridik 73
3. Kåre Bremer Rektor 71
4. Tommy Möller Statsvetenskap 53
5. Lupita Svensson Socialt arbete 52
6. Mats Ramstedt SoRAD 48
7. Madeleine Leijonhufvud Juridik 42
8. Said Mahmoodi Juridik 38
9. Carl Folke CTM 35 
10. Sven Å Christiansson Psykologi 32

De tio mest förekommande institutioner/centra/motsvarande  
under perioden av totalt 1 280 registrerade förekomster. 

Institution/centrum/motsv  Antal
1. Juridik (Juridicum)  215
2. Statsvetenskap  122
3. Kriminologi  99
4. Socialvetenskaplig alkohol- och 
 drogforskning (SoRAD)  88
5. Psykologi  72
6. Socialt arbete - Socialhögskolan 66
7. Etnologi, genusstudier och religionshistoria 53
8. Tvärvetenskaplig miljöforskning (CTM) 46
9. Nationalekonomi   38
10. Företagsekonomi  37

Underlaget består av tidningsartiklar och etermedieinslag ur svensk dags-
press och fackpress där Stockholms universitet omnämns under första halvåret 
2006. Urvalet bygger på flera mediebevakningstjänsters bevakning av medi-
ers webbplatser samt viss manuell bevakning av svenska tryckta medier, webb 
och etermedia. Underlaget är därmed inte heltäckande.
Enheten för kommunikation och samverkan har gjort sammanställningen.

Stockholms universitet syns i media

1�

• Under sommaren fick Stockholms universitet uppmärksam-
het i media sedan miljöforskningsstiftelsen Mistra beslutat 
att finansiera ett nytt internationellt institut för forskning 
om hållbar utveckling vid universitetet med 205 miljoner 
kronor. Nyheten resulterade i en flitigt citerad TT-artikel 
samt inslag i bland annat Vetenskapsradion, Radio Stock-
holm och SVT. 

• En presslunch organiserad av Sektionen för geo- och miljö- 
vetenskaper i april gav uppmärksamhet i bland annat 
Svenska Dagbladet, TT samt Forskning & Framsteg.  
Vid presslunchen presenterades resultaten i en artikel i tid-
skriften Science, skriven av bland andra Hans-Christen 
Hansson vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap. 
Artikeln handlade om att barrskogen är ett naturligt system 
med förmåga att skapa egna partiklar.

• Reginautredningen, om en ny utbildningsvetenskaplig 
fakultet vid Stockholms universitet, uppmärksammades av 
Svenska Dagbladet och Stockholm City. 

TexTer: henrik LundsTröM
FoTo: orasis FoTo/MÅ



1�

[ Samverkan ]

I centrum för medias intressen
Universitetets forskare ger sig allt oftare in i den offentliga debatten. Det är en av 
slutsatserna i Stockholms universitets mediesammanställning för första halvåret 2006. 

direktsänd radiodebatt och ett bandat radio-
inslag. Avhandlingen uppmärksammades så 
småningom även i Norge och Danmark. 

Fortfarande får hon påringningar om 
sin avhandling, ”Häktad eller omedelbart 
omhändertagen – en studie om akuta fri-
hetsberövanden av unga lagöverträdare”. 
Bland annat visar avhandlingen att den 
etniska bakgrunden spelar roll, ungdomar 
med utländsk bakgrund häktas oftare än 
andra. Åtminstone var det vad de flesta jour-
nalister valde att uppmärksamma.

– Det är många andra resultat som fått 
stå i skymundan, men det får man ta. Jag är 
glad att flera års arbete får så mycket upp-
märksamhet. 

Någon medieträning har hon aldrig fått, 
men hennes tid som föreläsare ser hon som 
värdefull. 

− Där har jag övat att möta människor jag 
inte känner och att formulera mig i ord. 

Uppmärksamheten i medierna bidrog till 
att opponenten under disputationen ställde 
frågan om vilket ansvar en forskare har för 
sina resultat. 

− Media har inte samma ansvar som 
forskningen att se helheter. Om jag blir fel-
citerad ska jag själv kunna bemöta felaktig-
heterna. 

Det har hänt att Lupita Svensson blivit felci-
terad och hon anser att resultat några gånger 
blivit feltolkade. Men i stort är Lupita Svens-
son nöjd med hur hennes arbete mottagits.

Idag utbildar hon socionomer vid Ersta 
Sköndal högskola och söker pengar för en 
uppföljande studie. Även framöver kommer 
hon att försöka använda media för att föra 
ut sina resultat.

− En av mina viktigaste idéer är att föra ut 
min forskning även till dem som inte har rätt 
kompetens eller förkunskap och då är media 
väldigt bra, säger Lupita Svensson.

Kvinnor mer efterfrågade
Mediesammanställningen summerar hur, 
när och var Stockholms universitet förekom-
mer i dagstidningar, fackpress och eterme-
dia under perioden januari-juni 2006. Enligt 
sammanställningen förekom Lupita Svens-
son 52 gånger i svenska media, bara i juni. 
Det innebar att hon var den mest uppmärk-
sammade kvinnliga forskaren vid Stock-
holms universitet under första halvåret.

Fortfarande dominerar männen press-
klippen. Mest uppmärksammad var krimi-
nologen Jerzy Sarnecki. Men kvinnor har 
blivit allt mer efterfrågade, berättar press-
chef Maria Erlandsson.

− Många journalister som ringer frågar 
uttryckligen efter kvinnliga forskare.

En liknande mediesammanställning 
genomfördes 2004. Jämförelser mellan 
då och nu är svåra att göra, bland annat 
eftersom mediebevakningen intensifierats. 
Utifrån den aktuella sammanställningen 
kan man ändå dra slutsatsen att antalet 
debattinlägg ökar. Under hela 2004 publi-
cerades 53 debattinlägg mot 52 för första 
halvåret 2006. 

− En anledning är förmodligen valet. 
Det trappade upp debattnivån redan under 
våren. Kanske har också bloggar gjort ste-
get mindre att ge sig in i debatten och tycka, 
säger Maria Erlandsson. n

TexT: henrik LundsTröM
FoTo: orasis FoTo/MÅ

På listan över de forskare som uppmärk-
sammats mest i media återfinns Lupita 
Svensson. I slutet av maj var Lupita Svens-
son doktorand vid Institutionen för socialt 
arbete - Socialhögskolan och förberedde 
sin disputation någon vecka senare. Lupita 
visste att hennes avhandling innehöll resul-
tat som kunde väcka debatt. Därför tog 
hon hjälp av universitetets presschef Maria 
Erlandsson för att formulera ett pressmed-
delande. Men inget hände. 

– Jag blev faktiskt lite besviken. Jag hade 
ett aktuellt ämne och bra resultat, säger 
Lupita Svensson.

Men så hörde en journalist från Göte-
borgs-Posten av sig och skrev en kort artikel. 
När tidningen kom ut, ett par dagar efter 
pressmeddelandet, drog det berömda medie- 
drevet igång. 

– Jag blev helt nerringd. Det började 
redan klockan sex på morgonen när Ekot 
väckte mig och ville att jag skulle göra en 
telefonintervju. 

Strax efter Ekot ringde både TV4 och 
SVT.

– Då slog jag på teven och insåg att min 
avhandling var förstanyhet. 

Sammanlagt hann Lupita Svensson med 
tio intervjuer under dagen, inklusive en 

Tio intervjuer, inklusive en direktsänd radiodebatt, väntade Lupita Svensson den dag 
media ”kastade sig över” hennes avhandling om unga lagöverträdare.



Svensk premiär för Lingolympiaden

Forskningscaféer i Kulturhuset

Den 10 oktober avgjordes den svenska  
Lingvistikolympiaden (eller Lingolympia-
den i kortform) för första gången, och det 
vid Stockholms universitet. Tävlingen är till 
för gymnasieelever som tycker att språk är 
roligt och utmanande. På tävlingens hem-
sida beskrivs en lingvistikolympiad som ”en 
upptäcktsresa, där man bereds en möjlig-
het att klura ut logiken i språkliga företeel-
ser, både i sitt eget språk, men framför allt 
i språk som man ofta inte ens hört talats 
om tidigare”. Tävlingen förutsätter inga sär-

skilda språkkunskaper. Huvudsaken är att 
man gillar att lösa problem och att man är 
nyfiken i största allmänhet.

Sexton lag med sammanlagt 48 gymna-
sieelever ställde upp. Segrade gjorde ett lag 
från Kungsholmens gymnasium. De fyra 
killarna i laget fick ett presentkort på 1 000 
kronor efter att bland annat ha klurat ut hie-
roglyfer på det utdöda språket luviska och 
löst matteproblem på indonesiska. 

Lingvistikolympiader för skolelever star-
tades 1965 i Moskva och har sedan dess 

pågått där nästan utan avbrott i fyra decen-
nier. Traditionen har sedan spridit sig till 
andra städer och andra länder. Det före-
kommer numera också internationella ling-
vistikolympiader. 

Bakom arrangemanget vid Stockholms 
universitet står Institutionen för ling-
vistik och Förbundet Unga forskares 
Stockholmsdistrikt. n

TexT: Per Larsson

u www.lingolympiad.org

Stockholms Akademiska Forum (StAF) ord-
nar under hösten flera vetenskapscaféer i 
sina lokaler i Kulturhuset. Den 17 november 
17-19 anordnas nästa café. Temat är ännu 
inte riktigt klart men ett aktuellt ämne ut-
lovas. Fredag den 8 december, samma tid, är 
temat ”Har freden en chans? Aktuell freds- 

och konfliktsforskning, Nobels Fredspris 
och dess användning”.  Arrangemanget är 
ett samarbete med Nobelmuseet. 

uwww.stockholmsakademiskaforum.se

[ Samverkan ]
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Vinnovaansökan för samverkan

Fullständigt program: 
www.su.se/oppnaforelasningar

�/11  Blatte betyder kompis för mig!
 Om maskulinitet och språk i en 
 högstadieskola
 Forskningsassistent Rickard Jonsson,  
 internationell migration och etniska relationer.

1�/11  Import genusordning?
 Om genus och etnicitet
 Docent och universitetslektor Gunilla Bjerén,  
 genusstudier.

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.

I början av oktober lämnade Stockholms 
universitet in en ansökan till Vinnova om 
stöd inom ramen för Nyckelaktörsprogram-
met. Syftet med ansökan är att bygga ett 
stödsystem åt forskare som bland annat är 
intresserade av att kommersialisera och nyt-
tiggöra kunskaper vid lärosäten. 

Universitetet ansöker om totalt 42 miljo-
ner kronor hos Vinnova för satsningar inom 
området fram till och med 2014. Dessutom 
budgeteras en egen finansiering på närmare 
19 miljoner och drygt 20 miljoner från andra 
externa finansiärer som Innovationsbron 
och EU:s strukturfond.

I ansökan anges fyra huvudområden där 
samverkan ska stärkas. Det är kunskapsut-
byte med företag och offentliga institutio-
ner, kommersialisering av forskning, utveck-
ling av uppdragsutbildningen och populari-
sering av forskning för media och allmän-
het. Inom dessa områden har satts upp mål 

som ska uppnås till 2014. Ett par exempel 
är minst fem nya samarbetsprojekt med 
näringsliv och myndigheter årligen samt en 
fördubbling av uppdragsutbildningen.

Bland de nya aktiviteter som beskrivs i 
projektplanen finns ett program för akade-
miskt entreprenörskap, ett mentorprogram 
och en så kallad inkubator för att utveckla 
företagsidéer med inriktning på bland annat 
tjänstesektorn. Betydelsen av att stärka 
befintliga samarbeten lyfts även fram, till 
exempel Venture Cup. Flera nya samarbe-
ten är även aktuella, som Stockholm School 
of Entrepreneurship och ISIS Innovation i 
Oxford.

Vinnova har fått in 20 ansökningar. 
Beslut om vilka som får del av Nyckel- 
aktörsprogrammet är att vänta i början av 
2007. n

TexT: Per Larsson



16

[ Arbetsplats ]

Vision och mål samlade i  
långsiktiga planen
Nu har Stockholms universitet en ny långsiktig plan för verksamheten. I början 
av september antog universitetsstyrelsen det dokument som ska vara styrande 
för verksamheten under perioden 2007 till 2011. I planen har alla övergripande 
verksamhetsmål för Stockholms universitet samlats.

Utgångspunkten för de mål som satts 
upp är universitetets vision: ”År 2015 skall 
utbildning och forskning vid flertalet av uni-
versitetets institutioner och enheter inta en 
nationellt ledande och internationellt fram-
stående ställning”. 

Inom fem fokusområden definieras sam-
manlagt 19 övergripande mål för de när-
maste fem åren (se ruta). Inom varje huvud-
område finns ett antal övergripande mål. 
Dessa bryts ned i delmål, till exempel under 
det övergripande målet Bolognaprocessen 
står att universitetet ska erhålla ECTS-ack-
reditering.

Den långsiktiga planen kompletteras 
av en årlig verksamhetsplan. Hösten 2005 
togs årets plan och vid universitetsstyrel-
sens sammanträde i november tas planen 
för 2007. I den årliga verksamhetsplanen 
presenteras de mest prioriterade målen från 
den långsiktiga planen. Dekaner och prefek-

ter har sedan det direkta ansvaret för att de 
olika målen uppnås. En uppföljning av om 
målen uppnåtts ska även göras varje år.

− Genom att samla visioner och mål för 
verksamheten på ett ställe bör det bli enk-
lare för prefekter och andra chefer att få stöd 
i sitt planeringsarbete. Samtidigt underlät-
tar det för kvalitetsarbete och verksamhets-
uppföljning, säger rektor Kåre Bremer.

Kvalitetsarbete, internationalisering, pro-
filering, Bolognaanpassning och jämförbar-
het är begrepp som är återkommande i den 
långsiktiga planen. I planen konstateras att 
samverkan med näringslivet och kommer-
sialisering historiskt sett varit eftersatta vid 
universitetet. Därför är ett av de övergri-
pande målen att öka dessa insatser.

Universitetets näringslivschef Thomas 
Arctaedius tycker att det är bra och stimu-
lerande att samverkansområdet lyfts fram. 

− Framför allt är det en mycket tydlig 

och bra signal till personer och organisa-
tioner utanför Stockholms universitet att 
ledningen här tar frågorna på allvar och är 
beredd att satsa. Vi är väldigt beroende av 
extern finansiering och för de externa finan-
siärerna är det viktigt att veta att ledningen 
står bakom det vi vill göra.

Nödvändigt att fokusera
Catarina Ericson-Roos, chef för universi-
tetsbiblioteket säger att planen är ”alldeles 
utmärkt”:

− Det är nödvändigt att fokusera, det går 
inte att göra allt, och det här dokumentet 
förtydligar. Jag är också glad över att de 
uppgifter på biblioteket som är en del av 
både forskning och undervisning finns med 
(till exempel mål för elektronisk publicering 
och för informationshantering).

Naturvetenskapliga fakultetens dekanus 
Stefan Nordlund ser den långsiktiga planen 
som en riktningsvisare för universitetet och 
ett sätt att lyfta fram de områden som är cen-
trala för att Stockholms universitet ska vara 
ledande inom forskning och utbildning. 

− Den långsiktiga planen tillsammans 
med de årliga verksamhetsplanerna möjlig-
gör en gemensam fokusering i verksamhe-
ten, men det är minst lika viktigt att det vid 
fakulteter och institutioner genomförs lång-
siktig planering för den framtida verksam-
heten. n

TexT: Per Larsson
FoTo: orasis FoTo/MÅ

Universitetets långsiktiga plan hittar du 
på www.su.se under Anställd, gå sedan 
vidare till ”Regler, avtal och styrdoku-
ment” i vänstermenyn och klicka på 
”Verksamhetsstyrning och uppföljning”.  
Efter att beslut tas i början av november 
om verksamhetsplanen för 2007 kommer 
även den att läggas ut på samma plats.

Fler namnteckningar i Aula Magna? Internationellt framstående forskning är en del 
i universitetets vision.
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Nytt städavtal ställer 
högre krav

Områden med uppsatta  
mål under universitetets fem 
fokusområden:

Utbildning: 
· Kvalitet i utbildningen på  
 grundnivå och avancerad nivå 
· Bolognaprocessen 
· Internationalisering

Forskning: 
· Kvalitet i forskning och utbildning  
 på forskarnivå
· Internationalisering

Samverkan och samarbete: 
· Profilering
· Forskning och övriga samhället
· Forskningssamverkan
· Utbildning och övriga samhället
· Utbildningssamverkan

Studenter och anställda: 
· Arbetsmiljö och studiemiljö
· Jämlikhet och likabehandling
· Jämställdhet 
· Kompetensförsörjning och  
 kompetensutveckling

Ekonomi och infrastruktur: 
· Resursutnyttjandet
· Intäkter
· IT-infrastruktur
· Vetenskaplig informationsförsörjning
· Miljö

Ett antal av de lokalvårdare som arbetat 
hos de entreprenörer som till och med den 
sista oktober har haft avtalen vid universitet 
har fått erbjudande om att fortsätta arbeta 
hos de nya entreprenörerna. Enligt Lennart 
Persson är det ofta mycket vunnet om man 
kan behålla städpersonal som känner loka-
lerna. 

Information om städscheman och kon-
taktuppgifter kommer att förbättras då 
dessa bland annat ska sättas upp på vånings-
planen i samtliga byggnader.

Under etableringen kan eventuella stör-
ningar förekomma i de områden där helt ny 
personal ska introduceras och lära sig hitta 
i lokalerna, säger Lennart Persson. n

 TexT: Per Larsson
FoTo: orasis FoTo/MÅ

Den 1 november trädde de nya lokal-
vårdsavtalen i kraft. Renhållare Näslund 
AB har fått uppdraget att ansvara för lokal-
vården i Allhuset, Aula Magna och Fakul-
tetsklubben. Förenade service AB har upp-
draget i universitetets övriga lokaler, inklu-
sive JMK. Företaget är en del av den dansk-
ägda servicekoncernen Forenede Service och 
uppdraget vid Stockholms universitet blir 
det hittills största uppdraget i Stockholm. 
Fönsterputsavtalen har tillfallit Tomina AB 
och Fervent Cleaning Company.

Universitetet har i upphandlingen ställt 
högre krav på kvalitet, utförande och upp-
följning av lokalvården, säger universitetets 
lokalservicechef Lennart Persson. Det inne-
bär bland annat att för toaletter i offentliga 
utrymmen i Södra husets lågdel samt i uni-
versitetsbiblioteket kan det bli aktuellt med 
städning tre gånger per dag. Vid institutio-
nerna städas toaletterna en gång per dag.

En rejäl grundstädning av bland annat 
golven i Södra husets allmänna ytor kom-
mer dessutom att utföras runt jul och nyår. 
Lokalservices lokalansvariga ska vidare 
göra fler kontroller av hur städningen utförs 
av universitetets lokaler. Tillsammans med 
entreprenörerna ska man dessutom vidare-
utveckla arbetet med att se över och anpassa 
insatsbehov och städfrekvens i de allmänna 
utrymmena.

Med nya avtalet blir det tätare städning 
på toaletterna.

Miljöfondspengar till fortsatt internt miljöarbete
Två institutioner har nu blivit miljödiplo-
merade. Först ut var Institutionen för orga-
nisk kemi. I början av september fick pre-
fekten Per Unger ta emot en miljöcheck på 
10 000 kr från Akademiska Hus och Stock-
holms universitets gemensamma miljöfond. 
En månad senare miljödiplomerades även 
Institutionen för geologi och geokemi. 
Cynthia de Wit, ordförande för Miljö- 
rådet, överlämnade ett miljödiplom och en 
check på 10 000 kronor till prefekt Alas-
dair Skelton samt miljösamordnarna Jenni 
Brink och Johanna Borgendahl. 

Motiveringen för belöningen var att insti-

tutionen visat hur man med enkla medel kan 
skapa utrymme för miljöhänsyn i det var-
dagliga arbetet. Miljöhänsyn har fått en 
naturlig plats i såväl utbildnings- som forsk-
ningssammanhang och när det gäller verk-
samheten i övrigt, inte minst beträffande 
energianvändningen.

Pengarna som delats ut till de två insti-
tutionerna kommer från den miljöfond 
som skapades efter att universitetet och 
Akademiska Hus de senaste tre åren lyck-
ats minska sin energiförbrukning med över 
8 procent. I somras beslutades att pengarna 
i fonden bland annat ska användas till att 

belöna de institutioner som varit mest aktiva 
i sitt miljöarbete. 100 000 kronor har avsatts 
för att belöna de tio första institutionerna 
som blir miljödiplomerade. Varje institu-
tion får 10 000 kronor. Hälften kan använ-
das fritt och hälften ska gå till energibespa-
rande åtgärder. 

Pengar ur miljöfonden ska också avsät-
tas till en kampanj med syfte att uppmuntra 
till energibesparing. 20 000 kronor går till 
den så kallade Energijakten som äger rum i 
november (se sid 21). n

TexT: Jenny LiLL iehöök
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�0 år med data-  
och systemvetenskap
I mitten av 60-talet föreslog en statlig utred-
ning att ämnet administrativ databehand-
ling skulle inrättas på tre platser i landet. 
Ämnet kom att heta informationsbehand-
ling, särskilt den administrativa databe-
handlingens metodik. Den första under-
visningen skedde vid Kungliga Tekniska 
högskolan under 1965 för både ingenjörs-
studenter och studenter vid Stockholms uni-
versitet. Året därpå bildades en institution 
med organisatorisk hemvist både vid Stock-
holms universitet och KTH. Börje Langefors 
var första professorn och den som lanserade 
det svenska ordet ”dator”.

Från och med 1987 är namnet Instituti-
onen för data- och systemvetenskap, DSV. 
Institutionen har funnits på tre olika cam-
pus – först på KTH:s Campus Valhallavägen, 
sedan Frescati för att 1990 flytta till Kista. 
Antalet studenter har sedan starten 25- 
faldigats - det första året tog institutionen in 
70 studenter – numera har man cirka 1 600 
helårsstudenter och tar in cirka 750 nya stu-
denter varje höst.

Den 19 oktober firades 40-årsjubileet i 
Kista under temat ”IT för  människor”. 

TexT: Jannecke schuLMan

u www.dsv.su.se

[ Arbetsplats ]

Starkare sekretesskydd för studenter

Nytt system för kursbenämningar 

Men de bestämmelser som Skatteverket har 
för att hemlighålla vissa uppgifter har hit-
tills inte omfattat lärosätena. För en student 
med skyddad identitet har det inneburit att 
den automatiskt blivit offentlig vid lärosätet 
då studenten registrerats i Ladok. Studenter 
som velat skydda sin identitet har därför 
själva tvingats kontakta Ladokgruppen vid 
respektive lärosäte för att även här få ett 
skydd för identiteten.

Avdelningsdirektör Ingrid Sundberg vid 
Studentbyrån utreder nu på uppdrag av 
Ladok-konsortiet hur man kan hantera sekre-
tess i Ladok. Eventuella ändringar i Ladok 
planeras till nästa år enligt henne. n 

  
TexT: Per Larsson

Nu blir det lättare att förhindra att per-
sonuppgifter kommer ut om studenter med 
skyddad identitet. Den 1 oktober skärptes 
sekretesslagen på flera punkter. Den möj-
lighet till sekretess som hittills gällt för 
uppgifter om en elevs identitet, adress och 
andra uppgifter om personliga förhållanden 
inom bland annat förskola, grundskola och 
gymnasieskola, har nu även utsträckts till 
att gälla inom utbildningsväsendet i övrigt 
samt hos Verket för högskoleservice i verk-
samhet som avser antagning av studenter. 

När studenter börjar vid ett lärosäte i 
Sverige blir de registrerade med bland annat 
adress och personnummer. Dessa uppgifter 
hämtas från Skatteverkets folkbokföring. 

förekommer inom respektive nivå, marke-
ras med en romersk siffra vilken placeras 
efter kursens namn men före nivåangivel-
sen. Till kursbenämningen ska också alltid 
fogas kursens omfattning uttryckt i hög-
skolepoäng (förkortat hp). Exempel: Gamla 
systemet: Historia, grundkurs 20 poäng. 
Nya systemet: Historia I, GN, 30 hp 

De engelska översättningarna av beteck-
ningarna GN och AN blir FC (first cycle) res-
pektive SC (second cycle). n

Förändringarna i högskoleförordningen 
med anledning av införandet av en ny 
utbildnings- och examensstruktur medför 
att ett nytt system behöver införas för att 
benämna kurser. Rektor har därför beslu-
tat om ett nytt system för kursbenämningar 
vid Stockholms universitet:

Kursens nivåklassificering anges med 
beteckningen GN för grundnivån respek-
tive AN för den avancerade nivån. Kursens 
placering i ämnets progression, där sådan 

Internet till universitetets gäster
Aula Magna och i vissa lärosalar.

IT-accesskorten är kostnadsfria och är 
giltiga 24 timmar från det att man loggar 
in första gången. Vid specifika tillfällen kan 
korten dock laddas med upp till 14 dagars 
giltighetstid.

Den som använder Stockholms universi-
tets nät måste i enlighet med SUNET:s regler 
gå att identifiera. Därför är varje kort som 
delas ut personligt. Detta innebär också att 
inloggningsuppgifterna som skrapats fram 
inte får lämnas ut till andra personer.

Institutionen beställer i förväg genom 
kundtjänst ett antal tidsladdade kort. När 
gästen vill använda nätet lämnas ett kort ut 

Sektionen för IT och media har tagit fram 
en lösning för gäster till institutioner och 
organisationer som är i behov av att tillfäl-
ligt nyttja universitetets nät. Som besökare 
på universitetets publika nät krävs behörig-
het i form av användarnamn och lösenord. 
IT och media har hittills löst detta genom att 
ge besökare egna konton i Stockholms uni-
versitets personalkatalog Sukat.

Under oktober har ett nytt system med 
IT-accesskort införts. På kortet får gästen 
själv skrapa fram sina inloggningsuppgifter. 
Dessa ger tillgång både till det trådlösa nätet 
och till de nätverksuttag som kräver inlogg-
ning, publika uttag som bland annat finns i 

av institutionen. Varje kort är numrerat och 
institutionen ansvarar för att hålla reda på 
vem som tagit emot vilket kort.

Institutionen genomför en id-kontroll när 
ett kort delas ut och ansvarar för att gäs-
terna tagit del av gällande föreskrifter för 
användandet av IT-resurser vid Stockholms 
universitet.

Vid behov av ett konto som har en giltig-
hetstid längre än 14 dagar och som ger till-
gång till mer funktionalitet än IT-accesskor-
ten, exempelvis Mitt universitet samt egen 
hemkatalog, kontakta helpdesk@it.su.se n

TexT: soFia andré/iT och Media
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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

[ Annons ]
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Richard Falk, nybliven hedersdoktor 
vid Juridiska fakulteten, föreläste under 
rubriken ”USA har övergivit folkrätten 
efter den 11 september” när han var i 
Stockholm i samband med promotionen.

I media:

Rosa  
Lönneborg, 
doktorand 
i biokemi, 
skriver i 
en debatt-
artikel i 
Stockholms 
Fria Tidning att kvinnor diskrimineras 
inom forskningen.

Madeleine Leijonhufvud, professor i 
straffrätt, undrar i en debattartikel i  
Svenska Dagbladets kulturdel varför det 
är ok att se maffians våld på tv. Vad gör 
tv-serier som Sopranos till långkörare och 
filmer som Gudfadern till odödliga när vi 
annars fasar för ond bråd död?

Åke Bergman, professor i miljökemi, 
figurerar i en artikel i det internationella 
oktobernumret av tidskriften National 
Geographic. Artikeln ”The Pollution 
Within” handlar om miljögifter i män-
niskor. 

Ny chef vid Studentbyrån
Kristina Dembrower, Studentbyråns 
nya chef, började arbeta vid Stockholms 
universitet den 4 september. Hon kommer 

närmast 
från Lärar-
högskolan i 
Stockholm 
där hon var 
chef vid 
Student-
avdelningen.

Peter Honeth ny statssekretare
Statssekreterare hos utbildningsminister 
Lars Leijonborg är Peter Honeth, tidig-
are universitets-
direktör vid Lunds 
universitet och 
departementsråd 
vid utbildnings-
departementet. 
Therese Wall- 
qvister är Leijon-
borgs stabschef. 

Ny enhetschef på departementet
Ann-Caroline Nordström heter den nya 
chefen för universitets- och högskole-
enheten vid utbildningsdepartementet. 
Hon kommer närmast från Högskole-
verket där hon ansvarat för statistik och 
analys. Ann-Caroline har disputerat i 
växtfysio-logi vid Stockholms universitet 
och har  varit utbildningsledare vid Natur-
vetenskapliga fakultetskansliet.

Arne Jarrick blir  
huvudsekreterare

Från 
och med 
årsskiftet 
blir Arne 
Jarrick, 
professor 
i historia 
vid Stock-

holms universitet, huvudsekreterare för 
humaniora och samhällsvetenskap vid 
Vetenskapsrådet på en 75-procentig tjänst. 
Han ersätter Bengt Hansson som återgår 
på heltid till sin professorstjänst vid Lunds 
universitet.

Från Strasbourg till Singapore
Bertil Andersson blir ny provost (vice- 
rektor) vid Nanyang Technological 
University i Singapore. Bertil Anders-
son har sedan 2004 varit chef för ESF, 
European Science Foundation, med säte 
i Strasbourg. Han var tidigare professor i 
biokemi vid Stockholms universitet samt 
sektions- och prodekan vid Naturveten-
skapliga fakulteten. Bertil Andersson har 
även varit rektor vid Linköping univer-
sitet.

Tre nya rådsforskare 
Vetenskapsrådets ämnesråd för natur- 
vetenskap och teknikvetenskap har beslu-
tat att erbjuda rådsforskaranställning till 
sju personer. Tre av dessa är anställda vid 
Stockholms universitet. Det är Christophe 
Clément, forskarassistent i elementar- 
partikelfysik, Mattias Edén forskarassi-
stent i fysikalisk kemi samt Regine Hock 
forskarassistent vid Institutionen för 
naturgeografi och kvartärgeologi.

I korthet:

Rebecca Arnold har anställts som gäst-
professor i modevetenskap, med placering 
vid Filmvetenskapliga institutionen.

Allid Ferrow, doktorand vid Meteorolo-
giska institutionen, har av Svenska geo- 
fysiska föreningen tilldelats priset för 
bästa examensarbete i geofysik år 2005. 

Tom Hagström har anställts som gäst- 
professor i pedagogik.

Maria Sandgren har belönats för årets 
bästa avhandling vid Psykologiska institu-
tionen. Avhandlingen har titeln Becoming 
and being an opera singer: Health,  
personality and skills.

António Lobo Antunes, portugisisk för-
fattare, talade i Aula Magna om sitt för-
fattarskap i samband med invigningen av 
ett portugisiskt språkcentrum vid Stock-
holms universitet den 9 oktober.  

Olof Faxander, VD för SSAB och alumn 
från bland annat Företagsekonomiska 
institutionen, har av Veckans Affärer 
utsetts till Sveriges mäktigaste person 
under 40 år.

Fredrik Reinfeldt, statsminister, är alumn 
vid Stockholms universitet. Han har en 
ekonomexamen härifrån men har även 
läst 70 poäng andra kurser.

Anders Borg, finansminister har även han 
studerat ekonomi samt deltagit i 
forskarutbildningen i nationalekonomi 
vid Stockholms universitet

Moa Dahlin, student vid Juridicum, har 
fått andrapris i Brottsoffermyndighetens 
uppsatstävling ”Brottsoffer i fokus” 
för sin uppsats Samtal med barn som 
brottsoffer.

Anne Banér har disputerat på en avhand-
ling vid Konstvetenskapliga institutionen 
om hur barn framställdes i svensk skämt-
press i slutet av 1800- och början av 1900-
talet. 

Gunilla Lillie Bauer, tidigare informa-
tionsansvarig vid universitetsbiblioteket, 
har börjat som chef för Riksdagsbiblio-
teket.

Angela Nilsson, forskare vid CEIFO vid 
Stockholms universitet, leder ett forsk-
ningsprojekt om mångfald vid Karolinska 
institutet. 
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Vinn på att spara energi!
Mellan den 6 november och den 1 decem-
ber anordnas Energisparjakten av Miljö-
rådet. Slår du av datorn och släcker på 
rummet när du går hem för dagen? I så fall 
kan du vara med i ett lotteri och institu-
tionen i en tävling genom att fylla i det for-
mulär som varje institution och enhet fått. 
Formulären skickas sedan in till Miljö- 
rådet och fina priser såsom mikrovågs-
ugnar, vattenkokare och biobiljetter 
utlovas.

Anledningen till att Miljörådet kan 
anordna en energisparjakt är att rådet 
fått medel ur Akademiska Hus och 
Stockholms universitets gemensamma 
miljöfond. Miljöfonden skapades efter det 
att universitetet tillsammans med Akade-
miska Hus lyckades spara 8 procent energi 
under 3 år.

Om du har frågor, kontakta miljöinfor-
matör Jenny Lilliehöök, jenny.lilliehook@
tb.su.se.

Temadag om breddad  
rekrytering
Onsdag den 22 november klockan  
8.30 -12.00 anordnas en temadag i  
Aula Magna om jämlikhet, likabehand-
ling och breddad rekrytering. Temadagen 
vänder sig till anställda och studenter vid 
Stockholms universitet.
u www.su.se/utbildning/jamlikhet

[ Namn och nytt ]

Mottagning i Stadshuset
Tisdag den 3 oktober anordnades en 
mottagning för utländska gästforskare i 
Stockholms stadshus. Drygt sextio gäst-
forskare vid Stockholms universitet fanns 
bland de 900 gästerna.

Bakom arrangemanget står Stockholms 
stad som bjuder in nyinkomna gästfors-
kare och studenter i Stockholm på en mot-
tagning med buffé vid två tillfällen per år. 
På hösten är det två mottagningar, en för 
inkommande studenter och en för gäst-
forskare och masterstudenter. På våren är 
det en gemensam mottagning för de båda 
kategorierna.

Ny rektorsbänk invigd
Högskoleföreningen har placerat en bänk 
till Gunnar Hoppes minne vid Greens 
villa. Torsdagen den 14 september invig-
des bänken, med bandklippning och tal 
av föreningens ordförande Gustaf Linden-
crona.

Gunnar Hoppe (1914–2005) var profes-
sor i naturgeografi och Stockholms uni-
versitets prorektor 1966–1974 och rektor 
åren 1974–1978.

Stipendier till  
kvinnliga forskare
Elva kvinnliga forskare vid Stockholms 
universitet har fått stipendier ur Anna 
Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse på 
tillsammans knappt 4 miljoner kronor för 
perioden 1 september 2006 till 31 augusti 
2008. Stipendierna delades ut vid en mot-
tagning i Spökslottet den 6 september. 

Vad tycker Sigbrit Franke?
På Högskoleverkets webbplats går det nu 
att läsa aktuella kommentarer från Hög-
skoleverkets chef Sigbrit Franke under vin-
jetten ”Universitetskanslern tycker om…”

u www.hsv.se

Ny krisplan för universitetet
I somras antog rektor en ny kris- och 
katastrofplan för Stockholms universitet. 
Syftet med planen är att skapa handlings-
beredskap för en sammanhållen och tydlig 
krisledning samt att utveckla rutiner för 
insatser vid allvarliga händelser. I planen 
anges bland annat ledningsstrukturen vid 
krislägen.

Varje verksamhetsområde bör även 
upprätta en egen åtgärdsplan för till exem-
pel större bränder, elavbrott, dödsfall, 
gisslandramer eller hot. Det kan för insti-
tutioner/enheter röra sig om att upprätta 
listor med telefonnummer till nyckelperso-
ner samt listor på närmast anhörig. Andra 
exempel är att upprätta en lista på vem 
som gör vad i en krissituation samt göra 
hot- och sårbarhetsanalyser.

För frågor kontakta säkerhetschef  
Lars-Erik Eriksson, lars-erik.eriksson@
sakerhet.su.se. Inom närmaste tiden läggs 
även universitetets krisplan ut på Säker-
hets webbplats.
u www.sakerhet.su.se.

Teater och dans firade 60 år
Teater och dansvetenskapen vid Stock-
holms universitet fyller 60 år. Det upp-
märksammades den 12–14 oktober med 
symposiet ”Playing Politics” i Auditoriet, 
Humanistvillan. Flera välrenommerade 
forskare inom teater- och dansvetenskap 
fanns bland talarna.

Tidigare studenter som bor i Stock-
holmsområdet och som läst minst 40 
poäng teatervetenskap sedan slutet av  
70-talet var också inbjudna. Det kom 
ungefär 50 alumner, både till symposiet 
och till den mottagning som ordnades.

Byst av Elin Wägner
Nu finns även en byst av författaren Elin 
Wägner i Universitetsbiblioteket. Bysten, 
som gjorts av Ylva Lindgren och Jan-Erik 
Björk, invigdes den 6 september.

LÄS FLER NOTISER  uwww.su.se/anstalld
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Försämra inte a-kassan!
Det har knappast undgått någon att alliansregeringen planerar 
att sänka ersättningsnivåerna i a-kassan. I skrivandes stund är den 
exakta utformningen av försämringarna inte klar. En intressant 
fråga i sammanhanget är vilka åtgärder TCO, LO och Saco tänker 
vidta. Jag ställde frågan till var och en av dem via e-mail. LO svarade: 
att de inte kommer att ”lägga sig platt” utan ska ha diskussioner 
om hur de ska agera på bästa sätt mot de aviserade neddragning-
arna. Svaret är helt i linje med Wanja Lundby-Wedins artikel på DN 
Debatt 060922. TCO svarade inte på min förfrågan, men har redan 
inlett protestaktioner. Under rubriken ”aktuellt” på deras hemsida 
kan man läsa att en landsomfattande kampanj med pressträffar och 
torgmöten mot förslagen redan har genomförts. 

Återstår då Saco. Deras kommunikationschef John Ahlmark sva-
rade på mitt e-mail. Saco planerar inga protester rörande a-kassan. 
Detta motiveras med att de har valt att lyfta frågan om inkomstskatt 
och utbildningspolitiken. Vidare så har de länge och framgångsrikt 
slagits för att det skall finnas en god koppling mellan premier till 
socialförsäkringarna och deras utfall. Jag framförde en protest till 
Saco med motiveringen att akademikerarbetslösheten är hög och 
att många akademiker har en svårare situation än personer i andra 
grupper, på grund av ett eller flera studielån som ska betalas trots 
arbetslöshet. Ahlmark svarar att den då tillträdande regeringen har 
angivit att försämringarna i a-kassan är en finansiering av åtgärder 
som delvis går i samma riktning som krav som Saco aktivt fört fram 
i valrörelsen, exempelvis kommande skattesänkningar på arbete. 
Min gissning är dock att det är en kulturfråga som är orsaken till 

[ Insändare ]

att Saco har en avvikande hållning. De har fastnat i gångna tider då 
det fanns gott om arbeten för akademiker och då akademiker var 
överklass. Avslutningsvis undrar Ahlmark om jag har en bättre idé 
om hur skattesänkningarna ska finansieras? 
Ja, det föreligger inte något behov av stora besparingar för när-
varande. Den rådande starka högkonjunkturen ger överskott i sta-
tens finanser. Jag förstår inte att man i ett sådant läge måste ta från 
de svagaste grupperna. Arbetslösheten minskar dessutom redan i 
stort, även om det går långsamt. Om den nya regeringens politik som  
utlovat, leder till ett stort antal nya jobb − vilket jag naturligtvis hop-
pas − löser sig frågan om a-kassans utgifter själv. Det finns redan 
regler enligt vilka man kan stänga av arbetslösa som tackar nej till 
lämpligt arbete. Efter fem månader måste den arbetslösa utvidga sitt 
sökande till att omfatta arbeten som inte motsvarar hennes utbild-
ning och vara beredd att flytta dit där arbetena finns. Försämringar 
i a-kassan har dessutom inte bara betydelse för de arbetslösa. Ökad 
otrygghet kan leda till ett hämmande tryck på lönebildningen. 
Vidare så stannar fler på arbeten där de mår dåligt vilket kan leda 
till ökad ohälsa och sjukskrivningar. Sämre betalningsförmåga för 
arbetslösa kan ha en hämmande inverkan på den starka konjunk-
turen även om detta antagligen upphävs av ökad betalningsförmåga 
hos den arbetande befolkningen på grund av. sänkta skatter. Ökade 
klyftor blir det i alla fall helt säkert. n

Carola Åberg,
Fil.dr Psykologiska institutionen

Spara tid och pengar – skaffa dig bra avtal!

Sektionen för infrastruktur vid stockholms universitet ser till att ditt lager av kontorsmateriel, 

laboratorieutrustning m.m. alltid är välfyllt. du slipper tidsödande beställningsarbete. Vi levererar kostnadsfritt.

behovsanpassade servicepaket av vaktmästartjänster innefattande bl.a. flyttar och montage från 1 199kr/mån.

Intresserad?

kontakta kundservice för mer information: Tfn 16 24 00, kundservice@infrastruktur.su.se  www.infrastruktur.su.se

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

Gör din röst hörd! Skriv en insändare och skicka till SU-Nytt, per.larsson@eks.su.se
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Spåren av Experimentalfältet

Den organiserade lantbruksvetenskapen 
föddes med 1600-talets vetenskapliga revo-
lution. Under hela 1700-talet växte intres-
set för jordbruk i Europa. Även den poli-
tiska makteliten ville gärna framställa sig 
som lyckliga bönder. Svärmeriet för det 
folkliga lantlivet var kanske mindre i Sve-
rige, men fram mot 1800-talets början kom 
odlandet och brytandet av ny jord att ses 
som det kanske främsta uttrycket för fos-
terlandskärlek.

I denna anda lanserade Abraham Niclas 
Edelcrantz tankarna på ett experimen-
talfält, idéer som han fått på sina resor 
på kontinenten. Här skulle det bedrivas 
odlingsförsök och provning av nya växter 
och husdjursraser, växtförädling och labo-
ratorieundersökningar.

Kungliga Svenska Lantbruksakademien 
grundades 1811 under devisen Stundande 
skördar, mödornas lön. Edelcrantz blev den 
förste direktören. År 1816 fick akademien 
överta lägenheten Skeppsbroäng på Norra 
Djurgården för att anlägga ett experimen-
talfält. De cirka 185 hektaren var egentli-
gen långt ifrån idealiska för jordbruk, utan 
bestod av berg, skog och sönderbetad ängs-
mark. Här skulle nu en försöksanläggning 
och ett mönsterjordbruk byggas upp.

Under det första årtiondet kom man att pri-
oritera den vetenskapliga delen, vilket ledde 
till ekonomiska problem för jordbruksdelen. 
Under 1830-talet gjordes en omorganisation 
och den affärsmässiga delen fick ett större 
utrymme. Under andra halvan av 1800-
talet ändrades organisationen igen, och nya 
vetenskapliga avdelningar kom till. I bör-
jan av 1900-talet var det dags igen när sta-
ten och Lantbruksakademien slog ihop sina 
lantbruksförsök i Centralanstalten. När Ull-
tuna lantbrukshögskola kom till 1934 flytta-
des verksamheten successivt över dit. Jord-
bruksavdelningen var den sista att lämna 
Experimentalfältet 1949.

Området stod sedan i princip orört till 
1960-talet när universitetet flyttade ut och 
skapade campus Frescati. Steg för steg revs 
den gamla bebyggelsen, men en del av den 
står ännu kvar. Den mest centrala kanske 
är Experimentalfältets huvudbyggnad, som 
vi nu kallar Bloms hus (ljus byggnad mitt i 
illustrationen). Huset har byggts om och till 
i olika omgångar, och användes bland annat 
till bostäder, frötorkning och kemiskt labo-
ratorium. 

Vid Bloms hus ligger Skära villan, den 
enda kvarvarande av flera byggnader som 
omgav Bloms hus. Skära villan är områdets 

äldsta byggnad med byggnadsår 1817.
Lantbruksakademiens museum, som vi 

numera kallar Lantis (ovan vänster), stod 
klart 1905 och rymde större delen av aka-
demiens samling av jordbruks- och fiskered-
skap. Museet var från början tänkt som en 
modern och pedagogisk utställning, men 
1950 var den fortfarande densamma som 
1905. Särskilt pedagogisk var den inte heller, 
och museet blev aldrig välbesökt. Byggnaden 
skulle egentligen rivas den också, men en 
växande opinion för bevarandet av gamla 
miljöer parad med det nya universitetets 
desperata behov av ett matställe gjorde att 
Lantis ännu står kvar. 

Den som är intresserad av spåren från 
Experimentalfältets dagar kan skaffa 
den lilla skriften Vägvisare till det forna 
Experimentalfältet i Frescati, Stockholms 
universitet. Den finns i en liten upp-
laga på SU-butiken. Om Djurgården i 
stort har mycket skrivits, bland annat 
Djurgården kungens och folkets park av 
Peter Lundevall och Djurgårdsvandringar 
av Björn Hasselblad. n

TexT: Maria ibsén
FoTo: orasis FoTo/MÅ
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[ Profi len: Nils Walberg ]

Han fixar det mesta!
En av de första saker som Nils Walberg 
säger är: ”här gör vi allt mellan himmel 
och jord”. Och jag kan bara instämma. 
Nils och kollegan Leif Bäcklin har klurat 
ut åtskilliga tekniska lösningar på appara-
ter som forskare efterfrågat och som sedan 
förverkligats i Centralverkstadens gamla 
pålitliga svarvar, fräsmaskiner och sågar.

Ingenting verkar vara omöjligt. Men 
Nils Walberg påpekar att de beställningar 
som kommer in inte alltid är så enkla att 
lösa som det först låter när forskarna pre-
senterar dem.

På dörren till kontoret sitter det egen-
händiga bidraget till den filosofiska mate-
matiken, BARA-ekvationen: ”När den 
givna uppgiftens svårighetsgrad hävdas gå 
mot noll tenderar den sanna arbetsinsatsen 
att gå mot oändligheten”.

Centralverkstaden tillhör Meteorolo- 
giska institutionen. År 2000 fick man lämna 
de dåvarande lokalerna när Kemibiblioteket 
skulle flyttas inom Arrheniuslaboratoriet. 
Nils och Leif flyttade till Frescati backe. En 
rostfri plåt på väggen påminner om lokalens 
historia. Plåten har tjänstgjort som obduk-
tionsbord för smådjur i det som en gång 
var obduktionshallen vid Statens veteri- 
närmedicinska anstalt. Senare huserade 
universitetsbibliotekets bokbindare här.

Idag är Nils och Leif ensamma i lokalerna 
med svarvar, sågar och annan utrustning. 

Här finns också modeller och ritning-
ar på en del av allt som de tillverkat. Och 
det är en hel del – mellan himmel och jord. 
Vid vårt besök håller Nils på med ett insug 
för partiklar som ska placeras på en 5000 
meter hög bergstopp i Venezuela. Det är en 
del att fundera på − hur ska värmaren som 
förhindrar isbildning fästas och hur mycket 
blåser det på den höjden?

Att ändra till saker i efterhand är ofta svårt. 
Nils berättar om när han följde med en fors-
kargrupp till Seychellerna. Ett inhyrt ryskt 
spionflygplan skulle göra mätningar på 20 
000 meters höjd men utrustningen funge-
rade inte som man trott. Trots kyla på -60 
grader blev utrustningen överhettad, pro-
blemet löstes men där borde vi ha testat 
innan, konstaterar Nils.

Bland det han är mest stolt över att ha kon-
struerat och tillverkat är ett luftintag till ett 
flygplan av typen Dornier 228. Ritningen 
godkändes och slutprodukten passerade 
även de tyska kontrollmyndigheterna.

Nils ser det som en fördel att ha egna 
verkstäder vid universitetet. Förutom att det 
oftast blir billigare att producera utrusning 
i egen regi så gynnar det forskningen.

− Vi kan hålla oss i forskningsfronten 
om vi själva bygger utrustningen. Om man 
köper från företag är det ofta något som 
utvecklades för kanske fem år sedan.

Ändå tycker han att det ibland känns 
som att vara katten bland hermelinerna. 
Det är svårt att se i redovisningen vad insti-
tutionerna och universitetet tjänar på att 
tillverka mätutrustning i egen regi. 

Det är inte enbart mätutrustning som 
produceras. Tidigare har man på verk-
staden renoverat stolar åt universitets-
biblioteket och under hösten klurat ut ett 
sätt att hindra en kopiator från att ramla 
genom ett golv. Nyligen hjälpte även Nils 
Naturhistoriska riksmuseet med att såga 
itu och polera en kaskelotvalstand.

När jag frågar om han uppfinner saker 
på fritiden säger Nils att det räcker med att 
göra det på jobbet. Men sedan slinker det 
fram att det blev en ny skärbrädehållare till 
köket häromkvällen. n

TexT: Per Larsson
FoTo: orasis FoTo/MÅ
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På gång… 
Makten bakom frivilligheten 
Magnus Boström och Kristina Tamm Hallström, 
SCORE
7 november, Aula Magna

Blatte betyder kompis för mig
Rickard Jonsson, CEIFO
7 november, Aula Magna

Import genusordning? 
Gunilla Bjerén, Centrum för genusstudier
14 november, Aula Magna

Interkulturell pedagogik
Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik
15 november

Prostitution i Sverige 1812-1918
Yvonne Svanström, ekonomhistoriker
29 november, Centrum för genusstudier

Nutidsakademin
Paneldiskussion om hållbar utveckling  
och företags ansvar
5 december, Aula Magna
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