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[ Ledare ]

Efter en lång beredningsprocess med diskussioner i en rad olika fora 
inom vårt universitet har nu universitetsstyrelsen fastställt en långsik-
tig plan för åren 2007–2011 och en verksamhetsplan för år 2007. Jag 
vill säga några ord om planernas grundläggande vision för Stockholms 
universitets framtid: ”År 2015 skall utbildning och forskning vid 
fl ertalet av universitetets institutioner och enheter inta en nationellt 
ledande och internationellt framstående ställning.”
 Målsättningen nationellt ledande och internationellt framstående 
kommer från vårt tidigare profi leringsarbete, då vi identifi erat univer-
sitetets ledande forskningsområden. Profi leringen handlar om att visa 
upp de forskningsområden där vi är nationellt ledande och internatio-
nellt framstående. Visionen innebär att vi ska uppnå denna ställning 
för verksamheten vid fl ertalet av universitetets institutioner och 
enheter.

Med nationellt ledande menar jag att vi med gott samvete ska kunna 
påstå att vi faktiskt är bäst på detta område i Sverige, bättre än våra 
kolleger i Uppsala, Lund och vid andra universitet och högskolor. Med 
internationellt framstående menar jag att vår verksamhet inom områ-
det ska vara internationellt känd, uppmärksammad och uppskattad.

Jag hoppas att vi år 2015 ska kunna säga precis detta om verksam-
heten vid fl ertalet av våra institutioner och enheter. Det är inget oupp-
nåeligt mål, ingen utopi framkastad för att utsmycka vår plan. Det är 
ett fullt realistiskt mål, men det är en bit kvar. Fakulteter och institu-
tioner måste nu ta itu med arbetet att identifi era och aktivt stödja de 
verksamheter som har potentialen att nå denna ställning. 

Det är också nödvändigt att våga ta beslut om avveckling av verk-
samheter som inte har denna potential och lämna sådant till våra 
kolleger vid andra lärosäten. Naturligtvis ska vi ha en bredd i verk-
samheten. Det måste fi nnas utrymme för att pröva och utveckla nya 
verksamheter på väg uppåt. Men vi kan inte syssla med allt och måste 
fokusera på det som är riktigt bra och det som kan bli riktigt bra. 
Våra framgångar med en hel rad bidrag till starka 
forskningsmiljöer inom alla våra fakulteter från 
forskningsråden och en rad forskningsstödjande
stiftelser är ett bevis på styrkan i vår verksam-
het. Med medarbetarnas helhjärtade insatser 
kan vi bli ännu mera framgångsrika. ■

 Kåre Bremer, rektor@su.se

 Läs även rektors blogg: 
 blogs.su.se/kbrem
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I Kina är efterfrågan stor på att få stu-
dera utomlands. Vi har fått massor av för-
frågningar från kinesiska studenter om att 
komma till vår institution. Det säger Sven 
Lidin, professor vid Institutionen för fysika-
lisk kemi, oorganisk kemi och strukturkemi 
(FOOS-kemi). Även om man gärna skulle 
vilja ha fl er utländska studenter och fors-
kare så fi nns det hinder. Resurserna räcker 
inte för att granska och bedöma betyg från 
universitet världen över. Det kan även vara 
praktiska problem som att söka uppehålls-
tillstånd eller svårigheter att få bostad. 

Det svenska examenssystemet ställer 
också till problem då en svensk magister 
inte motsvarar en internationell master. En 
svensk magisterexamen upplevs som oin-
tressant av många utländska studenter, 
något som bidragit till att FOOS-kemi inte 
tidigare marknadsfört sina utbildningar 
internationellt. I stället har man försökt 
locka studenter genom nätverk som institu-
tionens forskare deltar i och genom utländ-
ska forskare och studenter vid institutionen. 
De två kinesiska professorerna vid institu-
tionen har bidragit till att man redan idag 
har knutit fl era kinesiska forskare och stu-
denter till sig. 

Med det nya examenssystemet tror Sven 
Lidin att svenska utbildningar blir mer gång-
bara. I november var han i Kina tillsammans 
med docent Zhijian Shen, FOOS-kemi, och 
Tom Morell vid Forskningsservice. De 
besökte fyra universitet, bland annat i Peking 
och Shanghai, för att undersöka möjlig-
heterna att sluta avtal med kinesiska univer-
sitet om att studenter kommer till Stockholm 
för studier på masternivå. Ambitionen är att 

Möjligheter
 med master
En internationellt jämförbar masterutbildning kan locka fl er utländska 
studenter till Sverige. På fl era håll inom universitetet förbereds hur man 
ska hantera den ökade efterfrågan. FOOS-kemi försöker till exempel att 
etablera avtal med kinesiska universitet.

tre-fyra studenter per år och lärosäte ska stu-
dera vid FOOS-kemi. Blir det som Sven öns-
kar så kommer kinesiska studenter redan till 
hösten. Men han understryker samtidigt att 
det gäller att kunna hantera den extra admi-
nistration det medför. Institutionen måste 
också i god tid kunna presentera utbild-
ningsprogram så kineserna kan planera 
resan och ordna uppehållstillstånd.

− Jag tror det här är något som kan stärka 
vår utbildning och öka söktrycket. Är det 
här livskraftigt kan det fungera som en dörr-
öppnare och utnyttjas för större samarbe-

ten. Jag hoppas att det här sprider sig inom 
hela fakulteten, säger Sven Lidin.

I våras besökte han Kina tillsammans 
med företrädare för några andra lärosäten. 
En av erfarenheterna från den resan är att 
det fi nns intresse i Kina att plocka ut expert-
program vid utländska universitet som man 
kan skicka studenter till, och i vissa fall 
även fi nansiera studenterna. Lärosätena i 
Mälardalen har under fl era år fört diskus-
sioner om att gemensamt marknadsföra sina 
utbildningar i Kina. 

− Det skulle inte behöva innebära att vi 

[ Tema: Mitt i Bolognaprocessen ]

På en allt mer internationaliserad utbildningsmarknad blir det än viktigare med 
marknadsföring.
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konkurrerar utan skulle kunna visa att vi 
kompletterar varandra. Jag tror det är bra 
om vi kan erbjuda ett samlat block av utbild-
ningar, säger Sven.

Flera svenska lärosäten har redan långt 
framskridna planer på att erbjuda utbild-
ningar i länder som Kina, Indien och 
Pakistan. Nyligen gick en förfrågan ut till 
svenska universitet och högskolor från 
Sveriges generalkonsulat i Shanghai om 
intresse för en samlad satsning på att mark-
nadsföra svenska masters- och doktorand-
utbildningar i Kina i form av en roadshow 
(turné) till framstående kinesiska univer-
sitet.

Stort intresse för pedagogik
Inom Samhällsvetenskapliga fakulteten 
ska cirka två tredjedelar av de 30 master-
programmen ges på engelska. Ett ges av 
avdelningen för internationell och jämfö-
rande pedagogik vid Pedagogiska institutio-
nen. Inom ämnet fi nns ett stort antal utby-
ten med utländska lärosäten och man har 
alltid haft undervisning och utbildningar på 
engelska. Varje år studerar många utländ-
ska studenter där och efterfrågan på plat-
serna är stor. Föreståndaren, professor Hol-
ger Daun, tror att utbildningarna nu kan bli 
än mer attraktiva och att det blir mer kva-
lifi cerade sökande när det är en riktig mas-
terexamen man kan erbjuda. Han oroar sig 
dock för att eventuella framtida studieavgif-
ter (se sidan 7) gör att färre icke-europeiska 
studenter söker sig till utbildningarna.

Naturvetenskapliga fakulteten har beslutat 
att alla masterprogram ska kunna ges på 
engelska om efterfrågan fi nns och dessa har 
därför både ett svenskt och engelskt namn. 
Under våren ska alla kursplaner översät-
tas och läggas ut på fakultetens webbplats. 
Däremot har inget beslut tagits vid fakulte-
ten om internationell marknadsföring. För-
utom universitetets och fakultetens engelsk-
språkiga webbsidor är det via webbplatsen 
www.masterofscience.se som utbildningar 
marknadsförs på nätet. Det är en webbplats 
som startats gemensamt av de sex stora 
svenska universiteten med naturvetenskap-
liga fakulteter.

Fakulteten planerar att ta fram infor-
mationsbroschyrer som ska gå till utländ-
ska forskare och studenter som de kan ta 
med sig hem. Annars är det främst existe-
rande kontaktnät som används för att locka 
utländska studenter.

Ulla Hammarstrand som är utbildnings-
ledare vid Naturvetenskapliga fakultets-
kansliet tror att det kommer fl er utländska 
studenter de närmaste åren. Då främst från 
Kina och östra Europa.

− Jag tror att vi är attraktiva både som
forsknings- och undervisningspart. Bra mas-
terutbildningar kan dessutom ge våra stu-
denter större möjligheter på den internatio-
nella arbetsmarknaden.

Vid Institutionen för biologisk grund-
utbildning (BIG) är majoriteten av de nya 
masterprogrammen på engelska. 

− I och med införandet av masterexamen 

blir det lättare att marknadsföra våra för-
djupningar, enklare att göra antagningen 
och möjligt att ge de utländska studenterna 
en examen, säger studievägledaren Birgitta 
Åkerman.

BIG har idag ingen aktiv marknads-
föring internationellt. Närmaste åren har 
man inte heller för avsikt att göra det. Vi 
ska först fokusera på att utveckla institu-
tionens webbplats för utländska besökare, 
säger Birgitta Åkerman som generellt ser ett 
stort behov av mer engelskspråkig informa-
tion om hur man söker till Stockholms uni-
versitet.

På universitetets engelskspråkiga webb 
fi nns idag cirka 55 kurser på engelska lis-
tade. Av dessa är det enbart fem där det av 
namnet framgår att det är en master (enligt 
dagens modell), ytterligare några kurser har 
namn som tyder på att de är på C- eller D-
nivå. Till hösten kommer listan med engelsk-
språkiga program och kurser att bli betyd-
ligt längre på webben, då ska även översatta 
kursplaner fi nnas där.

Flera personer som SU-Nytt talat med 
understryker att det ställer nya krav på den 
engelskspråkiga delen av webben, till exem-
pel information om hur man ordnar uppe-
hållstillstånd och bostad. För att möta det 
här behovet gör nu Enheten för kommuni-
kation och samverkan en behovsanalys för 
att utveckla den engelskspråkiga centrala 
webbplatsen. ■

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

[ Tema: Mitt i Bolognaprocessen ]

Hösten har varit intensiv för alla inom 
universitetet som är inblandade i arbetet 
med att ta fram nya kurs- och utbildnings-
planer i enlighet med Bolognamodellen. 
Att gå igenom och anpassa utbildningarna 
till den nya strukturen med grundläggande 
och avancerad nivå samt att arbeta fram 
nya program- och kursbeskrivningar tar 
mycket tid. När det dessutom blev krångel 
med den nya utbildningsdatabasen SISU så 
det tidvis inte gick att mata in de uppgifter 
som skulle in så ökade arbetsbelastningen 

Klart med utbildningar till nästa höst

för studievägledare, studierektorer med 
fl era än mer. Studentbyrån har dock för-
sökt att reda ut problemen och hjälpa insti-
tutionerna.

Nåväl, nu fi nns uppgifterna i SISU och 
nästa års utbildningskatalog beräknas 
komma ut i mitten av februari och den 
uppdaterade webbkatalogen läggas ut 
på www.su.se i mitten av januari. I slu-
tet av november fanns totalt 128 program 
inlagda i SISU. 83 är masterprogram och 
bland dessa ges 27 på engelska.

Arbetet med Bologna har bedrivits på 
olika sätt. En av de institutioner som var 
tidigast ute var Institutionen för natur-
geografi  och kvartärgeologi. 

− För två år sedan insåg vi att Bologna-
utvecklingen var på gång och beslutade att 
starta fyra magisterprogram som i princip 
är samma utbildningar som de masterpro-
gram de kommer att omvandlas till, säger 
studierektor Lars-Ove Westerberg. På det 
här sättet kan vi även tillgodose intresset 
hos studenter som redan är inne i systemet. 

Nu är kurs- och utbildningsplaner enligt Bolognamodellen klara för nästa höst. 
En hektisk men nödvändig process, säger fl era som SU-Nytt varit i kontakt med.
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Då likvärdiga kurser ingår kan de gå direkt 
över till en masterutbildning.

De fyra magisterprogrammen har vis-
serligen lockat relativt få studenter. Knappt 
tio studenter sökte det program som attra-
herade fl est. Men det fi nns även möjlighet 
för studenter som läser fristående kurser att 
ansluta sig till programmen om de tagit de 
kurser som ingår i magisterprogrammen.

Övergången till det nya systemet förut-
spår han ska bli ganska smidig då man redan 
förberett programmen under en längre tid. 
Däremot återstår arbetet med att utarbeta 
detaljerade betygskriterier.

Synliggör studiebana
Lars-Ove Westerberg ser fördelar med de 
nya masterprogrammen: 

− Med masterutbildningar synliggör vi en 
studiebana och kan visa upp en röd tråd i 
vårt omfattande och tidigare till synes gan-
ska spretiga kursutbud. Vi har nu bättre 
möjligheter att rekommendera en studie-
riktning.

Även om det tidvis varit mycket arbete 
under tidspress så tycker han att det varit 
bra att ha centrala beslut och tidsplaner att 
följa:

− Utan pålagor uppifrån hade vi inte ägnat 
så mycket tid åt att strukturera vårt kursut-
bud. Det har varit en bra väckarklocka. Vi 
har nu tvingats tänka i termer av röd tråd 
och progression.

Av de institutioner SU-Nytt varit i kon-
takt med så vittnar fl era om hur arbetet skett 
under stor tidspress. Vissa anser att tids-
planen varit för snäv och att det funnits vissa 
oklarheter, till exempel när övergången till 
forskarutbildningen ska ske. Andra anser att 
det kan behövas en snäv tidsplan – ”bättre 
att sätta igång och få det gjort när det ändå 
ska göras”, är en kommentar.

Birgitta Åkerman, studievägledare vid 
Institutionen för biologisk grundutbildning 
(BIG) anser att det varit en för tuff tidspress 
och att det ibland saknats beredskap när det 
krånglat. Men samtidigt har hon och hen-
nes kollegor upplevt arbetet som en möjlig-
het att skapa något bättre.

− Hos oss har de fl esta varit entusiastiska 
och kommit med förslag på masterkurser 
(även om man nu insett att alla kurser inte 
kan ges redan nästa läsår).

Av de kommande masterprogrammen
ges fl era i samarbete mellan institutioner 
vid olika fakulteter, till exempel ”Master-
program i globalisering, miljö och social för-
ändring”. Flera samarbeten fi nns även med 
andra lärosäten och även utländska sådana. 

Socialantropologiska institutionen ger till 
exempel ett program tillsammans med uni-
versitet i Österrike, Spanien, Frankrike, 
Irland och Slovenien.

Vissa utbildningar på avancerad nivå bör 
ges tillsammans av lärosäten för att det är så 
få som söker dem, säger Birgitta Åkerman 
vid BIG. Så är det till exempel inom växt-
fysiologi där ett gemensamt masterprogram 
med Stockholms universitet, Uppsala uni-
versitet, Sveriges lantbruksuniversitet och 
Södertörns högskola planeras. 

Ulla Hammarstrand, utbildningsledare 
vid Naturvetenskapliga fakultetskansliet, 
tror också på ökad samverkan mellan läro-
sätena. Främst för att kunna behålla en hög 
kvalitet på naturvetenskapliga utbildningar 
i Sverige men även för att de enskilda läro-
sätena ska kunna ha möjlighet att erbjuda 
utbildningar de kanske inte klarar av på 
egen hand. 

Jurister utanför Bolognastrukturen
Juristutbildningen som är en yrkesutbild-
ning på 4,5 år ligger utanför Bolognastruk-
turen om 3+2 års utbildning. Därmed har 
man inte berörts direkt av arbetet med att 
starta nya kurser och utbildningar.  

− Vi har hittills koncentrerat oss på infor-
mation och utbildning om Bolognaprocessen 
och om nyheterna i högskolelagstiftningen. 
Vi följer tidsplanen i rektors riktlinjer och 
avser att under våren 2007 fastställa nya 
kursplaner med lärandemål, säger profes-
sor Christer Silfverberg som är ordförande 
i utbildningsutskottet vid Juridiska fakulte-
ten.

Fakulteten vill även behålla de fem ett-
åriga magisterprogram som idag fi nns och 
som främst riktas mot utländska studen-
ter. Även framgent bör de då kunna över-
sättas till ”Masters in Law”. Fakulteten har 
vidare ansökt om dispens från att tillämpa 
den sjugradiga betygsskalan.

Antagningen till nästa hösttermin bör ge 
en signal om hur de nya kurserna och pro-
grammen tas emot: 

− Förhoppningen är att vi gör ett bättre 
kursutbud men sedan är det studenterna 
som får avgöra, säger Lars Kaijser, studie-
rektor i etnologi. ■

TEXT: PER LARSSON

Ishrat Lindblad, 
Engelska institutionen:
− Smidigt, vi har haft 
en arbetsgrupp sedan 
ett år tillbaka.

Caroline Nordquist, Institutionen 
för numerisk analys och datalogi:
− Bra, vi har haft en speciell Bologna-
grupp som har hållit i utvecklings-
arbetet. Mycket att göra stundtals.

Staffan Hellberg, 
Institutionen för 
nordiska språk:
− Det har krävt mycket 
arbete men också 
inneburit stimulans.

Urban Nordin,
Kulturgeografi ska institutionen:
− Relativt bra med tanke på 
omständigheterna.

Lars Kaijser, 
studierektor i etnologi:
− I slutändan har det 
fungerat bra. Det har 
varit tidskrävande och 
engagerat många.

Hur har arbetet 
med kurs- och 
utbildningsplaner 
fungerat?

[ Tema: Mitt i Bolognaprocessen ]
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[ Utbildning ]

Köp eller sälj? Hur påverkar psykologiska faktorer aktiemarknaden?

Enligt gängse ekonomisk teori är vi ratio-
nella varelser som fattar väl avvägda eko-
nomiska beslut. Men i verkligheten är det 
inte alls så. Då grumlas beslutsprocesser av 
omedvetna impulser, förväntningar, över-
raskningsmoment, irrelevant stress och 
rent kontraproduktiva önskningar. Detta 
är ekonomisk psykologi. 

− Det handlar om att höja kvaliteten på 
besluten. Om man är medveten om de psy-
kologiska dimensioner som påverkar oss 
kan vi undvika att kliva i en del fällor, säger 
Henry Montgomery, professor i kognitiv 
psykologi.

Men ekonomisk psykologi handlar inte 
bara om att undvika irrationella val. Psyket 
hjälper oss också att fatta snabba, intuitiva 
beslut. Vi får hjälp av vår medfödda kreati-
vitet som ser möjligheter bortom de fram-
lagda alternativen. Också det är ekonomisk 
psykologi.

I november startade för första gången en 
tiopoängskurs med fortsättning i ämnet vid 
universitet. Detta sedan Handelshögskolan 
lade ner sin institution för ekonomisk psy-
kologi i en åtstramningsvåg.

Henry Montgomery är ansvarig för 
den nya kursen. Den vänder sig främst 
till företags- och nationalekonomer. 50 
poäng ämnesrelevanta förhandsstudier 
krävs. Genom att gå kursen menar Henry 
Montgomery att ekonomerna ska bli mer 
medvetna beslutsfattare, bättre förhand-
lare, bättre ledare.

Henry Montgomery skulle helst se att 
ekonomisk psykologi blev allmän folkkun-
skap. Det skulle göra oss till bättre och min-
dre lättlurade konsumenter. 

Kursen beskriver dels de huvudsakliga 
teorierna, dels mynnar den ut i handfasta 

Ekonomisk psykologi ger 
bättre företagsledare
I höst startade en ny kurs i ekonomisk psykologi vid Stockholms universitet. 
Där ska framtida företagsledare lära sig bli bättre förhandlare, affärsmän 
och ledare. Hemligheten är att lära sig vad som egentligen styr våra 
ekonomiska val. 

förhållningsförslag. Till exempel att känna 
igen och akta sig för lägen där förhand-
lingen börjar eskalera, och det börjar bli en 
situation av budgivning. Då fi nns risken att 
blindhet uppstår kring vad som faktiskt lig-
ger på bordet. Och det gäller inte bara när vi 
ska slå till och köpa hus eller bil. De meka-
nismerna styr även beslut i storföretagens 
ledningsgrupper. 

Eller att psyket lurar oss att se intressanta 
mönster i en akties rörelse där det inte fi nns 
några, en fälla som fl er än en börsanalyti-
ker klivit i.

Regagerar på orättvisor
Det fi nns även inslag av socialpsykologi i 
kursen. Vad vinner man i långa loppet på 
att vara lite hygglig och kanske inte vinna 
allt, men istället skapa bra relationer? 

− Det fi nns mycket i psykologin kring 

relationer. Vi människor är gruppvarelser 
som inte alltid vinstmaximerar utan försö-
ker handla så att kollektivet tjänar på det. 
Dessutom fi nns det tydliga bevis på att vi 
reagerar på orättvisor, så att vi handlar mot 
vårt eget intresse för att undvika att någon 
gör en orättfärdig vinst.

Lärare från näringslivet är inbjudna. 
Företaget Soliditet D&B är en extern kon-
takt. Företaget sysslar bland annat med att 
göra kreditvärderingar av företag. Ulrica 
Nölke från Soliditet kommer att berätta för 
studenterna hur man kvalitetssäkrar och 
effektiviserar en kreditprocess.

− Jag hoppas att vi kan ge ekonomer en 
breddad kunskap om det praktiska kreditar-
betet som ett komplement till kursen, säger 
Ulrica Nölke. ■

TEXT: THOMAS HELDMARK
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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[ Utbildning ]

Fler yngre söker sig till universitetet.

Fler sökande till våren
Antalet sökande till vårterminen vid 
Stockholms universitet har ökat med drygt 
1 300 − eller 6,3 procent − sedan vårtermi-
nen 2006. Det totala antalet sökande till 
programutbildningar vid universitetet har 
därmed ökat med nästan 57 procent sedan 
förra vårterminen. 

− Att vi ökar så pass kraftigt för våra 
utbildningslinjer beror sannolikt till stor 
del på den exponering som vi får när anmä-
lan sker via webbplatsen studera.nu. Det har 
blivit enklare att anmäla sig, säger Mattias 
Wickberg, Studentbyrån.

Antalet förstahandssökande till pro-
gramutbildningarna minskar dock vil-
ket, enligt Mattias Wickberg, också kan 
ha sin förklaring i studera.nu. De sökande 
måste nu välja redan vid ansökningstillfäl-
let vilket program de önskar söka i första 
hand. Tidigare så kunde de även lämna in 
en separat ansökan till Stockholms univer-
sitet. En sådan sökande kunde därför bli 
“dubbelbokad” som förstahandssökande 
både till Stockholms universitet och till ett 
annat lärosäte via Verket för högskoleser-
vice. Detta är inte längre aktuellt eftersom 
samtliga utbildningsprogram nu söks via 

studera.nu och bara ett förstahandsalter-
nativ kan registreras.

Intresset för att läsa vid Stockholms uni-
versitet fortsätter att öka bland de yngsta 
sökande. Antalet sökande i ålderskategorin 
under 20 år är 37 procent högre än vårter-

minen 2006 och deras andel bland det totala 
antalet sökande har ökat till 9 procent. 
Kvinnorna fortsätter att dominera bland de 
sökande. I likhet med föregående år är två 
av tre sökande kvinnor. ■

TEXT: MARIA ERLANDSSON

Stockholms universitet tillhör de remiss-
instanser som är kritiska till studieavgifts-
utredningen. I ett remissvar till Utbild-
ningsdepartementet avfärdas förslaget om 
att införa studieavgifter för ickeeuropeiska 
studenter. Samtidigt påpekas att universite-
tet enbart yttrar sig om det aktuella utred-
ningsförslaget och inte om studieavgifter i 
allmänhet eller enligt någon annan modell. 
I svaret sägs att införande av studieavgifter 
på det sätts som föreslås inte är rätt metod 
för att komma tillrätta med problemet att 
studenter från länder utanför EES-området 
”tar platser” från europeiska studenter.

Ett införande av studieavgifter enligt den 
föreslagna modellen skulle få negativa effek-

Universitetet kritiskt till 
studieavgiftsutredningen

ter som till exempel minskad good-will och 
ökad kostsam byråkratisering. I remissvaret 
varnas även för att kvaliteten på de studenter 
som kommer riskerar att försämras genom 
att merparten av dem inte tas ut på grund av 
att de är bäst utan kommer för att de fått sti-
pendium eller har sådan privatekonomi att 
de har råd att betala sina studier själva. 

Stockholms universitet lyfter även fram 
aktuella erfarenheter från Danmark. Där 
minskade intresset hos utländska studen-
ter att studera i landet när avgifter infördes. 
Universitetet avvisar vidare tanken på en 
samordnad antagning. ■

TEXT: PER LARSSON

Förslaget i korthet:

• Varje högskola ska få fastställa avgifter,
som täcker utbildningskostnaderna för en 
utomeuropeisk student. Utredaren räknar 
med att avgifterna i Sverige skulle bli höga 
och talar om en ”hypotetisk” genomsnittlig 
studieavgift på 80 000 kronor per läsår. 

• Studenterna ska strikt tas in på behörig-
het och detta får inte sammanblandas med 
avgiftens storlek. 

• Ett stipendiesystem bör byggas upp 
inom Svenska institutet och fi nansieras av 
skattemedel. 

• Vissa studenter, med uppehållstillstånd 
eller liknande anknytning, utbytesstuden-
ter och studenter från Schweiz (avtal om 
fri rörlighet) ska ej behöva betala. 

• Anmälningsavgifter införs också för 
utomeuropeiska studenter. 

• Avgiftssystemet införs år 2008, eller 
successivt under en treårsperiod.
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[ Forskning ]

Svensk teknik avslöjar kärnvapenprov

Forskningen, utvecklingen och till och 
med den hantverksmässiga tillverkningen 
av det svenska xenonsystemet har följt 
Tuula Larsson genom åren. Med en exa-
men i radiofysik från Stockholms universi-
tet och en bakgrund som sjukhusingenjör 
anställdes hon vid Försvarets forsknings-
anstalt (FOA) i slutet av 1980-talet. Efter-
som hon från sin tid vid Karolinska sjuk-
huset hade arbetat med olika instrument 
och radioaktivt xenon som användes inom 
gammakameradiagnostiken till lungunder-
sökningar, fi ck hon arbete på institutionen 
för kärnvapenfrågor och detektion. Uppgif-
ten var att vidareutveckla metoder att samla 
in och kromatografi skt rena xenon i syfte 
att hitta läckage från underjordiska kärn-
vapenprov. Först användes manuella meto-
der, men med tiden automatiserades arbets-
metoderna. Efter att den första helauto-
matiska prototypen hade testats och god-
känts, började hon som industridoktorand 
vid Stockholms universitet. 

Tuula Larssons forskning fi nansieras till 
stor del genom att hon packar de kolonner 
som är xenonsystemets kärna. Arbetet, där 
hantering av stora mängder aktivt kol ingår, 
kan vara dammigt och tungt och måste del-
vis bedrivas utomhus. Periodvis kan packan-
det vara en heltidssysselsättning.

Gammadata, som har gjort en industri-
anpassning av den prototyp som Tuula var 
med och tog fram, betalar tillsvidare en ”roy-
alty” till FOI  (Totalförsvarets forsknings-
institut) – där tidigare FOA ingår – eftersom 

Visst är forskningen en stor del av mitt liv. Jag har till och med ett eget 
labb hemma. Men förhoppningsvis kan xenonsystemet bidra till att bromsa 
spridningen av kärnvapen och se till att internationella avtal följs, säger 
Tuula Larsson, industridoktorand vid Institutionen för analytisk kemi. 

en stor del av forskningen bedrevs där.
I utvecklingen av xenonsystemet har två 

större tekniska förbättringar skett – auto-
matisering av den preparativa gaskromato-
grafi n och automatisering av insamlingen. 

− Jag möttes av stor misstro från forskar-
samhället bägge gångerna. I synnerhet när 
jag ville ta fram en provinsamling utan avkyl-
ning fi ck jag mina fysikkunskaper ifråga-
satta. Men det visade ju sig vara fullt möj-
ligt, säger hon.

Bekräftade nordkoreanskt test
Det totala provstoppsavtalet (CTBT, Com-
prehensive Test Ban Treaty) har skrivits 
under av 177 länder och ratifi cerats av 137. 
Runt om i världen har det byggts upp ett 
nätverk av sensorer (IMS, International 
Monitoring System), som har till uppgift 
att registrera signaler från misstänkta kärn-
vapensprängningar. Även om avtalet inte 
offi ciellt har trätt i kraft är 60 procent av
stationerna aktiva. I Wien fi nns ett interna-
tionellt datacenter som sammanställer infor-
mationen. Vid sidan om kärnvapenexplosio-
ner kan sensornätverket även slå larm om 
kärnreaktorproblem, tsunamis och vulkan-
utbrott.

I samband med den misstänkta kärnprov-
sprängningen i Nordkorea i oktober fl ögs 
svensk mobil utrustning till Sydkorea och 
lyckades detektera förhöjda halter av radio-
aktivt xenon i regionen. 

− Det svenska xenonsystemet är egentli-
gen bäst på att upptäcka dolda eller miss-
tänkta kärnsprängningar. Den var därför 
lämplig att använda när den underjordiska 
provsprängningen i Nordkorea utreddes, 
säger Tuula Larsson. ■

TEXT: MARIA ERLANDSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

u  www.ctbto.org samt www.foi.se

– Det gäller att hitta en balans så att pack-
andet inte tar för stor tid från forskningen 
eftersom min ambition är att disputera 
om två år. Men som industridoktorand 
behöver jag ju inte undervisa, säger 
Tuula Larsson.

SU-Nytt_0606.indd   Sec1:8SU-Nytt_0606.indd   Sec1:8 06-12-04   15.13.0406-12-04   15.13.04



9

[ Forskning ]

143 miljoner i anslag från Vetenskapsrådet

Årets anslag från Vetenskapsrådet och 
de andra stora forskningsfi nansiärerna är 
nu färdiga. 

Stockholms universitet är det lärosäte 
som får mest från Vetenskapsrådet inom 
humaniora och samhällsvetenskap, 35 mil-
joner fördelas på 23 olika projekt. Det är 
19 procent av det totala anslaget. Professor 
Mats Widgren vid Kulturgeografi ska insti-
tutionen får dessutom ett långsiktigt stöd till 
ledande forskare.

Inom natur- och teknikvetenskap får 
forskare vid universitetet 97 miljoner kro-
nor fördelat på 55 projekt. Därmed ham-
nar universitetet på fjärde plats över de 
lärosäten som får mest anslag – och främst 
bland dem som inte har en teknikveten-

skaplig fakultet. Vidare beviljades univer-
sitetet fem anställningar som forskarassis-
tent samt en anställning som industridok-
torand.

Stockholms universitet tillhör även de 
lärosäten som får fl est projektbidrag inom 
det utbildningsvetenskapliga området. Fyra 
projekt får anslag på sammanlagt 11,5 mil-
joner. Inom medicin har även två forskare 
vid universitetet fått projektanslag.

Av de 89 ansökningar om postdocstipen-
dium som Vetenskapsrådet beviljat går tio 
stycken till Stockholms universitet, fl est av 
landets lärosäten. Bland värduniversiteten 
för dessa postdocs fi nns Stanford, Berkeley 
och Oxford. Dessutom har tre forskare 
beviljats anslag som post doc i Sverige.

Totalt får Stockholms universitet därmed 
minst 143 miljoner i projektbidrag från 
Vetenskapsrådet samt ett antal tjänster 
fi nansierade.

Under hösten har även beslut kommit 
från Riksbankens Jubileumsfond. Av de 40 
projekt som får anslag går åtta, på samman-
lagt 12 miljoner kronor,  till Stockholms uni-
versitet.  Andra fi nansiärer som meddelat
sina beslut under senhösten är FAS och 
Cancerfonden.

Under Aktuellt på ingången Forskning 
på www.su.se samt på respektive fi nansiärs 
hemsida går det att läsa mer om vilka fors-
kare som fått anslag och till vad. ■

TEXT: PER LARSSON

Ulf Wahlgren, direktör för Nordita och 
föreståndare för AlbaNova, tror att den 
pågående fl ytten av det nordiska fysikforsk-
ningsinstitutet från Köpenhamn till Stock-
holm kan få stor betydelse för forskningen 
i Stockholm-Uppsala regionen. 

− Nordita är ett institut för teoretisk fysik 
i vid mening, allt från astrofysik till teore-
tisk biologi. Det tillför regionen högtstående 
internationell forskning. Jag tror det kan bli 
en värdefull växelverkan som kan stimulera 
forskningen, säger Ulf Wahlgren. 

Nordita har funnits i Köpenhamn sedan 
1957. Ulf Wahlgren understryker Norditas 
identitet som gemensamt nordiskt forsk-
ningsinstitut. Det lyder för närvarande 
under Nordiska ministerrådet. KTH och 
Stockholms universitet blir från och med 1 
januari 2007 värduniversitet. Uppsala uni-
versitet har dessutom utlovat att, i likhet med 
de två andra lärosätena, inrätta professurer 
för att rekrytera internationellt framstående 
forskare till Nordita. Dessa forskare kom-
mer att vara verksamma vid Nordita som 
också fi nansierar tjänsterna.

Flytt av Nordita stärker fysikforskning

Stockholms universitet och KTH har för-
bundit sig att tillsammans under tre års tid 
årligen bidra med tio miljoner svenska kro-
nor till Norditas budget. Men denna summa 
är därefter tänkt att komma från de nord-
iska forskningsråden. De båda lärosätena 
står även för kostnad för lokaler och infra-
struktur. Budgeten är totalt på 22-23 miljo-
ner och där Nordiska ministerrådet står för 
drygt halva beloppet.

Turerna inför Norditas fl ytt var många. 
En nordisk utvärdering kom 2004 fram till 
att Nordita borde fl ytta till Stockholm. Men 
motståndet från dansk sida var hårt. I som-
ras blev det dock klart att fl ytten blir av. 

Alla forskare följer inte med från 
Köpenhamn men det verkar som om en 
stor del av personalen accepterat fl ytten 
och ser fram emot att kunna arbeta peri-
odvis i Stockholm, säger Ulf Wahlgren. Av
Norditas nuvarande professorer har en 
redan fl yttat till Stockholm. Det är Axel 
Brandenburg som bland annat forskar inom 
astrofysik och astrobiologi, hur liv upp-
kommer i rymden. Andra områden som är 

representerade inom Nordita är kondense-
rad materia, statistisk fysik, biologisk fysik, 
komplexa system och subatomär fysik. 

Förutom Axel Brandenburg och en stipen-
diat som redan fl yttat kommer en assistant 
professor (forskarassistent) och två ytterli-
gare stipendiater att fl ytta till Stockholm, 
och minst två professorer ska pendla. 
Förutom dessa består Nordita i Stockholm 
av direktören Ulf Wahlgren och den admi-
nistrativa chefen Anne Jifält. Under de första 
tre åren knyts 2–3 forskare från närområdet 
till Nordita för att snabbt få igång verksam-
heten. Under hösten har också en internatio-
nell utlysning gjorts för två forskarassisten-
ter och fem postdocs. 

I juni 2007 avgår Ulf Wahlgren som 
direktör och efterträds av fi nländaren Risto 
Nieminen.

 − Eftersom det här är ett nordiskt institut 
är det bra om direktören inte är svensk och 
inte från Stockholm, säger Ulf Wahlgren.■

TEXT: PER LARSSON

u www.nordita.dk/stockholm   

En väsentlig förstärkning av fysikforskningen vid Stockholms 
universitet och Kungliga Tekniska högskolan.
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[ Ledande forskning: Filmvetenskap ]

Filmstjärnor – ikoner 
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När fi lmstjärnor, kosmetika och mode diskuteras handlar det 
ofta om ytlighet och fl ärd. Men fenomenet är mer komplext än så. 
I  avhandlingen Beauty Box – Filmstjärnor och skönhetskultur i 
det tidiga 1900-talets Sverige menar Therése Andersson att det, 
genom historien, stått för både kvinnlig emancipation och strävan 
efter individualitet.

I USA etablerades fi lmstjärnesystemet under första delen av
1900-talet. Det var då de populära skådespelarnas personligheter 
blev medelpunkten i den celebritetskultur som vi möter idag. 

I mitten av 1910-talet började de första fotografi erna av kvinnliga 
fi lmstjärnor användas i reklam för skönhetsprodukter. På 1920-talet 
blev fi lmstjärnorna även så kallade stilpedagoger, som i tidnings-
artiklar erbjöd lektioner i personlig klädsstil. Tidningarna kom där-
igenom också att fungera som guider för mode, skönhet och livs-
stil.

− Även här i Sverige gjorde detta avtryck i populärpressen där fi lm-
stjärnorna blev förebilder för mode och stil, säger Therése Andersson. 

Men synen på de kvinnliga fi lmstjärnorna var dubbel. Att till 
exempel använda makeup,  betraktades som något konstgjort, som 
en mask, i negativa termer. Samtidigt sågs kosmetik som ett sätt för 
kvinnor att skapa sig en egen identitet och det kom också att bli en 
symbol för oberoende. 

− Filmstjärnan blir också en person med makt som, genom att för-
ändra sitt utseende, kan påverka sin sociala situation.

Kvinnor som konsumenter
I början av 1900-talet var det rätten till personlig frihet, rätten till 
sin kropp och sin arbetskraft samt rätten att äga och att disponera 
sin egendom som, i Sverige, gav en individ status som medborgare. 
Och när den allmänna rösträtten infördes 1921 fi ck vi även en ny 
äktenskapsbalk som upphävde mannens målsmanskap. Detta gav 
kvinnorna större autonomi. 

− Den här autonomin medförde mer än bara rätten till den egna 
kroppen. Kvinnan fi ck nu möjlighet att smycka sin kropp och att 
använda kroppen för att uttrycka sitt oberoende. De gjorde det
bland annat genom makeup och mode. 

Kvinnornas ekonomiska autonomi skapade också nya konsum-
tionsmöjligheter, framhåller Therése Andersson och förklarar att 
det rådande modet och stilarna blev tillgängliga genom fi lm och 

Att fi lm, mode och reklam går hand i hand, det ser vi varje dag, då kvinnliga 
superstjärnor blickar ned på oss från höga reklampelare eller syns på helsides-
annonser i både dagstidningar och modemagasin, för att lansera det senaste 
kläd- eller kosmetikamodet. I en avhandling undersöker Therése Andersson 
vid Filmvetenskapliga institutionen fi lmstjärnor som stilikoner och symboler för 
kvinnligt oberoende. 

populärpress. Det här gällde i synnerhet kvinnor från arbetarklas-
sen, som genom sitt jobb fi ck en egen inkomst att spendera. 

I sin avhandling har Therése Andersson studerat perioden 1900-
talets början fram till 1940, med fokus på 1920- och 1930-talen. 
Materialet har hon hämtat främst från tidningen Filmjournalen 
men även Husmodern, Hela Världen och Bonniers Månadsmagasin. 
Böcker och reklamskrifter, både svenska och amerikanska, som 
behandlar hälsa och skönhet, har kompletterat tidningsmaterialet.

− Det jag sett är att stjärnorna ofta framställdes som om det var 
deras ”verkliga” personlighet som presenterades i tidningarna istäl-
let för en medialt konstruerad image. 

Viktigt med egen image
Therése Andersson har också tittat på kosmetika och mode ur ett 
fi lmtekniskt perspektiv, till exempel hur förutsättningarna för när-
bilder såg ut och vilka ”looker” stjärnorna använde.

− Det var oerhört viktigt att varje stjärna hade en egen distinkt 
image. Varje image representerade en egen stil som tilltalade olika 
delar i publiken. Här ser man tydligt hur fi lmen och reklamen går 
hand i hand. Den roll, som till exempel ljuv och vacker eller stilfull 
och kylig, som en stjärna kunde ha på vita duken, följde också med 
i reklamen och framkallade vissa associationer. 

Therése Andersson menar att man kan dra paralleller till idag.
− Även om tekniken har moderniserats så är det egentligen inte 

mycket som har förändrats. Precis som under tidigt 1900-tal så 
använder sig reklamen än idag av säljande fi lmstjärnor. Dessa har 
också en stark egen image som tilltalar olika målgrupper. Medan 
till exempel Izabella Rossellini är sofi stikerad och elegant och vän-
der sig till lite äldre kvinnor så uttrycker Scarlett Johansson ungdom 
och oskuld, om än ”preppy” (klassisk).

Therése Andersson har tittat på sitt ämne genom både ett fi lm-
vetenskapligt och ett modevetenskapligt perspektiv och hon tycker 
att hennes forskning öppnar upp för en rad studier inom dessa områ-
den, som ändå inte ligger så långt ifrån varandra.

− Själv skulle jag gärna studera kostym-och modeskapare inom 
svensk fi lm. Mode är ett sätt att betrakta världen igenom. Trenderna 
uttrycker sin samtid men också den person man själv vill vara. ■

TEXT: MADELEINE SALOMON
FOTO: CAROLINE SELVIN

[ Ledande forskning: Filmvetenskap ]

r för stil och skönhet
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[ Samverkan ]

Förslag om ny holdingbolagsstruktur
Regeringens särskilde förhandlingsman 
och utredare, Peter Nygårds, har överläm-
nat sin rapport om åtgärder för en effekti-
vare holdingbolagsstruktur. Utredningen 
föreslår bland annat ökad samordning av 
holdingbolagens allmänna entreprenör-
skapsaktiviteter. Utredningen föreslår att 
väl fungerande holdingbolag ges i uppdrag 
att sprida kunskap om arbetsmetoder och 
entreprenörsaktiviteter gentemot univer-
sitet som saknar holdingbolag. Högskolor 
som ansökt hos regeringen om att få starta 
holdingbolag bör tillåtas detta.

Vidare föreslår utredningen att det bildas 
en för holdingbolagen gemensam struktur:
Forskarpatent Sverige AB. Syftet är att sam-
utnyttja de resurser som fi nns för att bättre 
kunna kommersialisera internationell spets-
forskning. Utredningen föreslår även en för-
delning av tidigare beslutade 60 miljoner 
kronor för genomförande av förslagen.

Thomas Arcteadius, näringslivschef vid 
Stockholms universitets, ser såväl för- som 
nackdelar med förslaget.

− Utredningen pekar på några viktiga 
saker, holdingbolagens nära knytning till 

respektive lärosäte och behovet av ett för-
tydligande av regelverket för holdingbolag. 

Han anser även att förslaget om att de 
sex lärosäten som önskat bilda holding-
bolag ska få göra det är bra.

− Sedan känns det tråkigt och gammal-
modigt att utredningen i praktiken föreslår 
att den stora ekonomiska satsningen på 30 
miljoner kronor går till ett nationellt stöd 
kring patentering och licensiering. Det är 
något som inte svarar mot de behov som 
Stockholms universitet har kring utökad 
kommersialisering av forskningen. ■

TEXT: PER LARSSON

Grundarna av företaget Prozeo har fått 
Vinnovas och Energimyndighetens VINN 
NU-pris. Företaget¸ med bas vid Stockholms 
universitet, har utvecklat en luftreningstek-
nologi som motverkar spridning av luft-
burna bakterier och virus. 

Specialiserad luftrening är en växande 
marknad då utbrott av sjukdomar som 
sars och fågelinfl uensa ökat medveten-
heten kring de osynliga hot som kan spri-
das globalt.

Sten Andersson, professor emeritus i oor-
ganisk kemi i Lund, är mannen bakom idén 
som Prozeos patent bygger på. Genom att 
föra in aktiva ämnen i de håligheter som 
fi nns i zeoliter (porösa aluminiumsilikater) 
har han skapat en effektiv luftreningsteknik. 
I zeoliterna sker en långsam frisättning av 
dessa aktiva ämnen som destruerar virus, 
bakterier och sporer i luften – resultatet blir 
steril luft.  Systemet är också självgenere-
rande, vilket gör att underhållsbehovet för 
lösningar baserade på tekniken minimeras. 
Tekniken är också relativt billig och enkel. 

Bolaget grundades av Sten Andersson till-
sammans med Saeid Esmaeilzadeh (docent 
vid Institutionen för fysikalisk, oorganisk 
och strukturkemi vid Stockholms univer-
sitet), Andreas Jakobsson (VD som dispu-

Ny reningsteknik kan 
motverka fågelinfl uensa

terat inom fysiologi/cellbiologi), Ashkan 
Pouya och Håkan Benjaminsson.

Tester visar att tekniken klarar av att 
döda bakterier och sporer i luft, samt att 
inaktivera virus. Prototyper har tagits fram 
för initiala tester men vidare utveckling bör 
ske tillsammans med kund för att ta fram 
mark-nadsanpassade lösningar, betonar 
Andreas Jakobsson.

Några användningsområden som kan bli 
aktuella är rening av luft i fl ygkabiner, sko-
lor och daghem. Sjukhus är ett annat intres-
sant användningsområde. Om luften kan 
bli renare i byggnader avsedda för patien-
tvård går det att förebygga utbrott av olika 
infektionssjukdomar som till exempel den 
så kallade sjukhussjukan. Prozeo ser även 
tillämpningar inom försvaret, främst som 
skydd mot biologiska vapen och mot terro-
rattacker. 

I början av november fi ck Prozeo ta emot 
VINN NU-priset som går till nystartade 
företag som baserar sin verksamhet på forsk-
nings- och utvecklingsresultat. Ytterligare 
nio företag fi ck också priset som förutom 
äran består av 300 000 kronor till varje före-
tag. Prissumman är tänkt att gå till affärs-
utvecklande aktiviteter inför nästa fi nan-
sieringssteg. ■

TEXT: PER LARSSON

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Andreas Jakobsson, Håkan Benjaminsson, Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya.
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Annons

God jul &
Gott nytt år
Digitaltryck, kopiering, offsettryck, storbildsutskrift.

Vi trycker avhandlingar, kompendier, posters, roll-ups, 
broschyrer, visitkort, häften och mycket mer... 

...allt för just dina behov. 

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

Vi har öppet som vanligt under mellandagarna

Universitetsservice, ert upphandlade tryckeri
Vi fi nns även på KTH Stockholm, KTH Kista och Karolinska institutet

DITT AKADEMISKA TRYCKERI ÖNSKAR DIG EN RIKTIGT
w

w
w

.us-ab.com
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De förberedande arbetena inför byg-
gandet av Norra länken är i full gång. I 
månadsskiftet oktober–november började 
Vägverket arbetet med arbetstunnlarna vid 
Teknikhöjden och Albano. I det här skedet 
handlar det om att spränga vidare i de gamla 
tunnlar som påbörjades för tio år sedan, 
innan arbetet med Norra länken stannade 
av efter att ha överklagats.  

De arbeten som nu pågår ska inte gå in 
under själva AlbaNova. Men när arbetet med 
huvudtunnlarna i Norra länken förväntas 
komma igång någon gång under 2007 blir 
det även sprängningar under AlbaNova. 

Sprängningar ska då ske så nära som sju 
meter under byggnaden. Vibrationerna risk-
erar därmed att påverka störningskänslig 
utrustning i fl era av labben, bland annat för 
laserforskning, kvantoptik och nanoforsk-
ning, enligt AlbaNovas föreståndare Ulf 
Wahlgren.

Sedan en tid pågår en diskussion mellan 
Vägverket och AlbaNova om hur proble-
men ska kunna minimeras. Vägverket har 
lovat att ställa ekonomiska reurser till för-
fogande som forskargrupper ska kunna 
använda för att minska risken för vibra-
tionsskador på utrustningen. Ett system 
för eventuella kompensationskrav håller 
även på att tas fram. Dessutom diskuteras 
möjligheten att förlägga arbetena somma-
rtid för att minska störningarna. Men det 
lär bli svårt att göra. Enligt Vägverket är det 

Förberedelserna igång för Norra länken 
arbetena så omfattande att det inte låter sig 
göras enbart sommartid.

Ulf Wahlgren tycker att kontakterna med 
Vägverket fungerar bra och att de tar prob-
lemen på allvar. Däremot tror han att det 
är osannolikt att alla problem ska kunna 
lösas och att verksamheten vid AlbaNova 
kan fortgå utan störningar under sprängn-
ingsperioden.

I december förväntas Regeringsrätten 
avgöra om Norra länken ska få byggas. 
Hos Vägverket fi nns upphandlingsunderlag 
klara att skicka ut. Så om det blir klartecken 
kan de stora sprängningsarbetena kunna 
komma igång hösten 2007.

Flytt av gång- och cykeltrafik
Vägverket lägger även om ledningar utmed 
Roslagsvägen. Nya ledningsschakt grävs 
och sprängs utmed både den östra och västra 
sidan av vägen mellan tunnelbanestatio-
nen Universitetet och Frescati hage. Dessa 
arbeten innebär en rad trafi komläggningar. 
Några av körfälten på Roslagsvägen kom-
mer under kortare perioder att tas i anspråk  
för att frigöra arbetsyta. Gång- och cykelvä-
gen som vetter mot Brunnsviken är redan 
avstängd till viss del och så även busskör-
fältet på samma sida. Under en period 
ska även busskörfältet på östra sidan vara 
avstängt. Även busshållplatser kommer att 
fl yttas under perioder. Arbetena med att 
lägga om ledningar beräknas vara klara i 

maj 2007. För den som vill veta när sprängn-
ingarna sker går det att få förvarning via sms 
(gå in på www.vv.se/norralanken, där det 
även fi nns information om projektet).

På västra sidan av Roslagsvägen söder 
om järnvägsviadukten ska även lednings-
omdragningar ske. Arbetet påbörjades 
i slutet av november och beräknas pågå 
fram till och med nästa höst. Det innebär 
bland annat att gång- och cykeltrafi k leds 
om till östra sidan av Roslagsvägen eller via 
Bellevueparken. ■

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Positiv ekonomisk prognos för 2007
Nästa år kan bli bra ekonomiskt för 
Stockholms universitet, enligt den budget 
som tagits av universitetsstyrelsen. De 
statliga anslagen ökar på fl era områden 
och dessutom beräknas universitetet redo-
visa ett positivt resultat på 25 miljoner kro-
nor för 2006. 

Det statliga anslaget för grundutbildn-
ing räknas upp med närmare 10 miljoner 
kronor för att öka per capitaersättnin-
gen per student. Även inom forskning och 

forskarutbildning blir det ökade anslag. 
Sammanlagt ökar fakultetsanlagen med 
28,4 miljoner under 2007. Till detta kan 
läggas de stora externa anslagen till fram-
stående forskningsmiljöer, till exempel från 
Mistra, Vinnova och Vetenskapsrådet, och 
som sträcker sig fl era år framåt i tiden.

Men framgången med att få externa
forskningsmedel innebär även ökade krav 
på medfi nansiering. När de olika projek-
ten är fullt utbyggda handlar det om tiotals

miljoner per år som universitetet måste 
avsätta, något som kan gå ut över annan 
verksamhet. Ett annat moln på himlen är 
att den minskning som varit i fl era år av 
intäkter från uppdragsutbildning beräk-
nas fortsätta. Ett fortsatt minskat sökande
tryck till universitetet utbildningar kan 
dessutom resultera i minskad ersättning 
från staten för grundutbildning. ■

TEXT: PER LARSSON
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I november antog universitetsstyrelsen 
verksamhetsplanen för 2007. Där lyfter uni-
versitetet fram de mest prioriterade målen 
från den långsiktiga planen, som antogs 
tidigare i höst. 

– Det vidare syftet med planerna är att 
förbättra möjligheterna till strategisk plane-
ring och kraftsamling inom olika verksam-
hetsområden. Men de är även viktiga instru-
ment för att samordna den övergripande
styrningen av universitetets interna kvalitet-
sarbete. De mål som fi nns i planerna förvän-
tas vara kvalitetsdrivande och de ska även 
följas upp, säger prorektor Lena Gerholm.

Flera av de övergripande målen i den 
långsiktiga planen (se bilaga) innehåller 
även ordet ”kvalitet”. Där talas till exem-
pel om kvalitet i grundutbildning och forsk-
ning samt att IT-infrastrukturen ska bidra 
till kvalitetshöjning. Under varje prioriterat 
mål för 2007 fi nns olika delmål.  Dessa bryts 
sedan ned på nyckeltal och ett målvärde. 

Styrningen och uppföljningen av kvalitets-
arbetet blir därmed en integrerad del av den 
allmänna planeringen och uppföljningen av 
verksamheten vid universitetet. Systemet är 
i första hand till för universitetets behov. 
Men samtidigt kan det ses som ett svar på 

Kvalitetsarbete lyfts 
fram i verksamhetsplanen
Inom universitetet bedrivs kvalitetsarbete idag redan 
i form av till exempel utvärderingar men nu ska det 
arbetet formaliseras och bli lättare att följa upp.

Högskoleverkets nationella planer för kva-
litetsarbete. I mitten av december förvän-
tas HSV fatta beslut om ökade krav på att 
lärosätena driver internt utvecklings- och 
kvalitetssäkringsarbete. 

Ansvaret för att besluta om verksam-
hetens inriktning och driva utvecklingsar-
betet ska ligga kvar hos institutionerna. De 
bedriver redan mycket av det arbete som nu 
formaliseras, fast det inte alltid ”etiketteras” 
som kvalitetsarbete, säger Lena Gerholm.

Granskning vid seminarier
Ett exempel är SoRAD. Inför 2007 års ansök-
ningsomgång till forskningsråden påbör-
jades ett arbete för att förbättra kvaliteten 
i ansökningarna. 

– Vi har startat ett närmare samarbete 
över projektgränserna och initierat ett for-
um för projektledarna att diskutera gemen-
samma angelägenheter. All forskning och 
utkast till publikationer diskuteras och 
granskas kontinuerligt i interna semina-
rier. Forskare uppmuntras även att delta i 
nationella och internationella konferenser, 
säger föreståndare Börje Olsson.

Det pågår också ett internt utvecklings-
arbete för att förbättra arbetsmiljön i syfte 

att öka trivsel och produktivitet samt före-
bygga problem och minska sjukfrånvaron. I 
det här arbetet ingår också utvecklingen av 
jämställdhetsarbetet.

På fl era håll görs utvärderingar regelbun-
det. Lärostudion är ett exempel:

– Vi frågar vad studenter tycker och 
följer upp svaren. Vi har även kontakter med 
liknande verksamheter vid andra lärosäten 
i Sverige och utomlands för att se hur 
vi ligger till, säger föreståndaren Ulrike 
Klingemann.

Ove Eriksson, prefekt vid Botaniska insti-
tutionen, anser att det viktigaste redskapet i 
kvalitetsarbetet är att stimulera forskning-
ens kvalitet på institutionen. Det innefattar 
såväl etablerade grupper som ny forskning. 
Institutionen försöker speciellt att stimu-
lera unga nydisputerade forskare att utveckla 
egen externfi nansierad forskning. 

– Allmänt ser jag forskningens kvalitet 
som central för institutionen, och vår erfar-
enhet är att andra kvalitetsaspekter, exem-
pelvis inom undervisning, bygger på att 
institutionen har framgångsrika forskare.

På fl era håll handlar det även om att 
samordna kvalitetsarbetet internt och lära 
av varandra. Ett exempel är Institutionen 
för etnologi, religionshistoria och genusstud-
ier. Institutionen består av tre självständiga 
enheter vilket gör att kvalitetsarbetet inom de 
olika delarna bedrivs på något olika sätt. 

– För den nya institutionen gäller att vi i 
dagens kvalitetsarbete främst arbetar med 
att främja de bästa rutinerna och arbetssät-
ten från avdelningarna till hela institutio-
nen, samt att arbeta vidare med att utvinna 
de samordningsvinster som man kan få i 
sammanslagningsprocessen, säger prefek-
ten Gunilla Bjéren. ■

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

– Det är glädjande att Lärostudion 
nämns i verksamhetsplanen Vi vill 
gärna bidra till att stärka kvaliteten 
vid universitetet. Vårt bidrag kan vara 
till internationaliseringen genom att se 
till att studenter reser utomlands med 
adekvata språk-
kunskaper.
Ulrike 
Klingemann
Föreståndare, 
Lärostudion 

– Som jag ser det ger planerna ram för 
de allmänna målsättningar vi har. Flera 
av målen är självklara för oss, som att vi 
arbetar för att bibehålla och utveckla en 
internationellt framstående ställning inom 
forskningen och att vi strävar efter att öka 
våra externa intäk-
ter. Målen upplevs 
därför som rele-
vanta och motsva-
rar väsentligen de 
mål vi redan har. 
Ove Eriksson
Prefekt, Botaniska 
institutionen 

– Vi arbetar just nu med vår egen stra-
tegiska plan 2007-2011 och gör tydliga 
kopplingar till universitetsplanen. Allt 
i den har inte relevans för biblioteket 
men där det har det knyter vi an.
Catarina Roos-Ericson, 
överbibliotekarie
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I korthet:

Jukka Törrönen har anställts som pro-
fessor i socialvetenskaplig alkohol- och 
drogforskning och Jan Blomqvist som 
professor i sociologisk alkoholforskning, 
båda vid SoRAD. 

Ragnar Elmgren, professor och prefekt 
vid Systemekologiska institutionen, har 
fått professor Kazimierz Demels medalj av 
havsforskningsinstitutet i Gdynia, Polen 
för sina insatser för forskning inom eko-
systemsekologi och naturresurshushåll-
ning i Östersjön.

Tom Hagström är ny gästprofessor i peda-
gogik vid Pedagogiska institutionen. 

Thomas Hartman är ny prefekt vid Före-
tagsekonomiska institutionen. Marianne 
Nilson har utsetts till ny ställföreträdande 
prefekt vid institutionen.

Elisabeth Wåghäll Nivre har utsetts till 
prefekt för Institutionen för baltiska språk, 
fi nska och tyska och Barbro Landén, till 
ställföreträdande prefekt.

Anders Andrén har utsetts till prefekt för 
Institutionen för arkeologi och antikens 
kultur.

Annika Falkengren, vd för SEB och alumn 
vid Företagsekonomiska institutionen, har 
av tidskriften Fortune utsetts till världens 
trettonde mäktigaste kvinna utanför USA. 

Hans Strand har utsetts till prefekt för 
Institutionen för nordiska språk och Staf-
fan Hellberg till ställföreträdande prefekt.

Lars-Göran Nilsson och Maria Larsson 
vid Psykologiska institutionen tillhör ett 
forskningskonsortium med säte vid Karo-
linska institutet som får 16 miljoner inom 
ramen för forskningssatsningen ”Lärande 
och minne hos barn och unga”.

Charlotta Brylla, Tyska institutionen, har 
av Riksbankens Jubileumsfond tilldelats 
ett post docstipendium för att forska vid 
Humboldt-Universität i Berlin med ett 
projekt som rör politiska och kulturella 
kontakter mellan Sverige och DDR.

Gunnar Asp, vd för Com Hem, har utsetts 
till Årets Ledare 2006 av Affärsvärlden. 
Asp är alumn vid Stockholms universitet 
där han studerade till förvaltningsekonom.

Björn Sandström, HR-chef på Mandator  
och personalvetare vid Stockholms univer-
sitet, har fått priset Årets HR-visionär.

I media:

Temperatursvängningarna på de två 
halvkloten var, till skillnad mot vad man 
tidigare trott, ur fas med varandra under 
istiden och cirkulationsförändringar i 
Atlanten bestämde mönstret. Det visar 
nya studier av en isborrkärna som bland 
annat gjorts av forskare vid Stockholms 
universitet och som publiceras i tidskrif-
ten Nature. Margareta Hansson, docent 
vid Institutionen för naturgeografi  och 
kvartärgeologi, är en av författarna till 
studien som uppmärksammades av bland 
andra Dagens Nyheter, Rapport och 
Vetenskapsradion.

Domstolarna klarar inte av att följa lagen. 
Rättssäkerheten i domstolsprövningar 
av tvångsvårdsmål lider av allvarliga 
problem. Det skriver bland andra Anna 
Hollander, professor i rättsvetenskap, i en 
debattartikel i Dagens Nyheter.

Abborrarna i Stockholms vatten är all-
varligt sjuka och otjänliga som föda. Det 
visar en studie som resulterat i tre veten-
skapliga artiklar, nyligen publicerade i 
tidskrifterna Marine pollution bulletin 
och Aquatic toxicology.

− Att Stockholms vatten är rent är 
en myt. Man bör inte äta fi sk fångad i 
centrala staden, säger Tomas Hansson, 

doktorand i 
miljötoxikologi 
vid Institutionen 
för tillämpad 
miljövetenskap,  
till Dagens 
Nyheter.

Nya ledamöter 
i Vetenskapsrådet
I Vetenskapsrådets nya styrelse fi nns 
två forskare vid Stockholms universitet. 
Lars Calmfors, professor i internationell 
ekonomi, är nyvald och Elisabeth Hag-
gård, professor i genetik, är omvald. 
Till Ämnesrådet för naturvetenskap och 
teknikvetenskap har Barbara Cannon, 
professor i zoofysiologi, och Barbro 
Åsman, professor i fysik, omvalts. I 
ämnesråden för humaniora och sam-
hällsvetenskap samt för medicin saknas 
företrädare från Stockholms universitet.

Pris till naturgeograf
Karna Lidmar-Bergström, professor 
emerita i naturgeografi  vid Stockholms 
universitet, och Thomas Nyström, profes-
sor vid Göteborgs universitet, delar lika 
på Björkénska priset på 150 000 kronor 
för år 2006.  Karna Lidmar-Bergströms 
forskning beskrivs som central inom 
landskapsbeskrivning och fokuseras på 
landskapsutveckling i olika tidsperspektiv 
och skalor.

Donationsprofessur tillsatt
Professor Claes Sandgren har utsetts till 
den förste innehavaren av Torsten och 
Ragnar Söderbergs 
professur i rättsveten-
skap. Professuren 
tillkom efter en dona-
tion på 25 miljoner 
kronor i början av 
2006 till Juridiska 
fakulteten från Torsten 
och Ragnar Söderbergs 
stiftelser.

Film om militärens Argentina
Vid Stockholms fi lmfestival premiär-
visades fi lmen ”Buenos Aires 1977 
– Chronicle of an escape”. Filmen, som 
också var det argentinska bidraget till 
Cannes fi lmfestival i maj i år, bygger 
på en självbiografi sk bok av Claudio 
Tamburrini, doktor i fi losofi  vid Stock-
holms universitet. 

Carl Folke ny föreståndare
för Beijerinstitutet
Professorerna Carl Folke, Stockholms 
universitet och Aart de Zeeuw, Tilburg 
University, Nederländerna, har utsetts 
till ny föreståndare respektive co-director 
för Beijerinstitutet. De kommer båda att 
arbeta 50 procent vid institutet från och 
med februari 2007. 

Lärlingsutbildning betydelsefull
Lärlingsutbildning underlättar vägen ut 
i arbetslivet. Det visar professor Eskil 
Wadensjö, Institutet för social forskning 
(SOFI) och docent Jonas Olofsson, i en 
rapport till Expertgruppen för Studier 
i Samhällsekonomi. En övergripande 
slutsats är att gymnasial yrkesutbildning 
är betydelsefull såväl ur social som sam-
hällsekonomisk synpunkt.  
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Nya trycksaker om universitetet
Nu fi nns nya trycksaker om Stockholms 
universitet. Det är två 24-sidiga broschy-
rer med övergripande information om 
universitetet, en på svenska och en på eng-
elska. Dessutom fi nns en folder på svenska 
med kontaktinformation till institutioner, 
centra och en del centrala funktioner. 
Broschyrerna och foldern kan användas 
vid exempelvis konferenser, mässor och 
möten med andra universitet, myndighe-
ter, organisationer, näringsliv med fl era. 
Trycksakerna fi nns att hämta i informa-
tionsdisken i Södra huset, hus A, plan 4. 
Information om dessa och övriga tryck-
saker om Stockholms universitet fi nns på 
www.su.se/informationsmaterial

Rapport om arbete efter 
studierna
I förra numret av SU-Nytt redogjordes för 
huvuddragen i den undersökning om stu-
denters etablering på arbetsmarknaden 
som gjorts av en arbetsgrupp vid Stockhol-
ms universitet. Nu fi nns även arbetsgrup-
pens rapport, inklusive förslag på åtgärder 
som bör vidtas vid universitetet, tillgänglig 
på www.su.se: Gå in på Anställd sedan till 
Studenters anställningsbarhet under Verk-
samhetsutveckling. 

Sammanställning 
av beslut i Regelboken 
Visste du att en sammanställning av alla 
beslut som fattats av de centrala organen 
vid Stockholms universitet (universitets-
styrelsen, rektor och förvaltningschefen) 
fi nns i Regelboken? Ledningskansliet 
ansvarar för att Regelboken uppdateras 
kontinuerligt och till dess hjälp fi nns en 
grupp kvalitetsgranskare. Regelboken 
består av fyra böcker för att det ska vara 
enklare att hitta gällande regler inom ett 
specifi kt område. 
Bok 1 – Organisation och förvaltning 
Bok 2 – Utbildning och forskning 
Bok 3 – Ekonomi, teknik och lokaler 
Bok 4 – Personal och arbetsmiljö 

u wwww.su.se/regelboken

Ny datorsal i Lantis
Nu ska det bli fl er datorplatser för stu-
denter. I februari är det tänkt att upp till 
170 nya platser ska vara klara på botten-
våningen i Lantis. Lokalen har de senaste 
månaderna mestadels stått tom sedan 
Högskolerestauranger sade upp den och 
koncentrerade lunchverksamheten till 
övervåningen. Byggnadsplaneringen och 
Sektionen för IT och media ser nu över 
behovet av möbler, elinstallationer och 
annan teknisk utrustning som behövs i 
lokalen. Planer fi nns även på att starta ett 
café där.

Om det verkligen blir så många som 
170 nya datorplatser vid universitetet är 
dock oklart. Diskussioner pågår om att 
fl ytta Studentkårens kansli från Nobel-
huset till A-huset i Södra huset. Om den 
fl ytten blir av så innebär det att uppemot 
70 datorplatser försvinner på plan 2 i A-
huset.

Stockholm UniversityStockholm University

Kontakt
Stockholms universitet

Samverkan med näringslivet
Stockholms universitet

Stockholms universitet

www.su.se bäst i test
Stockholms universitets webbplats www.
su.se har utsetts till bäst i test av tidning-
en Internet World. Tidningen har testat 
och bedömt de sex största universitetens 
webbplatser och har uppmärksammat att 
svenska universitet har många målgrupper 
att tillfredställa och Stockholms univer-
sitets webbplats har lyckats bäst. 

Donationsförvaltningen
Den 1 november bytte Stiftelseförvaltning-
en namn till Donationsförvaltningen. 
Maud Hagqvist är fortfarande dess chef 
och den sorterar under Ekonomiavdel-
ningen.

Venture Cup är igång
Den 17 oktober var det kick off för årets 
version av affärsplantävlingen Venture 
Cup. Närmare 400 studenter samlades då 
i Aula Magna. I maj avslutas tävlingen då 
fi nalisterna kommer att tävla om priser på 
sammanlagt en miljon kronor.

I 2006 års Venture Cup deltog 32 lag 
från Stockholms universitet med affärs-
idéer. I Steg 1 återfanns två bidrag från 
universitetet bland de nominerade. Ett 
av dessa vann förstapriset. I Steg 3 av 
tävlingen vann Fasshe, som utvecklat en 
lösning för att minska spillet av alkohol på 
restauranger och i barer. Bland personerna 
bakom företaget fi nns Richard Gabler vid 
Institutionen för genetik, mikrobiologi 
och toxikologi.

Levande frågelådan
Den 8 november arrangerades höstens 
Levande Frågelådan för sjätteklassare. 
Drygt 1 000 elever var med och ställde 
frågor om allt mellan himmel och jord 
inom det naturvetenskapliga området. 
Nio forskare gjorde sitt bästa för att svara 
på ett urval av de kluriga frågor som 
skickats in av den unga publiken. 

− Vi vill förankra naturvetenskapen hos 
de unga. Genom att ge uppskattning för 
barnens nyfi kenhet och stimulera deras 
kreativitet vill vi medverka till att eleverna 
får ett intresse för naturvetenskap och att 
de bär det med sig genom resten av sina 
studier, säger Marlene Lingard, informa-
tör vid Naturvetenskapliga fakultetskans-
liet.

LÄS FLER NOTISER uwww.su.se/anstalld
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[ Insändare ]

Ny examen för civilekonomer och sjukhusfysiker

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

Det fungerar såhär: 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.

Adress: Arrheniuslab hus A plan 2  www.butiken.su.se

förordningen revideras. Examensbeskrivningarna har utformats 
i enlighet med de förändringar av högskoleförordningen som rege-
ringen beslutat den 21 juni 2006.
 − Vi har arbetat för detta sedan länge och fi ck nu till slut den 
formella bekräftelsen. Det fi nns redan en utbildningsplan klar 
för en femårig utbildning. Vi har också i kurskatalogen föregått 
beslutet så det kommer förhoppningsvis stå där att utbildningen 
kommer att vara femårig, säger lektor Bo Nilsson som ansvarar 
för utbildningen i medicinsk strålningsfysik.
 Det här innebär att de som påbörjar sjukhusfysikutbildningen 
höstterminen 2007 kommer att följa den nya femåriga utbild-
ningen, som framför allt innebär en utökning av de kliniskt inrik-
tade kurserna. 

TEXT: PER LARSSON

Regeringen har beslutat om examensbeskrivning för en ny civil-
ekonomexamen. Civilekonomexamen är en yrkesexamen på 
avancerad nivå i den nya utbildnings- och examensstruktur som 
införs juli 2007, det så kallade Bolognasystemet. För att få utfärda 
civilekonomexamen måste de statliga lärosätena ansöka om exa-
mensrätt hos Högskoleverket. För enskilda utbildningsanordnare 
ska en sådan ansökan ställas till regeringen.
 Regeringen har också beslutat att förlänga utbildningen för 
sjukhusfysiker med ett halvår. Utbildningen, som bland annat 
ges av Stockholms universitet med vissa moment vid Karolinska 
institutet, blir därmed femårig och kommer även den att ligga på 
avancerad nivå.

Förändringarna sker genom att examensordningen i högskole-

När vi ringer upp någon eller blir uppringda av någon som vi 
inte sett på ett dygn eller så, när vi träffar någon personligen som 
vi inte sett på ett dygn eller så, men även när vi skriver brev till 
någon, inleder vi med en hälsning och avslutar med en hälsning. I 
”e-post-världen” tycks det alltmer bli annorlunda. Under min tid 
vid universitetet har jag haft e-mailkontakt med tusentals personer 
från i stort sett hela världen. De e-mail jag fi ck fram till sommaren 
inleddes och avslutades med en hälsningsfras. Alla utom fyra av 
dessa tusentals använde denna stil. Av dessa fyra personer fi nns 
tre vid Stockholms universitet och en i södra Kalifornien. Efter 
sommaren har jag fått alltfl er e-post från anställda vid Stockholms 
universitet, som inleder med ”Holger, text...” och avslutar med 
sitt namn (eller ibland bara med första bokstaven i namnet) – utan 
något hälsningsord. 

Kosta på dig en hälsning!
Måhända är jag gammalmodig, men jag tycker det är en ohyfsad 
och otrevlig stil. Varför skulle utväxling av elektroniska meddelan-
den inte följa gängse umgänges- och kommunikationsstil? Varifrån 
kommer denna stil, som tycks vara en sammanblandning av det eng-
elska sättet (att använda komma i stället för utropstecken efter första 
hälsningsfrasen) och någon datorinspirerad förkortning.

Låt oss vara överens om följande: Om vi utväxlar e-post med 
någon som vi inte haft kontakt med tidigare samma dag kan vi 
kosta på oss att använda de sekunder det tar att inleda och avsluta 
med ett litet hälsningsord. Hoppas alla anställda vid Stockholms 
universitet ställer upp på detta! 

Holger Daun,
professor i jämförande och internationell pedagogik
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[ Upptäck ditt universitet ]

Funkispärla vid Sveaplan

Sveaplans högre allmänna läroverk för 
fl ickor stod färdigt hösten 1935 och vårter-
minen 1936 startade undervisningen. Det 
var det första i Stockholm där fl ickor kunde 
ta studentexamen. Beslutet att bygga sär-
skilda läroverk för fl ickor kom från riks-
dagen och var en direkt följd av beslutet 
1923 att även kvinnor fi ck inneha högre 
statliga tjänster.

En arkitekttävling utlystes 1931 som 
lockade till sig 77 förslag, av vilka åtmin-
stone en tredjedel ”voro av god klass” enligt 
en samtida bedömning. Vann gjorde för-
slaget ”Emancipation” av två unga arkitek-
ter, Nils Ahrbom och Helge Zimdal. Platsen 
valdes med tanke på den sunda närheten till 
Bellevueparken.

Byggnaden är ett vackert exempel på 
den tidiga funktionalismen. Enkla geome-
triska former, släta ljusa fasader och långa 
sammanhängande fönsterband utan spröjs 
för maximalt ljusinsläpp. Funktionalismen 
präglades bland annat av tankar om att 
byggnadens inre funktion skulle speglas i 
arkitektur och konstruktion och skapa en 
asymmetri i planlösningarna. 

Läroverket tog från 1960 också in pojk-

ar, och blev så småningom gymnasium. 
Undervisningen pågick till 1987. Efter 
många turer övertogs ansvaret för fas-
tigheten av Sisab, Skolfastigheter i Stock-
holm AB 1994. Efter några turer till blev det 
klart att Institutionen för socialt arbete vid 
Stockholms universitet skulle bli hyresgäst. 

Då hade skolan stått tom sedan under-
visningen upphörde, så den första delen av
renoveringen fi ck inriktas på att hindra 
vattenskador och annat förfall från att 
förstöra byggnaden ytterligare. Det var 
många intressen som skulle tillfredsstäl-
las i renoveringen, som leddes av arkitekten 
Torbjörn Almqvist. Hänsyn skulle tas till 
kulturvärden och skyddsföreskrifter, lokal-
erna skulle vara praktiska att jobba och 
undervisa i, större förändringar krävde bygg-
lov och kostnaderna fi ck inte skena iväg. 
Hela tiden stod byggherren och trampade 
och ville ha snabba och raka besked. Den 
9 februari 1996 kunde man så återinviga 
byggnaden.

Aino Ljunglöf vid Institutionen för socialt 
arbete-Socialhögskolan visar SU-Nytt runt. 
Förutom Socialhögskolan fi nns också Nät-
verkscentrum för forskning om ojämlikhet 

i hälsa (CHESS) och Centrum för social-
vetenskaplig alkohol- och drogforskning 
(SoRAD) i huset. 

Allt är mycket varsamt renoverat. Klass-
rumskorridoren på plan 1 är så gott som helt 
i originalskick, från de ekklädda väggarna 
till de vackra dörrhandtagen. I gymnas-
tiksalen är golvet i original och ribbstolar, 
bommar och romerska ringar hänger ännu 
kvar. Den användes först som skrivsal men 
hyser numera biblioteket, som för övrigt 
var Sveriges första bibliotek med special-
inriktning på socialt arbete.

Aulan (vänster) är egentligen värd en helt 
egen artikel. Arkitekterna ritade den från 
början rund, men det ansågs inte optimalt ur 
akustisk synvinkel. Istället fi ck den sin form 
inspirerad av tidens främsta konsertsal, Salle 
Pleyel i Paris. De smäckra stolarna i trä är 
original, men fi ck skrivskivor i renovering-
en. I fonden, mot det stora fönstret, syns 
orgelns 986 pipor som ett konstverk. Den 
är en av mycket få orglar i profana miljöer 
och användes senast när institutionen fi rade 
tio år i byggnaden tidigare i år. ■

TEXT: MARIA IBSÉN
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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Biokemist med sikte på världen

[ Profi len: Tara Hessa ]

I kurdiska Irak var Tara Hessa på väg 
mot en tandläkarexamen, men den poli-
tiska situationen tvingade familjen att fl y 
till Sverige och studierna avbröts. Idag är 
hon nydisputerad i biokemi vid Institutio-
nen för biokemi och biofysik vid Stock-
holms universitet 

I det minimala arbetsrum som hon delar 
med fem andra unga forskare är Tara Hessas 
fysiska rörelsefrihet klart begränsad. 
Men i ett vidare perspektiv är den desto 
större. Hon disputerade i slutet av sep-
tember och anställningen vid Stockholms 
universitet upphör om några månader. 
Därefter är inget bestämt, men siktet är 
inställt på en post doc-tjänst utomlands. 

− Jag vill inte försitta några chanser 
och kan tänka mig att tjänstgöra på de 
fl esta ställen i världen. Och efter post doc 
kan näringslivet vara en möjlig arbets-
givare. Min inriktning har ju kopplingar 
till läkemedelsindustrin och en tjänst där, 
i Sverige eller i övriga världen, kan mycket 
väl vara nästa steg, säger hon. Ambitionen 
är dock att fortsätta inom grundforsknin-
gen. 

I hennes avhandling beskrivs de ”mole-
kylära regler” som styr proteiners insätt-
ning i kroppens cellmembran. Detta gör 
det lättare för forskare att identifi era mem-
branproteiner och kan även delvis ge en ny 
inblick i sjukdomar som Creutzfeldt-Jakobs 
sjukdom och cystisk fi bros eftersom stör-
ningar i proteiners funktion leder till sjuk-
domar av olika slag. Analyserna av ami-
nosyrakoder och av hur proteiner får till-
träde till cellen/cellmembranet är i förläng-

ningen av intresse för läkemedelsindustrin. 
Försök pågår redan och ett snart färdigt 
dataprogram, som kan räkna ut energi- 
kostnaden för insättning av membran-
proteiner i cellmembranet, kommer att 
underlätta analyserna.

Innan Tara Hessa kom till Sverige hann 
hon påbörja en utbildning till tandläkare. 

− Jag hoppade av när jag och min 
familj fl ydde från norra Irak. Situationen 
i Kurdistan blev ohållbar för oss. Vi hade 
släkt som hade bott här länge så Sverige 
blev ett naturligt val, säger hon.

I Sverige studerade hon svenska och
kompletterande kurser på komvux innan 
hon några år senare påbörjade biolog-
linjen.

−  Jag var väldigt intresserad av ”allmän 
biologi” och tyckte att det lät som en bra 
och bred utbildning. Så småningom kom 
jag in på cellbiologin genom olika kurser 
och ett femveckorsprojekt som hand-
leddes av professor Gunnar von Heijne. 
Jag gjorde även mitt ex-jobb på plats och 
blev ännu mer säker på att det här var mitt 
ämne, säger hon.

Hon ser positivt på sina år vid Stock-
holms universitet.

− Jag har fått ägna mig åt precis det jag 
vill. Forskarmiljön här är väl fungerande 
och jag har genom bland annat konferenser 
och seminarier byggt upp ett bra nätverk 
för framtiden. ■

TEXT: MARIA ERLANDSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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