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Vad måste göras för att vi ska uppnå vår vision om att utbildning 
och forskning vid fl ertalet av universitetets institutioner och enheter
år 2015 ska inta en nationellt ledande och internationellt fram-
stående ställning? 

Den frågan diskuteras denna höst på de terminsvis återkommande 
träffarna mellan prefekter  och universitetsledning. Högre utbildning 
och forskning blir en alltmer global företeelse och studenter, lärare 
och forskare rör sig på en internationell marknad. Stockholms univer-
sitet ska utvecklas till ett internationellt universitet. Målet är högt satt 
och kommer inte att förverkligas av sig självt. Ansträngningar krävs. 
Men vilka? För egen del menar jag att vi måste satsa på att utveckla 
vår engelska, bli synligare i omvärlden och förbättra utbildningens 
teknologi. Glädjande nog pågår utveckling på alla dessa områden; ett 
centrum för akademisk engelska är under uppbyggnad, en internatio-
nell webbplats för Stockholms universitet ska lanseras i april, vi ska få 
en tydligare grafi sk profi l och en gemensam lärplattform, Mondo.

Men det räcker inte. Det krävs strategiska satsningar i en dju-
pare mening, vi måste visa att vi är kapabla att göra interna priorite-
ringar.  I december ska vi överlämna vår framtida utbildnings- och 
forskningsstrategi till regeringen. En utgångspunkt är statssekrete-
rare Peter Honeths uttalande: ”Regeringen kommer noga att titta på 
viljan att och hur man lyckas omprioritera internt för nya satsningar 
/…/ strategiskt tänkande måste demonstreras.”  

Stockholms universitet är lika delaktig i ett tätnande konkurrens-
landskap som alla andra lärosäten. Vi blir allt mer beroende av att hitta 
sätt att mäta och bedöma kvalitet i forskning. Konkurrensutsatt resurs-
fördelning var också temat för ett seminarium vid Forskningsservice 
där Sverker Sörlin diskuterade mätning med indikatorer och bedöm-
ningar med peer review (se även artikel på sidan 8). Flera universitet, 
också vårt eget, anställer bibliometriker för att mäta forskares publi-
ceringar och citeringar. Under resor i Asien har jag hört hur universitet 
där ställer krav på forskarna genom att efterfråga ett visst antal publi-
cerade artiklar per tre- fyraårsperiod. Vid 
Göteborgs universitet och KTH fi nns 
planer på system för intern resurs-
fördelning som är beroende av 
antal publiceringar. Oavsett vad 
man tycker om detta så är det en 
realitet att också vi måste vänja 
oss vid att tänka på resursfördel-
ning som kvalitets- eller aktivi-
tetsrelaterad. 

Lena Gerholm, prorektor
prorektor@su.se



Margareta Ihse går i pension närmaste åren. En del av sina kunskaper har hon delat med sig av till Yvonne Svanström. Tillsammans 
med bland andra Jan Storå är hon en av de yngre forskare som deltar i aktiviteter för universitetets framtida ledare.

22 %

Andel anställda totalt vid 
universitetet i åldern 60-66 år.
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Generationsskifte på gång
De närmaste åren uppnår närmare var fjärde medarbetare vid Stockholms 
universitet pensionsåldern. Bland professorer och chefer är andelen än högre. 
Vilken beredskap har universitetet? SU-Nytt har tagit del av statistiken, talat med 
äldre och yngre ledare samt tagit del av den kommande Befattningsutredningen.

[ Tema: Generationsskifte ]

Den stora kullen av 40-talister har börjat 
uppnå pensionsåldern. Av Stockholms uni-
versitets totalt närmare 3 000 anställda* 
är nästan 650 mellan 60 och 66 år, enligt 
en sammanställning från Personalbyrån. 
Av dessa 650 är cirka 175 professorer och 
145 universitetslektorer. Det innebär att 22 
procent av den totala personalstyrkan går i 
pension de närmaste sex-sju åren (möjlighet 
fi nns att stanna kvar till 67 års ålder, vilket 
gör det svårt att veta hur många som går i 
pension ett specifi kt år). Bland professorerna 
är andelen högre. Vid de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga fakulteterna uppnår 
hälften av professorerna pensionsåldern de 
närmaste åren (se grafi k, nästa sida). Vid 
Naturvetenskapliga fakulteten är andelen 
något lägre, 36 procent, och vid Juridiska 
fakulteten rör det sig om 22 procent. 

Bland cheferna inom förvaltningen 
är andelen än högre. Bland de 15 högsta 
cheferna, inklusive förvaltningschefen och 
biträdande förvaltningschefen, är 8 i åldern 
60-66 år, hela 53 procent går i pension när-
maste åren. Av de övriga cheferna är två i 
åldern 50-59 år och fem yngre än 50 år. 

Behovet av ett aktivt arbete med kom-
petensförsörjning och att hantera kom-
mande pensionsavgångar lyfts fram i uni-

versitetets långsiktiga plan. Där anges det 
övergripande målet som ”Universitetet 
skall genom medveten rekrytering sträva 
mot en fortsatt hög kompetens för att kunna 
hantera de kommande pensionsavgångarna 
och vara konkurrenskraftig som arbetsgi-
vare”. Vidare står att det ställer ”stora krav 
på en noggrann planering av personalrekry-
teringen, men ger också möjligheter till över-
syn och förnyelse av verksamheten”. Som 
delmål anges bland annat att karriärmöj-
ligheterna för nydisputerade ska förbättras 
och att nyrekryteringar ska planeras och 
genomföras så att de underlättar en smidig 
generationsväxling. Vidare att attraktiva 
anställnings- och arbetsvillkor ska kunna 
erbjudas.

Många sökande till tjänster
Bengt Sandberg, universitetets personal-
chef, säger att Stockholms universitet följer 
utvecklingen med en ökande genomsnitts-
åldern bland medarbetarna. Han beto-
nar att universitetet även fortsättningsvis 
måste vara ett attraktivt lärosäte både vad 
avser innehållet i själva verksamheten och 
anställningsvillkoren för att attrahera ny 
arbetskraft.

–  Generellt sett har vi i dagsläget väl-

digt många sökande till lediga anställ-
ningar även om det redan nu fi nns öar 
där det fi nns problem att rekrytera. I 
dagsläget är det viktigt att institutionerna 
själva fi nner former för att nå den attrak-
tiva arbetskraften. En av grundförut-
sättningarna är självklart att institution-
erna rekryterar på bredden både nationellt 
och internationellt.

Ser man på Personalbyråns prioriterade 
områden i verksamhetsplanen för nästa år 
så anges där ökat stöd till institutioner och 
enheter om hur man rekryterar rätt. 

– Vid en ökad konkurrens om arbets-
kraften är professionella rekryteringar ett 
av verktygen att nå rätt kompetens, enligt 
Bengt Sandberg. 



Andel professorer i åldern 60-66 år.
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De senaste åren har universitetet ut-
examinerat ett ökande antal doktorer. 
Enligt Bengt Sandberg innebär det ökade 
möjligheter än annars att få en bättre 
kompetensförsörjning bland lärare och 
forskare. Att genomsnittsåldern bland 
cheferna inom förvaltningen är så hög 
bedöms inte vara något större problem då 
det fi nns många goda kandidater bland 
yngre medarbetare. 

– Visst kan det bli kortvarigare över-
gångsproblem om för många chefer byts 
ut samtidigt. Men detta kan hanteras till 
exempel genom att man går dubbelt och 
att tidigare chef fi nns kvar som senior-
rådgivare, säger Bengt Sandberg.
Hans sammantagna bedömning lyder:

– Trots att åldersstrukturen ser ut som 
den gör är min bedömning att Stockholms 
universitet genom sin attraktionskraft i 
en storstadsregion är rustat att även fort-
sättningsvis kunna attrahera god arbets-
kraft. 

Inte så problematiskt
Humanistiska fakulteten har högst andel 
professorer som går i pension närmaste åren. 
Men fakultetens dekanus Gunnar Svensson 
är inte särskilt bekymrad. 

– Det är inte så problematiskt, för-
utom inom några få områden. Många av 
dem som snart går i pension är dessutom 
befordrade professorer. 

Det fi nns alltså möjlighet att även 
framöver befordra yngre lektorer som 
bedöms vara professorskompetenta. Just 
befordringsreformen tror han är en för-
klaring till att antalet professorer som nu 
uppnår pensionsålder är så stort.

Fakultetsnämnden antog vid sitt sen-
aste sammanträde en strategi för att 
säkra den framtida tillgången på profes-
sorer. Där talas om behovet av att i god 
tid utlysa professurer inom områden där 
man riskerar att bli utan professor; för att 

forskning ska kunna bedrivas inom ett 
ämne krävs nämligen att där fi nns minst 
en professor. Inom så gott som samtliga 
ämnen vid fakulteten fi nns åtminstone en 
professor. Så länge det är så innebär det 
inget akut behov av nyrekrytering, enligt 
Gunnar Svensson. Ett exempel på hur man 
tagit itu med kommande pensionsavgån-
gar är att professuren i portugisiska plan-
eras att utlysas i god tid innan nuvarande 
innehavare går i pension.

Juridiska fakulteten avviker från de 
övriga med lägst andel professorer som 
går i pension närmaste åren. Kanslichefen 
Bengt Johansson tror det till stor del är en 
tillfällighet. Ytterligare några år framåt 
i tiden så får även den fakulteten många 
pensionsavgångar då fl era av professorer 
är födda 1948 och 1949. 

Detsamma gäller Naturvetenskapliga 
fakulteten. Fakultetens strategiska plan 
lyfter fram frågan som ett prioriterat 
område. Under våren inleddes diskussioner 
vid prefektinternat och personaladminis-
trativa möten. En egen sammanställning 
av pensionsavgångar visar att hälften av 
professorerna går i pension under peri-
oden 2007 till 2015. Av de rekryterade 
professorerna uppnår 91 procent 65 års 
ålder fram till och med 2015. Stora pen-
sionsavgångar är även att vänta inom
T/A-personalen, 109 personer uppnår 65 
år under perioden. Institutionerna har 
även egen planering för hur de ska hantera 
pensionsavgångarna, där Fysikum är en av 
föregångarna.

Svårt hitta kompetenta sökande 
Hur ser man på kommande pensions-
avgångar på institutionsnivå? Thomas 
Hartman är prefekt vid Företagsekono-
miska institutionen.

– Det här är förhållandevis enkelt. Jag 
tittar i en tabell där det står när folk är 
födda och då ser jag när de beräknas gå 

i pension. Det gäller att hålla koll på vad 
som fi nns i pipelinen.

För tillfället pågår tillsättning av några 
professurer. Fram till 2011 är det 11 
lektorer som blir 65 år, cirka en tredjedel 
av institutionens lektorer idag. Förutsatt 
att institutionen har lika många studenter 
så behöver dessa lektorer ersättas.

Institutionen har ingen särskild åtgärds-
plan för att hantera stora pensionsavgån-
gar men arbetar ändå aktivt med frågan. 
Utlysningar av tjänster görs brett inter-
nationellt, vilket givit fl er ansökningar. 
Någon form av mentorskapsprogram kan 
även bli aktuellt om det skulle behövas. 

Thomas Hartman har erfarenhet av att 
det tar tid att tillsätta vissa lektorat och 
professurer. Det är svårt att hitta kompe-
tenta sökande inom till exempel redovis-
ning och fi nansiering, där enbart en hand-
full sökt utlysta tjänster. Däremot har 47 
personer sökt en professur inom manage-
ment. Fram till slutet av 90-talet utlystes 
tjänster i företagsekonomi utan spe-
ciell inriktning. Det gav en obalans i hur 
många som arbetade inom olika inriktnin-
gar. Inom management var det till exempel 
väldigt många lärare och forskare. 

 – Det här gör att vi funderar av och till 
om vi behöver en ersättare, och det behövs 
inte alltid, säger Thomas Hartman.
Hur ska då nya forskare och lärare 
komma in?

– Det fi nns alltid vikariat för nydis-
puterade. De kan då få undervisnings-
erfarenhet men det är viktigt även att 
behålla kontakten med forskningen och 
därför uppmanar vi dem att söka forsk-
ningsanslag. 

TEXT: PER LARSSON
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*Forskarstuderande, forskningsassistenter,

forskarassistenter samt övrig undervisande och 

forskande personal ingår inte i underlaget.



Framtidens ledare
Bra ledarskap förutsätter fasta anställningar och att 
det fi nns tid att ägna sig åt forskning och utbildning. 
Det är ett par refl ektioner från deltagare på 
en seminarieserie för yngre ledare.

Jan Storå vid Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet påpekar att bra ledarskap 
pågår kontinuerligt och kräver en fast anställning.

Under senaste året har seminarieserien 
”Ledarskap – något för mig?” anordnats 
vid Stockholms universitet. Den har vänt
sig till yngre lärare och forskare. En grupp 
har bestått enbart av kvinnor och en har 
varit blandad. Närmare 20 personer i var-
dera gruppen har vid sex tillfällen hört före-
drag om och diskuterat bland annat om 
ledare och grupp, akademiskt ledarskap och 
om universitetet som myndighet.

En av dem är Jan Storå, föreståndare
vid Osteoarkeologiska forskningslabo-
ratoriet vid Institutionen för arkeologi 
och antikens kultur. Han disputerade 
2001 och arbetade sedan som ”frilans-
osteolog”. För några år sedan återvände 
han till Stockholms universitet, något
som förändrade hans yrkesroll. 

Som ansvarig för laboratoriet leder han 
nu en liten grupp. Själv är han forskar-
assistent, men går på ett halvtidslektorat 
nästa sommar, där fi nns också fem-sex 

är då ryggraden man kan stödja sig på.
Jan påpekar att bra ledarskap pågår 

kontinuerligt medan många forskare är 
vana att tänka i form av projekt. 

– Som chef krävs att man har trygghet i sin 
verksamhet och kan tänka långsiktigt. En 
fast anställning är nödvändigt för detta.

Att få en fast anställning inom arkeologi 
är inte alltid så lätt. Jan tror att han legat 
rätt i tiden för att få den position han har. 
Arkeologerna har nyligen genomgått ett 
generationsskifte och en del yngre forsk-
are har kunnat få anställning.

Men han lägger till att det samtidigt är 
en allvarlig brist i systemet att det inte fi nns 
någon aktiv integrering av de forskare som 
kommer in på externa anslag.

Bra inblick i regelverk
Thomas Borén, vid Kulturgeografi ska insti-
tutionen, var en annan av seminariedelta-
garna. Han tillhör de forskare som gått på 
externa medel och korta undervisnings-
förordnanden efter disputationen 2005
men har nyligen fått ett lektorat.

– Seminarieserien verkade bra och 
den låg rätt i tiden eftersom jag var ny-
disputerad. Det var bra att få inblick i 
Högskolelagen, Högskoleförordningen 
och andra regelverk. Samtidigt var det 
givande att få pröva på att hantera och 
diskutera olika problem.

Thomas tycker att den akademiska 
miljön är spännande och dynamisk. Han 
vill stanna kvar här så länge han trivs. 
Men han understryker att karriärmöjlig-
heterna helt hänger på hur man publicerar 
och får in forskningsmedel. Det gäller att 
få tid för forskning. Idag har Thomas
ungefär 50 procent för forskning och 
tycker det är bra att kombinera forskning 
och undervisning.

Ett strukturellt problem är att många 
som sitter på ledande positioner har för 
litet tid för att ägna sig åt den egentliga 
verksamheten, forskning och undervis-
ning. Med för lång tid utanför forsknin-
gen tappar man i trovärdighet som akad-
emisk ledare, enligt Thomas.

– De fl esta drivs idag inte av viljan att 
göra karriär, utan av viljan att forska. Då 
gäller det att se till att det fi nns tid för att 
ägna sig åt kärnverksamheten. Forskare 
sköter sig ofta själva men samarbetar i 
undervisningen, här fi nns en energi värd 
att ta fasta på. Det handlar om ledarskap 
underifrån. 

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

doktorander och enstaka personer som 
kan ha externa forskningsanslag.

– Här ställs den lilla arbetsplatsens 
frågor på sin spets. Speciellt i förhållande 
till doktorander. Där kan jag ha en dub-
bel roll, både som handledare och chef, 
säger Jan.

Största ambitionen att delta i seminarie-
serien var att skaffa sig egen erfarenhet. Så 
här efteråt tycker han att seminarierna 
brett fångade upp frågor om ledarskap och 
han kände igen sig i gruppdiskussionerna. 
Kunskaperna om regelverket inom hög-
skolevärlden var också värdefulla, säger 
Jan. 

– Det är roligt och spännande att leda. 
Som chef är man faktiskt Stockholms 
universitet och representant för något 
stort. Chefskap handlar till stor del om 
att bibehålla inspirationen. Måste samti-
digt hantera att alla man leder är konkur-
renter, om anslag och tjänster. Formalian 
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Margareta har hjälpt mig att förstå hur akademin fungerar, säger Yvonne Svanström. 
– Jag går i pension till sommaren efter 35 år inom universitetsvärlden. Det känns bra om 
jag har kunnat förmedla denna kunskap på något sätt, säger Margareta Ihse. 

Mentor delar med sig av kunskap
Vilka är akademins informella maktstrukturer och hur går det att förstå dem? 
Det är kunskaper som Margareta Ihse försökt förmedla till Yvonne Svanström 
i ett nyss avslutat mentorskapsprogram för kvinnliga forskare.

Oftast har Yvonne hört av sig i förväg till 
Margareta med specifi ka frågor från sin var-
dag som hon velat ta upp. Margareta har 
sedan i många fall kunnat visa att de frå-
gor som kommit upp har en generell rele-
vans och fört en principiell diskussion kring 
dem.

– Yvonne satte sin egen agenda. Hennes 
frågor var behovsstyrda och det visade sig 
att jag hade kunskap inom dessa områden. 
Mina kunskaper har tagits emot bra av 
henne. Dessutom insåg jag att jag har kun-
skaper som jag inte systematiserat tidigare, 
till exempel om organisation, ledningsstruk-
turer, sammanträdesteknik och manligt och 
kvinnligt språk, säger Margareta.

Hon berättar även om hur hon kunde 
föra in sina kunskaper från uppdrag i sty-
relser utanför universitetet. Enligt henne är 
det samma allmängiltiga frågor som dyker 

Andelen kvinnor på ledande positio-
ner inom Stockholms universitet är fort-
farande låg. Bland professorerna är till 
exempel enbart drygt var femte kvinna. 
Mot den bakgrunden startades förra året 
ett mentorskapsprogram för kvinnliga fors-
kare. Tio par med adept-mentor har under 
ett års tid träffats för att diskutera frågor 
kring erfarenheter av ledarskap och hur det 
är att vara kvinna inom akademin. 

Ett av paren är Yvonne Svanström, 
VR-fi nansierad forskare vid Ekonomisk-
historiska institutionen, och Margareta 
Ihse som är professor i ekologisk geografi  
vid Institutionen för naturgeografi  och kvar-
tärgeologi. När vi skrev om dem i SU-Nytt 4 
2006 så hade de nyss lärt känna varandra. 
De talade då mycket om vikten av att bli 
medveten om akademins tysta kunskap och 
de informella strukturer som fi nns.

Har den kunskapen ökat under året?
-  Ja, jag tror mig ha lättare att identifi era 

maktstrukturer, framför allt de formella 
strukturerna, när jag är medveten om att de 
fi nns. Däremot är det svårt att sätta fi ngret 
på enskilda maktrelationer, säger Yvonne 
Svanström.

Hon tycker sig även ha fått bättre kontroll 
på hur beslutsgången fungerar på fakultets-
nivå samt det formella regelverket, som vad 
Högskoleförordningen säger. 

Yvonne deltar även i kursen ”Att leda 
för mellanchefer” som ges vid sex tillfällen. 
Däremot har hon under året inte tagit upp-
drag på fakultetsnivå eller centralt vid uni-
versitetet.

Yvonne och Margareta har träffats sex 
gånger. Båda har upplevt träffarna som 
mycket strukturerade och när de träffats så 
har de avsatt rejält med tid.
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upp, till exempel kring sammanträden och 
hur man ska agera som ensam kvinna i olika 
sammanhang.

– Jag mötte Margareta i ett skede där jag 
behövde dessa kunskaper, säger Yvonne. 
Margareta påpekade saker som jag tog för 
givna. Hon visade för mig att olika erfaren-
heter kan vara av en generell art och värda 
att lyfta fram. Att kunna visa på att jag 
behärskar sådana färdigheter är viktigt när 
jag ska presentera mig.

Osäker arbetsmarknad
För Yvonnes del har året till stor del hand-
lar om just administrativa uppgifter på insti-
tutionen.

Men trots att det är sju år sedan hon dis-
puterade har hon ännu inte fast anställning. 
Det är en situation hon delar med många 
i sin generation. Arbetsmarknaden är väl-

Förslag om enklare karriärväg
Biträdande lektor ersätter forskarassistent och befattningen biträdande professor 
införs. Det är ett par av de förslag som är att vänta i Befattningsutredningen 
som presenteras i december.

ningsutredningen, under ledning av Dan 
Brändström) en hearing på Stockholms 
universitet med företrädare för landets 
lärosäten. 

Vad som då tydligt lyftes fram var beho-
vet av en anställningsform som lämpar 
sig för de första åren efter disputationen. 
Utredningens förslag är att ta bort forskar-
assistent som meriteringstjänst och istället 
ersätta den med biträdande lektor. Det ska 
fungera som en parallell tjänst till lektor där 
båda kan befordras till biträdande professor 
och sedan till professor.  Biträdande profes-
sor ska närmast motsvara associate profes-
sor utomlands, ungefär som docent men inte 
nödvändigtvis med lika stark betoning på 
vetenskaplig skicklighet. Dessutom skapas 
en ny tvåårig postdocbefattning direkt efter 
doktorsexamen. 

Ann Numhauser-Henning säger i en 
intervju i tidskriften Tentakel att med 
dagens osäkra system försvinner de bästa 
forskarna. De har möjlighet att välja andra 
banor medan de mindre eftertraktade blir 
kvar i den osäkra tillvaron i hopp om att 
få en tjänst. En enklare och mer förutsäg-

Hur går det att skapa en sammanhål-
len meriterings- och karriärväg inom aka-
demin? Vad kan göras för att förbättra de 
visstidsanställdas situation? Och hur kan ett 
förenklat och mer rättssäkert anställnings-
förfarande se ut? Det är huvudfrågorna för 
Befattningsutredningen som den 14 decem-
ber ska presentera sitt betänkande.

Utredare är professor Ann Numhauser-
Henning, tillika prorektor vid Lunds univer-
sitet. En utgångspunkt för utredningen är 
att svenska lärosäten är del av ett internatio-
nellt kunskapssamhälle där svenska anställ-
ningar ska vara jämförbara med dem i andra 
länder. Vidare att den akademiska världen 
inte längre kan räkna med stadig tillväxt, 
konkurrensen om anslag – och tjänster – 
ökar. Utredningen har även som uppgift att 
komma med förslag som ska minska detalj-
styrningen och som kan ge fl er kvinnor på 
ledande befattningar.

Det dröjer alltså drygt en månad innan 
utredningen lägger fram sitt förslag. Men 
en hel del av förslagen har redan upp-
märksammats på olika sätt. I juni ordnade 
Befattningsutredningen (och Resurstilldel-

digt osäker och på hennes institution har 
det inte funnits någon fast tjänst att söka 
på fl era år.

Yvonne Svanström tror att läget kommer 
att vara lika kärvt i ytterligare några år tills 
40-talisterna går i pension; då står många 
60- och 70-talister och väntar på att få tjäns-
ter att söka.
Båda är nöjda med mentorprogrammet. 

– Det hade en bra struktur och det var bra 
att vi kom från olika områden. Men det är 
viktigt att mentorerna redan innan har fun-
derat över kvinnors roll, enligt Margareta. 
Hon lägger också till att det kan vara bra 
med en tidig kontrollstation för att se om 
mentorer och adepter passar ihop.

Margareta betonar att det också var vik-
tigt med de gemensamma seminarierna och 
träffarna som hölls för alla deltagarna i pro-
grammet samtidigt som hon önskar att ett 

nytt mentorsprogram borde sträcka sig över 
två år.

Något nytt mentorsprojekt är inte på gång 
just nu men däremot ordnar Jämställdhets-
kommittén under hösten en seminarieserie 
för nydisputerade kvinnor om ”Hur tar man 
sig fram i akademin”.

Yvonne lyfter fram att Margareta har de 
kunskaper som hon själv behövt i den situa-
tion hon befi nner sig nu och att Margareta 
givit konstruktiva svar på hennes frågor. 
Dessutom har Margareta lyckats lyfta indi-
vidfrågor till en generell nivå så de har blivit 
lättare att hantera.

Margareta intygar att de haft lätt att få 
kontakt med varandra och båda anser att 
det var bra att de kommer från olika ämnes-
områden, vilket givit dem inblick i deras
respektive verksamhet. 
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bar karriärväg skulle därmed kunna agera 
kvalitetsdrivande, enligt henne.

Behovet av goda och tydliga villkor för 
att attrahera och behålla de mest lämpade 
var också något som fördes fram vid hea-
ringen i juni. Dessutom behövs det insyn och 
förutsägbarhet för karriär- och befordrings-
vägarna – den som disputerat ska veta vad 
som väntar henne eller honom om de plane-
rar att fortsätta den akademiska banan. 

Begreppet anställningsbarhet, som ofta 
tillämpas på studenter, är också viktigt för 
forskarutbildade. Genom en tydligare aka-
demisk karriärväg och titlar som blir enklare 
att förstå internationellt så bör även möjlig-
heterna öka att söka jobb utanför den aka-
demiska världen, såväl nationellt som inter-
nationellt. Rörligheten mellan akademin 
och det omgivande samhället måste öka.

Ökad rättstrygghet och jämställdhet är 
ett par andra aspekter som utredningen 
studerat, bland annat väntas ett förslag om 
ökade möjligheter för rektorer att använda 
kallelseförfarandet för jämställdhetsstrate-
giska rekryteringar. 
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De senaste åren har inneburit ökat fokus på 
konkurrens inom forskarvärlden och allt 
mer av forskningsanslagen fördelas i kon-
kurrens mellan lärosätena. Men ”konkur-
renslandskapet” är ändå förhållandevis 
nytt, påpekade Sverker Sörlin, professor i 
miljöhistoria vid KTH och som i många år 
forskat kring forskningspolitik, när han 
talade om kvalitet inom forskningen vid ett 
seminarium anordnat av Forskningsservice 
i Aula Magna den 2 oktober.

– Det var först på 1980-talet som rank-
ningar av lärosäten började att bli vanliga 
i USA.

Nu är det svårt att träffa en rektor eller 
annan framstående företrädare för ett uni-
versitet utan att frågan om dess rankning 
kommer upp, fortsatte Sverker Sörlin. 
Diskussionen om hur man bäst mäter kva-
litet i forskningen pågår för fullt och har 
kommit för att stanna. Flera svenska läro-
säten, däribland Stockholms universitet, 
har anställt bibliometriker (som studerar 

hur forskare publicerar sig och citeras). Vid 
Göteborgs universitet och KTH fi nns redan 
planer på system för intern resursfördel-
ning baserade på antal publiceringar. Vid 
Stockholms universitet pågår även liknande 
diskussioner.

Sverker Sörlin beskrev för- och nack-
delarna med de två huvudsakliga model-
lerna för utvärdering av forskning. I syste-
met med peer review (granskning av kolle-
gor) fi nns fördelar som att det har en lång 
tradition och har hög akademisk tillförlit-
lighet. Samtidigt är systemet konservativt, 
tungarbetat och dyrt, dessutom med risk för 
”gubbvälde” då etablerade forskare belö-
nas. Utvärdering utifrån ett antal indika-
torer (som antal publiceringar) medför för-
delar som att det går snabbt att göra och att 
det är enkelt samtidigt som systemet har låg 
legitimitet inom forskarvärlden.

Sverker Sörlin ansåg inte att det enbart 
går att använda sig av indikatorer – även 
om dessa kommit för att stanna och kom-

mer att bli allt vanligare. Det bör vara en 
kombination av de olika modellerna. Ett 
intressant exempel, han lyfte fram, är den 
norska FRIDA-modellen. Där arbetar man 
områdesvis med indikatorer. Olika typer av 
publiceringar får olika tyngd inom respek-
tive område. Publiceringskulturen inom ett 
område behöver därför inte jämföras med 
den inom andra områden. 
Fysikprofessor Anders Karlhede fyllde i:

– Indikatorer kan vara dåliga på att
fånga upp risktagande och blir därmed far-
liga att enbart förlita sig på.
Vilket fi ck Sverker Sörlin att göra en refl ek-
tion:

– Wittgenstein skulle ha problem i dagens 
system för kvalitetsmätning. Vi måste ha 
ett system med utrymme för forskare som 
inte publicerar mycket, men som när de väl 
publicerar något kan det vara av den dignite-
ten att det skälver ett sekel. Vurmen för indi-
katorer får inte ta död på ert förnuft! 
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serien. Han berättade att tanken är att fors-
kare från de 15 forskningsområden som defi -
nierats som ledande vid universitetet ska ge 
en kort introduktion till sin forskning. Kåre 
Bremer betonade även att alla medarbetare 
vid universitetet kan bidra till att marknads-
föra och göra de ledande forskningsområ-
dena kända externt. 

– Det är därför bra om så många som 
möjligt kommer och lyssnar på lunchföre-
dragen.

Susanna Seppäläs forskning handlar om
hur membranproteiner utvecklas. Alla 
levande celler är omgivna av minst ett fl ex-
ibelt membran som ger struktur och form 
åt cellen. Membranproteiner är de proteiner 
som gör att signaler ska kunna ledas till och 
från cellerna genom cellmembranet.  De kan 
även fungera som pumpar och kanaler för 
olika ämnen som cellen behöver ta upp eller 
utsöndra. Med en apelsin (cellen) och tänd-
stickor (membranproteiner) instuckna i den 
illustrerade hon principen för hur det ser ut. 

Den grundforskning som Susanna och 

Apelsin och tändstickor. Doktoranden 
Susanna Seppälä använde sig av enkel och 
lättförståelig rekvisita när hon skulle ge 
inblick i vad forskning inom det ledande 
forskningsområdet Biomembraner hand-
lar om när hon var först ut i serien Ledande 
forskning till lunch. 

Rektor Kåre Bremer invigde föredrags-

Ledande forskning till lunch på onsdagar

Idrottshistorikern Johnny Wijk talade 
om idrottens samhällsroll i Sverige under 
andra världskriget.

hennes kollegor bedriver kan i förläng-
ningen komma till användning inom läke-
medelsindustrin, till exempel i arbetet med 
att få fram mediciner som enbart tas upp i 
vissa delar av kroppen.

Idrottshistorikern Johnny Wijk, från 
området Arkeologi och historia, stod för 
säsongens andra föredrag. Han talade om 
idrottens samhällsroll i Sverige under andra 
världskriget. Den svenska befolkningen 
skulle då ”ryckas upp från soffl ocket” och 
fostras fysiskt för att bättre kunna motstå 
ett eventuellt angrepp mot landet.   
 Militära inslag, som tältresning och skid-
åkning, blev även inledningsvis centrala 
delar i den fältsportsrörelse som växte fram. 
Nationella manifestationer gjorde också 
inom fl era områden, som Riksmarschen 
och Rikscyklingen. Olika pristävlingar blev 
dessutom vanliga och fi ck stor uppmärk-
samhet i media.

Under hösten och våren kommer sam-
manlagt 15 ”Ledande forskning till
lunch” att arrangeras på onsdagar klockan 
11.30-12.30 i Arrheniuslaboratoriets cafe-
teria. 
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Seminarium om kvalitet inom forskning
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HELENA MATTSSON, 
Rytmus Musikergymnasiet
– Föredraget om droppstenar 
var intressant och lätt att för-
stå. Det om mode var också 
bra, men talarna kanske 
borde ha givit fler exempel.

KARINA HOLM-WALLIN, 
trogen besökare
– Det är intressant och bra att 
man kan välja att lyssna på 
föredrag om olika ämnen. 

CALLE LEHMAN, 
Rytmus Musikergymnasiet

– Det verkar vara en bra grej 

och bara positivt att man 

ordnar det här. 

Stressforskningsinstitutet 
etablerat vid universitetet
Institutet för Psykosocial Medicin (IPM), 
som är ett kunskapscentrum inom området 
stressreaktioner och psykosocial hälsa, blev 
den 1 oktober en del av Stockholms univer-
sitet och fl yttade till Frescatiområdet. Sam-
tidigt bytte organisationen namn till Stress-
forskningsinstitutet som bättre anger verk-
samhetens fokus och inriktning. Bakgrun-
den till riksdagens beslut om att avveckla 
IPM som myndighet är en bedömning att 
den psykosociala forskningen inte längre 
behövde det särskilda skydd som en myndig-
hetsorganisation utgör, utan att den bättre 
kan bedrivas inom ramen för det sedvanliga 
forskningsväsendet. 

Stressforskningsinstitutet ska bedriva 
grund- och tillämpad forskning utifrån tvär-
vetenskapliga och tvärmetodologiska ansat-
ser. Verksamhetsidén är att studera hur indi-
vider och grupper påverkas av olika sociala 
miljöer, med särskilt fokus på stressreaktio-
ner och hälsa. Frågeställningarna handlar 
om stressens orsaker, mekanismer, utfall, 
åtgärder och behandling, där även metod-
utveckling ingår. 

Den långsiktiga avsikten med forskningen 
är att bidra till en förbättrad folkhälsa. 

Institutet har också tillgång till ett stress-
laboratorium med psykofysiologisk utrust-
ning för att registrera variationer i vakenhet, 
sömnmönster, hjärtfrekvens, blodtryck och 
andning samt möjligheter att göra analyser 
av kortisol och andra hormoner i saliv. 
 Inom Stressforskningsinstitutet fi nns fem 
forskningsgrupper. Dessa är ”Arbetsorgani-
sation och hälsa” (som leds av fi l.dr. Hugo 
Westerlund), ”Barn och trauma” (docent 
Frank Lindblad), ”Migration och hälsa” 
(docent Solvig Ekblad), ”Stressprevention” 
(docent Aleksander Perski) samt ”Stress och 
återhämtning” (professor Torbjörn Åker-
stedt).
 Stressforskningsinstitutet har 31 anställda. 
Den nya adressen är Frescati Hagväg 16 A. 
 Den del av IPM som i samverkan med 
Stockholms läns landsting har utgjort
NASP – Nationellt centrum för suicidforsk-
ning och prevention av psykisk ohälsa 
– överförs samtidigt till Karolinska Insti-
tutet. 
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uwww.stressforskning.su.se

Forskardagarna för nionde gången
Blir man mindre blöt om man går fort 
än om man går långsamt? Och vad är 
skillnaden mellan brytning och dia-
lekt? Det var ett par av frågorna till 
den forskarpanel som besvarade frå-
gor i Aula Magna under årets Fors-
kardagar. Panelen fi ck också förklara 
till exempel förhållandet mellan islam 
och politisk extremism, hur det går att 
veta att bananfl ugor mår dåligt och om
Rinkebysvenskan är ett eget språk.

Drygt sextio nydisputerade forsk-
are beskrev populärvetenskapligt sin 
forskning, om allt från droppstenar 
till varumärkesskydd för dofter och 
färger. Och efter deras föredrag fanns 

möjlighet att ställa frågor till dem i 
Forskarcaféet. En kväll anordnades 
även en paneldiskussion om klimat-
frågan med forskare vid universitetet. 
Nytt för i år vara ett Serieteket deltog 
och visade seriemagasin med veten-
skaplig anknytning. Drygt  3200 per-
soner besökte Forskardagarna och lik-
som tidigare år var de fl esta gymnasie-
elever som kom tillsammans med sina 
lärare. 
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Naturvetare nöjda med utbildningen
Vart tar studenterna vägen efter att de avslutat sin grundutbildning 
och hur tycker de, några år senare, att utbildningen varit? Det är frågor 
Naturvetenskapliga fakulteten fått svar på i en ny rapport.

För fjärde gången sedan 1996 har före detta 
studenter på samtliga inriktningar inom 
de matematisk-naturvetenskapliga utbild-
ningarna följts upp. Svaren sammanfattats 
i rapporten ”Efter studierna – Naturvetare
i arbetslivet – en uppföljning från Stock-
holms universitet 2007”

– Syftet med uppföljningen har varit
att ge en helhetsbild av naturvetarnas
arbetsmarknad och att lyfta fram både 
starka och svaga sidor inom utbildningen. 
Det säger Birgitta Åkerman, projektledare 
och studievägledare vid Institutionen för 
biologisk grundutbildning. 

Undersökningen omfattar totalt 1 146 
personer som åren 2002-2005 tagit ut exa-
men inom något av de matematisk-natur-
vetenskapliga ämnena. Av dessa svarade 
686 personer, det vill säga 60 procent av de 
tillfrågade. 

– Det som är glädjande är att se att de 
fl esta naturvetare är nöjda med sin utbild-
ning och att det går bra för våra studenter. 
I samtliga uppföljningar som vi gjort under 
åren har det visat sig att 80 procent av de 
utexaminerade studenterna skaffat sig ett 
relevant jobb. Och trots att arbetsmarkna-
den var kärv vid den senaste uppföljningen 

utredning och planering samt undervisning 
är en viktig del av arbetsuppgifterna.

– Rapporten visar också att studenterna 
fått sitt första jobb genom att själva ta kon-
takt med arbetsgivarna, via annonser eller 
genom examensarbetet. Andra har star-
tat eget eller har blivit tillfrågade om jobb. 
Endast tre procent uppger att de fått jobb via 
arbetsförmedlingen.  

Enligt Birgitta Åkerman är uppföljningen 
oerhört viktig för att kunna lägga upp och 
planera utbildningarna på bästa sätt.

– Vi får veta både vad studenterna upp-
skattar och vad de vill ha mer av. 

Slumpen gav första jobbet
Att ta sig in på arbetsmarknaden har ald-
rig varit något problem för Madeleine Toll-
stedt. 

Sitt första jobb fi ck hon av en slump innan 
hon ens hunnit göra sitt examensarbete. 

– Jag var på studiebesök i Sollentuna kom-
mun för att undersöka ett markområde och 
se om det gick att bygga bostäder där. De 
hade ett mycket miljövänligt sätt att bygga 
på och jag blev intresserad och frågade om 
de hade några böcker jag kunde få låna kring 
detta. Den jag pratade med undrade då om 
jag kunde tänka mig att börja jobba hos dem 

Dessutom tar hon emot utländska kund-
besök åt Arlas styrelse.

Om det är något råd hon vill ge studen-
ter som ska ge sig ut i arbetslivet så är det att 
utnyttja sina intressen och talanger för att få 
in en fot på arbetsmarknaden. 

– Ett jobb leder ofta till ett annat. Till slut 
får man det jobb man vill ha och är utbil-
dad för. Ett annat tips är att gå med i biolo-
giska ämnesrådet. Det förbereder en väl för 
arbetslivet. 

TEXTER: MADELEINE SALOMON
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som hälsoinspektör. Då var jag inte klar med 
mitt examensarbete.

Madeleine nappade på erbjudandet och 
fi ck göra sitt examensarbete med lön på sin 
nya arbetsplats. Efter en fi l.kand. i biologi år 
2000 och några arbetsår vände hon tillbaka 
till universitetet och läste vidare på miljö-
och hälsoinspektörsutbildningen. 

Idag arbetar hon på Arla där hon arbetar 
som mejeriproduktsamordnare. Eftersom 
hon talar fl era språk ingår också över-
sättningsarbete av redovisningar och 
instruktionsmanualer i arbetsuppgifterna. 

så har arbetslösheten bland naturvetare 
varit lägre än vad den varit i övrigt i Sverige, 
säger Birgitta Åkerman.

Hon säger dock att molekylärbiologerna 
är den grupp som råkat mest illa ut under 
lågkonjunkturen.

– Sedan den förra uppföljningen 2003 
har utbildningarna förändrats och vi har 
infört en frivillig poängsatt praktikkurs om 
fem eller tio veckor. Tyvärr kan vi, den här 
gången, inte se om förändringen bidragit till 
att det blivit lättare att komma in på arbets-
markanden. Men av svaren kan vi se att stu-
denterna tycker att det är viktigt med prak-
tisk erfarenhet och förhoppningsvis kan vi 
vid nästa uppföljning se vad praktiken lett 
till.

Fler konsulter
I rapporten kan man dock se var studenterna 
fått jobb och det går också att följa trender. 

– Vi har till exempel sett att andelen 
som jobbar som konsulter ökat sedan den 
förra uppföljningen. Fler studenter kommer 
också att arbeta med marknadsföring, säger 
Birgitta Åkerman. De vanligaste arbetsupp-
gifterna är annars forskning och utveckling 
samt administrativa uppdrag. Men även 

Madeleine Tollstedt jobbar idag med 
mejeriprodukter på Arla.
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Askölaboratoriets tidigare föreståndare, 
prof em Björn Ganning (till vänster), 
berättar om växtlivet vid stranden.Studievägledare fi ck 

inblick i naturvetenskap
Bandtång, grönslick och havstulpaner. Det var några 
saker som lärare och studievägledare fi ck lära 
sig mer om under ett besök på Askölaboratoriet 
i Trosa skärgård för att få en bättre inblick i vad 
naturvetenskapliga utbildningar kan erbjuda. 

Aurelia som tog dem ut till Askö. Efter ytter-
ligare information om Östersjön och dess 
känsliga växt- och djurliv var det dags för 
deltagarna att ge sig ut i höstsolen och på 
egen hand upptäcka vad som döljer sig under 
havsytan. 

En grupp gav sig ut i båt för att ta bot-
tenprov i dyn. En annan grupp satte sig i en 
roddbåt för att håva upp plankton och andra 
växter i en vik. Ytterligare några tog på sig 
vadarstövlarna för att dra landvad längs 
stranden och en fjärde grupp fi ck i uppgift 
att ta upp blåstång och grönslick från klip-
porna i strandkanten. 

Information om utbildningar
Tillbaka i laboratoriet var det dags att titta 
i mikroskopen vad man hittat, som havstul-
paner, märlkräftor, plankton och en borst-
mask som nyligen invandrat i Östersjön. 
Efter lunchen väntade mer information om 

de utbildningar Stockholms universitet kan 
erbjuda inom naturvetenskap. Britta Fäng-
ström, studievägledare för kemiutbildning-
arna, berättade om utbildningar och arbets-
marknad för kemister och naturvetare gene-
rellt (se artikel på sidan 10).

Britta berättade även om hur utbild-
ningen förändrats i och med de nya master-
utbildningarna och om möjligheterna att 
läsa naturvetenskapligt basår och sommar-
kurser vid universitetet.

Johan Karlsson, studievägledare för indi-
viduella programmet vid Rudbeckskolan i 
Sollentuna, möter ofta studietrötta elever 
och hoppades att på Askö kunna hitta 
argument för att få dem att studera vidare. 
Han tyckte sig ha fått det. Framför allt om 
att naturvetenskap inte enbart handlar om 
matematik.
Och kollegan Gunnar Westberg från Kärr-
torpsgymnasiet fyllde i:

– En sådan här utfl ykt kan ju få vem som 
helst att vilja bli naturvetare!

Linda Ekman, lärare i matematik och 
NO-ämnen vid Kunskapsskolan i Nacka, 
tyckte det var roligt att ha fått komma iväg 
på utfl ykten och hoppades få inspiration 
att dela med sig av till kollegorna hemma. 
Ralph Jakobsson, från Söderfjärdsskolan 
i Vaxholm, var också ute efter inspiration 
och tips på metoder han kunde använda i 
sin undervisning. 

TEXT OCH FOTO: PER LARSSON

uwww.smf.su.se/askolaboratoriet

Hur kan intresset öka bland unga för att 
studera naturvetenskap? Ett sätt är att ge 
lärare och studievägledare i grund- och 
gymnasieskolor ökad insikt i aktuell forsk-
ning och de utbildningar som ges vid uni-
versitetet. 

Naturvetenskapliga fakulteten ordnar 
varje höst en studieresa för lärare och studie-
vägledare från grund- och gymnasieskolor 
till Askölaboratoriet utanför Trosa. 

Den 20 september var det dags för årets 
resa. När bussen kommit ut på Essingeleden 
förkunnade Björn Ganning, pensionerad 
professor vid Zoologiska institutionen och 
före detta föreståndare för Askölaboratoriet, 
att naturvetenskap är kul att ägna sig åt. Och 
ingen som var med under dagen lär ha tvivlat 
på Björn Gannings passion för naturveten-
skap, och då i synnerhet sådan med anknyt-
ning till Östersjön. 

Utanför Trosa bordade deltagarna båten 
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Kinesiska tjänstemän
lär sig om Sverige
Stockholms universitet har startat en utbildning om svensk politik och
administration för tjänstemän från Guangdongprovinsen i Kina. 
Förhoppningen är att utbildningen ska ges årligen och till fl era kinesiska provinser.

ningen kom från Guangdongs guvernör.
Kineserna var inte enbart intresserade 

av svensk förvaltning utan också av svensk 
politik, berättar Pål Levin. De ville även 
lära sig mer om den svenska välfärdsmodel-
len och hur offentlig administration funge-
rar inom ett fl erpartisystem.

– Vi har utarbetat programmet enligt öns-
kemål från vår uppdragsgivare och valt att 
ha utbildningsfrågor som en röd tråd i vår 
utbildning, säger Pål Levin.

Demokratifrämjande
Hur ser han då på att det är tjänstemän verk-
samma inom en enpartistat som utbildas?

– Jag ser det här som ett försiktigt demo-
kratifrämjande på ett respektfullt sätt. Det 
är positivt att kineserna vill komma hit och 
lära sig av våra erfarenheter. Vi ser det här 
som en möjlighet att påverka utvecklingen i 
Kina. Guangdong är en central provins som 
ses som föregångare för andra. Men det är 
samtidigt viktigt att vara ödmjuk och att 
inte predika, Sverige och Kina är så olika 
som stater.

Tillsammans med Guangdongprovinsen 
är SUCCESS ambition att utbildningen ska 
kunna erbjudas en gång per termin under 
en femårsperiod. Ytterligare kinesiska pro-
vinser har dessutom kontaktat Stockholms 
universitet och uttryckt intresse för liknande 
utbildningar. 

TEXT: PER LARSSON 
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

uwww.success.su.se

Hur fungerar svensk administration och 
vårt politiska system? Och, framför allt, vilka 
erfarenheter går att överföra till Kina? Det är 
frågor som ett trettiotal kinesiska kursdelta-
gare ägnade sig åt när de befann sig i Stock-
holm i oktober på en uppdragsutbildning 
som Stockholms universitet anordnar. 

Kursdeltagarna kom från provinsen 
Guangdong och arbetar inom förvaltningen 
på provinsnivå. Guangdongprovinsen ligger 
i södra Kina och är en av landets mest folk-
rika provinser med sina cirka 90 miljoner 
invånare. Ekonomiskt är det den ledande 
provinsen med en bruttonationalprodukt 
motsvarande Sveriges och en lång tradition 
av handel med omvärlden. De speciella admi-
nistrativa regionerna (och tidigare europe-
iska kolonierna) Macao och Hongkong lig-
ger även mellan Guangdongprovinsen och 
Sydkinesiska sjön och fungerar som viktiga 
”portar” för handel med Kina.

Det var ett digert program för delta-
garna under de drygt tre veckorna de var i 
Stockholm. Efter att ha välkomnats av pro-
rektor Lena Gerholm satte de sig samma dag 
i skolbänkarna för att få lära sig mer om den 
svenska förvaltnings- och välfärdsmodellen. 
Andra ämnen som behandlades var hur den 
svenska modellen påverkats av EU-medlem-
skapet samt en introduktion till skandina-
visk kultur och ledarskap.

Pål Levin, statsvetare med doktorsexamen 
från USA, var ansvarig för programmet och 
föreläste vid fl era tillfällen. Deltagarna hade 
även föreläsare från olika institutioner vid 
universitetet som bidrog med sakkunskap 
inom till exempel företagsekonomi, juridik, 
statsvetenskap och socialt arbete. Dessutom 
erbjöds fl era framstående gäst-föreläsare och 
studiebesök, bland annat i riksdagen och på 
Utbildningsdepartementet.

Utbildningen anordnades av SUCCESS, 
Stockholms universitets bolag för uppdrags-
utbildning, i samarbete med Sun Yat-sen 
University i Guangdong. Initiativet till utbild-

Tan Zhangqiu, generaldirektör för 
Guangdongprovinsens personalmyndig-
het, överlämnade en gåva till prorektor 
Lena Gerholm i samband med att 
utbildningen startade. 

Historiska institutionen
”Framstående utbildningsmiljö”?

Högskoleverket har gjort en första prövning 

av de 26 institutioner i landet som lämnat 

in ansökan om utmärkelsen ”Framstående 

utbildningsmiljö 2007”. Historiska institutio-

nen vid Stockholms universitet är en av de 

nio som går vidare till en närmare gransk-

ning. Institutionen – inklusive Kulturvetar-

linjen och Centrum för barnkulturforskning 

– är den enda vid Stockholms universi-

tet som är med i slutomgången. Institutio-

nen för nordiska språk och Institutionen 

för social arbete vid Stockholms universi-

tet hade även ansökt. Beslut om utmärkelsen 

tas i slutet av november.
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Vill du arrangera en internationell kongress eller konferens?
Med Stockholm som arena kan du känna dig trygg i vetskapen om att deltagarna kommer att trivas. 
Andra fördelar är att du som arrangör kan påverka innehållet och att fler från din verksamhet kan delta 
än om kongressen äger rum på andra sidan jordklotet.

Congress Stockholm arbetar med att få fler internationella kongresser och möten till Stockholm. Vi ersätter 
inte ditt behov av en kongressarrangör, men vi finns vid din sida från idé till beslut om att kongressen ska 
genomföras. Helt utan kostnad. Boka ett möte med oss så diskuterar vi din vision om en framtida kongress 
i Stockholm.

Congress Stockholm tfn 08-508 28 551 info@congresstockholm.se

Stockholm – en av världens 
populäraste kongresstäder
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För fem respektive sju år sedan påbörjade 
Hanne Løvlie och Ulrika Alm Bergvall sina 
doktorandstudier vid Zoologiska institu-
tionen. Våren 2007 disputerade de på sina 
avhandlingar. Hannes avhandling beskrev 
strategier höns använder för att öka sin fort-
plantningsframgång. Ulrika ägnade sig åt att 
studera dovhjortars födoval.

Fredagen den 28 september var de två av 
närmare 130 nydisputerade doktorer vid uni-
versitetets promotionshögtid i Stadshuset. 
Högtiden står inte Nobelfesten långt efter i 
prakt. Cirka 1 000 gäster fanns i Stadshuset. 
Närmast trappan i Blå Hallen satt kvällens 
huvudpersoner. Där fanns universitetets 
nya professorer som skulle installeras samt 
fakulteternas hedersdoktorer och jubeldok-
torer som skulle promoveras. I år var det fyra 
jubeldoktorer, varav en som inte kunde när-
vara, som uppmärksammades för att det var 
femtio år sedan de disputerade.

Men framför allt var det de nya dokto-
rerna som märktes på sina stolar längst fram 
till vänster. Fakultetsvis fi ck de gå upp i trap-
pan och ta emot diplomet av fakultetens pro-
motor och få lagerkransar (och i juristernas 
fall – hattar) trädda på huvudena.

Naturvetarna var sist i ordningen. Efter 
drygt två timmars väntan i Blå Hallen kunde 

Hanne och Ulrika ta emot diplomet som ett 
minne av ceremonin. Fakultetens promotor, 
professor Sven Lidin, höll sedan tal till de 
nyblivna doktorerna. 

– Doktorandstudierna är ett arbete och en 
heltidsuppgift som ibland överskuggar det 
faktum att de också är en förberedelse för 
en verksamhet efter examen. Det är dit ni nu 
är på väg. …Er formella träning har gett er 
redskap. Er doktorandtid har gett er tåligare 
sinnen och kanske tjockare hud. Jag hoppas 
att ni också kommer ihåg att ta med er det 
viktigaste av allt – den barnliga nyfi kenhet 
som en gång fi ck er att påbörja era studier, 
och som är grunden för all forskning. Sluta 
aldrig att fråga varför och hur. Särskilt nu 
när det är slut. Särskilt nu när det börjar.     

Dansant talare
Efter en stund mingel var det dags för ban-
kett i Gyllene Salen. Till förrätt servades fi sk- 
och skaldjurstimbal. Huvudrätten bestod av 
lammytterfi lé och mandelpotatispuré och 
det hela avslutades med en vaniljglasstårta 
med hallonsorbet. 

Till maten var det fl era tal, bland annat 
av nyblivna doktorn Sanna Volk och jubel-
doktorn Karl-Olof Faxén, vars dotter 
Kristina samtidigt promoverats till doktor. 

Stockholms landshövding Per Unckel tack-
ade för maten. I talet beskrev han promo-
tionen som den ultimata symbolen för kun-
skapen och Stockholms universitet som 
Sveriges allra största när lärarutbildningen 
integreras. Men det tal som nog fl est lade 
på minnet var det av Humanistiska fakul-
tetens hedersdoktor Susan L. Foster. Som 
den dansforskare hon är framförde hon sitt 
tack för utmärkelsen och sin beundran av 
Stockholm som stad i en blandning av tal, 
rörelser och dans mellan borden och fi ck en 
lång applåd efteråt.

Efter kaffe och avéc i Blå Hallen var det 
sedan dags för dans till Blenders innan gäs-
terna började att dra sig hemåt.

SU-Nytt talade med Hanne och Ulrika om 
promotionshögtiden några dagar senare:

– Det var nog som jag hade tänkt mig att 
en bal skulle vara, vackra klänningar, fi na 
salar, tal, fi n mat och gott vin. Samt en och 
annan strof på latin, säger Hanne.  

Hennes pojkvän och svärmor var med 
under promoveringen, men inte på middagen. 

– Den var inte det viktigaste för mig eller 
min familj. Det var själva disputationen som 
var den viktigaste händelsen.

Promotionen kröner doktor
Efter många års tungt slit med studier och forskning är 
promotionshögtiden i Stadshuset något att se fram emot. 
SU-Nytt var på plats och följde ett par nyblivna doktorer.
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Hos Klas på Vazza Saxen fi ck Hanne 
Løvlie sitt hår upplagt. Några timmar 
senare placerade promotorn Sven Lidin 
lagerkransen på hennes huvud. Sedan 
var det dags för middag, dans och en skål 
med Ulrika Alm Bergvall för att fi ra 
doktorstiteln.

Fynd på bakluckeloppis
Ulrika hade med sig man och föräldrar på 
promoveringen, men valde även hon att gå 
ensam på middagen. Hennes mamma och 
pappa hoppades på att känna igen någon 
gammal jubeldoktor i Stadshuset, vilket de 
också gjorde. 

Det bästa med högtiden var, enligt henne, 
maten, kören och Naturvetenskapliga fakul-
tetens promotor Sven Lidin som hade en 
avslappnad inställning. Dessutom var det 
kul att se Blå Hallen och Gyllene Salen på 
riktigt. Och det blev heller inte dyrt med
balklänning för hennes del:

– Den är ett fynd från en baklucke-
loppis. Jag var ute efter en barncykel, men så 
hittade jag den här klänningen istället. Jag 
har haft så fullt upp med alla ansökningar 
och deadlines så jag hade verkligen inte tid 
att leta. Det var mitt ute på ett fält och det 
enda att gömma sig bakom var en traktor, 
så jag köpte den oprövad men den passade 
perfekt! 

Hanne väntar fortfarande på svar på 
de första ansökningarna för post doc-
pengar. Medan hon väntar är hon delvis 
arbetslös samtidigt som hon undervisar
på Stockholms universitet och Statens 
Lantbruksuniversitet.

randtiden

– Jag var medveten om att det är svårt 
att få forskningsmedel och anställningar, 
men jag håller tummarna i väntan på bä 
eller bu…

Ulrika har ett kort uppdrag som gäller 
en pilotstudie på betning där hon använder 
”sina” försöksdjur från doktorandtiden. 
Hon får snart också ett uppdrag som djur-
parkszoolog, förutom lite undervisning på 
universitetet. 

–  Men framför allt väntar jag på svar 
från alla ansökningar… Jag vill ju fort-
sätta forska och då är det post-doc utom-
lands som gäller. Problemet är att jag har 
familj. Då blir allt så mycket mer komplice-
rat, säger Ulrika. 

Hon har sökt post-doc i Edinburgh samt 
medel från Naturvårdsverket för forskning 
tillsammans med en forskare från Grimsö 
viltforskningsstation. Dessutom ska hon på 
en intervju för en post-doc i Umeå.

Bra och bred utbildning
Ulrika skulle inte vilja vara utan doktorand-
tiden. Hon har dock svårt att urskilja den 
enskilt viktigaste lärdomen:

– Men att resa sig efter kritik har nog varit 
en erfarenhet. Dessutom att alla kunska-
per kan vara bra när man gör experiment,

oavsett man inhämtat dem i en vetenskaplig 
artikel eller om det är praktiska kunskaper 
från jordbrukslinjen.

Hanne tycker att doktorandtiden har 
varit rolig. Samtidigt krävde den mycket 
arbete och egen motivation. Den närmaste 
omgivningen var också tvungen att ha res-
pekt för att det inte var ett jobb, utan mer 
av en livsstil. 

– Men det är nog den bästa och bredaste 
utbildningen man kan få. 
Vad var det viktigaste du lärde dig?

– Oj, det är så mycket jag lärde mig! Att 
leda sitt eget projekt, ha sin egen motiva-
tion och ständigt lösa problem. Sedan har 
jag fått bra träning i att analysera situatio-
ner och data, planera och strukturera expe-
riment, föreläsningar och tiden. Samt inte 
minst att presentera mina tankar och resul-
tat muntligt och skriftligt, på både engel-
ska och svenska. Sedan har jag rest en del 
och lärt känna nya människor. Och så har 
jag såklart hunnit bli expert inom mitt 
område, säger Hanne. 

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO
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[ Arbetsplats ]

Bland dem som minglade fanns Lärarhögskolans avgående förvaltningschef Erik Nilsson 
och Johnny Wijk, ordförande i det interimistiska organet för lärarutbildning, med 
sonen Rasmus. Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg samtalade med 
Lärarhögskolans rektor Ingrid Carlgren.

Inspirationsdag för lärarutbildningen
Vid årsskiftet integreras lärarutbildningen i Stockholms universitet. 
Den 4 oktober samlades runt 650 anställda vid Lärarhögskolan i Stockholm 
och universitetet till Inspirationsdagen i Aula Magna för att få veta mer 
om den pågående integrationsprocessen, lära känna varandra och 
verksamheten på de båda lärosätena. 

Först ut bland talarna var rektor Kåre Bre-
mer. Han beskrev det som ska hända som 
en av de största förändringarna i universite-
tets historia. Men betonade samtidigt att det 
är en än större förändring för Lärarhögsko-
lan som upphör som eget lärosäte. Integra-
tionsarbetet pågår för fullt. De nya institu-
tionerna för lärarutbildning är inrättade och 
har fått prefekter. Under hösten ska beman-
ningen vid institutionerna bli klar. 

Från och med 1 januari 2008 fi nns en per-
manent lärarutbildningsnämnd och då ska 
också den centrala förvaltningen ha fl yttat 
från Lärarhögskolan till Frescati. Nästa steg 
blir då Institutionen för utbildningsveten-
skap med inriktning mot språk och språk-
utveckling fl yttar till Södra huset under 
2008. Nästa institution att fl ytta är den med 
inriktning mot matematik och naturveten-
skap. Förhoppningsvis kan den fl ytta in i 
ett tillbyggt Arrheniuslaboratorium under 
2009. Först 2012 bör fl ytten var helt avkla-
rad och då efter att nya lokaler har byggts.

– Vi står inför stora utmaningar, med 
olika organisationer och kulturer. Men jag 
tror vi kan skapa en organisation där lärar-
utbildningen engagerar hela universitetet, 
avslutade Kåre Bremer.

I sitt tal påpekade han även att integra-
tionen av lärarutbildningen innebär väsent-
ligt ökade forskningsresurser inom det 
utbildningsvetenskapliga området. I ett för-
sta skede rör det sig om 30 miljoner kronor 
extra genom att de resurser som frigörs från 
besparingar inom administrationen går till 
forskning. 

Lärarhögskolans rektor Ingrid Carlgren 
talade om den djupgående omorganisering 
som är att vänta. Årsskiftet innebär dubbla 
förändringar för Lärarhögskolans del - dels 
en genomgripande omorganisering av verk-
samheterna och dels ett samgående. 

– Omorganiseringen syftar till att skapa 
mer funktionella institutioner för en kun-

skapsutveckling där utbildning och utbild-
ningsvetenskaplig forskning så att säga 
går hand i hand. Omorganiseringen skulle 
genomförts oavsett samgåendet men genom 
samgåendet öppnas nya möjligheter för 
utvecklingen av de nya institutioner, enligt 
Ingrid Carlgren.

Stort intresse från departementet
Universitetets fyra dekaner presenterade 
sedan sig och berättade om sina fakulteter 
och rollen som dekanus. Efter lunchen var 
det dags för seminarier. Sammanlagt fanns 
närmare 30 seminarier att välja på. Det hand-
lade till exempel om erfarenheter från fusi-
oner av två institutioner, om hur personal-
avdelningarna fungerar, om att utbilda 
lärare som klarar förändring och om genus-
perspektiv i lärarutbildningen.

Högskole- och forskningsminister Lars 
Leijonborg var avslutande talare. Han 
berättade om att intresset är stort från 
departementet och från andra lärosäten för 
det som nu händer med lärarutbildningen i 
Stockholm. 

– Vi från departementet har stort förtro-
ende för parterna. När jag läser dokument 
från ert arbete känns det bra. 

Han sade sig vara medveten om de svårig-

heter som kan fi nnas i integrationsprocessen 
men betonade samtidigt att det är en möjlig-
het att skapa något nytt och bättre.

– Jag har från början varit för den här 
utvecklingen. Det känns som det kan bli väl-
digt bra.  Båda lärosäten har vinster att göra 
på ökad samverkan. För Lärarhögskolan 
handlar det om ökade resurser till forsk-
ning och för Stockholms universitet om 
ökad kontaktyta mot skolsverige och ökad 
kompetens inom utbildningsområdet.

Efter ministerns tal blev det sedan mingel
i galleriet utanför aulan. Där fanns även 
bokbord och posterutställningar av olika 
institutioner, fackförbund, Konstföreningen 
med fl era.

En av dem som var med under 
dagen var Eva Enarson, informatör vid 
Universitetsbiblioteket. Hon berättar om 
att när diskussionen om samgående med 
Lärarhögskolan påbörjades för ett par 
år sedan kändes det inte riktigt som den 
berörde oss. Men nu tycker hon att det här 
är en angelägen fråga. Hon var dessutom 
nöjd med dagen.

– Det har varit jättebra. Jag märker att 
vi som jobbar vid biblioteken har mycket 
gemensamt. 

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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Hur uppfattas Stockholms universitet?
Nu ska bilden av Stockholms universitet bli tydligare. Ett stort 
antal workshops med medarbetare har lagt grunden till en gemensam 
identitet med utvecklad grafi sk profi l som en konsekvens.

Rektor Kåre Bremer har vid fl era tillfällen 
lyft fram behovet av ökad tydlighet kring 
Stockholms universitet i takt med ökad 
konkurrensen om anslag, forskningsmedel,
studenter och personal. Även internt fi nns
ett behov av enhetliga verktyg för att
underlätta användandet av de grafi ska rikt-
linjerna, till exempel för brevmallar och 
power point. Helena Bruzelius vid Enheten 
för kommunikation och samverkan arbe-
tar, tillsammans med medarbetare i olika 
delar av organisationen, med att utveckla en
kommunikationsstrategi för universitetet.

– Att arbeta med profi lering är inget nytt 
för Stockholms universitet. Men arbetet 
har hittills inte lika tydligt utgått från vår 
gemensamma identitet och unika position. 
För att universitetets kommunikations-
arbete ska fungera som ett stöd till verk-
samhetsutvecklingen måste vi arbeta med 
en sammanhållen och enhetlig kommuni-
kation som utgår från en gemensam grund, 
säger Helena Bruzelius.

Totalt har närmare 100 personer från 
olika delar i organisationen under våren 
deltagit i workshops om universitetets iden-
titet. I grupperna har man diskuterat frå-
gor som: vad betyder Stockholms univer-
sitet för dig, hur ser vår kultur ut och vil-
ken typ av utbildning och forskning erbju-
der vi? En nulägesanalys och en konkurrent-
analys har ingått som underlag för diskus-
sionerna. Analyserna visar hur universitetet 

uppfattats internt och externt respektive hur 
andra lärosäten kommunicerar.

Arbetet med att defi niera identiteten är 
avklarat och har sammanfattats i ett så 
kallat löfte med universitetets tillhörande 
huvudbudskap (se ruta intill). Löftet slår fast 
universitetets identitet. Huvudbudskapen 
konkretiserar löftet och ska fungera som 
grund för kommunikationsarbetet inom 
olika områden och till olika målgrupper, 
till exempel vid studentrekrytering.

Utvecklad grafisk profil
En konsekvens av identitetsarbetet är en 
utvecklad grafi sk profi l, en så kallad visuell 
identitet. En intern utvärdering har visat att 
det fi nns brister i nuvarande riktlinjer, fram-
för allt vid digital kommunikation.

– Förutom att vår grafi ska profi l ska
spegla vilken sorts universitet vi är så ska
den också vara ett praktiskt verktyg som 
underlättar för medarbetarna inom olika 
delar av verksamheten, säger Helena 
Bruzelius.

Ett förslag till utvecklad grafi sk pro-
fi l baserad på funktionalitet och identitet 
har tagits fram i samarbete med en design-
byrå, och som presenterades på en öppen 
visning under oktober. Förslaget har omfat-
tande utvecklade riktlinjer för logotyp, typ-
snitt, färger, bildmanér och kompletterande
grafi ska element. Riktlinjerna åskådlig-
görs på brevpapper, visitkort, presenta-

Universitetets löfte: 
Stockholms universitet ger kunskap för 

framtiden genom utbildning och forskning 

på högsta nivå i en miljö där öppna 

sinnen möts och utvecklas.

Huvudbudskap:
· Forskning på högsta nivå 
 – ett ledande forskningsuniversitet.

· Utbildning på högsta nivå – utbildning  
 som vilar på vetenskaplig grund.

· Aktivt samhällsengagemang och 
 opinionsbildning.

· En unik miljö där öppna sinnen 
 möts och utvecklas.

– Jag ser Stockholms universi-

tet som ett brett universitet. När 

det gäller den naturvetenskap-

liga fakulteten så är forskningen 

mycket omfattande och främst 

inriktad mot nyfikenhetsdriven 

grundforskning.

ANDERS KARLHEDE

sektionsdekanus Naturvetenskap-

liga fakulteten

– Det är ett huvudstadsuniversi-

tet med bredd och djup på sitt 

utbud av utbildningar med 

närhet till arbetsmarknaden 

och förankring i världsledande 

forskning.

BIRGIT TA ÅKERMAN

studievägledare i biologi

tionsmaterial, affi scher, webben med mera. 
Förslaget omfattar även förbättrade digitala 
mallar för brev, powerpoint, PM, fax och 
platsannonser.

Lanseringen av den nya grafi ska manua-
len är planerad till början av december (mer
information kommer bland annat på
www.su.se/anstalld). De nya riktlinjerna 
ska sedan successivt införas vid universite-
tet. Våren 2008 kommer även en skyltma-
nual att vara färdig.

Ett av de första konkreta exemplen där 
löftet och den grafi ska profi len appliceras 
blir utbildningskatalogen 2008/2009 som 
kommer i februari. 

TEXT: PER LARSSON

– Stockholms universitet är en 

motsägelsefull plats där alla 

möjliga ambitioner möts, blöts 

och stöps, allt från dionysisk 

kunskapstörst till apollonisk 

byråkrati.

TOM ANDERSSON

lektor vid Institutionen för 

reklam och PR

Vilken är din bild av Stockholms universitet?

– Det är en stimulerande 

mötesplats för akademiker, 

studenter och arbetslivet där en 

öppen diskussion är grunden 

för pedagogiska möten och 

forskningsmöten.

HARKO VERHAGEN

lektor vid Institutionen för 

data- och systemvetenskap
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Ny teknik i föreläsningssalar
Det pågår ett febrilt arbete på Lokalservice. 
Funktionerna i lokalbokningsprogrammet Agendo 
och schemaläggningsprogrammet Time Edit ska slås 
samman under namnet Time Edit Global och tekniken
i föreläsningssalarna förändras och förnyas. 

– Det blir även möjligt att koppla upp 
extern utrustning som kameror och egna 
bärbara datorer, säger Lennart Persson. 

En annan nyhet är att AV-skåpen kom-
mer att ha skriftlig information på blind-
skrift och manöverpanelen är anpassad 
för rullstolsburna. I hörsalarna komplet-
teras skåpen också med löstagbara ”podie-
lådor”. 

Lennart Persson berättar att en hjälp-
knapp med direktförbindelse till kund-
service kommer att fi nnas på AV-skåpen. 
Genom att trycka på den kan man kalla på 
teknisk support direkt från kundservice.

– Det kan vara allt ifrån att stänga av 
eller sätta på ljud eller att starta projek-
torn. Från kundservice går det också att 
styra olika funktioner under helgen. Vi får 
också statistik på användandet av utrust-
ningen och till exempel brinntid på projek-
torlampor. Dessutom förses samtliga loka-
ler med kortläsare vilket kommer att med-
föra att utrustningen säkras, det blir min-
dre slitage på lokalerna och att stolar och 
bord får stå kvar där de hör hemma, säger 
Lennart Persson. 

TEXT: MADELEINE SALOMON 
BILD: ORASIS FOTO/MÅ

När det gäller lokalbokningsdelen är det 
egentligen samma system som i nuvarande 
Agendo. Det nya är att det kommer att slås 
ihop med schemaläggningsprogrammet 
Time Edit under det gemensamma namnet 
Time Edit Global, säger Eva Lindroth som 
är lokalbokare på Lokalservice. 

– Idag är det framförallt kurssekreterare 
och kursadministratörer som använder 
Agendo. När det nya systemet, som beräk-
nas installeras under innevarande år, är fär-
digt kommer troligtvis antalet användare 
att öka.

Eva Lindroth förklarar att det även i fort-
sättningen går att använda båda delarna i 
programmet separat.

 – Många små institutioner vill bara 
boka lokal och inte alls använda schema-
läggningsdelen, det går bra det också, säger 
Eva Lindroth. 

Idag fi nns 92 lokalbokare på universite-
tet. Hittills har cirka 30 av dessa personer 
anmält sitt intresse för schemaläggnings-
programmet Time Edit. Utbildningen för 
programmet är upplagd på två halvdagar 
med tio deltagare per kurstillfälle och hålls 
här på universitetet av företaget Evolvera. 
Hittills har två informationsdagar om pro-
grammet hållits under hösten för de som 
varit intresserade.

Fördelen med Time Edit Global är att 

Fast cd, dvd, dator och projektorer
tillhör den nya utrustningen i lärosalarna.

det är ett enkelt verktyg för lärarna att han-
tera schemaläggning och att boka lokaler. 
Lämpliga lokaler kan knytas och bokas 
både med automatik när schemat läggs eller 
i efterhand när hela schemat är klart.

– I schemaläggningsdelen är det möjligt 
att både lägga upp och schemalägga aktivi-
teter i de centralt administrerade undervis-
ningssalarna och i egna lokaler, fi ktiva plat-
ser och utrustning som behövs för under-
visningen. Deltagare på samma kurser kan 
delas in i olika grupper och bokas i olika 
lokaler, fyller Lennart Persson, chef för 
Lokalservice, i.

Time Edit Global kommer att göra det 
möjligt för studenterna att se ”sitt” schema 
på webben samt ladda ner det på mobilen. 
Uppgifterna uppdateras dessutom varje 
kvart och det blir möjligt att snabbt se änd-
ringar i vilken sal man ska vara i vid vil-
ken tid och då får man även upp namnet 
på läraren.

Ny teknik installeras
Samtidigt som Time Edit Global installeras 
så uppdateras också föreläsningssalar och 
övriga lokaler. AV-skåpen utrustas med fast 
cd, dvd, dator och projektorer. I samtliga 
salar kommer det att fi nnas ljudanläggning 
och hörselslingor. Hörsalarna förses med 
trådlösa laddningsbara mikrofoner.

Det humanistiska entreprenörskapet stärks
kvalitet och integritet.

Tillsammans med universitetets närings-
livschef Thomas Arctaedius och projekt-
ledaren Christina Johannesson har delta-
garna tydliggjort varför entreprenörskap 
är viktigt och hur man kan omsätta det till 
nya arbetsformer. Genom kunskapsresor till 
andra lärosäten ska en portfolio sättas ihop 

av välfungerande arbetsformer, och det för-
sta besöket går till Oxford University och 
University College London i december.

Under hösten ges också en kurs i entrepre-
nörskap för studenter inom Humanistiska 
fakulteten. Kursen leds av professor Staffan 
Gullander vid Företagsekonomiska insti-
tutionen, och under parollen ”Lev på Din 
talang” ges en inblick i företagarprocessen. 
Bland gästföreläsarna fi nns bland annat 
konstnären Suzanne Nessim och logopeden 
Katarina Rabe.

TEXT: EMILY ROSENQVIST

Under 2007 har ett tiotal forskare från 
humanistiska fakulteten träffats regelbun-
det för att tydliggöra innebörden av sam-
verkan och entreprenörskap vid Stock-
holms universitet. Med entreprenörskap 
menas här förmågan att se hur samver-
kan och nya arbetsformer kan stärka den 
vetenskapliga forskningen med bibehållen 
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Universitetsservice/Printcenter
Du hittar oss i B-huset, plan 2

  Telefon: 08-16 32 14 
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www.us-ab.com

15% rabatt på alla trycksaker
Högtryck på US-AB

Gäller till och med årsskiftet 07/08.
Gäller ej kontantkunder under 500kr.
15% avdrages på det totala fakturabeloppet.

Upphandlade av Stockholms universitet

Välkomna in med era beställningar!
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LÄS FLER NOTISER uwww.su.se/anstalld

I korthet:

Else Marie Friis, professor vid Natur-
historiska riksmuseet och Stockholms 
universitet, har av Naturvetareförbundet 
utsett till årets geolog.

Peter Brzezinski, professor i biokemi 
vid Stockholms universitet, och Tamas 
Bartfai, tidigare professor i neurokemi 
vid Stockholms universitet, har valts in i 
Kungliga Vetenskapakademien.

Astrid Söderbergh Widding, professor i 
fi lmvetenskap, har valts in i Vitterhetsaka-
demien, historisk-antikvariska klassen.

Olof Dallner, doktorand vid Wenner-
Grens institut, får ett stipendium på
45 000 kronor från Rolf Lufts Stiftelse för 
Diabetesforskning för att kunna studera 
nya metoder vid Monash University i 
Australien.

Peter Gillgren är ny professor i konst-
vetenskap på Zorns professur.

Pauline Snoeijs har anställts som profes-
sor i marin pelagial systemekologi. 

Lisbeth Svengren Holm, docent och lektor 
i företagsekonomi, efterträder Sara Ilstedt 
Hjelm som forsknings- och utbildnings-
ansvarig på Stiftelsen Svensk Industridesign.

Yves Zenou är ny professor i national-
ekonomi, särskilt ekonomisk politik, vid 
Nationalekonomiska institutionen. 

Rodolfo Ilari har anställts som professor 
i portugisiska, med placering vid Institu-
tionen för spanska, portugisiska och latin-
amerikastudier.

Inger Lindberg har befordrats till profes-
sor i tvåspråkighetsforskning med inrikt-
ning på andraspråksinlärning.

Torbjörn Åkerstedt har anställts som 
professor i beteendefysiologi vid Stress-
forskningsinstitutet, där han även blivit 
föreståndare.

Michaela Kreyenfel, professor, vid Max-
Planck-institutet i Rostock har, inom 
ramen för Swedish-German Programme 
for Scientifi c Co-operation, erhållit gäst-
forskarstipendium för att forska vid Socio-
logiska institutionen.

Margareta Ihse, professor i ekologisk 
georgafi , är medförfattare till den veten-
skapliga artikel som blivit den näst mest 
nedladdade från den ledande tidskiften för 
landskapsekologer, Landscape Ecology, 
under 2006

Hans Hayden har befordrats till professor 
i konstvetenskap.

Första kvinnliga professorerna 
i teoretisk filosofi

Kathrin 
Glüer-Pagin 
(th) och Åsa 
Wikforss har 
anställts som 
professorer 
i teoretisk 

fi losofi . De blir därmed de första kvinn-
liga professorerna inom teoretisk fi losofi , 
inte bara vid Stockholms universitet utan 
även i Sverige. Kathrin Glüer-Pagin har en 
PhD från Humboldt Universität zu Berlin 
och har tidigare varit anställd som fors-
karassistent vid Uppsala universitet och 
forskare vid Stockholms universitet med 
medel från Vetenskapsrådet. Åsa Wikforss 
erhöll en PhD från Columbia University 
och har sedan dess varit anställd vid 
Stockholms universitet, först som fors-
karassistent och sedan som forskare med 
medel från Riksbanken. 

Förste modeprofessorn
Peter McNeil anställs från och med års-
skiftet som professor i modevetenskap. 
Han blir därmed den förste inom området 
i Sverige. Idag är han professor i design-
historia – och även specialiserad inom 
konsthistoria – vid University of Techno-
logy i Sydney. 

Amerikanskt pris 

till Björn Afzelius
Björn Afzelius, professor emeritus i 
fysiologi vid Wenner-Grens institut, var i 
början av augusti inbjuden som huvud-
talare till en stor forskningskonferens i 
USA inom experimentell biologi för att 
ta emot ett ”Keynote Speaker Award”. 
Bakom priset, och konferensen, stod Fede-
ration of American Societies for Experi-
mental Biology (FASEB). Björn Afzelius är 
även en av fyra jubeldoktorer som promo-
verades vid promotionshögtiden.

Vinnovastöd till meteorolog
Forskaren 
Gunilla 
Svensson 
vid Meteo-
rologiska 
institutionen 
är en av nio 
kvinnliga forskare som fått projektstöd 
från Vinnmer, Vinnovas satsning för 
bättre karriärmöjligheter för kvinnor 
inom strategiskt viktiga forskningsområ-
den. Gunilla Svensson samarbetar med 
forskare vid NCAR (National Center for 
Atmospheric Research) i USA och forsk-
ningsgruppen är världsledande inom
global klimatmodellering.

Höj forskningsanslagen!
I en debattartikel i Svenska Dagbladet 
skriver ett stort antal svenska forskare att 
låga forskningsanslag sänker lönerna för 
alla. Flera forskare vid Stockholms uni-
versitet står bakom artikeln, bland andra 
Lars Wieslander, professor vid Institutio-
nen för molekylärbiologi och funktions-
genomik, och professor Barbara Cannon 
vid Wenner-Grens institut.

Bibliometriker till 
universitetsbiblioteket

Per Ahlgren 
har anställts 
som biblio-
metriker vid 
Stockholms 
universi-
tetsbiblio-

tek, avdelningen för e-resurser, och kom-
mer att arbeta med kvantitativa studier 
av kunskapsproduktion och kunskapsan-
vändning, med utgångspunkt i den publi-
cerade litteraturen. Per Ahlgren kommer 
närmast från Högskolan i Borås, Insti-
tutionen Biblioteks- och informationsve-
tenskap, där han under de senaste åren 
arbetat som universitetslektor. Vid den 
halvdagskonferens om vetenskaplig publi-
cering som anordnas den 15 november (se 
nästa sida) kommer han att presentera sitt 
arbete.
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och en mer intern för medarbetare. Nu 
kan du också kommentera rektors blogg. 
 u http://blogs.su.se/kbrem

Var med i Energifrågejakten!
Nu fi nns 
chansen för 
institutioner 
att vara med 
och tävla 
mot varan-
dra i kun-

skaper om energi och miljö. Institutionen 
utser ett lag på max fem personer.
Laget ska svara på 15 frågor på 15 minu-
ter. Den som har alla rätt och lämnar in 
svaren först vinner. Lämnar ingen institu-
tion in svaren i tid vinner den som har fl est 
rätt. Om fl era institutioner har samma 
antal rätt blir det lottning. Vinnaren får 5 
000 kronor. Tvåan får 2 000 kronor och 
trean 1 000 kronor. Frågor skickas per e-
post till kontaktperson på fredagar ( 9/11, 
16/11, 23/11 och 30/11).
Miljöfonden sponsrar årets energifråge-
jakt. Miljöfonden syftar till att premiera 
institutionernas miljöarbete. Anmäl laget 
och en kontaktperson till Jenny Lillie-
höök, jenny.lilliehook@tb.su.se.

Framtidsdag för doktorander 
De humanistiska och samhällsvetenskap-
liga fakulteterna anordnar en halvdag för 
doktorander där olika frågor kring livet 
efter utbildningen på forskarnivå kommer 
att behandlas. Främst för de doktorander 
som snart kommer att disputera, men 
doktorander i tidigare fas är också väl-
komna. Arrangemanget är den 28 novem-
ber klockan 13-17. Anmälan görs senast 
den 21 november till Susanne Thedéen, 
susanne.thedeen@ark.su.se 
 

DISK får bli egen studentkår
Vid universitetsstyrelsens möte den 14 
september beslutades att bevilja ämnes-
föreningen DISK:s ansökan om att bli 
en egen studentkår. DISK organiserar 
studenter vid Institutionen för data- och 
systemvetenskap i Kista. Det har länge 
funnits en önskan från DISK sida att få 
bilda egen studentkår. Redan 1995 gjorde 
en först ansats. I sin blogg skriver rektor 
Kåre Bremer att beslutet är taget med hän-
syn till ”främst det geografi ska läget, insti-
tutionens särskilda organisation samt den 
existerande väl förankrade studentorgani-
sationen med fakultetsföreningsstatus”. 

Utbildningsdatabasen 
på engelska
Som ett led i internationaliseringsarbetet 
vid Stockholms universitet byggs nu uni-
versitetets utbildningsdatabas SISU ut med 
ökad funktionalitet. Det innebär att data i 
systemet, såsom uppgifter om utbildnings-
utbudet, kurs- och utbildningsplaner, ska 
kunna presenteras på engelska i en web-
baserad katalog i mitten av november. Det 
kommer också vara möjligt att presentera 
information om de enskilda masterspro-
grammen för utländska studenter via 
studera.nu. Mer information om projektet 
fi nns under Anställd » Aktuell verksam-
hetsutveckling » Internationalisering.

Börsrum invigt i Kräftriket 
Nu har Stockholms universitets fi nans-
studenter fått ett börsrum - en simulerad 
arbetsplats där fi nanskunskaperna kan 
sättas på prov. Den 6 september invigdes 
den nya lokalen vid Företagsekonomiska 
institutionen i Kräftriket. Det är Christi-
an Stenberg och Peter Åsén, medlemmar 
i studentföreningen F.E.S.T. (Förening-
en Ekonomerna Stockholms Universitet), 
som är initiativtagare till börsrummet. 
Där fi nns fl era datorer med programapp-
likationer som möjliggör för studenter att 
lära sig program, söka information och 
öva sig praktiskt. 

Linnés källor 
– en digital bokutställning
Generationer av 
naturvetenskap-
liga forskare har 
använt Linné som 
källa och som 
referens i sina 
vetenskapliga arbeten. Och så gör man 
fortfarande. Men vilka böcker använde 
Linné själv i sitt vetenskapliga arbete? 
Och hur hittar man dem? Med anledning 
av 300-årsjubileet av Linnés födelse vill 
universitetsbiblioteket lyfta fram ett litet 
urval av den litteratur som Linné använde 
i sin egen forskning i form av en digital 
utställning. 
 uwww.sub.su.se/linne

Kommentera rektors blogg
Universitetets rektor, Kåre Bremer, blog-
gar frekvent sedan drygt två år. Bloggen 
består av fem olika kategorier såsom 
forskning, utbildning, samverkan, debatt 

Halvdagskonferens om 
vetenskaplig publicering 
Universitetsbiblioteket anordnar en halv-
dagskonferens om vetenskaplig publice-
ring för universitetets forskare och lärare 
den 15 november klockan 13-16.30 i De 
Geer salen i  Geovetenskapens hus. På 
programmet fi nns bibliometri, informa-
tion om universitetets publiceringsdata-
bas, utvecklingen inom Open Access och 
upphovsrätt. Dessutom handlar det om 
hur man kan göra för att öka synligheten 
för den humanistiska och samhällsveten-
skapliga forskningen. Anmälan senast den 
14 november. 
 uwww.sub.su.se 

Öppna föreläsningar om fysik
Fysikum anordnar även detta läsår öppna 
fysikföreläsningar för gymnasister (och 
allmänhet) vid AlbaNova. Det blir åtta 
föreläsningar fram till och med den 2 
april, i regel klockan 18.15 onsdagar. I år 
återstår två föreläsningar. Den 7 novem-
ber handlar det om ”Stjärnors dödskamp 
och svarta håls födsloskri” och den 6 
december om ”Strålbehandling - Ett effek-
tivt vapen mot cancer”.

Kom och träffa forskare från våra nya och 
reviderade ledande forskningsområden.
Lunchpåse – matig smörgås, dryck och frukt 
– för 45 kr finns för dig som förbokar.

När: onsdagar kl 11.30 – 12.30
Var: Arrheniuscaféet, Arrheniuslaboratoriet
Förboka lunch: senast kl 14 dagen innan via 
e-post mette.pedersen.holmberg@eks.su.se

Ledande forskning 
till lunch

Hela programmet för ht 07 och vt 08 hittar du på:
www.su.se/anstalld/ledandeforskning

FO
TO

: 
S
U

S
A

N
N

A
 S

E
PP

Ä
LÄ

 O
C

H
 K

IM
 B

R
O

LI
N

 

21

[ Namn och nytt ]



I N S Ä N D A R E

Bologna – ett luftslott i 
jämförbarhetens namn

betygssteg som ECTS så använder man 
olika verktyg för att mäta och tilldela bety-
gen. 

Det nya systemet är dessutom ett ped-
agogiskt misslyckande. Att lärare ska till-
bringa en större tid med att mäta och klas-
sifi cera kunskap riskerar leda till en ökad 
användning av examensformer som istället 
för att utveckla kritiskt tänkande registrerar 
instrumentella faktakunskaper. Är det den 
typen av kunskapssyn som ska genomsyra 
högre utbildning?

Stockholms universitets studentkår vill 
med denna avliva myten om det numera 
enhetliga europeiska utbildningssystemet. 
Vi hoppas att Stockholms universitet slu-
tar låtsas och istället tar sitt ansvar och 
informerar oss också om nackdelar med det 
nya systemet. 

Edith Ringmar Kårordförande

Bebben Tegelaar  Vice kårordförande

Malin Henriksson Studiehandläggare

SVAR: 
Stockholms universitets studentkår riktar 
kritik mot utbildningsreformen och anpass-
ningen till Bolognaprocessen. Studenternas 
farhågor måste tas på allvar, men det fi nns 
också en ljusare bild av reformen och dess 
möjligheter. 

 I artikeln påpekas att en mer fi ngraderad 
betygsskala kan leda till sämre rättssäk-
erhet vid betygssättningen och påverka
pedagogiken negativt genom att kvanti-
tativa mätmetoder och faktaplugg kom-
mer att premieras. Det är att vara pessimis-
tisk i överkant. I Bolognaprocessen liksom 
i den nya högskoleförordningen görs klart 
att alla kurser ska ha tydligt formulerade 
förväntade studieresultat och betygskriter-
ier. Tanken är att individens prestationer ska 
mätas och värderas så objektivt som möjligt 
mot fastställda mål. Detta är ett krav som 
kommit till stånd i första hand för att till-
godose studenternas intresse, men också för 
att underlätta rörlighet och information till 
avnämare.

Bolognaprocessen har fört med en ändrad 
syn på vad som måste ingå i en akademisk 
kompetens. I högskoleförordningen fram-

hålls mer än tidigare vikten av de kvalitativa 
målen och generella färdigheterna. Förutom 
”kunskaper och insikter” omfattar exam-
ensmålen ytterligare två rubriker: ”fär-
digheter och förmågor” och ”värderings-
förmåga och förhållningssätt”. Detta är en 
fi ngervisning om hur det pedagogiska arbe-
tet bör bedrivas och vad som ska vägas in i 
bedömningen av studenternas prestationer. 

Man ska också komma ihåg att de fl esta 
länder i Europa har betydligt fl er betygssteg 
än sju, i något fall över trettio. Det är inte 
rimligt att utbildningen i dessa länder 
skulle kunna beskrivas så negativt som sker 
i artikeln. Genom att betona insikter och 
generella färdigheter är det snarast så att 
Bolognaprocessen motverkar en utveckling 
i riktning mot faktaplugg och instrumentell 
pedagogik.

I artikeln hävdas att svenska studenter 
blir förfördelade i förhållande till studenter i 
andra länder genom att läsåret är längre och 
därmed också den arbetsinsats som krävs 
för samma examen. Detta gäller då vad som 
föreskrivs på papperet, verkligheten är som 
vi vet annorlunda. I Bolognaprocessen anges 
som riktmärke 1 500-1 800 arbetstimmar 
per läsår för heltidsstudier. De siffror som 
ges i artikeln ger en skev bild av förhålland-
ena. Det offi ciella läsårets längd är ingen 
bra utgångspunkt för jämförelser eftersom 
fl era länder lägger på examensperioder på 3-
4 veckor per termin. Vid en förfrågan visar 
det sig att förhållandena i Finland, Estland, 
Litauen, Polen, Tyskland och Schweiz är 
ungefär desamma som hos oss, någonstans 
mellan 1 500-1 800 timmar. Skillnaden är 
att denna ”work load” räknas fram på lite 
olika sätt. Det fi nns knappast skäl att tro att 
svenska studenter är särskilt missgynnande. 
De farhågor som uttrycks i artikeln skulle 
jag vilja vända till möjligheter. Egentligen 
börjar utbildningsreformen nu när den ska 
omsättas i praktiken. Studentkårens artikel 
pekar på viktiga frågor som inte får tappas 
bort i uppföljningen av reformen, men det 
fordrar också att vi arbetar med positiva 
förtecken. 

Johan Falk 
Professor i spanska och Bolognakoordinator 
vid Stockholms universitet

Just nu pågår den arbetskrävande imple-
menteringen av Bologna på Stockholms uni-
versitet. Vi studenter försöker hänga med i 
svängarna, vänja oss vid hp istället för p och 
sju möjliga bokstäver som betyg istället för 
tre. Det vi alla undrar är varför vi ska stå ut 
med alla dessa förändringar? Universitets- 
ledningen, svarar med ett ord: jämförbar-
heten. Denna jämförbarhet är en chimär och 
det är av största vikt att vi studenter får veta 
hur det verkligen ligger till.

När det gäller den nya studieordningen 
är det mycket som är oklart. För att närma 
oss ett mer jämförbart Europa har man gjort 
tydliga nivåskillnader mellan grundnivå och 
avancerad nivå. Man har infört en master-
examen för att svenska studenter ska kunna 
examineras enligt europeisk modell och 
därmed enkelt kunna arbeta och studera i 
Europa. Däremot behåller man magister-
examen, har kvar den fyraåriga forskar-
utbildningen och dessutom den licentiat-
examen som saknar motsvarighet interna-
tionellt. Grundutbildningen blir alltså län-
gre samtidigt som doktorsexamen inte kor-
tas. Även om det fi nns en möjlighet att till-
godoräkna sig poäng från avancerad nivå på 
forskarutbildningen befarar vi att det kom-
mer att vara godtyckligt vilka som får denna 
möjlighet. Mer allvarligt är vad som risk-
erar hända med fi nansieringen av forskarut-
bildningen, det vill säga att studenterna 
själva får bekosta ett år som tidigare ing-
ick i utbildningen. Sverige vill närma sig det 
europeiska 3-2-3 systemet men gör det inte 
helt och fullt och låter dessutom studenterna 
betala för det. 

När Sverige antog Bolognareformen be-
slutade man att enskilda lärosäten skulle 
välja det betygssystem som man ansåg var 
bäst. Samtidigt ville man värna om våra mål-
relaterade betyg och sade därmed nej till det 
relativa betygsystemet som används i många 
av våra europeiska grannar. Konsekvensen 
av detta är att man har slagit sönder enheten 
i det svenska systemet samtidigt som till-
trädet till studier i Europa inte underlättats. 
42 andra lärosäten i Sverige håller med oss, 
och väntar eller avstår helt från att införa 
sjugradiga betyg. Detta visar en färsk under-
sökning från Sveriges Television. Även om 
Stockholms universitet har lika många 
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Fakultetsklubben vid Stockholms universi-
tet bjuder in till vinprovning. Är det så bra 
egentligen?

Alkoholen är det största hälsoproblemet 
i Sverige och övriga västvärlden. Det torde 
vara huvudorsaken till den extremt låga 
medelåldern för män i Ryssland, 58 år. I 80 
procent av alla mord, dråp, våldtäkter och 
misshandelsfall fi nns alkohol med i bilden. 
Våldet mot barn och kvinnor skulle med 
andra ord i stort sett försvinna om inte alko-
holen fanns. Bara i min kommun Sollentuna 
beräknas det att 1 000 barn växer upp i hem 
med missbruksproblem.

Att i det läget aningslöst uppmuntra alko-
holkonsumtion och glorifi era bruket av 
denna drog på ett universitet är betänkligt. 
Det är politiskt omöjligt att ordna cigarr-
provningskvällar på Fakultetsklubben, men 
jag skulle personligen ha lättare att acceptera 
detta än vinprovning. Visserligen dör unge-
fär lika många av rökning som av alkohol 
(vardera cirka 5000 per år), men så vitt jag 
känner till har inte ett enda barn misshand-
lats av sin far eller en enda kvinna våldtag-
its eller slagits av en man därför att han rökt 
cigaretter eller cigarrer.

I studentvärlden fi nns ett omfattande 
alkoholproblem. Ibland har jag undrat om 
universitetets tredje uppgift är att lära stu-
denterna supa. Otaliga är de disputations-
fester där samtliga sånger är supvisor. En 
vanlig visa vid disputationer är denna:

Dom som är nyktra
Dom som är nyktra 
har inte så roligt 
dom har bara ansvar 
och inte nå’t tjolit- 
an-lej-faderulla, 
men vi som är fulla 
vi har bara kul nästan jämt 

Det sägs att en mänska 
kan va’ utan brännvin. 
Det stämmer kanhända 
men se blott på den min, 
som pryder en absolutist 
den är jävligt trist, 
därför så sjunger vi så: 
Dom som är nyktra ... 

Hur roligt är det egentligen? Många kan-
ske skulle säga att texten är så uppenbart 
knasig att ingen kan undgå ironin. Men 
hur kan det då hänga ihop att visan avslu-
tas med en skål? I dessa dagar när det talas 
om tolerans mot andra kulturer, religioner 
etc., är det fortfarande tydligen helt okej 
att göra narr av dem som tar ett personligt
ansvar för barns och kvinnors rätt att slippa 
bli utsatta för våld. Tänk själv vilket ram-
askri det skulle bli om man bytte ut orden 
”nyktra” och ”absolutist” mot ”muslimer” 
– diskrimineringsombudsmannen direkt!

Vi borde all ta ett större eget ansvar för 
vårt samhälle. Börja med att fundera över 
hur du själv kan minska stödet för alkohol-
konsumtion.

Sven Hovmöller

Fakultetsklubben har avböjt att besvara 
insändaren. (red. anm)

Studenter från 
universitetet får 
snabbt jobb
Personer med en fyraårig magisterexamen eta-
blerar sig snabbare på arbetsmarknaden än 
dem med en treårig kandidatexamen. Av de 
lärosäten som har ett brett utbildningsutbud 
så tillhör studenterna från Stockholms univer-
sitet de som snabbast får jobb. Det visar en ny 
rapport från Högskoleverket.

Över 90 procent av läkarna och specialist-
sjuksköterskorna har etablerat sig på arbets-
marknaden inom 1 till 1,5 år efter examen. För 
personer med konstnärlig examen är motsvar-
ande andel knappt 30 procent. När det gäller 
personer med så kallade generella examina, 
etablerar sig de med fyraåriga magister-
examina snabbare än personer med treåriga 
examina. 

– Att personer med magisterexamina hittar 
arbete snabbare indikerar att längre utbildnin-
gar kan ge ett försprång på arbetsmarknaden, 
säger Torbjörn Lindqvist, utredare på Hög-
skoleverket i ett pressmeddelande. 

För lite drygt tio år sedan var det relativt 
stora skillnader mellan män och kvinnor i 
hur snabbt man etablerade sig efter studierna. 
Stora neddragningar inom vård och skola var 
en orsak till den nästan femtonprocentiga skill-
naden i etablering till männens fördel. Idag har 
både lärare och vårdutbildade en stark ställn-
ing på arbetsmarknaden, vilket jämnat ut skill-
naderna mellan kvinnor och män.  

Högskolornas så kallade etableringstal hör 
framförallt samman med deras utbildning-
sutbud. Högskolorna med de högsta etabler-
ingstalen är de som har ett profi lerat utbud 
inom vård eller skola. I topp ligger specialhög-
skolorna som ger sjuksköterskeutbildning. 
Lärarhögskolan i Stockholm och Gymnastik- 
och idrottshögskolan ligger också högt.  

Men om man tar hänsyn till utbildnings-
utbudet toppar i år Södertörns högskola följt 
av Stockholms universitet när det gäller hur 
snabbt studenterna etablerar sig på arbets-
marknaden. Med hänsyn tagen till de sen-
aste fyra årens mätningar hamnar också fyra 
andra lärosäten högt: universiteten i Örebro 
och Linköping samt högskolorna i Borås och 
Jönköping.

uwww.hsv.se

Vårt ansvar för 
alkoholproblemet
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– Jag tycker den norska Nobelkommitténs beslut är oerhört glädjande! Priset visar på 
relationen mellan banbrytande vetenskap och samhällets behov av kunskap. Det hand-
lar om våra liv på Jorden. Al Gore representerar visserligen inte forskningen men hans 
omfattande personliga engagemang för vad världen behöver är ytterst viktigt. 

Nobelpriset bekräftar 
Bert Bolins klimatarbete
I femtio år har Bert Bolin arbetat med klimatfrågan. Nu fi nns klimatet både högt på 
den politiska agendan och på tidningarnas förstasidor. Beslutet att Nobels fredspris 
i år delas av Al Gore och FN:s klimatpanel IPCC är ett erkännande av Bert Bolins 
arbete. Han var en av personerna bakom IPCC och dess förste ordförande.

Fram till1956 arbetade Bert Bolin med 
väderprognosmodeller vid Stockholms hög-
skola. Hans handledare var en av pionjä-
rerna inom meteorologin, svensk-amerika-
nen Carl-Gustaf Rossby. Redan runt sekel-
skiftet 1900 hade fysikern och kemisten 
Svante Arrhenius lanserat teorier om kol-
dioxidens betydelse för klimatet på Jorden. 
Tillsammans med kollegan Erik Eriksson 
började Bert Bolin att räkna på hur länge 
koldioxiden stannar i luften. I ett av sina 
arbeten uppskattade de koldioxidhalten i 
atmosfären fram till år 2000 – en uppskatt-
ning som kom att stå sig bra.
 Vid 82 års ålder kan Bert Bolin blicka till-
baka på en forskargärning som satt tydliga 
avtryck inom såväl meteorologi som inom 
miljö- och samhällsdebatt. Och som pre-
mierats på olika sätt. Bert Bolin är leda-
mot i nio vetenskapsakademier i världen 
och har fått fl era internationella priser, 
bland annat det japanska miljöpriset Blue 
Planet Prize. Under 1980-talet var han även 
vetenskaplig rådgivare åt statsminister Ing-
var Carlsson. 
  Bert Bolin var en av de ledande krafterna 
bakom etablerandet av FN:s klimatpanel 
IPCC (Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change) och dess förste ordförande 
åren 1988-1997. Därmed har han del i årets 
Nobels fredpris, som delas av IPCC samt 
miljödebattören och förre amerikanske 
vicepresidenten Al Gore. 
 Under de senaste åren har intresset för 
klimatfrågan fl ammat upp och genomsyrar 
nu samhällsdebatten. Forskningsresultaten 
har funnits i många år men det är först nu 
som de även fått genomslag i den politiska 
debatten och i media. Enligt Bert Bolin var 
det 2006 som utvecklingen vände. Han 
ser två orsaker. Den första är att FN:s kli-
matkonvention trädde i kraft då efter att 
Ryssland ratifi cerade den. Den andra är att 

den brittiska regeringen tog sig an klimat-
frågan på allvar. Nationalekonomen Nicho-
las Stern fi ck i uppdrag att utreda de ekono-
miska effekterna av klimatförändringar. 
 – Det här blev en brytpunkt. Rapporten 
fi ck ett genomslag som IPCC aldrig lycka-
des med. Det fanns ganska litet nytt i Sterns 
rapport men den gjorde att frågan fi ck poli-
tisk legitimitet. Det blev ett samspel mellan 
forskning och politik, säger Bert Bolin.

Enormt medialt genomslag
När IPCC i vintras presenterade sin första 
delrapport i den fjärde översynsomgången 
blev nu det mediala genomslaget enormt. 
Och så har det fortsatt under året i takt med 
att de andra delarapporterna presenterades 
och att den svenska Klimat- och sårbarhets-
utredningen kommit.

 – Den politiska aktiviteten växte snabbt. 
Men nu råder eftertankens kranka blek-
het. Ingen vet hur man ska komma överens 
internationellt för att reducera utsläppen av 
växthusgaser.
 IPCC har lyckats hålla skiljelinjen mel-
lan politik och klimat ren och därmed sin 
trovärdighet, understryker Bert Bolin. 
Arbete har präglats av samling inom fors-
karsamhället och därmed kunnat ge stöd 
åt politikerna. Men kritiken har även fun-
nits mot IPCC. En stor del har kommit från 
branschorganisationer med intressen i att 
inte minska användningen av fossila bräns-
len. Men även enskilda forskare har riktat 
hård kritik mot Bert Bolin och IPCC och 
vägrat att acceptera att klimatförändringen 
skulle bero på mänsklig påverkan. Han ger 
inte mycket för den kritiken:
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 – Det fi nns en rad scharlataner som fi gu-
rerar i debatten och de har ingen trovärdig-
het. IPCC:s rapporter är sammanfattning 
av den vetenskapliga forskningen på områ-
det. Att i bloggar kritisera detta ger inte tro-
värdighet åt argumenten. Den debatten ska 
ske i den vetenskapliga litteraturen.
 I dagarna kommer Bert Bolin ut med boken 
A History of the Science and Politics of Cli-
mate Change (Cambridge University Press) 
som handlar om tiden som IPCC:s ord-
förande och klimatdebatten fram till idag. 
Han vill med boken ge sin bild av samspelet 
mellan klimatforskningen och politiken för 
att visa hur de hänger ihop. Där avslöjas en 
del av spelet bakom kulisserna i IPCC. 
 – Det var hårda bandage. Många intres-
sen kom in på ett otillständigt sätt.

Starka lobbyister
Bert Bolin berättar om lobbyisternas roll 
och hur de fördröjde överenskommelser om 
klimatet. Kolindustrins lobbyister omöjlig-
gjorde för Bill Clinton och Al Gore att nå 
beslut i den amerikanska kongressen.
 – Al Gore räddade Kyotoavtalet 1997, 
men han var medveten om att avtalet inte 
skulle få acceptans i kongressen när han 
kom hem. Utan tvekan rörde det som gam-
bling.
 Direkta påtryckningar förekom både 
mot den amerikanska administrationen 
och mot IPCC: Amerikanska förhandlings-
delegationen kunde inte återvända utan ett 
avtal där det även fanns krav på u-länder 
att minska sina utsläpp. 
 Men även om klimatfrågan nu kommit 
upp på den internationella politiska dag-
ordningen så är Bert Bolin orolig:
 – Utsläppen av klimatpåverkande gaser 
har aldrig ökat så snabbt som idag. Och 
det tar lång tid innan beslut som tas får 
effekt. 
Varför går det så långsamt?
 – Få politiker förstår vad vi behöver göra 
och det fi nns en genuin osäkerhet om vad 
man optimalt kan göra. 
 Bert Bolin varnar exempelvis för att det 
fi nns en överdriven tro på biobränslen.
 – Vad få diskuterar är att det kan krävas
nästan lika mycket energi – och därmed
klimatpåverkan – att odla dem och produ-
cera etanol eller biodiesel som att fortsätta 
med fossila bränslen.
 Enligt honom är det avgörande att minska 
behovet av fossila bränslen. I dag kommer 
cirka 80 procent av världens energi från 
fossila bränslen och den andelen ökar fort-
farande. Många olika insatser krävs för att 

minska beroendet. Bert Bolin lyfter fram 
behovet av energieffektivisering.
 – Totalt går enbart cirka 15-20 procent av 
energin som genereras i bilen för att driva 
den. Och hela två tredjedelar av energin 
från kärnkraftsverk går vanligen bort som 
spillvärme.
 

Spänning mellan i- och u-länder 
I december ordnar FN ett möte med
Klimatkonventionen på Bali där man ska 
försöka att hitta en överenskommelse för 
tiden efter 2012 då Kyotoprotokollet slu-
tar att gälla. Spänningarna mellan i- och 
u-länder är en nyckelfråga. USA vill att 
det ska åligga alla länder, även fattiga, 
att vidta åtgärder och Kina sympatiserar, 
men få länder vill kvantifi era sina åtagan-
den. Dessa två stater kommer nog tillsam-
mans med andra ”energislukande” länder 
att få till någon form av överenskommelse 
som begränsar kraven på dem själva att 
minska sina utsläpp. Men att de stora sta-
terna kommer överens är ändå viktigt, det 
gör att något händer i frågan, anser Bert 
Bolin.
 – Men det som krävs är internationell 
solidaritet. I Kyotoavtalet försökte man 
skapa det men misslyckades i stort. EU slöt 
interna avtal som var framåtblickande.
Press och allmänbildning är också viktigt, 
lägger Bert Bolin till.
 – Men det fi nns en tendens att skrämma 
och överdriva i media och i debatten.
Al Gore har fel när han talar om en temp-
eraturökning på 12 grader vid polerna. 
Men han har ändå tillfört en viktig mänsk-
lig dimension till diskussionen.
Samtidigt har Bert Bolin tilltro till USA. 
 – Det är ett oerhört dynamiskt land. Men 
det krävs en ny president för att något ska 
hända, George Bush har lagt för mycket 
prestige i den här frågan. Oavsett vem som 
blir president så kommer han eller hon inte 
att driva samma linje som Bush gör.

Mätningar från SAS-plan
Klimatforskningen har ändrats under de 50 
år som Bert Bolin varit verksam. På 50-talet 
gjorde Meteorologiska institutionen fl yg-
mätningar på SAS-plan på väg över Atlan-
ten. Idag ligger tyngdpunkten på forsk-
ning om aerosoler (små partiklar i luften) 
och dess betydelse för värmebalansen samt 
vad klimatmodellerna kan lära oss. Dator-
utvecklingen har möjliggjort stora framsteg.
 Bert Bolin gläds åt att klimatforskning nu 
bedrivs på många olika håll inom universi-
tetet. Den forskarskola om klimat som ska-

pats innebär också att forskare från andra 
områden får inblick i hur komplicerade 
exempelvis klimatmodeller är.
Hur är det att jobba med den osäkerhet 
som kännetecknar klimatforskning?
 – Vi bör betona vad vi ändå vet med en 
viss säkerhet. Vi vet att klimatsystemet är 
trögt och vi troligtvis ännu inte vet vad 
som kommer att inträffa på grund av våra 
utsläpp hittills. Den här trögheten gör att vi 
absolut inte kan vänta med att vidta åtgär-
der. Han framhåller att det som människan 
nu gör med klimatet får bestående följder:
 – Vi kan inte komma tillbaka till den
situation vi hade för hundra år sedan. Eko-
systemen kommer att förändras även om vi 
minskar utsläppen.  
 Idag har Bert Bolin inga formella poster, 
även om han kallas in som expert i olika 
sammanhang. Men han deltar fortfarande 
i klimatdebatten och sprider gärna sina 
kunskaper, till exempel genom föredrag. 
På somrarna har han varit en av lärarna i 
en sommarkurs om klimat vid universitet 
och vid årets Forskardagar var han med i 
en paneldiskussion. Och hans tidigare dok-
torander, som Erland Källen och Caroline 
Leck är båda med i regeringens vetenskap-
liga råd för klimatfrågor och verksamma 
inom IPCC.
 Körsång är en av Bert Bolins stora pas-
sion vid sidan av klimatforskning. Han har 
sjungit i 40 år. 
 – Det fi nns ingen annan kollektiv verk-
samhet som bygger så bra på att visa ömse-
sidig respekt. Det är en social samverkan där 
man måste vara oerhört närvarande. 

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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What needs to be done in order for us to 
reach our vision that the majority of the Uni-
versity’s teaching and research programmes 
will be nationally outstanding and interna-
tionally prominent by 2015? 

This question has been discussed through-
out the autumn at meetings between Heads 
of Departments and the University Board. 
Higher education and research are becom-
ing increasingly global phenomena, and stu-
dents, teachers and researchers are now par-
ticipants in a global market for university 
education.

 Stockholm University is to become an 
international university. Our goals are high 
and they will not be reached without appro-
priate action. But what kind of action? In my 
view, I believe we must improve the standard 
of our English, become more visible in the 
wider academic world and improve the tech-
nology we use in our teaching. Fortunately 
there are developments taking place in all 
these areas: a Centre for Academic English is 
under way, an international website will be 
released in April, and we will soon receive a 
clearer graphic profi le and a common teach-

Strategies for the future  
ing platform, Mondo.  All this, however, is 
not enough on its own. Strategic efforts are 
required at many different levels, and we 
must show that we are capable of internal 
prioritization in the University’s planning. 
In December we will submit our strategic 
plans for education and research to the gov-
ernment. One starting point is the state-
ment from Peter Honeth, State Secretary 
for Education that: ”The government will 
take a thorough look at the willingness to 
change internal priorities in relation to new 
commitments: [...] strategic thinking must 
be demonstrated.”  Stockholm University, 
like all other universities, is having to par-
ticipate in an increasingly competitive glo-
bal arena, and we need to develop new 
ways to measure and assess the quality of 
our research. The establishment of a com-
petitively-based system of resource distribu-
tion was the theme of a recent seminar at 
the Research Liaison Offi ce, where Sverker 
Sörlin discussed evaluation by peer review. 
Several universities, including our own, use 
bibliometrics in order to measure research-
ers’ publications and citations. During 

 Lena Gerholm, Pro Vice-Chancellor
 prorektor@su.se 
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journeys to Asia I have heard how univer-
sities there place demands upon research-
ers by requiring the production of a cer-
tain number – three or four – of published 
articles in internationally-refereed journals 
every three years. At Gothenburg University 
and the Royal Institute of Technology there 
are plans to implement a system of internal 
resource distribution based upon number 
of publications. Regardless of what we 
think of this, in future it will be necessary 
for Stockholm University to move towards 
a system of resource allocation that is both 
activity- and quality-based. 

Professor Emeritus Bert Bolin 
on the Nobel Peace Prize
The former United States Vice-President 
Al Gore and the United Nations Intergov-
ernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
share this year’s Nobel Peace Prize. Bert 
Bolin, Professor Emeritus in Meteorology 
at Stockholm University and the IPCC’s 
fi rst chairman, commented, in an interview 
after the announcement, ”This is tremen-
dous news! The prize highlights the rela-
tionship between pioneering science and 
society’s need for knowledge. This is about 
our life on earth. Although Al Gore doesn’t 
represent research his signifi cant personal 
engagement with what the world needs is 
important. Only the day before yesterday I 
watched his fi lm on climate change for a sec-
ond time.” 

Professor Bolin was one of the driv-
ing forces behind the creation of IPCC and 
was chairman between 1988 and 1997. He 
has recently published a book on climate 
change entitled, A History of the Science 

and Politics of Climate Change (Cambridge 
University Press), in which he describes his 
time as chairman of IPCC and discusses the 
debate on climate change up to the present 
day. 

Several of Stockholm University’s resear-
chers have contributed to IPCC’s fourth 
report, presented this year, amongst whom 
are Professors Erland Källén, Caroline
Leck and Henning Rodhe and Associate 
Professor Anders Moberg.

Generation change at 
Stockholm University
Today, almost 650 of the University’s nearly 
3,000 employees are between the age of 60 
and 66. This means that a full 22 per cent 
of the current workforce will retire within 
the coming six to seven years. Of the 650 
employees nearing retirement age, about 
175 are professors and 145 are Associate 
Professors. Within the Faculties of Humani-
ties and Social Sciences half of the professors 
will reach pensionable age within the next 

26



I N  E N G L I S H

Training China’s civil servants

During October this year Stockholm Uni-
versity conducted a specially commissioned 
course for civil servants from the Chinese 
province of Guangdong, one of China’s larg-
est provinces, with around 90 million inhab-
itants. After a period of pre-training at Sun 
Yat-Sen University in Guangzhou, partici-
pants on the course spent one month learn-
ing about Swedish politics, government, wel-
fare and public administration. The course 
included multiple visits to the Swedish par-
liament, government departments, agencies, 
and municipalities. Stockholm University 
Centre for Continuing Education and Study 
Services (SUCCESS) conducted the training 
programme, an initiative from Guangdong’s 
governor, in conjunction with Sun Yat-Sen 
University. It is hoped that the programme 
will be conducted each term, over a fi ve-year 
period. Other Chinese provinces have now 
been in contact with Stockholm University, 
and have expressed a similar interest in con-
ducting such programmes. 
 uwww.success.su.se

Comment on the Vice-Chancellor’s blog
Kåre Bremer, Vice-Chancellor of Stock-
holm University, has been a regular blogger 
during the past two years. The blog, writ-
ten in Swedish, consists of fi ve categories: 
research, education, collaboration, debate, 
and an internal category aimed at employ-
ees of the University. Readers can now com-
ment on the Vice-Chancellor’s posts, via a 
new function added during October.
 u http://blogs.su.se/kbrem

Sweden’s most frequently cited article
An article on peptides by Henrik Nielsen 
and Gunnar von Heijne is the sixth most-
cited article in the world between 1997-
2007 within the fi elds of biology and bio-
chemistry. The article was cited 3,144 times 
in the ten-year period and comes in twenty-
second place amongst all articles across all 
categories. It is the most cited article by 
any Swedish researcher during the period. 
Researchers within biochemistry at Stock-

holm University have several other items in 
the list of most cited articles. Henrik Nielsen 
received his doctorate at Stockholm, and is 
a researcher at the Technical University of 
Denmark. Gunnar von Heijne is currently a 
professor at the Department of Biochemis-
try and Biophysics.
 uwww.in-cites.com/papers/Henrik
 Nielsen.html

Linné’s sources – a digital exhibition

Generations of scientifi c researchers have 
used the work of Carl von Linné as a source 
and reference in their work. But which 
books did Linné himself use, and where can 
these be found? In celebration of the 300th 
anniversary of Linné’s birth the University 
library has created a digital exhibition from 
a selection of Linné’s sources. The exhibi-
tion contains a number of fi ne illustrations, 
including a selection of botanical plates. 
General information in English about Lin-
né’s work can also be found at the special 
tercentenary website at 
 uwww.linnaeus2007.se
 uwww.sub.su.se/linne

Sweden’s fi rst Professor 
of Fashion Studies
Peter McNeil is to become Sweden’s fi rst 
Professor of Fashion Studies. He will take 
up the chair at Stockholm University from 
the beginning of 2008. He is currently Pro-
fessor of the History of Design at the Syd-
ney University of Technology and special-
ises in art history.

Bibliometrics at the University library
Per Ahlgren has been appointed as bibliom-
etrician at Stockholm University’s library 
within the section for e-resources. The new 
role will involve work on citation and con-
tent analysis with particular focus on the 
academic output of the University’s own 
researchers.

uwww.su.se/english/news

few years. At the Faculty of Science the pro-
portion is somewhat lower, at 36 per cent, 
while at the Faculty of Law around 22 per 
cent are approaching retirement.

Bengt Sandberg, Personnel Manager 
at Stockholm University, is following the 
developments carefully. His overall judge-
ment of the situation is positive, “Despite 
the current age structure, my sense is that 
Stockholm University, being attractively 
based in the capital city, is well-equipped 
to continue to attract fresh manpower.” 
Measures are being put in place to manage 
the forthcoming generation shift, including 
leadership seminars for the University’s new 
generation of leaders.

Doctoral awards and appointments 
ceremony at City Hall

Stockholm University’s annual doctoral 
awards and appointments ceremony took 
place on Friday 28th September this year. 
Over one thousand guests attended the cer-
emony at Stockholm’s City Hall, accompa-
nied by music and song provided by tenor 
Jacob Wistrand and Stockholm’s Student 
Singers. The ceremony was followed by a 
banquet in the Golden Hall, after which 
guests spent the evening dancing. A number 
of Honorary Doctorates were awarded, and 
recipients included Dance Professor Susan 
Foster, Wien Linguist Michael Metzeltin, 
Cambridge geographer and environmental-
ist William M. Adams, and Utrecht Mete-
orologist Johannes Oerlemans.

Course information in English
As a step in the process of internationalisa-
tion, work is underway to increase the func-
tionality of Stockholm University’s course 
database, SISU. This will mean that it will 
be possible to present all data in English, 
including course information and sylla-
buses, via a web-based interface. Informa-
tion on individual Master’s programmes for 
international students will also be available 
via the nationally based website, www.stud-
era.nu. For updated information see:
 uwww.su.se/english/news
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 By the time I go back to Japan, my suitcase 
will be fi lled with discoveries. 

2

Wide spread sky, beautiful forests and 
watersides and plenty of fresh air–coming 
from a university that stands in an offi ce dis-
trict of Tokyo, I’ve been enjoying the nature 
surrounding Stockholm University. I arrived 
here in plenty of time to get some sunshine 
and I noticed many people sunbathing on 
the grass, or at open cafes. Everyone seemed 
to be trying to get as much sunshine as pos-
sible. Small discoveries like this have been 
real treats for me. 

Even the schedule for classes contained 
many discoveries. It looked totally different 
from a Japanese schedule. I found Swedish 
timetables to be very fl exible because times, 
the day of the week, and the classrooms for 
the same class change frequently. In Japan, 
class times are fi xed. All the classes are uni-
formly ninety minutes each and the same 
class takes place only once a week, at the 
same time, on the same day of the week, and 
in the same classroom. We study about ten 
to twenty subjects simultaneously. As one 
can see, the form of lectures is appreciably 
different between the Swedish and Japanese 
systems–I wonder which system provides 
the more effi cient learning environment. 
I’m sure, at least, that the study schedule of 
Japanese universities would provide a shock 
to students from Sweden. 

In Japan, there is a prognosis in the fi eld 
of education that is giving rise to a certain 
amount of anxiety. It is estimated that, by 
2010, the total number of applicants to 
universities and two-year colleges will fall 
below the total number of available places, 
which means that, unless you are very par-
ticular about schools, you can be certain of 
entering a university or a two-year college. 
The causes of this phenomenon are con-
sidered to be the decrease in birth rate and 
a wave of foundations of new universities 
and departments. But is this necessarily a 
problem? From one perspective, the accept-

ance of all applicants can be considered as 
evidence of an even distribution of educa-
tion. However, from another point of view, 
it suggests the possibility of students becom-
ing less diligent because they no longer need 
to compete to get into a university. In con-

all societies have in common. If a society 
were to succeed with this aim, it would then 
be able to take advantage of the even distri-
bution of education in such a way that per-
sonal happiness would contribute to socie-
ty’s overall growth and development. As an 

trast to this, it is said today that because of 
the high level of competition for places it is 
harder to enter a university in Japan than it 
is to graduate from it, especially in compar-
ison to the European or American educa-
tional system.

There is another obstacle to seeing the 
prediction as wholly positive, and this is 
the potential effect on student’s motivation 
to study. It has become popular in Japan to 
go on to higher education simply because it 
appears to be a matter of course and many 
people continue their academic career with-
out real motivation towards study or aca-
demic achievement. With this thought 
in mind, it was another discovery for me 
to hear that quite a few people in Sweden 
start work straight after high school and 
then later recommence studies after several 
years of work in society. I’ve met such stu-
dents and they seem to be highly motivated 
on account of their having a clearer idea of 
what they want to achieve. 

Higher education used to be a privilege 
and an indicator of the level of development 
of a country. Now, however, due to eco-
nomic growth and the pervasiveness of indi-
vidualism, it has become instead a means to 
achieve personal happiness. How to moti-
vate people to study should be an issue that 

A suitcase fi lled with discoveries

international student, I have a great chance 
to view the education of my country with 
comparative eyes and a chance to observe 
how other countries motivate people to 
study. By the time I go back to Japan, my 
suitcase will be fi lled with discoveries. 

SAEKO IKEDA 
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