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Så har den då äntligen kommit, forsk-
ningspropositionen, efter förseningar orsakade 
bland annat av byte av forskningsminister och 
förhandlingar med regeringens samarbetspartier. 
Vad ska man säga? Ja, det är ju i alla fall ett steg 
i rätt riktning, om än ett litet sådant.

Nivåhöjningen med 2,3 miljarder kronor per 
år var känd sedan långt tidigare, likaså sats-
ningen på medicin och teknik, så det var inga 
överraskningar. Forskarsamhället, represente-
rade av Sveriges samlade universitet och hög-
skolor, akademier och forskningsråd, har tidi-
gare angett en nivåhöjning med 7, 5 mdkr som 
nödvändig, så det är klart att det är för litet 
pengar. Ett problem i dessa sammanhang är det 
årliga besparingskrav på cirka 2 procent som sta-
ten ålägger sina myndigheter. För universitet och 
högskolor innebär det i praktiken en årlig ned-
skärning av undervisning och forskning med 2 
procent. Nivåhöjningen i forskningspropositio-
nen täcker ungefär besparingskravet.

Nåväl, givet den begränsade ramen på 2,3 
mdkr, så fi nns det ljuspunkter. En sådan är höj-
ningen av fakultetsanslagen med 520 miljo-
ner kronor. Det är uppenbarligen Leif Pagrot-
skys särskilda bidrag – hans företrädare gav 

klart besked om att forskningspropositionen 
inte skulle innehålla några nya resurser direkt 
till fakulteterna. Vidare, det är med viss lätt-
nad man konstaterar att öronmärkningarna är 
något färre än i den förra forskningspropositio-
nen och att den regionalpolitiska styrningen av 
forskningen är relativt begränsad, även om det 
fi nns sådana inslag.

Vetenskapsrådet tillförs nya resurser för starka 
forskningsmiljöer på ”internationell toppnivå”. 
Här bör vi ha goda förutsättningar att få nya 
pengar. Stockholms universitet har hittills lyck-
ats bra och fi ck två av Vetenskapsrådets första 
tio bidrag till sådana miljöer, inom psykologi och 
astrofysik. Forskningspropositionens särskilda 
satsning på hållbar utveckling passar också väl 
för Stockholms universitet som har en ledande 
miljö- och klimatforskning.

Utbildningsdepartementet hoppas att vi på 
universiteten ska vara glada över innehållet i 
den nya propositionen, och nog har den fått ett 
förhållandevis positivt mottagande, som sagt 
givet den begränsade ramen och trots de årliga 
besparingarna. Texten är till övervägande delen 
en balanserad och läsvärd översikt av svensk 
forskning.
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Ett litet steg 
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Nationalstadsparken är Sveriges mest besökta grönområde. 
Bland ekbackar, ängar och talldungar fi nns även kolonilotter, 
muséer, bostäder och – inte minst – Stockholms universitet.

STOCKHOLMS UNIVERSITETS PROFILOMRÅDEN:
Naturvetenskapligt vetenskapsområde • Astrofysik och partikelfysik • Biokemi och cellbiologi (särskilt biologiska 
membraner samt DNA/RNA-metabolism) • Klimat- och miljöforskning • Materialkemi och organisk kemi 
(särskilt metall-organisk kemi) • Teoretisk biologi (särskilt modellering av molekyler och biologiska system) 
Humanistiskt-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde • Juridik (särskilt kommersiell rätt, immaterialrätt och rätts-
informatik) • Språkforskning (särskilt lingvistik, tvåspråkighet och språkfi losofi ) • Historia och arkeologi • 
Östasiens språk och kulturer • Filmvetenskap • Nationalekonomi • Psykologi • Sociologi • Socialantropologi
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Lärandemål och examination var åter-
kommande begrepp vid årets Campus-
konferens. 

− Kommer det här på tentan?
Många studenter har ställt frågan och 
den lär även fortsätta att ställas. Frå-
gan är både strategisk och relevant sam-
tidigt som det kan fi nns mycket kraft i 
svaret. Om studenterna tydligt vet vad 
som förväntas av dem kommer de också 
att rikta sitt lärande mot detta. Det sade 
Lena Adamson, chef för Universitets-
pedagogiskt centrum (UPC), när hon 
inledningstalade vid Campuskonferen-

sen i Aula Magna. Årets tema var ”Exa-
mination, betygskriterier och studenters 
lärande” och fl era av talarna underströk 
hur valet av examinationsform får stu-
denterna att anpassa sitt lärande. 

Konferensens huvudtalare David 
Baume från brittiska Staff and Educa-
tional Development Association (SEDA) 
talade om hur examinationen är en vik-
tig del i lärandet. Enligt honom fi nns det 
två huvudmodeller för undervisning och 
lärande. Den ena modellen, A, ser under-
visningen som ett sätt att förmedla inne-
håll. Examinationen blir då ett sätt att 
kontrollera om studenten lärt sig innehål-

let. Modell B bygger på synen att studen-
tens lärande främjas av att läraren hjäl-
per, stödjer och utmanar studenter att nå 
uppsatta mål. Genom examinationen kan 
man då avgöra om dessa uppnåtts.

Två modeller
De två olika modellerna innebär olika 
arbetssätt för lärarna. I den mer tradi-
tionella modellen, A, inleds planerings-
arbetet i allmänhet med att fastställa 
kursplanen och litteraturen. I modell B 
är det första steget att planera lärande-
målen (nedtecknade beskrivningar av vad 
studenterna förväntas veta, förstå, kunna 
och kunna göra efter en genomgången 
utbildning) för kursen, och sedan att för-
säkra sig om att dessa mål går att exami-
nera. Efter kursen används examinatio-
nen för att utvärdera i vilken utsträck-
ning studenterna uppnått lärande målen; 
vid behov förändras sedan undervis-
nings- och examinationsformerna.

Flera workshops om examination 
erbjöds. Elisabeth Wulff Sahlén, dok-
torand vid Engelska institutionen, ledde 
en där frågan ställdes om hur vi skapar 
studenter som kommer ihåg vad de lärt 
sig även efter tentan. Vad händer med 
grundläggande kunskaper (till exempel 
vetenskapliga begrepp) efter att salsskriv-
ningen är avklarad? Studenten tar ofta 
utgångspunkt i examinationen som for-
mar lärandet och då även resultatet. ■

TEXTER: PER LARSSON
BILD: ORASIS FOTO/MÅ

Examination i fokus vid Campuskonferensen

Tydliga lärandemål är utgångspunkten för bedömning av studenters insatser, 
enligt Campuskonferensens huvudtalare David Baume.

… och frågor om Bologna
Bolognaprocessen var en annan viktig del 
i Campuskonferensen. I inlednings talet 
slog rektor Kåre Bremer fast att Stock-
holms universitet arbetar vidare med att 
införa ECTS-betyg, (se även sidan 5). 
Han ser ECTS som ett kvalitetssäkrings-
system där gemensamma betygskrite-
rier underlättar bedömningen av exa-
mina från olika länder och ett nödvän-

digt medel att stimulera internationali-
seringen vid SU. 

Under vinjetten ”Våga fråga” kom 
många frågor upp om Bolognaproces-
sen. Frågorna kom i mycket att handla 
om hur magister- och masterexamina 
ska se ut, där det fi nns tveksamheter om 
värdet av att även i fortsättningen ha en 
ettårig magister. Den sjugradiga betygs-

skalan var också ett hett område. Frå-
gor om betygshets och rättviseaspekter 
behandlades där olika åsikter bröts mot 
varandra. Sammanfattningsvis verkade 
de fl esta vara positiva till huvuddragen i 
Bolognaprocessen men fortfarande fi nns 
en del frågor kvar att fi nna svar på.  ■
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BOLOGNAPROCESSEN    

Mona Blåsjö, studierektor vid Institutio-
nen för nordiska språk, betonar att man 
måste se den pedagogiska poängen med 
ECTS-systemet.  

– Tidigare har vi saknat tydliga mål-
beskrivningar för våra kurser. I och med 
införandet av ECTS-betygen har vi en 
deadline att jobba mot för att förbättra 
vår pedagogik.

Institutionen har formulerat förslag till 
lärandemål för vissa grundkurser. Strä-
van är att under året ta fram lärandemål 
och betygskriterier för samtliga grund-
kurser. Arbetsgrupper på de olika kur-
serna arbetar nu med det. Vårterminen 
2006 ska sedan ECTS-betyg införas på 
alla grundkurser.

– Vi upplevde att vi behövde förbättra 
pedagogiken och stringensen i betygs-
sättningen. Kurser och moment behövde 
integreras bättre, berättar Hans Hedlund 
som är studierektor vid  Socialantropo-
logiska institutionen.

Öppning för pedagogisk förnyelse
Storleksmässigt skiljer de sig. Institutionen för Nordiska språk ordnar ett sextiotal kur-
ser och har 15 ingångar på A-nivån. Vid Socialantropologiska institutionen anord-
nas endast en kurs på varje nivå. Men båda ser Bolognaarbetet som ett sätt att för-
nya pedagogiken.

Institutionen tog kontakt med Univer-
sitetspedagogiskt centrum (UPC) och 
sam lade samtliga lärare till en workshop 
om dessa frågor. (Även Institutionen för 
nordiska språk har haft liknande work-
shops i samarbete med UPC.)

– Det här var ett väldigt bra sätt att 
inventera våra behov och att få igång en 
dialog om vad vi vill åstadkomma med 
grundutbildningen, berättar Hans.

Utifrån workshopen skapades lärarlag 
som regelbundet träffas för att diskutera 
inriktningen på de olika kurserna. 

Från och med vårterminen 2005 har 
Socialantropologiska institutionen infört 
ECTS-betygen parallellt med det gamla 
betygssystemet. Till hösten övergår man 
helt till ECTS. Målet för universitetet är 
att gå över till ECTS i januari 2007 men 
eftersom övergången är en så stor för-
ändring är det bra att vara ute i god tid, 
påpekar båda studierektorerna.

– Den gamla nivån för godkänd är 

för bred. ECTS-skalan ger möjlighet till 
bätt re betygssättning då den relaterar till 
tydligare mål, säger Hans.

Enligt honom är alla lärare vid institu-
tionen positiva till förändringen och det 
har inte funnits några stora konfl ikter 
eller inneburit mycket merarbete. 

– När vi träffas pågår arbetet med 
att ta fram momentbeskrivningar för 
de olika kurserna. Det här är ett oer-
hört intressant arbete. Det stimulerar 
lärare att tänka om och entusiasmerar 
för pedagogiken.

Samverkan om master
Socialantropologiska institutionen har 
även, i likhet med Institutionen för nord-
iska språk, gjort ett preliminärt förslag 
till struktur för masterutbildningen. 
Men här fi nns fortfarande fl era oklar-
heter, kommer till exempel studenter att 
kunna få en master efter såväl ett som 
två påbyggnadsår? Angående master-
utbildningen är även kontakterna täta 
mellan antropologiinstitutionerna i 
Sverige. Ämnet är litet och ökad samver-
kan mellan lärosätena kan vara nödvän-
dig för att kunna erbjuda en heltäckande 
masterutbildning. Vid Institutionen för 
nordiska språk har även kontakter tagits 
med andra institutioner vid universitetet, 
för att skapa en bra masternivå.

Mona Blåsjö ger en splittrad bild av 
lärarnas inställning till Bolognaproces-
sen vid hennes institution, vissa är posi-
tiva och andra skeptiska. En viss oro fi nns 
för merarbete men hon understryker att 
tid ska frigöras i lärarnas tjänster för att 
jobba med lärandemål och betygskrite-
rier. Hon vill se arbetet som nu läggs ned 
som en ”investering”. Med tydligare mål 
och kriterier spars framtida arbete in för 
lärarna. Betygskriterierna ska redovisas 
för studenterna och vid överklaganden 
går det att tydligare förklara vilka krite-
rier som gäller. ■

Läs mer om Bolognaarbetet och ECTS-
betyg på www.utbildning.su.se/bologna

Flera institutioner har hört av sig till Mona 
Blåsjö på Institutionen för nordiska språk 
för att ta del av deras Bolognaarbete.
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Högskoleverket har nu granskat kvalite-
ten på cirka 1 000 högskoleutbildningar. 
De allra fl esta har fått godkänt. Endast 
81 har haft så allvarliga brister att rätten 
att examinera studenter har ifrågasatts. 
– Det är ett gott betyg till svensk hög-
skoleutbildning, säger Sigbrit Franke, 
chef för Högskoleverket i ett pressmed-
delande.

År 2001 fi ck Högskoleverket i uppdrag 
av regeringen att under en sexårsperiod 
granska kvaliteten på all högskoleutbild-
ning. Granskningarna bidrar i hög grad 
till att höja kvaliteten på utbildningarna, 
enligt Högskoleverket. De utbildningar 
som får kritik rättar oftast till bristerna 
inom ett år. Den vanligaste åtgärden är 
att lärarkompetensen höjs, till exempel 
genom att fl er lärare anställs eller att 
lärarna disputerar. Andra åtgärder är 
att högskolorna profi lerar sina utbild-
ningar, att utbildningarna får nytt inne-
håll eller att de helt enkelt läggs ned. 

God kvalitet på högskoleutbildningar
Det största hotet mot kvaliteten är, enligt 
Högskoleverket, allt för små miljöer med 
få studenter och doktorander och brist 
på lärarkompetens och resurser. De små 
miljöerna beror bland annat på att det 
fi nns för många likartade utbildningar 
vid för många lärosäten. Högskole-
verkets rekommendation för att höja 
kvaliteten nationellt sett kan samman-
fattas i: samverkan, profi lering och kon-
centration.

Gott betyg för franska
Stockholms universitet får tillsammans 
med universiteten i Lund och Växjö högt 
betyg av Högskoleverket när det utvär-
derat utbildningarna i franska. Rappor-
ten konstaterar annars att det är brist på 
studenter och resurser. Språket väljs av 
taktiska skäl bort redan på gymnasiet 
av många studenter för att få höga betyg 
i andra ämnen. Följden blir att allt färre 
läser franska på högskolan. Bristen på 

studenter leder till brist på resurser efter-
som högskolornas ersättning baseras på 
antalet studenter och deras prestationer. 

Godkänt för pedagogik
Landets pedagogiska utbildningar får 
godkänt i en annan av Högskoleverket 
granskningar. Vid Stockholms univer-
sitet har Pedagogiska institutionen och 
Institutionen för pedagogik utvärde-
rats. Den förstnämnda karaktäriseras 
av bedömargruppen bland annat som 
”aktiv och utåtriktad” med omfattande 
samarbeten och en väl organiserad fors-
karutbildning. Institutionen för interna-
tionell pedagogik ”uppvisar ett originellt 
och ambitiöst utbildningsprogram”. Här 
beskrivs dock en pressad ekonomisk situ-
ation, brist på lärare och att undervis-
ningens omfattning är otillfredsstäl-
lande. ■

TEXT: PER LARSSON

Det blir inga centralt styrda krav på att 
införa sjugradiga ECTS-betyg i Sverige.

Utbildningsminister Leif Pagrotsky säger 
nej till skillnad från sin företrädare Tho-
mas Östros. Det framgår av en artikel i 
Svenska Dagbladet. Något förslag om ett 
nytt betygssystem kommer inte att fi n-
nas med i den proposition om högsko-
lan som regeringen planerar att lägga 
fram i maj, enligt ministern. Han hänvi-
sar till kritik som kommit fram i remiss-
svaren till utredningen, till exempel om 
betygshets och försämrad undervisning.  
– En så fi nfördelad betygsskala kräver 
en annan pedagogik och det bryter mot 
svensk tradition att jobba på det sättet, 
säger Leif Pagrotsky till tidningen.

Regeringens två samarbetspartier gillar 
inte heller det europeiska betygssystemet. 
Miljöpartiet deltar inte ens i de pågående 
förhandlingarna om högskolepropositio-
nen. Ett skäl är just att regeringen velat 
införa den sjugradiga skalan, förklarar 
miljöpartisten Mikaela Valtersson.

Pagrotsky backar om ECTS-betyg
Regeringens ställningstagande innebär 

nu att lärosätena även i fortsättningen 
själva får bestämma vilket betygssystem 
som ska användas, till exempel ECTS.

SU fortsätter arbetet
Enligt rektor Kåre Bremer påverkar inte 
uttalandet från Leif Pagrotsky om ECTS-
betygen det arbete med betygen som 
pågår vid Stockholms universitet.

− Arbetet fortsätter som planerat och 
ECTS-betygen är viktiga i den pågående 
internationaliseringsprocessen, särskilt 
när det gäller utökat studentutbyte.

Lena Adamson, chef vid Universitets-
pedagogiskt centrum, understryker att de 
beslut man nu tagit på departementet om 
ECTS-betygen inte förändrar något i sak 
för Stockholms universitet.

− Alla kurser och program ska i fram-
tiden ha tydliga lärandemål (i betydelsen 
förväntade studieresultat), detta förut-
sätter en målrelaterad betygsskala med 
transparant uttryckta betygskriterier, 
oavsett antal grader. 

Hon framhåller också att det är vik-
tigt att framhålla att det är de relativa 
betygssystemen som kan framkalla 
betygshets, inte antalet grader. Enligt 
henne är det en missuppfattning som 
tycks råda på många håll. 

− En mer differentierad betygsskala 
behöver inte nödvändigtvis leda till för-
sämrad pedagogik. Vi får heller inte 
glömma att Sverige är relativt ensamt 
i Europa om att ha så få grader som vi 
har i dag och att detta har visat sig vara 
till nackdel för våra svenska studenter i 
dessa sammanhang, säger Lena Adam-
son.

Josefi n Grankvist, studieutskottets 
ordförande vid studentkåren, säger att 
beskedet från departementet inte har så 
stor betydelse för studenterna vid Stock-
holms universitet då rektor sagt att man 
jobbar vidare med ECTS. Hon under-
stryker även betydelsen av att fortsätta 
arbeta med lärandemål, som är en del 
i ECTS-arbetet vid Stockholms univer-
sitet. ■

TEXT: PER LARSSON



2,34 miljarder mer till forskning

Forskning för ett bättre liv är namnet på den starkt försenade forskningspro-
position som utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky presenterade vid 
en pressträff på AlbaNova den 22 mars. Bakom propositionen står även 
miljöpartiet och vänsterpartiet.

Innehållet i korthet:
• Anslagen till forskning och forskarutbildning föreslås öka med 2,34 mil- 
 jarder kronor under perioden 2005–2008. 
• Av dessa går 960 miljoner till de tre prioriterade områdena medicin  
 (400), teknik (350) och hållbar utveckling (210).
• Regeringen vill också öka resurserna för starka forskningsmiljöer. 300  
 miljoner ska tillföras och fördelas via Vetenskapsrådet, Formas, FAS och  
 Vinnova (som även ska fördela medlen till de prioriterade områdena).
• En satsning på yngre forskare föreslås. Dels genom en riktad satsning  
 (150 miljoner) på meritanställningar, dels genom upprättandet av fl era  
 forskarskolor (100 miljoner). 
• Lärosätenas fakultetsanslag ska öka med 521 miljoner fram till och med  
 2008. Resurstillskotten kommer huvudsakligen först 2007 och 2008.
• Stockholms universitet föreslås få 34 miljoner i ökat fakultetsanslag  
 (3,7 miljoner 2006; 4,1 miljoner 2007 och 26,2 miljoner 2008).
• Samverkan mellan högskolor och näringsliv ska bli bättre. En ”förhand- 
 lare” bör utses som föreslår en effektivare struktur för holdingbolagen.  
 Dessa får även en kapitalförstärkning på 60 miljoner.

Läs propositionen: http://www.regeringen.se/sb/d/5337/a/40657
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I den forskningsproposition som reger-
ingen och dess två samarbetspartier pre-
senterade i mars är det tre ämnesområ-
den som lyfts fram och som får extra 
anslag. Dessa är medicin, teknik och 
hållbar utveckling. Stockholms univer-
sitet beröres endast i mycket begrän-
sad omfattning av de första områderna. 
Däremot fi nns vid universitetet en omfat-
tande miljöforskning så här kan säkert 
åtskilliga av de 120 miljoner extra som 
anslås till området hamna när de för-
delats av Formas, Vinnova och Veten-
skapsrådet.

De forskare inom miljöområdet som 
SU-Nytt talat med är nöjda med propo-
sitionen.

Kritik mot för små anslag
Bra fördelning men otillräckligt med pengar. Så kan man sammanfatta fl era kom-
mentarer SU-Nytt fått till forskningspropositionen. Från humanistiskt håll talas där-
emot om katastrof.

Lisen Schultz är doktorand vid Cen-
trum för tvärvetenskaplig miljöforsk-
ning (CTM) och presenterade nyligen 
en delstudie i en FN-rapport om eko-
systemstjänster (se sid 10-11):

− Miljöforskning genererar kunskap 
som är extremt samhällsrelevant. Utan 
fungerande ekosystem kan ingen över-
leva. Därför är det glädjande att hållbar 
utveckling är ett av tre prioriterade forsk-
ningsområden i propositionen.   

Carl Folke, professor i naturresurs-
hushållning och föreståndare vid CTM, 
instämmer och tycker det är utmärkt att 
en satsning görs på forskning kring håll-
bar utveckling. Han vill dock avvakta 
och se vad pengarna ska användas till 

och varnar för en risk att de fördelas ut 
på allt för många forskningsområden.

− Satsningen på hållbar utveckling kan 
komma att ge välkomna förstärkningar 
till många av våra forskare, säger Natur-
vetenskapliga fakultetens dekanus Hen-
ning Rodhe. 

Han tror dessutom att de 34 miljo-
ner som direkt tillfaller universitetet 
genom höjda fakultetsanslag bör kunna 
skapa vissa möjligheter till nysats-
ningar inom prioriterade områden, 
äv en om han önskat en större ökning.
− Den totala nivån på anslagen i proposi-
tionen är helt otillräcklig om Sverige ska 
kunna återta och förstärka sin position 
i internationell forskning. Fördelningen 
visar tydliga spår av regional- och par-
tipolitiska överväganden vilka är tvek-
samma om man ser främst till forsk-
ningens kvalitet. 

Henning Rodhe hade helst sett att pro-
positionen innehöll mer pengar och att 
en större del av satsningen gjordes tidi-
gare under treårsperioden (nu kommer 
det mesta 2007–2008) för att inte tappa 
mark i den internationella forskningen. 
På önskelistan står även en bättre ana-
lys av läget inom svensk forskning jäm-
fört med omvärlden och med hur det var 
tidigare.

Få loss resurser
Rektor Kåre Bremer säger sig vara i stort 
nöjd med hur fördelningen av anslag görs 
i propositionen men skulle gärna även 
han ha sett mer pengar.

I ett tal Kåre Bremer höll i Aula Magna 
den 6 april kommenterade han proposi-
tionen och lyfte fram ökningen av fakul-
tetsanslagen och satsningen på hållbar 
utveckling, där han trodde att Stock-
holms universitet kan få en hel del av 
de riktade anslagen. Han talade vidare 
om resursbristen inom forskningen och 
den frustration många forskare känner 
över att fakultetsmedlen inte räcker till 
verksamheten. Om inte statsmakterna 
kan öka anslagen måste fakulteterna 
och institutionerna själva försöka få loss 
resurser till de områden de anser priori-
terade, till exempel genom att avveckla 
viss verksamhet.
− Vi måste själva genom omprioriteringar 
skapa oss ett ekonomiskt handlingsut-
rymme för att bedriva en bra forsknings-
verksamhet vid vårt universitet. Om vi 

FORSKNINGSPROPOSITIONEN    
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I regeringens proposition ”Forskning för 
bättre liv”, lyfts tre forskningsområden, 
teknik, medicin och hållbar utveckling, 
fram i ljuset. Annat läggs i skugga och 
över humaniora lägrar sig mörkret. Ur 
ett humanistiskt perspektiv är propositio-
nen en katastrof. Urholkningen av med-
len för och reduceringen av humanis-
tisk forskning fortsätter. Satsningen på 
forskarutbildning och unga forskare är 
enstaka lysande punkter som dock hotar 
att slockna, merparten av löftet är nämli-
gen ställt på framtiden: stödet till forskar-
skolor utgår med 12 miljoner 2006, 21 
miljoner 2007 och 67 miljoner 2008, att 
jämföra med satsningarna på till exem-
pel starka forskningsmiljöer med en jämn 
fördelning av 100 miljoner per år 2006–
2008. Det ska nämnas att de senare med-
len kan sökas också av humanister.

orkar med detta så tror jag att det fi nns 
all anledning att se framtiden an med 
optimism, enligt Kåre Bremer.

Samhällsvetenskapliga fakultetens de-
 kanus Eskil Wadensjö säger att förslagen 

Inlägg om forskningspropositionen:

Mörkret lägrar sig över humaniora

i forskningspropositionen är något bättre 
än befarat. 

− Positivt är att det fi nns ett tillskott till 
fakultetsanslaget, om än alldeles för litet. 
Det behövs betydligt mer för att det ska 

”Bredd och mångfald”, heter det i 
propositionen, är ”viktigt för att svensk 
forskning och samhälle ska kunna till-
godogöra sig forskningsrön från andra 
länder” medan ”förmågan till profi ler-
ing och kraftsamling [är] väsentlig för att 
kunna utveckla styrkeområden som når 
den internationella forskningsfronten” 
(s. 88 f.).  Uttalandet är intressant ställt i 
relief mot satsningen på teknik, medicin 
och hållbar utveckling och bortpriorite-
ringen av humaniora. Ingår de humanis-
tiska vetenskaperna  i ”bredd och mång-
fald”, utgör de – med Strindbergs ord – 
”gödsel och undervärme” till ”nyttigare” 
forskning? 

Ett par tankar slår mig i anledning 
av propositionen: man tycks i den vara 
införstådd med relationen mellan resur-
ser och resultat, att ökade resurser ger 

bättre resultat; en långsiktig och kraft-
full satsning på spetsforskning och starka 
forskningsmiljöer kommer förmodligen 
att vara framgångsrik om den inte blir för 
fundamentalistisk. Men ifråga om utbild-
ningen har en motsatt hållning varit poli-
tiskt opportun: hur ofta har det inte häv-
dats att minskade resurser inte inverkar 
menligt på kvaliteten. 

Intressant vore om resultaten inom 
skilda forskningsområden relatera des till 
resurserna inom desamma; 
en sådan gransk ning skulle 
– därom är jag övertygad - 
ge vid handen att huma-
nistisk lågbudgetforsk-
ning når så högkvali-
tativa resultat att det 
utmanar logik och arit-
metik.

Kerstin Dahlbäck, 
dekanus vid Huma-
nistiska fakulteten

– Svensk miljöforskning står sig väl internationellt och jag ser satsningen på starka 
forskningsmiljöer som en möjlighet för oss att bli ännu vassare, säger Lisen Schultz 
som är doktorand vid CTM. 

vara möjligt att komma tillbaka till den 
nivå vi hade i början av 1990-talet. 

Han anser vidare att det är beklag-
ligt att det tillskott FAS (Forskningsrå-
det för arbetsliv och samhälle) får är så 
pass litet. 

− FAS är mycket viktigt för samhälls-
vetenskaplig forskning och inte minst 
viktigt för att fi nansiera forskning på 
nya och expanderande områden. 

Enligt Eskil Wadensjö kommer sats-
ningen på större programanslag till 
starka forskningsmiljöer att ställa ytter-
ligare krav på samarbete mellan olika 
institutioner och institut inom och mel-
lan fakulteter. 

– Med tanke på att tillskottet till 
fakultetsanslaget blir ganska litet måste 
vi fortsätta att mycket aktivt söka medel 
från forskningsråd och andra forsknings-
fi nansiärer, påpekar han. ■

TEXT: PER LARSSON
BILD: ORASIS FOTO/MÅ

Läs rektors tal i Aula Magna på 
http://www.adm.su.se/Rektors_tal.php3

Läs även kommentaren från 
SU-Holding på sidan 13.

SU-NYTT3/2005
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?ANNIKA BLEKEMO, ORDFÖRANDE 
I  SVERIGES DOKTORANDFÖREN-
ING (SDF) OCH DOKTORAND VID 
JURIDISKA INSTITUTIONEN:

− Det är snömos! Där fi nns väldigt 
många vackra ord men förslagen är 
kortsiktiga. Problem påtalas men det 
skickas inga pengar dit. De pengar 

VAD TYCKER DU 
OM FORSKNINGS-
PROPOSITIONEN?

– Det här är en kraftfull satsning på 
forskning. Och Sverige hävdar sig bra 
internationellt. Vi  satsar i dag näst mest i 
Europa på forskningsområdet (bara Fin-
land satsar mer per invånare), till detta 
adderas nu ytterligare 10 procent. 

Kultur- och utbildningsminister Leif 
Pagrotsky var noga med att lyfta fram 
att Sverige tillhör de länder som sat-
sar mest på forskning i världen, räknat 
per invånare, när han i början av april 
träffade några universitets- och student-
tidningar.

Något tal om urholkade anslag till 
svensk forskning vill han inte kännas 
vid.

– Vi måste ha proportionerna klara 
för oss. De 2,3 extra miljarderna i forsk-
ningspropositionen är mycket mer än 
förra gången. 

Han påpekar även att Sverige har en 
låg infl ation. Tillsammans med den upp-
räkning av anslagen på 2 procent som nu 
görs går det inte, enligt honom, att tala 
om urholkning.

– Ingen annan samhällssektor skulle se 
det här som en urholkning. Tar vi på oss 
en större kostnad här är det svårt att för-
klara för skattebetalarna.

Under pressträffen återkommer Pagrot-
sky fl era gånger till att det vore oansva-
rigt mot skattebetalarna att i dagsläget ge 
mer pengar till forskning. Även på frågan 
om det inte vore bättre att höja fakultets-
anslagen och därmed lärosätenas möj-

 

”En kraftfull satsning på forskning”
Sverige tillhör världseliten inom forskningsfi nansiering.  Det var budskapet från kul-
tur- och utbildningsminister Leif Pagrotsky när han träffade SU-Nytt. Däremot ville 
han inte säga mycket om den kommande högskolepropositionen.

ligheter att själva avgöra vad pengarna 
används till görs denna hänvisning.

– Det fi nns en skyldighet mot skatte-
betalarna att kunna lita på att dessa 
pengar går till de bästa forskningsom-
rådena. 

Fördelningen bör då göras i konkur-
rens och av expertisen, Vetenskapsrådet 
och andra forskningsfi nansiärer. Dess-
utom påpekar Pagrotsky att hälften av 
anslagsökningarna i propositionen går 
direkt till lärosäten eller utgörs av spe-
ciella satsningar, till exempel på yngre 
forskare. 

– Det är dessutom ovanligt i statlig för-
valtning att man helt själv får avgöra vad 
man använder pengarna till. Men här 
fi nns faktiskt 521 miljoner (de ökade 
fakultetsanslagen) som man får göra 
detta med.

Dags att ändra kriterier?
Forskning för ett bättre liv heter proposi-
tionen och där fi nns ett tydligt nyttoper-
spektiv. Tre ämnesområden lyfts fram: 
medicin, teknik och hållbar utveckling 
(dessutom står det en hel del om kom-
mersialisering).

De tre prioriterade områdena ovan 
föreslås få 960 miljoner extra. Leif 
Pagrotsky vill dock inte hålla med om 
att det här innebär att andra områ-
det (främst Hum och Sam) behandlas 
styvmoderligt. Ungefär två tredjedelar 
av de ökad anslagen är inte styrda spe-

cifi kt till dessa tre områden, påpekar 
han. Inte heller pekar propositionen ut 
inom vilka ämnesområden de starka 
forskningsmiljö erna ska utses.

– Vetenskapliga meriter ska vara 
av görande. Jag och skattebetalarna har 
rätt att känna trygghet att pengarna går 
till dem som är i världsklass. 

Han understryker även att det fanns 
en särskild satsning på Hum-Sam i den 
förra forskningspropositionen.

När Vetenskapsrådet i vintras utsåg 
Sveriges tio starkaste forskningsmiljöer 
fanns där ingen inom humaniora. Det 
bekymrar Leif Pagrotsky, som inte har 
ett givet svar på varför det blev så.

– Är bekymret att utvärderings-
metoderna är sådana att de systematiskt 
gynnar eller missgynnar andra. Eller är 
det så att de speglar att Sveriges forsk-
ningskvalitet är ojämnt fördelad så att 
vi är väldigt duktiga på medicin och 
natur, men att vi inte är lika bra i andra 
ämnen? Jag vill inte ha ett systematiskt 
bias till förmån för vissa men inte andra. 
Men jag vill heller inte att vissa områden 
har en forskningskvalitet som inte är till-
räckligt bra.

Problem med ECTS
Frågan om det är dags att ändra utvär-
deringskriterier för att öka jämförbarhe-
ten mellan ämnesområden vill han i dags-
läget inte ge besked om. Den är känslig.

– Å ena sidan måste jag ta ansvar för 
att fördelningen blir bra och går att för-
svara för mina uppdragsgivare, skatte-
betalarna. Å andra sidan ska jag som 
politiker vara försiktig att blanda mig i.

årig forskarutbildning för att leva upp 
till ställda kvalitetskrav. I övrigt anser 
hon att alla doktorander bör få anställ-
ning från första dagen. Det skulle lösa 
en hel del problem, enligt henne. 

SAEID ESMAEILZADEH, 
DOCENT I  OORGANISK KEMI:

− Jag tycker i stort sett att forsknings-
proppen är bra utformad. Det ser 
ut som om man börjar ta frågor om 
behovsmotiverad forskning på allvar 
och jag tror att det är åt helt rätt håll. 

TEXTER: PER LARSSON
BILD: ORASIS FOTO/MÅ

som går till lärosätena ska räcka till 
mycket och de är inte ens tillräckliga 
för att säkra löneutvecklingen.
Finns inget positivt?
− Det är positivt att man påtalar det 
viktiga med avhandlingarnas kvalitet. 
Det är doktorander som står för över 
hälften av svensk högkvalitativ forsk-
ning.

Annika hoppas 
nu att högskole-
propositionen 
innehåller för-
slag om en fyra-

FORSKNINGSPROPOSITIONEN    
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När frågorna kommer in på Bolognapro-
cessen blir svaren vagare. På fl era frågor 
passar Leif Pagrotsky, till exempel om 
hur masterutbildningen ska utformas, 
och hänvisar till att han inte vill föregå 
högskolepropositionen som bör kunna 
presenteras i slutet av maj. Om propo-

sitionen verkligen kommer i maj verkar 
heller inte vara helt säkert.

– Jag vill inte gärna börja med att sätta 
en deadline. Ju mer tidspress en sådan 
förhandling har desto svagare kan för-
handlingsresultatet bli.

Vad gäller ECTS-betygen ville han 

inte vid pressträffen lämna besked om 
sin hållning men lyfte fram att ECTS-
systemet är förknippat med svårigheter. 
Två dagar senare har hållningen klar-
nat. Leif Pagrotsky går ut i en intervju i 
Svenska Dagbladet och tar stora delar av 
högskolesverige på sängen då han säger 
att han inte kommer att förespråka att 
ECTS-betyg införs centralt i Sverige (se 
artikel på sid 5).

Leif Pagrotsky lovprisar det stora 
engagemang han upplever fi nns för inter-
nationalisering i högskolevärlden, speci-
ellt då Bolognaprocessen.

– Vi har fått en process som har stark 
rörelseenergi. Här händer saker på ett 
annat sätt än vad jag är van vid från 
andra områden jag jobbat med. Det här 
fyller mig med entusiasm. Processen går 
konsekvent framåt.

I slutet av maj möts de europeiska 
utbildningsministrarna i Bergen för att 
diskutera Bolognaprocessen. Den studie-
sociala situationen är då en fråga som 
Sverige ska driva.

Efter Bergenmötet lovar Pagrotsky 
även att återkomma med förslag om hur 
examensnivåerna ska se ut i Sverige.

Lärarutbildningens kvalitet och möj-
ligheterna att lägga sig i mer som minis-
ter, är en annan aktuell fråga som dyker 
upp vid pressträffen. Leif Pagrotsky 
säger att han bjudit in rektorer och deka-
ner för att diskutera lärarutbildningarna. 
Enligt honom riskerar utbildningarna att 
förlora i förtroende om inget görs. Det 
handlar då bland annat om att förtyd-
liga målformuleringar och det måste ske i 
”racerfart”. Däremot är han tveksam att 
från regeringshåll gå in och detaljreglera 
dessa och andra utbildningar som bris-
ter i kvalitet. ■

Man kan alltid önska sig att det skulle 
bli mer pengar till forskningen, men nu 
är det som det är och inom ramen för 
den budget som har lagts upp så är det 
en ganska bra fördelning. 

PIA BJERÉN FÜRSTENBACH, 
CHEF FÖR FORSKNINGSSERVICE:

− I propositionen understryker man 
betydelsen av att forskning bedrivs 
internationellt. Man framhåller också 
att de europeiska nätverken har stärkt 
svensk forskning och att det gäller att 

ytterligare öka 
deltagandet av 
svenska forskare 
i EU:s ramforsk-
ningsprogram. 
För att stimulera 
deltagandet före-
slås att nationellt 
fi nansierade projekt i högre grad bör 
integreras med EU-fi nansierade projekt, 
främst genom harmonisering mellan 
regelverken. Det anser vi är insiktsfullt 
och nödvändigt. 

Vad saknar du i propositionen? 
− Trots att man i propositionen tydligt 
välkomnar en förenkling av EU:s regel-
verk och framhåller vikten av harmo-
nisering mellan svenska och interna-
tionella fi nansiärers regelverk, lämnar 
man inga konkreta ledtrådar om vilka 
dessa förenklingar bör vara. Hur 
EU:s regler för fi nansiering av fast per-
sonal inom ramforskningsprogrammen 
ska harmoniseras med förhållanden på 
svenska universitet är även en angelä-
gen fråga att hitta en lösning på. 

Ökade anslag till forskning vore svårt att 
motivera gentemot skattebetalarna, enligt 
Leif Pagrotsky.
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Allt fl er människor bor i dag i städer och många stadsbor 
är hänvisade till den natur som fi nns i stadens närhet 
för sitt behov av rekreation och naturupplevelser. Med 

en internationell utblick är Stockholm ett lyckosamt exempel 
på en stad som har lyckats bevara mycket av sina grönområ-
den. Nationalstadsparken i Stockholm bildades 1995 och är 
världens första lagligt skyddade nationalstadspark. Parken 
sträcker sig från Ulriksdal i norr, över Haga och Kungliga 
Djurgården till Fjäderholmarna i sydväst. 45 procent av stock-
holmarna besöker denna oas för rekreation och kultur minst 
en gång per vecka. Till detta kommer ett stort antal turister 
och parken har i dag fl era miljoner besökare per år. 

Nationalstadsparken ger oss stressade stockholmare en möj-
lighet att snabbt och lätt ta oss ut i vacker natur för vår sön-
dagspromenad. Men något vi inte alltid tänker på är att stads-

nära natur också ger oss en rad andra viktiga tjänster, som 
bland annat avgasrening, fröspridning, pollinering, buller-
minskning och rening av dagvatten.

Intressekonfl ikter
Att ha ett stort grönområde mitt i en expanderande storstads-
region är lyxigt, men innebär också många intressekonfl ik-
ter. Det fi nns många synpunkter på hur den stadsnära marken 
ska användas på bästa sätt. Flera grönområden hotas i dag av 
fragmentering och isolering, med risk för artförlust och utarm-
ning av ekosystemen. 

Millennium Ecosystem Assessment (MA) i Stockholm 
under söker hur det ökande trycket på de stadsnära ekosyste-
men påverkar den biologiska mångfalden och de viktiga eko-
systemtjänster som parken bidrar med. 

Naturens tjänster runt omkring oss
Stockholm var först i världen med att bilda en nationalstadspark och Stockholms universitet 
kan stoltsera med att ligga mitt i den. Här i Nationalstadsparken bedrivs också en av del-
studierna inom Millennium Ecosystem Assessment (MA), en studie om hur förvaltning av 
stadsnära natur kan stärka en uthållig stadsutveckling.

Nationalstadsparken är ströv- och utfl yktsområde 
för många stockholmare. Djur- och växtlivet bidrar 
även med fl era viktiga ekosystemstjänster, till exem-
pel pollinering av blommor och fruktträd samt bete 
av uppväxande sly.



SU-NYTT3/2005 11

Världens största hälsoundersökning

Millennium Ecosystem Assessment 
(MA) är den största kartläggningen 
hittills om hälsostatusen hos jordens 
ekosystem. Över 1 300 forskare från 
hela världen har deltagit i undersök-
ningen om hur ekosystemen mår och 
vilken betydelse det har för mänsklig 
välfärd.

Undersökningen startade i juni 
2001 på initiativ från FN och är ett 
brett samarbete där både FN-organ, 
ledande forskare, myndigheter och 
frivilligorganisationer har deltagit. 
Centrum för tvärvetenskaplig miljö-
forskning (CTM) har koordinerat de 
två svenska delstudierna inom MA, i 

Stockholms urbana grönområden och 
våtmarkslandskapet Kristianstads 
Vattenrike.

MA-studien har kartlagt hälsotill-
ståndet hos världens ekosystem och 
deras betydelse för samhällsutveck-
lingen. MA sätter människan i cen-
trum och fokuserar studierna på så 
kallade ekosystemtjänster, de gratis-
tjänster naturen gör som är till nytta 
för människan direkt eller indirekt. 
Forskarna har bland annat studerat 
havets förmåga att producera fi sk, 
luft- och vattenrening, pollinering av 
grödor och ekosystemens förmåga 
att lindra effekten av naturkatastrofer, 

tjänster som alla har en direkt kopp-
ling till mänsklig välfärd. 

De nedslående resultaten av MA-
studien visar att cirka 60 procent av 
de undersökta ekosystemtjänsterna 
i dag utnyttjas på ett ohållbart sätt. 
Ekosystemens tillstånd världen över 
är så illa däran att det utgör hinder 
för att uppnå FN:s Millenniemål, för 
att bland annat halvera fattigdomen i 
världen och trygga tillgången till rent 
dricksvatten.

MA föreslår kraftiga förändringar i 
regelverk, ekonomiska incitament och 
samverkan för att lokala brukare ska 
förvalta ekosystemen effektivt.

– Det är intressant ur forskningssynpunkt att studera för-
valtning av urbana grönområden eftersom det fi nns så många 
intressemotsättningar, säger Jakob Lundberg som är dokto-
rand i systemekologi och en av forskarna inom MA. Hur kan 
Nationalstadsparken och andra grönområden upprätthålla sin 
biologiska mångfald samtidigt som staden växer?

Forskargruppen studerar särskilt betydelsen av lokalt förval-
tade ekosystem som exempelvis villaträdgårdar, koloni lotter 
och golfbanor. 

–  De här lokala ekosystemen hjälper till att upprätthålla 
den biologiska mångfalden i staden, och utgör en outforskad 
potential till förbättrad regional ekosystemförvaltning, säger 
Jakob Lundberg. 

Det kan kännas lite ovant att tänka på just en golfklubb 
som en viktig aktör i miljöarbetet. Men rätt utnyttjad kan fak-

tiskt en golfbana bidra till att upprätthålla stadens biologiska 
mångfald, menar Jakob Lundberg.

− På en golfbana fi nns inte bara gräs, utan även stora skogs-
partier, viktiga kantzoner och dammar. Dammar är ett habi-
tat som har minskat i stor utsträckning, till följd av dränering 
av skog- och jordbruksmark och hårdgjorda ytor. Golfbanor 
kan säkerställa den här typen av habitat och på så sätt bidra 
till den biologiska mångfalden i staden.

Hotade grönområden
Stockholm är en vacker stad och till stor del är det närheten 
till grönområden och vatten som gör den till en så attraktiv 
plats. Men Stockholm, liksom många andra stadsregioner, 
växer snabbt. Om vi inte ser upp så riskerar dessa grönområ-
den att naggas i kanten och på sikt försvinna i takt med Stock-
holms expansion.

 – Jag ser det inte som att vi måste bevara alla grönområden 
till varje pris. Men de värden som ekosystemen ger behöver till 
större utsträckning vägas in i stadsplaneringen. Jag vill genom 
min forskning bidra till en uthållig stadsutveckling där både 
ekonomiska intressen och naturintressen tas till vara, säger 
Jakob Lundberg. ■

TEXT: CAJSA MARTINSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ 

OCH ALBAECO/JAKOB LUNDBERG
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– För mig var det personliga kontakt nätet 
en ovärderlig tillgång för fi nansiering och 
utveckling. En mindre etablerad forskare 
kan ha det svårare när det gäller att hitta 
nödvändiga resurser.

Leif Isaksson och hans kollegor har 
nyligen patenterat en metod som kan 
motverka en av vår tids globala hälso- 
och miljöproblem, den omfattande sprid-
ningen av antibiotika och gener för anti-
biotikaresistens. För att fi nansiera och 
utnyttja patentet i ett stort antal länder 
har en patentägargrupp och ett bolag 
bildats. Gruppen består av forskarna, 
ett antal privatpersoner samt SU Hol-
ding. Universitetets holdingbolag, som 
även ingår i styrelsen, har också varit ett 
bollplank när det gäller rådgivning och 
stöd kring affärsplan, marknadsföring 
och juridiska frågor.

Enligt Leif Isaksson fi nns det bety-
dande svårigheter vid kommersialise-
ring av grundforskning. Forskare i uni-
versitetsmiljö får fram resultat med både 
grundläggande vetenskapligt värde och 
potential för olika former av teknisk 

Grundtrygghet gynnar kommersialisering TEXT: MARIA ERLANDSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Leif Isaksson har tillsammans med några kollegor och en privat riskkapitalist 
även bildat bolaget Ombitech. Inom ramen för detta bolag och inom institutio-
nen framställs threonin, som används som tillskott i djurfoder. Produktionen 
sker i Sydafrika.

användning. Detta innebär givetvis en 
vetenskaplig meritering för forskaren. 
Men om han eller hon vill vidareutveckla 
forskningsresultaten för en kommersiell 
marknad saknas nödvändigt kapital. 
I denna fas är värdet för grundforsk-
ningen ofta lägre. Undervisningsplikten 
kan också vara betungande när projek-
tet, administration, marknadsföring och 
jakten på fi nansiärer upptar all tid.

Dynamik går förlorad
I brist på resurser väljer många att sluta 
på universitetet eller lägga sin idé på 
is, vilket innebär att den dynamik som 
fi nns i en miljö där forskning, undervis-
ning och entreprenörskap bedrivs sida 
vid sida går förlorad.

– Kon hinner dö innan gräset vuxit 
upp. Den kommersiella anpassningen 
behöver intensifi eras under de första 18 
månaderna efter inlämnandet av en för-
sta patentansökan för att försprånget ska 
kunna behållas. För en riskkapitalist är 
det vanskligt att gå in i ett projekt i ett så 
tidigt skede. Samtidigt saknas ännu for-
mer för offentligt stöd under denna fas, 
även om det har aviserats att förbätt-
ringar kan vara på väg. En ökad eko-
nomisk grundtrygghet i det här skedet 
skulle få fl er att våga förena forskning 
och undervisning med entreprenörskap, 
säger Leif Isaksson. 

Enligt honom vore en lösning att en 
nydisputerad forskare som ser möjlighe-
ter till vidareutveckling av sina resultat 
för en kommersiell marknad får tillgång 
till resurser för att förverkliga sitt projekt 
under ett eller två år. 

– Detta är i dagsläget i stort sett omöj-
ligt för forskare som inte ingår i något 
grandiost, gärna internationellt, forma-
liserat nätverk, säger han. ■

 

 

 

En ständig brist på resurser när grundforskningsprojekt ska anpassas till en kommer-
siell marknad. Där ligger den största utmaningen när forskare ska omsätta sina resul-
tat i entreprenörskap, enligt Leif Isaksson, professor i mikrobiologi och styrelseord-
förande i nystartade PlasEx AB.

PlasEx AB bildades hösten 2004. 
Affärsidén bygger på ett paten-
terat forskningsresultat från Leif 
Isakssons forskargrupp vid Insti-
tutionen för Genetik, mikrobiolo-
gi och toxikologi (GMT). Plasmi-
der (bärare) är minikromosomer 
med DNA från bakterier, men de 
tillhör inte den normala arvsmas-
san. Bakterier med modifi erade 
plasmider används i dag för indu-
striell bakteriell produktion av 
biologiskt material, till exempel 
vissa hormoner. Framställningen 
sker genom att bakterierna pro-
grammeras att överproducera de 
gener som lagts in i plasmiden. 
Processen kräver dock normalt att 
plasmiden stabiliseras genom att 
den tillförs en gen för antibiotika-
resistens. Därefter tillsätts antibio-
tika. På så sätt elimineras oönska-
de bakterier. 

Enligt PlasExs metod behövs 
inte antibiotika och antibiotika-
resistens för att stabilisera plasmi-
den. Metoden går ut på att en 
gen, som är central för bakteri-
etillväxten, fl yttas från bakterie-
kromosomen till plasmiden. 
Bakterier som saknar den ”gen-
berikade” plasmiden förhindras 
att föröka sig. Om plasmiden 
även innehåller den biotekniskt 
relevanta genen styrs bioproduk-
tionen i önskvärd riktning. 

Patentet förväntas även vara 
en viktig länk i utvecklingen av 
så kallade DNA-vacciner som är 
nästa generations biotekniska 
verktyg mot infektioner av bak-
terier och virus, men även mot 
tumörer.

Fakta om PlasEx

SU-NYTT 3/2005      
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– Regeringen har förstått problemen och 
kommer till rätt slutsatser. Däremot är det 
en katastrof vad gäller fi nansieringen.

Så sammanfattar SU Holdings VD Anders 
Wickström de delar i forskningsproposi-
tionen som handlar om kommersialise-
ring och kunskapsöverföring.

I propositionen beskrivs ingående de 
problem lärosätena och Sverige står inför 
när kunskaper ska föras över från hög-
skola till samhälle. Där fi nns även exem-
pel på hur man jobbar i några andra län-
der. Behovet av samverkan mellan hol-
dingbolag och lärosätena lyfts fram, för 
att stärka holdingbolagen kan det även 
bli aktuellt att minska antalet. Vidare 
ska en ”förhandlare” utses för att före-
slå en effektivare holdingbolagsstruktur 
och lärosätena ska få i uppdrag att upp-
rätta en handlingsplan för kommersiali-
sering. Dessutom fi nns där en skrivning 
om att en del av de ökade fakultetsansla-
gen (totalt 521 miljoner) ska gå till kom-
mersialisering.

Anders Wickström påpekar att Stock-
holms universitet redan påbörjat en del 
av det arbete som man efterlyser i propo-
sitionen. Holdingbolagen vid de tre stora 
lärosätena i Stockholm har redan en 
nära samverkan och har delat upp verk-
samhetsområdena mellan sig. Ett internt 

Högskolans tredje uppgift, att samverka 
med samhället, har varit föremål för två 
statliga utvärderingar den senaste tiden. 
I februari presenterade Riksrevisionen 
en granskning av samverkansuppgiften 
ur ett tillväxtperspektiv. Där påvisade 
man bland annat svårigheter för läro-
sätena att kommersialisera forsknings-
resultaten samt att samverkansuppgiften 
är otydligt formulerad och saknar mål. 
Dessutom meriteras inte erfarenheter av 
samverkan vid befordran och rekryte-
ring. Även i rapporten ”Högskolan sam-

SU Holding om forskningspropositionen:

Rätt tänkt men för lite pengar
utredningsförslag om hur samverkans-
uppgiften ska organiseras är även ute på 
remiss vid Stockholms universitet.

Däremot tvekar inte Anders Wick-
ström att använda ordet katastrof om 
fi nansieringen. Holdingbolagen föreslås 
få en kapitalförstärkning med 60 miljo-
ner kronor. 

– Dessa 60 miljoner är enbart för att 
stärka kapitalbasen, det kommer att sak-
nas driftspengar. Jämfört med de resur-
ser som fi nns i andra länder är det väl-
digt små belopp. 

Ett annat problem han lyfter fram är 
att Vinnova och andra fi nansiärer har 
haft en avvaktande hållning till att gå 
in i nya projekt i väntan på regeringens 
förslag. Följden har blivit problem med 
fi nansiering i väntan på besked från 
regeringen.

Anders Wickholm anser även att reger-
ingen är fel ute då man fokuserar på tek-
nik och medicin. 

– Man säger inget om utveckling av 
uppdragsutbildningar och konsulttjänt-
ser. Där fi nns ett oerhört stort intresse på 
mottagarsidan och här har Stockholms 
universitet kommit långt. ■

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Samverkansuppgiften utvärderad
verkar” som Högskoleverket presente-
rade i vintras betonades att arbeta med 
samverkan måste bli mer meriterande vid 
anställningar och befordran av lärare. 

Högskoleverket konstaterar vidare att 
förutsättningarna för samverkan varie-
rar mellan lärosätena. Vad gäller för-
mågan att kommunicera forskning och 
utbildning så tillhör de stora universi-
teten (däribland Stockholms) de som är 
bäst. När det gäller kommersialisering av 
forskningsresultat är det främst lärosäten 
med en stor andel teknisk eller medicinsk 

forskning som ligger i täten, till exempel 
Chalmers, Linköpings universitet, Ble-
kinge tekniska högskola och  Karolin-
ska institutet.

Vid Stockholms universitet är det 
främst SU Holding och Enheten för 
kommunikation och samverkan (EKS) 
som ansvarar för samverkansuppgiften. 
En utredning, under ledning av Staffan 
Riben, har lämnat förslag till hur univer-
sitetets framtida samverkansstruktur ska 
se ut. Förslaget är nu på remiss. ■

TEXT: PER LARSSON

Samverkan mellan holdingbolagen i Stock-
holm ligger i linje med det regeringen efter-
lyser, enligt Anders Wickström.

SU-NYTT3/2005
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Göran Gustafssonpris till SU-fysiker 
Eva Lindroth, professor vid In sti-
tutionen för fysik vid Stock holms uni-
versitet, är en av fem forskare som fått 
årets Göran Gustafssonpris. Hon får 
sitt pris för sina studier av resonans-
fenomen i atomära system.

Göran Gustafssonpriserna är de 
största och mest prestigefyllda svenska 
nationella prisen för naturvetenskap-
lig forskning och går till yngre fors-
kare. Förutom ett personligt pris på 
100 000 kr får varje pristagare 4,5 
miljoner kronor till sin forskning, för-
delat på tre år.

Priserna utdelas årligen inom områ-
dena matematik, fysik, kemi, moleky-
lärbiologi och medicin.

Ny i IVA 
Kristina Höök, pro-
fessor vid IT-univer-
sitet, har blivit invald 
i Kungliga ingenjörs-
vetenskapsakade-
mien (IVA) i avdel-
ning XII, informa-
tionsteknik.

HALLÅ DÄR …
… Tiina Rosenberg, docent och univer-
sitetslektor i genusvetenskap och teater-
vetenskap, som tillsammans med Maria 
Jansson, lektor i statsvetenskap, ingår i 
styrelsen för Feministiskt initiativ. Fören-
ingen har skapats utifrån fl era feministiska 
nätverk och kan efter valet 2006 ta plats 
i riksdagen.
Vad vill ni åstadkomma?

− Viktigast är att understryka de femi-
nistiska frågornas betydelse.
Varför har du valt att engagera dig?

− Jag har varit politiskt engagerad på 
vänsterkanten sedan tonåren. Däremot 
har jag inte varit medlem i något parti, 
men här är en angelägen fråga jag vill 
engagera mig i.
Vad ska din första motion i riksdagen 
handla om?

− Jag har inte tänkt komma in i riksda-
gen utan ska vara kvar på universitetet. 

Det blir andra namn som lanseras på 
vår lista till riksdagen. (Feministiskt 
initiativ har fått högre siffror i opini-
onsmätningar än fl era av dagens riks-
dagspartier. Så chanserna verkar goda 
i dagsläget.)
Hur känns det att hamna i det medi-
ala ljuset?

− Jag har länge varit känd i en alter-
nativ offentlighet. Då har jag valt de 
medier jag medverkar i. Den rikstäck-
ande uppmärksamheten är däremot 
något nytt.
Vilken fråga är viktigast för jäm-
ställdheten?

− Löneskillnaderna! Olikheterna i 
lön för män och kvinnor i Sverige är 
en skamfl äck.

Tiina lägger till att Sverige är enda 
landet i världen med en organisation 
som Feministisk initiativ.

Nätverk för datasäkerhet
Love Hörnquist-Åstrand vid Sektionen 
för IT och media har utsetts att leda en 
arbetsgrupp som heter BTNS (Better-
Than-Nothing Security och uttalas 
buttons) inom ramen för IETF. Det 
är ett internationellt nätverk för sys-
temutvecklare, företag, forskare och 
andra som arbetar med utveckling av 
internet. I korthet går arbetet ut på att 
specifi cera en ny säkerhetsmodell som 
bland annat ska skydda mot passiva 
attacker, till exempel att någon ”lyss-
nar” på nätverket efter kreditkorts-
nummer eller lösenord. 

Statsvetare prisad för artikel
Jonas Tallberg, docent vid Statsveten-
skapliga institutionen, har fått Journal 
of Common Market Studies Annual 
Prize för den bästa artikeln i tidskrif-
ten 2004 (volym 43). Tidsskriften 
betraktas som den främsta för forsk-
ning om europeisk integration och 
politik i EU och ges ut av den brit-
tiska Europaforskningssammanslut-
ningen UACES. 

Den prisade artikeln heter “The 

Power of the Presidency: Brokerage, 
Effi ciency, and Distribution in EU 
Negotiations” och handlar om EU:s
roterande ordförandeskap och dess 
infl ytande i förhandlingar mellan med-
lemsstaterna. 

Ny professor vid CPAS
Masako Ikegami har befordrats till 
professor vid Centrum för Stillahavs-
asienstudier (CPAS), vid Institutionen 
för orientaliska språk. Hon forskar 
bland annat om nedrustning, vapen-
kontroll och förtroendeskapande åt-
gärder i Östasien.

KVA-pris till SU-jurist
Söderbergska priset i rättsvetenskap 
på sammanlagt 1 miljon kronor delas i 
år av två pristagare: professorerna Jan 
Ramberg vid Stockholms universitet 
och Nils Jareborg vid Uppsala univer-
sitet. Motiveringen till att Jan Ramberg 
får priset är: ”för framstående rätts-
vetenskapliga insatser av stort prak-
tiskt värde och ett betydelsefullt inter-
nationellt utvecklingsarbete inom den 
kommersiella kontraktsrätten”

− Det här kan göra oss till världsetta i 
jämställdhet. ■

TEXT: PER LARSSON
BILD: ORASIS FOTO/MÅ
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Stipendium 
om universitetet
Högskoleföreningen i Stockholm 
vill uppmuntra forskning kring 
universitetets fysiska miljö och dess 
historia. Föreningen ledigförklarar 
därför ett stipendium på 10 000 
kronor att tilldelas författaren av 
en bra kandidat- eller magisterupp-
sats, alternativt motsvarande exa-
mensarbete, som behandlar universi-
tetets fysiska miljö ur någon aspekt. 
Det kan gälla enskilda byggnader, 
inredningar, parkanläggningar och 
också verksamheter som har direkt 
anknytning till den fysiska miljön.

Stipendiet kan sökas antingen 
av studenten själv eller för studen-
tens räkning av läraren. Ansökan 
ska vara inlämnad senast den 10 
oktober till Maria Ibsén, Hög-
skoleföreningen, Stockholms uni-
versitet. Mer information fås hos 
professor Thomas Hall, 16 2165.

Popaganda 27–29 maj
Den 27 maj är det dags för årets ver-
sion av musikfestivalen Popaganda. 
Festivalen pågår i tre dagar och 
lockade förra året cirka 40 000 
besökare. I år uppträder cirka 80 
artister på fyra scener. 

Det stora antalet besökare påver-
kar framkomligheten. Området 
som främst berörs är fältet mitt 
framför tunnelbanan. Vissa gång-
vägar spärras av vilket kan betyda 
en mindre omväg till och från tun-
nelbanan. Utöver hinder för gång-
trafi kanter innebär Popaganda 
att det låter en hel del på campus. 
Huvuddelen av de ”störande” akti-
viteterna ligger utanför ordinarie 
arbetstid men en del aktivitet sker 
veckan innan och veckan efter fes-
tivalen. Fredagens konserter börjar 
klockan 16.00, däremot måste en 
soundcheck hållas innan dess. 

Nätverk för kommunikatörer
Visste du att det fi nns ett nätverk för dig som arbetar 
med information vid Stockholms universitet? Nätverkets 
syfte är att erbjuda en platt form för kunskapsinhämt-
ning, idéutbyte och inspiration samt vara en mötes-
plats för alla med intresse för kommunikationsfrågor.
Regel bundet anordnas träffar i aktuella 
ämnen, nästa blir i juni. Nätverket har i dag 
drygt 140 medlemmar. Kontakta Jonas Åblad 
(jonas.ablad@eks.su.se) eller läs mer på 
http://infowebb-pilot.su.se/kommgruppen/hem  

Regeringen förespråkar Ålkistan
Regeringen har beslutat att föreslå alternativet 
Ålkistan för den betalstation som ska placeras vid 
Roslagsvägen. Regeringens förslag har gått till riks-
dagen som ska fatta det slutliga beslutet om var 
betalstationerna för trängselskatteförsöket ska 
ligga. Regeringen har även givit Vägverket i upp-
drag att genomföra försöket med trängselskatt i 
Stockholmstrafi ken. Försöket pågår under perio-
den 3 januari 2006 – 31 juli 2006   . 

Tuff arbetsmarknad för jurister
De fl esta nyutexaminerade juristerna får jobb 
inom tre månader efter examen. Dessutom oftast 
med arbetsuppgifter relaterade till utbildningen. 
Däremot upplever många att arbetsmarknaden är 
tuff. Det är tre slutsatser man kan dra ur en under-
sökning som nyligen gjorts vid Juridiska institu-
tionens utbildningskansli bland de studenter som 
avlagt examen läsåret 2002. Staten är den främsta 
arbetsgivaren. Närmare var femte tillfrågad tjänst-
gör som notarie eller på andra tjänster vid domsto-
lar. Ytterligare en tredjedel av de svarande uppger 
att de jobbar på andra statliga tjänster.

Symposium om Ingmar Bergman
Den 30 maj–1 juni anordnas The Ingmar Bergman 
Symposium 2005 i Stockholm. Initiativtagare är 
Stiftelsen Ingmar Bergman och det är ett samar-
rangemang med Filmvetenskapliga institutionen 
vid Stockholms universitet, Dramaten och Operan. 
Ett fl ertal internationellt ansedda forskare, regissö-
rer och skådespelare kommer att tala kring Ingmar 
Bergmans betydelse inom teater och fi lm. Bland 
talarna fi nns Liv Ullmann, Erland Josephson, 
Pernilla August, Lars von Trier och Roy Andersson. 
Allmänheten är välkommen att deltaga i symposiet. 
Läs mer på http://www.ingmarbergman.se

Vem blir 
årets miljöprofi l?
Miljörådet har beslutat att utse 
årets miljöprofi l vid Stockholms 
universitet. Alla medarbetare kan 
nominera en kandidat som man 
tycker markant har lyft miljömed-
vetandet bland medarbetarna på 
institutionen eller motsvarande. 
Miljörådet utser och utmärkel-
sen delas ut i december. Förslag 
på kandidat och motivering ska 
lämnas senast den 7 november till 
Jenny Levin (jenny.levin@tb.su.se) 
eller Karl-Axel Boström (Karl-
Axel.Bostrom@tb.su.se).

Göteborg får 
del av Manna
I höstas visades ”Manna – en an -
nor  lunda utställning om mat” i 
Bergianska trädgården. Bakom ut -
ställningen står Centrum för tvär-
vetenskaplig miljöforskning, Naturens 
hus och Albaeco. Utställningen har 
nu fl yttat till Göteborg och har 
visats under Vetenskapsfestivalen 
på Trädgårdsföreningen och köp-
centrat Nordstan. Under sommaren 
visas utställningen på vetensskaps-
centrat Universeum. Läs mer på 
wwww.mannautstallningen.nu

Äldre okänt 
Pompeji funnet 
Svenska arkeologer har hittat tidigare 
okända förhistoriska bo sättningar 
under det antika Pompeji. Forskare 
inom Svenska Pompejiprojektet, 
knutet till Stock holms universi-
tet och Svenska institutet i Rom, 
gjorde vid tömningen av en brunn 
fylld med pimpsten från Vesuvius 
utbrott år 79 e. Kr. en spektaku-
lär upptäckt. Ungefär två meter 
under den antika golvnivån avslö-
jade brunnens vägg en förhistorisk 
lagerföljd. Det understa och äldsta 
lagret har med C14-metod daterats 
till ca 3 500 f. Kr., dvs. stenålder. 

Fler nyheter
www.insidan.su.se



www.butiken.su.se
universitetets egen marknadsplats

ÖPPET HUS!
 
Välkomna till öppet hus hos SU-butiken 
Torsdagen den 19/5.

Träffa ett 20-tal av våra leverantörer 
som visar det senaste inom datorer, 
laboratorieutrustning, kemi, kontorsmatriel, 
förbrukningsartiklar, kontorsmöbler m.m.

Lotteri med fi na priser, tävlingar samt 
rabatter på universitetets profi lprodukter.
Vi bjuder på kaffe och fi kabröd – ett 
tillfälle du inte får missa.

Student dömd för misshandel
I mitten på april meddelades tingsrättens dom mot den man 
som åtalats för misshandel, genom att ha förgiftat innehållet i 
en kaffeautomat, skadegörelse och för försök till allmänfarlig 
ödeläggelse vid Institutionen för biokemi och biofysik samt vid 
Institutionen för biologisk grund utbildning. Han är för när-
varande biologistudent och tidigare student vid Institutionen 
för biokemi och biofysik. 

Mannen, som har genomgått rättspsykiatrisk undersök ning, 
dömdes för misshandel, skadegörelse och försök till allmänfar-
lig ödeläggelse till rättspsykiatrisk vård med särskild utskriv-
ningsprövning. Han ska också betala ett sammanlagt skade-
stånd på 350 000 kronor till universitetet och till dem som drab-
bades av förgiftningen. 

Rektor beslöt i februari att inge en anmälan till Högskolans 
avskiljandenämnd med en begäran om avskiljande av studen-
ten. Avskiljningsärendet är delvis avhängigt rättsprocessen. ■

TEXT: MARIA ERLANDSSON

Nya löner betalas ut i juni
Lönerevisionen vid universitetet är i skrivande stund, mitten 
av april, inne i ett intensivt skede med förhandlingar mellan 
arbetsgivaren och personalorganisationerna rörande de indi-
viduella lönerna. 

Efter att de centrala förhandlingarna på Arbetsgivarverket 
för perioden 2004-10-01 – 2007-09-30 var klara i början av 
december vidtog de lokala förhandlingarna på universitetet 
gällande avtalsperioder och utrymmen. Dessa blev klara i slu-
tet av februari. Resultatet av förhandlingarna är att det under 
treårsperioden görs två lönerevisioner, en per 1 oktober 2004 
och en per 1 april 2006. Förhandlingsutrymmet för den för-
sta perioden är tre procent för hela kollektivet anställda och 
ytterligare 0,5 procent för gruppen lärare och forskare, främst 
disputerade. För den andra perioden är förhandlingsutrymmet 
fem procent för hela kollektivet anställda. Dessa siffror anger 
den genomsnittliga löneökningen vid respektive löne revision. 
För den enskilda anställda kan löneökningen alltså bli både 
större eller mindre i och med att vi inom universitetet har indi-
viduella löner.

De som har anställning som doktorand eller assistent med 
utbildningsbidrag har inte individuella löner utan lönen 
bestäms av den så kallade doktorandstegen. Beloppen i dokto-
randstegen höjs från 1 januari 2005 med cirka 600 kr och från 
1 april 2006 med 900–1200 kr.

De nya lönerna kommer att betalas ut med junilönen, det vill 
säga 23 juni. Professorernas löner sätts i en annan ordning än 
gängse löneförhandlingar men även dessa löner beräknas bli 
klara för utbetalning i juni. ■

TEXT: BENGT SANDBERG
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Tydlighet, ordning och reda samt delak-
tighet. Det är nyckelbegrepp i den rap-
port en arbetstagarkonsult samman-
ställt om omorganisationen av Tekniska 
byrån. 

Vid omorganisationen, som skedde 
vid årsskiftet, delades Tekniska byrån 
in i fyra enheter, bland annat för att få 
bättre ekonomisk kontroll (se SU-Nytt 
1/2005).

Arbetstagarkonsulten bedömer att de 
åtgärder som genomförts så här långt 
är riktiga men skriver samtidigt att det 
behövs en större delaktighet från perso-
nal och institutioner i det fortsatta arbe-
tet. Begreppen ”tydlighet”, ordning och 
reda” samt ”delaktighet” måste känne-
teckna arbetet. Bland annat föresprå-
kas en genomlysning av rapporterings-
vägar, bättre kommunikation mellan 
förvaltningsledningen och Tekniska 
byrån samt en genomgång av delega-
tionsordningen. För att öka förstå-
elsen för verksamheten föreslås även 
ett namnbyte till Gemensam service.
− Rapporten innehåller en bra analys 
av situationen. Det förnyelsearbete som 
påbörjats ska fortsätta och då är det 
värdefullt att ha tillgång till synpunk-
ter från externa granskare, säger biträ-

Inga tillsvidareanställda lärare sägs upp vid Företags-
ekonomiska institutionen. I det åtgärdsförslag som den nytill-
trädde prefekten Harry Flam presenterade i höstas talades om 
personalnedskärningar i storleksordningen 16 heltidstjänster. 
Efter att anställda gått i pension, bytt jobb och att lärarvika-
riat inte förlängts så behöver nu inga lärare sluta - från fack-
ligt håll sägs till och med att det råder en viss brist på lärare. 
Däremot kan inte Harry Flam lova att ingen administrativ per-
sonal blir övertalig.

Han vidhåller att det åtgärdsprogram som togs fram 
och de beräkningar som det grundas på fortfarande håller. 
Minskningen av underskottet har dock gått snabbare än beräk-
nat och, enligt honom, kommer ekonomin att vara i balans 
mot slutet av 2005.

En del förändringar har gjorts i institutionens organisation 
och dessutom har tid frigjorts för att en del lärare ska kunna 
ägna sig mer åt forskning. Beslut har tagits om att införa stor-

Inga lärare får gå från Feken

Genomlysning av Tekniska byrån
dande förvaltningschef Ingemar Larsson.
Kontakterna med institutionerna ska 
förbättras så att serviceutbudet kan 
anpassas till institutionernas efterfrå-
gan, påpekar han. Dessutom måste pri-
serna ses över. 

− I första hand gäller det att under-
söka om Tekniska byrån sköter verk-
samheten så rationellt som möjligt. Om 
så är fallet och priset ändå är orimligt 
högt måste verksamheten avvecklas om 
den inte betraktas som så viktig att den 
bör fi nansieras med anslagsmedel.

Kjell Ehrnstén från ST-ATF anser att 
rapporten innehåller många goda för-
slag.

− Det är bra att man lyfter fram 
begreppet samverkan för att vi ska få 
ökad delaktighet vid Tekniska byrån. ■

TEXT: PER LARSSON
BILD: ORASIS FOTO/MÅ

salsföreläsningar i Aula Magna. Till hösten kommer upp emot 
500 studenter att ha gemensamma föreläsningar inom vissa 
moment på A-kursen. Något som har fått kritik från olika stu-
dentorganisationer.

Det är nu även klart att Harry Flam får fortsätta som pre-
fekt ytterligare ett år och att en institutionsstyrelse ska utses 
innan sommaren. (Den förra avsattes av universitetsledningen 
för snart ett år sedan.)

Magnus Gustavsson, som är Sacos kontaktperson vid 
Företagsekonomiska institutionen, välkomnar att en institu-
tionsstyrelse tillsätts. Men han säger samtidigt att det är sent 
då institutionen varit utan styrelse i snart ett år. Han påpekar 
vidare att alla prefekter har nytta av den kunskap en institu-
tionsstyrelse kan bidraga med, speciellt om man kommer från 
ett annat ämnesområde. ■

TEXT: PER LARSSON
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INSÄNDARE

Med Leif Lindfors i spetsen har universitetsledningen prisat 
Vägverkets förslag till fl ytt av betalstationen till Ålkistan. Det 
minskar kostnaderna för interna transporter, men drabbar 
universitetsanställda som bor i förorter. Även de som bor i 
söderförorter kommer att drabbas eftersom de annars kunnat 
undvika trängselavgift genom att åka Bergshamraleden. 

Tillsammans med höjd parkeringsavgift kommer det att 
kosta uppåt 1 500 kronor i parkerings- och trängselavgift 
att ta bilen till jobbet, i stället för i dag maximalt 600 kro-
nor. En extrakostnad på 900 skattade kronor motsvarar en 
lönesänkning på 5 procent för en lärare med 25 000 kronor 
i månaden.  

Om man skulle kompensera anställda så att detta inte inne-
bär en lönesänkning skulle det kosta hela 33 696 kronor per 
anställd per år (900x2[marginalskatt cirka 50 procent]x12[
månader]x1.56[LKP]). För forskare på externa anslag skulle 
det krävas ytterligare cirka 18 144 kronor på grund av påslag 
på externa anslag.  För 1 000 anställda och 500 forskare som 
tar bilen till jobbet blir det en kostnadsökning på 60 miljoner 
kronor. Den årliga kostnaden att betala för interntrafi k inom 
universitetet skulle på 20 bilar bli 240 000 kronor. Samman-
taget kan man säga att förvaltningsdirektör Leif Lindfors med 
sitt agerande lyckats spara från sin egen budget, men ruinerat 

Trängselzonens fl ytt hårt slag mot anställda
alla forskningsinstitutioners budgetar. Jag instämmer i profes-
sor Stefan Nordlunds kommentar att ”universitetsledningens 
agerande är ogenomtänkt och ensidigt”. 

Argumentet från universitetet kan vara att man ska åka 
kommunalt. Själv cyklar jag till jobbet, men det kan dock vara 
svårt för en barnfamilj som bor i förort att hämta på dagis och 
handla mat på hemvägen om man åker kommunalt. Det blir 
också svårt för föräldrar att undvika trängselavgift eftersom 
dagis bara är öppet vissa tider.

Stockholms universitet betalar ut bland de lägsta forskar-
lönerna i landet. Om man dessutom drar av 1 500 kronor av 
den skattade lönen skiljer det många tusenlappar mellan att 
arbeta på SU och på KI eller Södertörn. Naturvetenskapliga 
fakulteten, tillsammans med andra fakulteter, lider redan av 
att de bästa forskarna fl yttar till KI eller Södertörn. 

Jag föreslår att universitetsledningen tar krafttag mot den 
fl yttade vägtullen och förmår Vägverket att ändra sina planer. 
Om Vägverket och universitetsledningen ändå vill lägga betal-
stationen vid Ålkistan föreslår jag slopade parkeringsavgifter 
för alla anställda vid universitetet.

Docent Thomas Helleday, GMT

Utan paralleller i övrigt har EU-
språket ofta stora likheter med 
’nyspråket’ i George Orwells 1984.

Lars Calmfors i debattinlägg 
i Dagens Nyheter 3 april om hur 

EU:s stabilitetspakt urholkats

VISSTE DU ATT …
... Aula Magna tilldelades Hembygdsförbundets byggnadspris 
1998 och European Steel Design Award 1999. Det till vardags fi nns cirka 
175 läsplatser utspridda i foajéerna. Nobelföreläsningar har hållits här 
sedan 1998. Ralph Erskine har satt sin signatur på två av tegelstenarna i 
foajéerna. Golvet i nedre foajén är lagt med omväxlande rosa kalksten från 
Gotland och grå kalksten från Jämtland i ekrar från en tänkt nollpunkt på 
scenen. Den kostade 170 miljoner kronor att bygga. I soprummet under 
aulan fi nns lastkajer med plats för sju sopbilar samtidigt. 

UR KALENDARIET:
”När rumban och samban kom till Sverige”
Latinamerika-institutet, 18 maj

”Tolkmöten 2005” (Tolkkonferens)
Tolk- och översättarinstitutet, 19–20 maj

Läs om fler evenemang i kalendariet
www.insidan.su.se
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ETT MÄSTERVERK MELLAN EKARNA
TEXT: MARIA IBSÉN  •  BILD: ORASIS FOTO/MÅ

Försiktigt smyger Aula Magna fram mel-
lan bergknallar och urgamla ekar när 
man närmar sig från entrésidan. Den 
nedre foajén är insprängd i berget, som 
bevarats som yttervägg, och ekarna har 
format fasaden som här och där buktar 
sig för att inte störa rotsystemen.

Först när man möter den från Roslags-
vägen förstår man hur stor aulan egentli-
gen är. Sju våningar hög, med tre av dem 
nedsprängda i berget. Längst ner, under 
golvet till själva aulan, ligger universi-
tetets centrala soprum, vilket skapade 
intressanta problem vid byggandet för 
att åstadkomma tillräcklig ljudisolering.  
Problemen löstes med lager på lager av 
betong, gips och mineralull, och i dag 
kan man bara knappt uppfatta de värsta 
smällarna som ett dovt ljud. 

Hörsalen, hjärtat i Aula Magna, har 
lånat sin form av den antika amfi teatern, 
och rymmer 1 194 personer. Genom den 
branta lutningen kan man som åhörare 
överblicka hela salen, något som skapar 
en känsla av samvaro. Salen är främst 
anpassad för tal, som föreläsningar och 
teater. Mycket arbete har lagts på att göra 

akustiken för detta så bra som möjligt. 
Taket och den bakre väggen är täckta av 
ett intrikat mönster av träklossar och -
ribbor som ömsom samlar och sprider lju-
det för att få bästa hörbarhet. Även gips-
väggarnas mönster har tillkommit för att 
optimera akustiken. När aulan invigdes 
1997 tackade arkitekten Ralph Erskine 

akustikern Sten-Åke Nilsson utan mik-
rofon och med normalt röstläge. Hela 
den fullsatta aulan ska ha hört honom 
utmärkt. 

Spännande detaljer
Hörsalen går som bekant att dela in två 
mindre delar, som rymmer 557 och 637 
personer. Avdelningen görs med en av 
Europas största blockväggar och är en 
komplicerad procedur som tar två man 
två timmar att utföra. De 26 stycken, 13 
meter höga och 850 kilo tunga blocken 
löper i skenor och förvaras på scenen och 
i ett särskilt ”garage” längst bak i hörsa-
len. För att kunna dra fram dem måste 
man först ta bort passbitarna ur golvet 
i trappan och på scenen för att kunna 
dra fram blocken för hand ett och ett. 
De skruvas fast i golvet och i varandra 
med hjälp av en vev och därefter läggs 
nya passbitar ut över diket i golvet. Voilà 
–  två hörsalar i stället för en. 

Den nyligen avlidne Erskine ritade 
som bekant fl era av husen på Frescati. 
Erskine var en mångsidig och produktiv 
arkitekt, verksam i sex decennier med 
över hundra genomförda projekt över 
hela världen. Förutom ”våra” hus ritade 
han också bland annat en eskimåby i 
Kanada, en kyrka i Zimbabwe och en 
madrassfabrik i Köping. Och bostäder, 
massor av bostäder världen över. Aula 
Magna har kallats en av höjdpunkterna i 
hans gärning. Om sitt arbete sa han själv 
att arkitektur inte handlar om hus, det 
handlar om människor och deras behov. 
Hans ambition på Frescati var att skapa 
ett mjukare, mänskligare och vänligare 
campus.

Aula Magna är full av spännande 
detaljer. Gå långsamt genom den nästa 
gång och upptäck mönstren i tegelväg-
garna, eller avrinningsventilerna vid 
bergssidorna för den helt naturliga fukt 
som bildas. Ta en promenad längst med 
fasaden och se hur den följer naturen 
eller titta upp på taket och lägg märke 
till de fem solrefl ektorerna som refl ekte-
rar ljuset ner i hörsalen genom stora tak-
fönster. Eller hitta nya detaljer som inte 
SU-Nytt har lagt märke till.  ■

Aula Magnas fasad är formad efter 
ekarna. Mönstret i gipsväggarna (mit-
ten) ska ge optimal akustik, likaså trä-
klossarna i hörsalens tak (nederst).
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När universitetet 1996 startade sitt miljöarbete fi ck ett 40-tal personer i uppdrag att 
ansvara för det på hela universitet. I dag fi nns sammanlagt 114 miljösamordnare 
vid de olika institutionerna. För Paul Glantz, forskningsassistent vid Meteorologiska 
institutionen, är det viktigt att miljöarbetet bedrivs seriöst och inte bara fi nns nedteck-
nat på ett papper.
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– För mig är miljöfrågorna oerhört cen-
trala och jag vill göra något konkret. Så 
när jag blev tillfrågad av min chef om jag 
ville bli miljösamordnare på institutionen 
tvekade jag aldrig, säger Paul Glantz när 
vi träffas för en intervju i institutionens 
pentry på sjätte våningen i Ahrrenius-
laboratoriet. 

En björkfärgad källsorteringsbehål-
lare i modern design är ett av de syn-
liga tecken som fi nns på att miljöenga-
gemanget har hög prioritet. Med metall-
färgade skyltar som visar var glas, metall, 
hårdplast och pappersförpackningar ska 
kastas, smälter behållaren väl in i den 
övriga köksinredningen och kunde 
mycket väl vara inhandlad i någon tren-
dig inredningsbutik.

För att underlätta för sina kolleger har 
Paul Glantz på institutionens lokala hem-

Miljöarbete på lokal nivå

sida också lagt ut en återvinningsguide 
där det beskrivs hur det uppkomna avfal-
let ska tas om hand. 

– Jag vill gärna att miljöfrågorna 
genomsyrar hela tänkandet här, allti-
från inköp av miljövänliga produkter till 
att vi alla som arbetar här tänker på hur 
vi tar oss till och från jobbet.

För att lära sig hur miljöarbetet på 
institutionen skulle kunna bedrivas 
effektivt och bra gick Paul Glantz, när 
han började som miljösamordnare, de 
interna miljöutbildningskurser som uni-
versitetet erbjuder.

– Här fi ck jag hjälp bland annat att 
lära mig hur man tar fram en miljöplan. 
I den ingår att identifi era miljöpåverkan 
på institutionen, som till exempel avfalls-
hantering, pappersförbrukning, energi-
konsumtion och transporter. 

Många reser ju i tjänsten, säger Paul 
Glantz och förklarar att han själv även 
inkluderat privata transporter i institu-
tionens miljötänkande.

– Självklart kräver jag inte att alla 
medarbetare måste åka kollektivt eller 
cykla. Men jag ser gärna att mina kol-
leger funderar över vilka färdmedel de 
använder.

Ett annat område som ingår i miljö-
planen är att, så långt det är möjligt, 
köpa miljövänliga produkter. 

Lång miljöerfarenhet
Paul Glantz säger att Meteorologiska 
institutionen har en lång erfarenhet av 
att bedriva miljöforskning. Det är frågor 
man arbetar med dagligen. Därför tycker 

han att det är viktigt att man också deltar 
aktivt i miljöarbetet och delar med sig av 
sin kompetens.

– Information är jätteviktigt. Därför 
ger vi också miljörelaterade kurser som 
inte kräver så stora förkunskaper som 
man normalt behöver för att läsa mete-
orologi. Vi försöker också nå ut till all-
mänheten genom att alltid vara tillgäng-
liga för journalister och andra som vill 
ställa frågor.

Paul Glantz tycker att det fi nns väldigt 
mycket man kan göra när det gäller det 
lokala miljöarbetet. Att utöka källsor-
teringen och införa dubbelsidig utskrift 
för skrivarna är relativt enkla miljöåt-
gärder. Hans önskemål på längre sikt är 
att varje institution ska ha separata elräk-
ningar i stället för att elektriciteten, som 
nu, ingår i hyran. Då skapas incitament 
för att spara energi. 

- Även om det inte rör sig om några 
stora pengar så går det faktiskt att få ner 
kostnaderna redan nu genom att ha en 
genomtänkt miljöpolicy. Det är också en 
viktig aspekt. 

TEXT: MADELEINE SALOMON
BILD: ORASIS FOTO/MÅ

Behållaren för källsortering är ett resul-
tat av Paul Glantz miljöarbete.


