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År 2015 ska utbildning och forskning vid flertalet institutioner  
och enheter inta en nationellt ledande och internationellt framstående 
ställning. Det är inledningen till vår framtida verksamhetsplan, mot 
vilken vi är på väg. Vi har redan kommit långt. Inom våra styrkeområ-
den intar Stockholms universitet en nationellt ledande och internatio-
nellt framstående ställning. Det kan inte gälla alla verksamhetsom-
råden – några måste ju också vara under uppbyggnad – men målet är 
att nå dit med flertalet. 

Vi måste alla bidra till att utveckla verksamheten vid Stockholms 
universitet. Tillsammans har vi stora möjligheter att göra just våra 
institutioner och enheter till de främsta i Sverige inom respektive 
områden. Självklart ska vi sträva mot att vara bäst i landet på den 
utbildning och forskning vi väljer att bedriva. Den måste också ha en 
internationell ställning. Jag tror inte det går att långsiktigt motivera 
universitetsverksamhet utan internationell uppmärksamhet eller rele-
vans.

Vårt nuvarande mål- och handlingsprogram kommer att ersättas 
med en rullande långsiktig plan. Ett första underlag till en sådan plan 
har diskuterats under hösten, men den behöver mer bearbetning. Jag 
räknar med att den ska kunna fastställas under år 2006. För år 2006 
har universitetsstyrelsen fastställt en särskild verksamhetsplan. 
Tanken är att vi varje år ska lyfta fram ett antal områden ur den 
långsiktiga planen för särskilda insatser. För år 2006 har vi valt ut 
följande områden:

• Arbetet med Bolognareformen
• Ökad internationell publicering
• Studenternas möjligheter till arbete
• Jämlikhet och breddad rekrytering
• Ökade intäkter från externa källor

Det här betyder inte att andra områden kan 
läggas åt sidan. Självklart ska vi fortsätta 
arbeta till exempel med arbetsmiljö och jäm- 
ställdhet. Punkterna ovan är sådana där vi nu 
behöver intensifiera våra ansträngningar. Jag 
har under hösten kommenterat flera av dem i 
min blogg. Det står mer i verksamhetsplanen 
som finns på universitetets webbplats. Läs 
också om planen i detta nummer av 
SU-Nytt. n

 Kåre Bremer, rektor@su.se

 Läs även rektors blogg:  
 blogs.su.se/kbrem
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Klockan närmar sig 11.45 onsdagen den 
5 oktober. På Stockholmskontoren hos de 
tre ledande internationella nyhetsbyråerna 
och Tidningarnas Telegrambyrå sitter bud-
bärare från Kungliga Vetenskapsakademien 
(KVA) och väntar på klartecknet. Plötsligt 
kommer det över telefon och journalisterna 
öppnar snabbt kuverten. Inom några sekun-
der är nyheten om pristagarna ute över värl-
den; att vara aningen efter konkurrenterna 
är en prestigeförlust. 

Samtidigt i Frescati. KVA:s ständige sekrete-
rare Gunnar Öqvist sätter sig ned tillsammans 
med två av ledamöterna i Nobelkommittén 
för kemi vid bordet under porträttet av 
kemisten Jacob Berzelius. Framför sig har 
de journalister och tv-team från olika delar 
av världen. Så kommer det alla väntat på, 
namnet på pristagarna avslöjas. I år får tre 
forskare dela på kemipriset: fransmannen 
Yves Chauvin samt amerikanerna Robert 
Grubbs och Richard Schrock. De får priset 
för ”utveckling av metates-metoden inom 
organisk syntes”. Metates liknas vid en dans 
med partnerbyte, där en katalysator gör att 
molekyler byter ”partner”.

Pris som fångar 
världens intresse
Varje år riktas vetenskapsvärldens intresse mot Stockholm och Nobelprisen.  
SU-Nytt har träffat två av de verkliga makthavarna bakom priset. Vi uppmärksam-
mar även vilken betydelse för Stockholm som Nobelpriset har som varumärke.

I ett hörn i salen står Astrid Gräslund, 
professor i biofysik vid Stockholms univer-
sitet. För henne har just ett intensivt arbetsår 
avslutats, och ett nytt inletts. I tio år har 
hon varit sekreterare i Nobelkommittén för 
kemi.

Prickat in viktiga upptäckter
När jag träffar henne och Lars Bergström, 
professor i teoretisk fysik vid Stockholms 
universitet och sekreterare i Nobelkom-
mittén för fysik, har det mediala intresset 
klingat av. I alla fall för tillfället, i decem-
ber flammar det upp igen när det är dags för 
prisutdelningen.

Att Nobelpriset anses som det mest presti-
gefyllda, och mediabevakade, priset i veten-
skapsvärlden beror enligt Astrid Gräslund 
främst på att det var först.

− Det rör sig även om ett stort belopp sam-
tidigt som det är omgärdat med traditioner. 
Inom fysiken och kemin har man dessutom 
lyckats pricka in de stora vetenskapliga upp-
täckterna.

Hemlighetsmakeriet kring priset kanske 
även spelar in. I nomineringsfrågor får inte 

e-post användas i korrespondensen mellan 
ledamöterna och brev skickas i möjligaste 
mån till hemadresserna. Och protokollen 
från kommittéernas sammanträden offent-
liggörs först efter 50 år.

Några detaljer kring hur diskussionerna 
i kommittéerna gått är alltså inte att vänta. 
Däremot beskriver de båda gärna hur ett nor-
malt arbetsår ser ut. 

Kommittéerna väljs av KVA och samman-
träder 7  – 8 gånger per år. I september skickas 
inbjudningar ut till vetenskapsmän världen 
över om att nominera pristagare inför nästa 
år. När nomineringarna kommit in i slutet 
av januari utses utredare för de olika ämnes- 
områdena. Under sommaren tar kommit-
téerna fram preliminära beslut om prista-
gare. Men de formella besluten tas först vid 
de sammanträden som sker i anslutning till 
presskonferenserna där pristagarna tillkän-
nages.
Sedan börjar processen om på nytt. Forskare 
som nominerats ett år blir inte automatiskt 
av intresse för nästa år, utan de måste nomi-
neras igen. 



�

[ Tema: Nobel ]

Svante Arrhenius (bysten i bakgrunden) hade en känsla för den 
moderna vetenskapens tillväxt, enligt kommittésekreterarna Astrid 
Gräslund och Lars Bergström.

Speciell relation till universitetet 
− Det finns en speciell relation mellan 
Nobelpriset och Stockholms universitet, 
säger Astrid Gräslund.

De flesta sekreterarna i fysik- och kemi-
kommittéerna har varit professorer vid uni-
versitetet. Fram till 1970-talet var sekrete-
rarposten gemensam för de båda kommit-
téerna. Arne Magnéli, professor i kemi, var 
den siste med dubbelt jobb. Hans två före-
gångare var även professorer vid Stockholms 
universitet/högskola med förnamnet Arne, 
nämligen Ölander och Westman. 

− Det är en fördel att vara nära KVA. 
För mig är det en typisk morgonsväng att 
gå dit och hämta något kuvert, säger Astrid 
Gräslund. 

Svante Arrhenius är kanske den mest 
kände kommittéledamoten med anknyt-
ning till Stockholms universitet/högskola. 
Förutom att han fick Nobelpriset i kemi 
1903 var han ledamot av fysikkommittén 
från 1900 till sin död 1927. 

− Svante Arrhenius hade en osviklig 
känsla för den moderna vetenskapens fram-
växt. Han såg atomteorin och annat som var 
på gång och han såg till att flera pris delades 
ut inom dessa områden, enligt Astrid.

Sekreterarna har inte automatiskt röst-
rätt i kommittéerna (Astrid Gräslund har 
det däremot då hon även är adjungerad leda-
mot). Men då sekreterarens roll är samord-
nande och då hon eller han ofta sitter länge 
på sin post, Astrid är nummer sju i ord-
ningen under prisets 104-åriga historia, så 
har de ändå ett stort inflytande.

Hur ser ni på er själva som makthavare?
− Det är svårt att själv uttala sig om makt, 

säger Astrid Gräslund. Men helt klart har 
kommittén i sig makt. Med den makten föl-
jer ett stort ansvar och det är vi medvetna 
om.

Båda betonar vikten av att ledamöterna 
besitter en stark vilja och hög integritet, vil-
ket även är faktorer som spelar in när de 
väljs. Genom valet av vilka som utreder de 
nomineringar som kommit in finns en möj-
lighet att påverka. Men därifrån är steget 
långt till att kunna driva en egen agenda. 
Det är kommittén som helhet som föreslår 
valet av pristagare och sedan tar KVA beslu-
tet. När beslutet är fattat måste sedan leda-
möterna kunna argumentera inför sina kol-
legor inom vetenskapssamhället om det rik-
tiga i valet.

Värnar prisets renommé
Ofta tar det långt tid innan en upptäck belö-
nas.

− Kommittéerna är ibland överdrivet 
konservativa i valet av pristagare, speciell 
inom fysiken. Men det är för att befästa sta-
tusen. Prisets prestige skulle urholkas om 
det gavs till en upptäckt som senare inte 
visar sig hålla fullt ut. Det finns en väldig 
omtanke om prisets renommé från vår sida, 
säger Lars Bergström.

Det här gör att det ofta tar långt tid från 
att en upptäckt gjorts till att den belönas 
med Nobelpriset. Enligt Lars Bergström 
innebär värnandet om prisets status samti-
digt en risk att forskare som gjort viktiga 
upptäckter går bort i väntan på priset.

− Tyvärr är det så att alla som är värdiga 
att få priset inte kan få det.

För att garantera att det är rätt perso-
ner som får priserna och undvika kritik går 
Nobelkommittéerna noga till väga.

− En stor del av vårt arbete är att vara 
vetenskapliga detektiver. Vi letar i arki-
ven för att se vilken forskare som skrev vad 
och studerar sedan hur området utvecklats, 
säger Astrid Gräslund. 

Fler kvinnliga pristagare lär dröja
Bland pristagarna har det alltid funnits en 
stark övervikt för män, sedan 1950-talet har 
de flesta dessutom varit amerikaner och/
eller verksamma vid amerikanska elituni-
versitet. Båda sekreterarna tror att det kan 
dröja ett tag innan andelen kvinnliga pris-
tagare ökar.

− Nobelpriset är ett lackmuspapper på 
hur forskarvärlden ser ut idag, enligt Lars 
Bergström.

Även om kommittéerna inser problemet 
och arbetar aktivt med att identifiera kvinn-
liga kandidater så är det en stor övervikt av 
män bland de nomineringar som kommer 
in (även de kvinnor som nominerar lyfter 
oftast fram män). Jag vet inte om den här 
situationen kommer att ändras under min 
livstid, säger Astrid Gräslund och tillägger:

−  Vi får inte glömma att vi ska gå på 
excellens och upptäckt. Det finns en risk att 
prisets värde devalveras om andra kriterier 
även vägs in.

Den amerikanska dominansen bland 
pristagarna tror hon på sikt kan minska. 
Under 80-talet gjordes till exempel kraftiga 
satsningar på grundforskning i Japan och 
mycket intressant händer vid forsknings-
fronten i Kina. 

Vad är då deras bästa minnen av arbetet 
med Nobelprisen?

− Man slås av hur sympatiska och behag-
liga personer pristagarna är. 10 –20 år efter 
att de gjorde sina upptäckter kan de ge 
intressanta perspektiv på hur dessa forsk-
ningsområden utvecklats sedan dess, säger 
Lars Bergström.

Astrid Gräslund håller med och lyfter 
fram den intensiva perioden i december:

− Nobelveckan är det man minns bäst, 
särskilt de personliga kontakterna med pris-
tagarna. Det är en belöning för allt gnetande 
vi gjort under året. n

TexT: Per Larsson
TesTaMenTe & MedaLj: © nobeLsTiFTeLsen

FoTo: orasis FoTo/MÅ
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Nobelpristagare möts med respekt. 
Tyvärr är vi i Sverige, och framför allt i 
Stockholm, inte speciellt bra på att utnyttja 
det faktum att Alfred Nobel faktiskt föddes 
och levde här och att han har sett till att värl-
dens blickar dras mot Stockholm den tionde 
december varje år. Som ett bevis på det så 
finns inte Nobel Airport utan vi får leva med 
Arlanda. Och Stockholm marknadsförs som 
”the capital of Scandinavia”, inte som ”the 
city of Nobel”. Det säger Sten Söderman, 
professor vid Företagsekonomiska institu-
tionen, som har forskat i hur varumärket 
Alfred Nobel uppfattas i Asien.

− Nobelpriset är omgärdat av prestige, 
det gäller världen över. Det är med res-
pekt priset nämns och många asiater gör 
en direkt koppling mellan Stockholm och 
Nobelpriset. Det har jag märkt såväl i min 
forskning som i den verksamhet jag bedri-
vit under ett antal år på den asiatiska mark-
naden. Det är något vi i Stockholm och på 
universitetet borde fasta på. 

Sten Söderman har i sin forskning fokuse-
rat på Asien och kan inte bedöma hur varu-
märket Nobel uppfattas på andra kontinen-
ter. 

− Jag har dock svårt att tänka mig att 
varumärket Nobel skulle vara mindre värt 
och uppskattat på andra håll i världen, även 
om jag inte har några vetenskapliga belägg.

Respekt för kunskap
Särskilt stora möjligheter ser Sten Söderman 
i Asien, som är på frammarsch i de flesta 
avseenden. Där har Stockholm goda möj-
ligheter att vara synligt just genom namnet 
Nobel. Status är viktigt i Asien och det är 
inte alls ovanligt att studenter väljer univer-
sitet baserat på hur många Nobelpristagare 
det har. Detsamma kan också gälla för före-
tag som och andra organisationer som vill 
samarbeta med olika universitet. 

− Med namnet Nobel i ryggen tror jag att 
många dörrar skulle öppnas för oss i Asien. 
Dessutom var Alfred Nobel en stor innova-
tör. Den framväxande kinesiska marknaden 
bygger på just entreprenörskap och innova-

Nobel viktigt för Stockholm  
Nobelpriset har ett högt anseende världen över. Namnet Nobel 
förknippas med kunskap och visdom och har därmed en stor potential 
att öppna dörrar i Asien.

tioner. Kan vi förmedla även den bilden av 
Nobel och Stockholm är mycket vunnet. 

Att Nobelpriset är så högt skattat i Asien 
tror Sten Söderman beror på att det finns 
en inneboende respekt för kunskap och vis-
het i den asiatiska kulturen. Visa männis-
kor bidrar till ett uppskattat och välmående 
samhälle och att få Nobelpriset måste väl 
ses som den ultimata beteckning av vishet, 
påpekar han. n

TexT: jonas ÅbLad
FoTo: orasis FoTo/MÅ

u www.su.se/forskning (Nobelpristagare 
verksamma vid Stockholms universitet)
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Den mediala uppmärksamheten kring tillkännagivandet av Nobelpristagarna är stor. 
Jan Erling Bäckvall, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet, förklarade i 
Rapport vad årets kemipristagarnas belönades för.

” Det är med respekt priset  
 nämns och många asiater  
 gör en direkt koppling 
 mellan Stockholm och   
 Nobelpriset.”
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Det är en erfaren kvartett som tar över 
när det är dags för byte av dekaner fakulte-
terna. Tre av dem har de senaste åren varit 
prodekaner och dessutom varit verksamma 
här i många år. Den fjärde, Suzanne Wenn-
berg, har visserligen inte bakgrund som pro-
dekan men varit universitetet trogen sedan 
hon började arbeta här för 28 år sedan.

När jag frågar vilka faktorer som är vik-
tigast för att bli framgångsrik som dekan 
sammanfattar Gudrun Dahl med tre ord: 
lyhördhet, integritet och lugn. För att besitta 
de egenskaperna krävs ingående kunskap 
om och förtroende inom verksamheten, 
fortsätter hon.

− Till skillnad från andra organisationer 
går det inte att ”peka med hela handen”. Det 
krävs acceptans inom fakulteten och att de 
anställda litar på det man gör, säger Gunnar 
Svensson. 

Stefan Nordlund och Suzanne Wennberg 
lyfter även fram en annan faktor, vikten av 
att vara tydlig i ledarskapet.

Alla fyra ser som sin viktigaste uppgift att 
värna det akademiska samtalet och trygga 
den vetenskapliga grunden för verksamhet-
en. En viktig del är att ta strid för ökade an-
slag till forskning och för dess överlevnad.

Vid årsskiftet får alla fyra fakulteter nya dekaner. SU-
Nytt träffade dem för ett samtal kring att vara dekan 
och om några av de stora frågorna för universitetet.

Fyra nya dekaner

− Inom vår fakultet kan vi vara nöjda med 
grundutbildningen. Men vad händer på sikt? 
Hur ska vi lyckas attrahera de unga och kre-
ativa som ser möjligheter att göra karriär på 
annat håll, frågar sig Suzanne Wennberg.

Bristen på resurser är också ett orosmoln 
för Bolognaarbetet.

− Om inte resurser omfördelas inom uni-
versitetet är risken att Bolognaprocessen 
innebär ökad arbetsbörda för lärarna. I de 
nya kurserna på främst masternivå förskjuts 
tyngdpunkten mot arbetsintensiv undervis-
ning främst i form av handledning, säger 
Gudrun Dahl.

Men hon, och de andra dekanerna, ser 
även möjligheter med Bolognaarbetet, till 
exempel mer samarbete över institutions- 
och fakultetsgränser.

Observera områden på uppgång
Dekanernas syn på profilering av forsk-
ningen är något splittrad. Gunnar Svensson 
och Gudrun Dahl tycker att profileringen 
bör hanteras med viss försiktighet, annars 
finns risk att det byggs in konflikter mellan 
institutionerna och att vissa känner sig min-
dre värda.

Men alla fyra tycker ändå att det är över-

vägande positivt att visa vad forskare vid 
universitetet är riktigt bra på. 

− Har man inte något att lyfta fram riske-
rar alla forskare här att hamna i bakvattnet, 
påpekar Gunnar Svensson.

Som dekaner måste vi även vara obser-
vanta och hitta de forskningsmiljöer som 
är på uppgång, lägger Stefan Nordlund till. 
Men minskade forskningsanslag och forsk-
ningsfinansiärernas satsning på starka forsk-
ningsmiljöer riskerar att slå undan benen för 
områden som har utvecklingspotential.

− Det är svårt att vara världsledande när 
anslagen minskar. De stora projekten gyn-
nas, medan möjligheterna att bedriva små 
projekt minskar, säger Gunnar Svensson.

Uppmuntra kvinnor att söka
Inom universitetet finns fler kvinnliga än 
manliga studenter. Situationen är den-
samma bland doktorander och forskare vid 
många institutioner. Men ändå är enbart 
ungefär var femte professor kvinna. Vad 
bör göras?

−  Vi måste vara försiktiga med förmå-
ner som endast kan lyftas av kvinnliga 
forskare. De utestänger trots allt de man-
liga forskarna, vilket inte är tilltalande i ett 
samhälle som är öppet för alla. Viktigt är 
att satsa på forskartjänster efter doktors- 
examen. Utan sådana söker sig inte blivande 
föräldrar – bland annat kvinnliga forskare − 
till en forskarkarriär vid universitetet, säger 
Suzanne Wennberg.

Men samtidigt anser hon att vi måste bli 
bättre på att göra kvinnliga forskare mer 
synliga och att kvinnliga professorer kan 
fungera som förebilder.

− Satsningen på att få fram fler kvinnliga 
professorer bör främst göras bland kvin-
nor som är forskarassistenter och docenter. 
Vi måste bli bättre på att uppmuntra dem 
att söka lediga anställningar, säger Gudrun 
Dahl. 

Dekanerna är eniga om att en ökning 
av forskningsmedlen skulle bidra till fler 
kvinnliga forskare och därmed långsiktigt 
fler kvinnliga professorer. Med ökade forsk-
ningsresurser skulle möjligheterna till meri-
tering öka samtidigt som en signal sänds till 
studenter och yngre forskare att satsa på en 
fortsatt karriär vid universitetet. 

Men Stefan Nordlund vill varna för att 
Linnéstödet verkar direkt mot rekryte-
ringen av fler kvinnliga forskare.  

–Pengarna gynnar redan starka forsknings-
miljöer och de leds idag oftast av män.  n

TexT: Per Larsson
FoTo: orasis FoTo/MÅ

Ny kvartett. Suzanne Wennberg, 
Gudrun Dahl, Stefan Nordlund och 
Gunnar Svensson tillträder vid års-
skiftet som dekaner.
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1. Studierna började höstterminen 1966 
med matematik och sen kemi. 

2. Det enzym som katalyserar omvand-
lingen av luftkväve till ammoniak i en foto-
syntetiserande bakterie. Processen kallas 
kvävefixering och ingår som en del i kvä-
vets kretslopp. 

3. Kvävefixering, men idag mer med avse-
ende på reglering av processen. Problem-
ställningen bygger på en upptäckt under 
avhandlingsarbetet. 

4. Absolut inte till anställningar. I undan-
tagsfall till studieplatser, dock inte med kön, 
ras, etnisk bakgrund eller religion som kri-
terium.  

5. Aula Magna är fantastisk!

1. Jag tror att jag började arbeta här 1977, 
som docent i straffrätt.

2. Den innehöll en analys av förskingrings-
konstruktioner i olika rättssystem och en 
utredning av vad som utgör gällande rätt vid 
tillämpning av förskingringsbrottet.

3. Jag är intresserad av moralfilsofiska frå-
gor men ägnar mig även åt analyser av olika 
delar av straffsystemet ur rättsdogmatiskt 
och rättspolitiskt perspektiv. I mitt docent-
arbete ”Försök till brott” gick analysen ut 
på att bestämma var gränsen mellan straff-
fria tankar och påbörjade men misslyckade 
brott skulle dras.

Fem frågor:
1. När började du studera/jobba vid universitetet?
2. Vad handlade din avhandling om?
3. Vad ägnar du huvudsakligen din forskning åt?
4. Hur ser du på kvotering till studieplatser och anställningar? 
5. Vilket är ditt smultronställe på universitetet?

4. En kvotering, som bygger på tanken att fel 
människor annars meriterar sig till en antag-
ning eller en befattning, kommer lätt i kon-
flikt med den etiska (och rättsliga) grundtan-
ken att människan är ett mål i sig; hon får 
inte användas enbart som ett medel. Däre-
mot kan jag kanske tänka mig kvotering 
som en nödåtgärd om det handlar om att 
försöka komma till rätta med ett fenomen 
som innebär att mer välmeriterade personer 
utestängs från en verksamhet just därför att 
de tillhör en viss kategori, som kvinnor eller 
invandrare.

5. Aula Magna är en magnifik byggnad. Och 
Fakultetsklubbens restaurang är lockande, 
både med tanke på maten och inredningen. 
Måtte den få finnas kvar! 

1. Jag började läsa här 1967 och arbetade 
första gången som ”andra-amanuens” 1969, 
i studentexpeditionen på Socialantropolo-
giska institutionen när vi flyttade från Svea-
vägen till Frescati. 

2. Om hur ett egalitärt boskapsskötande 
folk på gränsen mellan Etiopien och Kenya 
integrerats i mer omfattande enheter och 
hur detta förändrat villkoren för hushållens 
arbetsfördelning och riskstrategier samt för 
den relativa ekonomiska och politiska jäm-
likheten i herdesamhället. 

3. Under de senaste åren har jag arbetat 
mycket kring tvetydigheter i biståndssprå-
ket och hur språk, retorik och användningen 

av modebegrepp i biståndsbyråkratierna, 
den samhällsvetenskapliga forskningen och 
politiken förhåller sig till varandra. Nu är 
jag också involverad i ett tvärvetenskapligt 
projekt som handlar om hur förändringar i 
produktion, handel och fördelning av mat 
samt vatten påverkar människors livsvillkor 
och värdering av samhällsförändringarna. 

4. Jag tror att de kan fungera på lägre nivåer. 
Det gäller att få in fler kvinnor på forskar-
assistentjänster och post-doc på de mest tra-
ditionellt manliga områdena men också att 
rekrytera manliga studenter till det växande 
antal institutioner där dessa börjar hamna 
på listan över försvinnande arter. Kvote-
ring på högre nivåer kan slå mycket egen- 
artat och belöna könsrollskonservativa 
institutioner med nya tjänster. Kanske finns 
det också andra metoder än kvotering som 
är bättre - en skärpt uppmärksamhet på 
vem som behöver uppmuntras med ord och 
forskningstid till exempel. 

5. Jag brukar visa utländska gäster Aula 
Magna med utsikten mot ekkronorna. 
Annars är jag mycket förtjust i poppeln 
utanför Bloms hus och fikabordet med mina 
doktorander. 

1. Jag började studera här hösten 1968. Min 
första anställning var som amanuens i filo-
sofi 1970. Anställd som lärare sedan 1982. 

2. Om grundläggande kunskapsteoretiska 
och språkfilosofiska frågor rörande möjlig-
heten till tvivel, kunskap och ifrågasättande. 
Till stor del handlar avhandlingen om filoso-
fen Ludwig Wittgensteins då ganska nyligen 
publicerade manuskript om dessa frågor. 

3. På senare tid har jag främst ägnat mig åt 
frågor kring medvetandet och relationen 
mellan de medvetna mentala processerna 
och de neurala processerna i hjärnan. Det 
som intresserar mig är de svårigheter som 
tillstöter vid försöken att överbrygga gapet 
mellan de medvetna upplevelserna och de 
observerbara fysiska och kemiska proces-
serna i hjärnan. 

4. Jag tror att kvotering i de flesta samman-
hang skapar fler problem än det löser. 

5. Inget.

Suzanne Wennberg, 
Juridiska fakulteten

Stefan Nordlund,  
Naturvetenskapliga 
fakulteten

Gunnar Svensson, 
Humanistiska 
fakulteten

Gudrun Dahl,  
Samhällsvetenskapliga 
fakulteten

” Jag brukar visa utländska  
 gäster Aula Magna”



Regeringen har givit 131 miljoner extra 
per år till Stockholm universitet för för-
stärkning av grundutbildningen. I slutet av 
oktober beslutade universitetsstyrelsen hur 
pengarna ska fördelas på fakulteterna: 29 
miljoner kronor till humaniora, 7,5 miljoner 
kronor till juridik, 47 miljoner kronor till 
samhällsvetenskap och 15 miljoner kronor 
till naturvetenskap. På fakulteterna börjar 
det nu klarna vilka utbildningar som ska få 
del av de extra anslagen.

Inom Humanistiska fakulteten blir det 
med största sannolikhet en ny ettårig tal-
pedagogutbildning. Den är tänkt som en 
vidareutbildning för lärare inom det all-
männa skolväsendet som vill jobba med 
barn som har problem med tal- och språk-
utvecklingen. Studenterna kommer bland 
annat att lära sig mer om barns språkut-
veckling, vad är tal respektive språk samt 
hur barn använder språket.

I dag finns det i Sverige ingen talpeda-
gog av det här slaget och utbildningen kan 
fylla ett behov, säger Ulla Sundberg som är 
studievägledare vid Institutionen för ling-
vistik. 

− För mig är det här en dröm som går 
i uppfyllelse. Utbildningen ger fantastiska 
möjligheter och jag tror vi kan få en bra dia-
log med yrkesverksamma logopeder i sko-
lan.

Vid nutritionslinjen ökar utbildningsplat-
serna med 50 procent höstterminen 2006, 
från dagens 24 till 36. Studenterna läser de 
tre första terminerna vid Kemiska övnings-
laboratoriet och Institutionen för biolo-
gisk grundutbildning. Den fortsatta utbild-
ningen sker sedan vid Karolinska institutet 
i Huddinge. Linjen är mycket eftersökt. Till 
höstterminen 2005 fanns 135 förstahands-
sökande till de 24 platserna.

Nya utbildningar och  
fler platser med extrapengar
Nya utbildningar för talpedagoger och inom eko-
nomisk psykologi. Dessutom ökar antalet platser på 
flera populära utbildningar när universitetet får extra 
anslag från regeringen.

Institutionen för naturgeografi och kvar-
tärgeologi startar även till hösten fyra 
nya magisterutbildningar (som senare ska 
utvecklas till masterutbildningar). Magister-
programmen har inriktningar mot glaciä-
rer och polarmiljöer, mark- och vattenresur-
ser, klimat-, miljö- och landskapsutveckling 
samt landskapsanalys och geomatik. Från 
och med vårterminen 2007 dubblerar insti-
tutionen även antalet platser på den tvär-
vetenskapliga kursen ”Hållbar samhälls-
utveckling”. Antagning kommer då att ske 
både till höst- och vårtermin. 

Utbildning i psykoterapi
Samhällsvetenskapliga fakulteten har 

bland annat valt att satsa på utbildningar i 
psykologi. Hösten 2006 blir det möjligt att 
starta den vidareutbildning inom psyko- 
terapi som universitetet tidigare fått exa-
mensrätt för. Utbildningen är en fortsätt-
ning på den psykoterapiutbildning som 
redan finns och innebär att det nu ska bli 
möjligt att efter studier vid universitet bli 
legitimerad psykoterapeut. Psykologiska 
institutionens prefekt Lars-Göran Nilsson 
tror inte att det ska bli några svårigheter att 
fylla de 30 platserna.

Institutionen ska dessutom till hösten 
starta en påbyggnadskurs i ekonomisk psy-
kologi. Kursen ges i samarbete med före-
tagsekonomiska och nationalekonomiska 
institutionerna och består av två stycken 
10-poängsmoduler. Kursen har tidigare 
givits av Handelshögskolan. Efter att den 
legat nere några terminer tror Lars-Göran 
Nilsson det finns ett stort intresse bland eko-
nomstudenter att läsa den. Dessutom blir 
det ytterligare platser på den kraftigt över-
sökta psykologlinjen samt de fristående kur-
serna i psykologi.

Inom Juridiska fakulteten ska de nya 
pengarna främst användas till att motverka 
en neddragning av platsantalet på utbild-
ningarna. Man har även börjat planera för 
ett masterprogram i miljörätt. n

TexT: Per Larsson 
FoTo: orasis FoTo/MÅ

[ Utbildning ]
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En ny utbildning startas för talpedagoger. 
Blåsövningar är ett sätt för dem att lära 
barn styra luftströmmen. 



Under 2007 och vårterminen 2008 för-
ses alla kurser och utbildningsprogram vid 
Stockholm universitet med kursplaner som 
inkluderar lärandemål (förväntade stu-
dieresultat). Höstterminen 2008 är det så 
dags att införa den sjugradiga målrelate-
rade ECTS-betygsskalan (A–F), med skrift-
liga betygskriterier i enlighet med lärande-
målen. För det här arbetet har universitets-
styrelsen avsatt de nära 30 miljoner kronor i 
kvalitetspengar man fått från regeringen.

Det är huvuddragen i den nya hand-
lingsplan för Bolognaprocessen som rektor 
beslutade om i början av november. Jämfört 
med den första handlingsplanen från hös-
ten 2004 innebär det att de flesta håll-
punkter skjutits framåt i tiden. Enligt den 
ursprungliga planen skulle till exempel det 
nya betygssystemet tillämpas fullt ut redan 
i början av 2007.

− Det är viktigt att svenska studenter 
får betyg som är begripliga utomlands. Jag 
har, efter samråd, valt att skjuta fram tid-
punkten för införandet till dess att skrift-

Sjugradiga betyg 
införs hösten 200�
Under nästa år ska alla framtida kurser 
och utbildningsprogram vid universitetet nivå-
placeras till grundnivå (kandidat) respektive 
avancerad nivå (master).

liga betygskriterier finns utarbetade och för 
att slippa en övergångsperiod med proviso-
risk översättning av dagens betyg. Det är en 
synpunkt som framförts av studentrepre-
sentanterna i Bolognagruppen, säger rektor 
Kåre Bremer.

Emily Rosenqvist, vice ordförande i stu-
dentkåren vid Stockholms universitet, säger 
sig vara nöjd med den nya tidsplanen och 
med att införandet av ECTS-betygen sköts 
upp ett år. 

− En utdragen tidsplan är förstås inget 
självändamål men i det här fallet möjliggör 
den för kursansvariga att hinna lägga upp de 
nya utbildningarna samt utforma lärande-
mål och tydliga betygskriterier så att de 
finns redan från början. Annars finns risken 
att den första årskullen studenter drabbas av 
alltför många uppstartsproblem. n

TexT: Per Larsson
FoTo: orasis FoTo/MÅ

u www.su.se/bologna

[ Utbildning ]
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Intresset för studier vid Stockholms 
universitet minskar. Antalet anmäl-
ningar till universitets 336 anmäl-
ningsalternativ vårterminen 2006 var 
cirka 19 300. Det är en minskning 
med närmare 14 procent jämfört med 
samma tid vårterminen 2005. Sedan 
den senaste höjdpunkten 2004 har 
anmälningarna därmed minskat med 
nästan en fjärdedel.  

Andelen sökande som är yngre än 
20 år ökar däremot. Vårterminen 
2005 är andelen 7 procent. Den mest 
sökta utbildningen bland de yngsta 
är juristlinjen där nästan var femte 
i ålderskategorin har utbildningen 
som ett alternativ. Även intresset för 
engelska och psykologi är stort bland 
de yngsta.

Kvinnorna dominerar fortfarande 
bland de sökande. I likhet med före-
gående år så är två av tre sökande 
kvinnor. Av de sökande till översikts-
kursen i data- och systemvetenskap 
är till exempel 70 av 121 sökande 
kvinnor.

Det stora intresset för juridikstu-
dier, och då främst för juristlinjen, 
mattas något. Intresset för ekonom-
linjen pendlar kraftigt mellan termi-
nerna. Från att vårterminen 2005 ha 
minskat antalet sökande kraftigt ökar 
denna vår antalet förstahandssökande 
istället med  9,3 procent.

Fördelningen av sökandetryck 
fördelar sig någorlunda jämnt mellan 
humaniora och samhällsvetenskap 
med 37,4 respektive 41,6 procent 
av alla sökta förstahandsalternativ.  
Naturvetenskap och juridik har 6,6 
respektive 14,4 procent. Fördelningen 
är i stort likadan som vårterminen 
2005. n

TexT: MaTTias Wickberg

Färre söker 
till våren

En betygsskala som 
är mer internationellt 
jämförbar ska under-
lätta för studenter 
som vill ut i världen.
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[ Forskning ]

Frågor om forskningsfusk är väldigt ovan-
liga vid universitetet. Men när de väl upp-
står är det viktigt att de hanteras på rätt för 
att upprätthålla tilliten till forskningsverk-
samheten. 

Vem som helst kan göra en anmälan om 
vetenskaplig ohederlighet. När anmälan 
kommit in ska den berörda fakultetsnämn-
den utreda ärendet om inte rektor beslutar 
annorlunda. Frågan kan också överlämnas 
till Vetenskapsrådets etikkommitté, där 
en särskild expertgrupp behandlar frågor 
kring oredlighet i forskningen. Rektor ska 
hållas informerad och beslutar om eventu-
ella åtgärder vid konstaterad vetenskaplig 
ohederlighet. 

I samband med mediadrevet mot Tiina 
Rosenberg, professor i teatervetenskap vid 
Stockholms universitet och tidigare sty-
relseledamot i Feministiskt initiativ, för-
des det i pressen fram uppgifter om att hon 
skulle ha gjort sig skyldig till vetenskap-
lig ohederlighet. Detta preliminärgran-

Ovanligt med anklagelser om fusk
Under hösten riktades anklagelser om fusk mot pro-
fessor Tiina Rosenberg. Men det är sällan som forsk-
ningsfusk och andra typer av vetenskaplig ohederlighet 
förekommer överhuvudtaget, och de anklagelser som 
fördes fram mot henne visade sig sakna grund. 

skades av Humanistiska fakultetsnämn-
den, som fann att det inte fanns någon 
grund för anklagelserna och avstod från att 
utreda ärendet vidare. Någon anmälan mot 
Tiina Rosenberg kom aldrig, i stället valde 
Humanistiska fakulteten att gå in på ett 
tidigt stadium för att pröva frågan. 

− När det förekommer ryktesspridning, så 
är vi i någon mening skyldiga att agera och ta 
tag i ärendet innan det växer, säger fakulte-
tens prodekan professor Gunnar Svensson, 
som också är tillträdande dekan. 

Tiina Rosenberg anklagades för att ha 
använt andras forskningsrön som om de 
var hennes egna. Men anklagelserna gällde 
bokens inledningskapitel, där det är bruk-
ligt att presentera befintlig forskning inom 
det givna området – vilket också är vad hon 
har gjort. 

− Det är lite oklart vad som är referat och 
inte, men långt ifrån ohederligt och fusk, 
säger Gunnar Svensson.

Såvitt han känner till har det inte före-

kommit något fall där vetenskaplig ohederlig-
het konstaterats inom Humanistiska fakul-
teten under de 23 år han varit verksam som 
forskare. Han menar att det svenska syste-
met för forskarutbildning och disputation 
som är ovanligt öppet, genom sin utform-
ning gör det svårt att komma undan med 
fusk. Dessutom lär sig forskarstudenterna 
tidigt vikten av god forskningsetik. 

Även Naturvetenskapliga fakultetens de-
kan, professor Henning Rodhe, säger att 
vetenskaplig ohederlighet är något mycket 
ovanligt. 

− Det är ytterst sällsynt att sådana frågor 
förs upp, det rör sig bara om något enstaka 
fall under mina sex år som dekan. 

När någon forskare blir utsatt för den 
här typen av anklagelser kan man få stöd 
av Enheten för kommunikation och samver-
kan (EKS) med hanteringen av media. 

− Det är viktigt att den berörda forska-
ren får komma till tals om han eller hon vill 
göra det. De som vill ha hjälp kan vända 
sig till oss, vi finns till som stöd för de fors-
kare som önskar hjälp i sina kontakter med 
media, säger Maria Erlandsson, pressekre-
terare vid EKS. 

Hon pekar också på vikten av öppenhet 
och tydlig information. 

− Vi ska samordna extern och intern 
kommunikation, och strävar efter att hålla 
universitetets egen personal informerad före 
media. n

TexT: caLLe arvidson 

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 
har gett sitt stora programanslag för 2005 
till forskningsprogrammet ”Avancerad an-
draspråksanvändning” vid Stockholms uni-
versitet. Programmet får i ett första skede 
finansiering under fyra år med 32,8 miljo-
ner kronor. Efter utvärdering kan fonden 
bevilja ytterligare 17 miljoner. 16 forsk-
ningsprojekt har ansökt om programansla-
get som är det första i den här storleksord-
ningen på flera år. 

33 miljoner till andraspråksforskning

I programmet ingår nio samverkande 
projekt där forskarna undersöker andra-
språksanvändare som uppnått avancerade 
eller inföddliknande behärskningsnivåer i 
sitt andraspråk. Bland de grupper som ska 
studeras finns tonåringar som talar multi-
kulturellt svenskt ungdomsspråk, polyglot-
ter (personer som behärskar ett stort antal 
språk) och personer med inföddliknande 
uttal som svarar i telefon i så kallade call 
centers. 

−  Med anslaget finns möjlighet att för-
djupa och bredda den forskning inom områ-
det som redan finns vid Stockholms univer-
sitet, säger Kenneth Hyltenstam, profes-
sor vid Centrum för tvåspråkighetsforsk-
ning. Tillsammans med professorerna Inge 
Bartning vid Institutionen för franska, ita-
lienska och klassiska språk samt Lars Fant 
vid Institutionen för spanska, portugisiska 
och latinamerikastudier är han ansvarig för 
forskningsprogrammet. n

TexT: Per Larssson

[ Forskning ]
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[ Forskning ]

År 1999 ansökte Stockholms universi-
tet och Karolinska institutet gemensamt 
hos Socialvetenskapliga forskningsrådet 
(SFS) om att få inrätta tvärvetenskapliga 
forskningsinstitut om ojämlikhet i hälsa 
(CHESS) samt om äldre och åldrande (ARC). 
I ett avtal utlovade SFS basanslag till CHESS 
och ARC fram till och med utgången av år 
2005. I avtalet står även att SFS efterföljare 
(Forskningsrådet för arbetsliv och social-
vetenskap, FAS) ska verka för att de årliga 
medel SFS bidrar med ”permanent överförs 
till respektive huvudman” efter att avtals-
tiden går ut. Detta under förutsättning att 
verksamheten utvärderas positivt.

Utvärderingarna är nu gjorda och gav 
mycket goda betyg för verksamheten. Men 
det utlovade permanenta grundanslaget 
har frusit inne. FAS har i stället beslutat att 
trappa ned sitt stöd till CHESS och ARC med 
25 procent årligen så att det är helt avveck-
lat till 2010. 

En liknande avtrappning sker av ansla-
get från FAS till forskningsinstitutet SoRAD 
(som forskar kring alkohol- och drogbero-
ende) vid Stockholms universitet. SoRAD 
fick även del av den satsning som SFS utlyste 
1999, men existerade redan och innefattas 
inte av samma avtal som CHESS och ARC.

För CHESS del uppgår basanslaget från 
FAS till cirka 4,5 miljoner per år, eller unge-
fär en fjärdedel av budgeten. Stockholms 
universitet och Karolinska institutet satsar 
gemensamt ungefär lika mycket. De största 
intäkterna kommer från andra externa 
finansiärer.

Basanslaget från FAS har gjort att verk-
samheten vid CHESS vilat på en trygg ekono-
misk grund, men även bidragit till att ytterli-
gare forskningsmedel kommit in. FAS-peng-
arna har gjort det möjligt att anställa två nya 
professorer som hjälpt till att dra in forsk-
ningsprojekt och anslag. 

− Om det inte finns pengar för att finan-
siera professorernas löner är risken stor att 
CHESS även går miste om olika forsknings-
projekt- och resurser, säger föreståndaren 
Denny Vågerö.

Osäker framtid för forskningsinstitut
Alla verkar ense om att forskningen håller hög kvalitet och 
är viktig. Men när utlovade basanlag uteblir så hotas verksamheten 
vid forskningsinstituten CHESS, ARC och SoRAD.

Känner inte till garantier
CHESS har, tillsammans med ARC, upp-
vaktat socialutskottet för att försäkra sig 
om fortsatta basanslag, men hittills utan 
framgång. Utskottets ordförande, vänster-
partisten Ingrid Burman, säger till SU-Nytt 
att hon tar del av den forskning som sker 
vid CHESS, SoRAD och ARC. Hon medger 
också att socialutskottets beslutsunderlag 
skulle bli knappare utan de forskningsre-
sultat som de bidrar med.

− Min önskan är att man ska hitta lös-
ningar som säkrar verksamheten.

Men någon ersättning för FAS-pengarna 
är inte att räkna med från utskottets sida. 
Budgetramarna för 2006 är fastställda och 
om CHESS, SoRAD och ARC ska få anslag 
innebär det att pengarna måste tas från 
andra områden, till exempel äldreomsor-
gen. Och att det ska ha givits garantier om 
fortsatt finansiering känner hon inte till. 

Ingrid Burman lägger också till att grund-
principen för fördelning av forsknings-
anslag bör vara att den ska ske efter kva-
litetsgranskning av finansiärerna, och inte 
från politiskt håll.

Då inte någon lösning verkar vara i sikte 

så lär det blir en successiv avveckling av 
basanslaget till instituten från 1 januari 
2007. Denny Vågerö befarar att konsekven-
serna blir allvarliga. CHESS har budgeterat 
ett underskott på flera miljoner 2008 och 
då krävs ordentliga neddragningar i verk-
samheten.

Stockholms universitet och Karolinska 
institutet har sagt att man står fast vid sina 
löften om finansiering. Däremot är de inte 
beredda att täcka upp för FAS-anslaget utan 
hävdar att det är statsmakternas ansvar att 
göra det. Socialdepartementet och social-
utskottet säger å sin sida att finansieringen 
ska ordnas via de ordinarie finansiärerna 
eller utbildningsdepartementet, som i sin 
tur hävdar att lärosätena själva måste priori-
tera om bland sina forskningsanslag, berät-
tar Denny Vågerö och lägger till:

− Vi har över 100 internationella publi-
kationer de sista tre åren. Det vore märkligt 
om en sådan verksamhet skulle få gå i stö-
pet. Alla hoppas att någon annan ska betala, 
men vi är ändå optimistiska och tror att det 
ska gå att hitta en lösning. n

TexT: Per Larsson
FoTo: orasis FoTo/MÅ

− Om det inte finns pengar för att finansiera professorernas löner är risken 
stor att CHESS går miste om olika forskningsprojekt- och resurser, säger 
föreståndaren Denny Vågerö.
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Modeller för 
att minska 
övergödningen

[ Ledande forskning: Klimat- och miljöforskning ]

Satellitbild som visar den massiva blommningen av 
cyanobakterier i södra Östersjön i juli 2005.
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Havsforskningen är viktig för att rädda Östersjön. Vid Stockholms 
universitet bedrivs sådan forskning i flera forskargrupper och 
projekt. Ett är det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mare 
som har fokus på övergödningen.

 I Mare har forskare inom områdena eko-
logi, ekonomi, biogeokemi och fysisk oce-
anografi kopplats samman för att utveckla 
Nest, ett datorbaserat beslutsstödssystem 
som ska hjälpa politiker och andra besluts-
fattare att hitta de mest kostnadseffektiva 
lösningarna på Östersjöns övergödnings-
problem. 

Forskarna har tagit fram datorbaserade 
modeller där det går att koppla närsalts-
flöden med kostnader för olika åtgärder. 
Användaren kan genom att ändra olika för-
utsättningar i systemet skapa olika scenarier 
för möjliga åtgärder, och se vad de skulle 
få för effekt på ekosystemet i olika delar av 
Östersjöregionen. Mare är därmed mycket 
inriktat på högskolans tredje uppgift – sam-
verkan med det omgivande samhället. 

− Både forskare och beslutsfattare ska ha 
nytta av Nest. Därför behöver vi vara veten-
skapligt stringenta och samtidigt paketera 
forskningen i en form så att den förstås av 
icke-experter, säger professor Fredrik Wulff 
som är vetenskaplig koordinator för Mare. 

Utmaningen är enligt Fredrik Wulff att 
använda vad vi redan vet om Östersjön för 
att fatta bättre beslut för framtiden. Förr var 
det ganska enkelt, det gällde att skapa renare 
teknik och att bygga reningsverk. Det är 
fortfarande viktigt i många länder där tek-
nologiutvecklingen släpar efter. Men i län-
der som Sverige och Finland är mycket av 
det arbetet redan gjort och ytterligare inves-

teringar blir dyra i förhållande till de miljö-
förbättringar man kan åstadkomma. 

− Det är lätt att räkna ut att om vi gör lika 
mycket överallt så blir det mycket dyrare än 
om vi sätter in åtgärder där det är mest kost-
nadseffektivt. Polen är nyckeln, hälften av 
människorna runt Östersjön bor där. Man 
behöver till exempel bygga ut reningsverken 
i polska småstäder, minska läckagen av stall-
gödsel och se till så att användningen av han-
delsgödsel inte ökar i Polen – den är låg idag, 
säger Fredrik Wulff. 

Internationellt problem 
− Östersjön är en gemensam resurs som vi 
inte förmår förvalta på rätt sätt. För att nå 
resultat behöver vi föra över resurser mellan 
sektorer och länder och sätta in dem där de 
behövs bäst, säger Fredrik Wulff. 

Han menar att det är viktigt att vi frågar 
oss vad det är för slags Östersjö vi vill ha. 

− Det är omöjligt att återgå till ursprunget, 
det bor mer än 85 miljoner människor runt 
Östersjön. I dag har vi en överproduktion av 
livsmedel i Europa. Men vi får inte glömma 
hur det såg ut för femtio år sedan, då var det 
ont om mat på många håll i regionen. 

Övergödningen har både en positiv och 
en negativ sida. För hundra år sedan var 
Östersjön näringsfattig och innehöll litet 
fisk, så mängden fisk har ökat. 

− Östersjön ska vara litet fet och välgödd 
men inte överfet, lägger han till.

Mare är snart är inne på sitt sista år och 
nu hoppas Fredrik Wulff att Nest kan dri-
vas vidare. 

− Flera organisationer i Östersjöregionen 
är intresserade att ta över, men tyvärr inte 
någon i Sverige. Det är synd om Nest för-
svinner härifrån, men jag hoppas fort-
farande att det går att lösa. Stockholms 
Marina Forskningscentrum här vid univer-
sitetet skulle kunna vara en möjlig organi-
sation. n

TexT: caLLe arvidson 
FoTo: orasis FoTo/MÅ ocH Fredrik WuLFF 
saTeLL iTbiLden är bearbeTad av MaTi HaHru
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[ Ledande forskning: Klimat- och miljöforskning ]

Kvällslugn vid Huvudskär i Stockholms 
skärgård.

Övergödning
Närsalterna kväve och fosfor är 
naturliga beståndsdelar i havet, och 
blir ett problem först när de ökar så 
mycket att livsbetingelserna änd-
ras. Det kan leda till algblomningar, 
minskat siktdjup och döda bottnar, 
men även till att fiskmängderna ökar. 

I Sverige har fokus länge legat på att 
få ner kväveutsläppen. Nyligen blev 
dock betydelsen av kväveutsläpp 
ifrågasatt av en internationell fors-
kargrupp som betonar vikten av att 
få ner utsläppen av fosfor.

Halv miljard till forskning
I början av november offentlig-
gjordes finansmannen Björn Carl-
sons donation av en halv miljard 
kronor för att stödja forskning som 
kan rädda Östersjön. Forsknings-
innehållet kommer att bestämmas 
av den vetenskapliga styrgrupp som 
ska tillsättas. Den kommer att ledas 
av professor Erik Bonsdorff vid Åbo 
akademi, som också är verksam 
inom Mare. 

Stiftelsen ska stödja tvärvetenskap-
liga projekt och nyskapande forsk-
ning kring Östersjön. Man vill också 
uppmuntra unga forskare att ägna 
sig åt Östersjön. 

− Det finns en verklig chans att den 
här donationen kommer att leda till 
förbättringar för Östersjön. Det är 
ovanligt med donationer på den här 
nivån till vetenskapssamhället, i USA 
förekommer det men Sverige har inte 
haft den här kulturen, säger pro-
fessor Henning Rodhe, ordförande 
i Vetenskapsakademiens miljökom-
mitté och styrelseledamot i Björn 
Carlsons Östersjöstiftelse.
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I år är det 100 år sedan Albert Einstein 
publicerade tre revolutionerande arbeten 
inom fysiken − den speciella relativitetsteo-
rin, den fotoelektriska effekten och en arti-
kel om brownsk rörelse. För att hedra Ein-
stein och hans bedrift år 1905 har Förenta 
nationerna förklarat 2005 som Fysikens år. 
Även i Sverige och Stockholm har Fysikens 
år uppmärksammats. Vid AlbaNova har 
fysikerna och astronomerna ordnat flera 
aktiviteter. 

Den 11 september var det dags för ”Fysik 
i Kungsträdgården” i samarbete med Nobel-
muséet. Här bjöds på experiment och före-
drag inom bland annat astronomi, kosmisk 
strålning och medicinsk fysik. Besökarna 
fick också veta mer om fysik i vardagen, det 
mesta med anknytning till Einsteins arbe-
ten. 

− Det här var det bästa vi gjort. Vi har 
redan bestämt att ordna ett evenemang i 
Kungsträdgården nästa år också, säger pro-
fessor Per-Olof Hulth som gladde sig åt 
många besökare och fint väder den 11 sep-

Ett år i fysikens tecken
tember. Dessutom blev det flera tv-inslag 
från evenemanget. 

Ett par veckor senare var det dags för 
Öppet hus på AlbaNova. Hit kom också 
många intresserade som kunde lyssna till 
vetenskapliga föredrag och ta del av fors-
kargruppernas aktiviteter. 

Forskarna vid AlbaNova har en tradi-
tion av att informera allmänhet, skolelever 
och lärare om sin forskning. I samband med 
Lärardagarna under höstlovet ordnas fort-
utbildning för fysiklärare, och så gjordes 
även i år (se artikel nedan). De öppna före-
läsningarna hör också till de aktiviteter som 
återkommer årligen. Dels finns de som vän-
der sig till en bredare allmänhet som gått 
fyra måndagskvällar under hösten, dels de 
som riktar in sig på skolelever.

För grundskolans och gymnasiets lärare 
och elever går det dessutom att besöka 
Vetenskapens hus vid AlbaNova. I labora-
torierna som finns här leder studenter och 
doktorander laborationer i astronomi, bio-
teknik och fysik. Lärarna vid AlbaNova 

erbjuder sig även att hjälpa till att handleda 
gymnasieelever. Ett annat exempel på det 
arbete som bedrivs för att få fler att börja 
studera fysik och astronomi är de fysik-
dagar för gymnasister som brukar ordnas 
inför starten av höstterminen. n

TexT: Per Larsson
FoTo: orasis FoTo/MÅ

När det är höstlov i skolorna sätter sig 
många lärare i skolbänken, bland annat vid 
Stockholms universitet. För sjätte gången 
erbjöd universitetet i år en samordnad fort-
bildningssatsning riktad till lärare vid gym-
nasier, folkhögskolor och grundskolor. I år 
erbjöds kompetensutveckling inom områ-
dena språk, fysik, religion samt geografi 
och naturkunskap. Flest deltagare, cirka 
100, hade språkdagen. Programmet om reli-
gion lockade runt 75 lärare, och cirka 25 
lärare lärde sig mer om geografi och natur-
kunskap.

Det femtiotal fysiklärare som hade sam-
lats på AlbaNova fick bland annat höra 
hur det är att doktorera vid Fysikum och 
om ”Fysik och mystik”. På kvällen blev det 
mingel på Nobelmuseet. Den som kände sig 
manad kunde sedan lära sig mer om fysik 
på Kungliga Vetenskapsakademien dagen 

Stort intresse för lärardagarna
därpå. Här talade också flera forskare från 
Stockholms universitet, bland annat om 
astropartikelfysik.

På Fysikum träffade SU-Nytt Sven Wern-
berg, lärare vid Åsö komvux.

– Jag brukar gå hit och lyssna på föreläs-
ningarna. Det är ett fantastiskt fint utbud. 
När vardagen blir för tung på skolan får jag 
inspiration av att komma hit och höra om 
det nya inom forskningen.

Han brukar även ta med sina elever på 
de föreläsningar som anordnas under året 
och till Vetenskapens hus. Där går det att 
göra de experiment som det inte finns möj-
lighet att göra på skolan, berättar han (se 
även artikel ovan).

Anita Kruckenberg, en av arrangörerna 
bakom kompetensutvecklingsdagarna, gläds 
över att intresset var så stort i år, och speciellt 
över att man även lyckats locka lärare från 

[ Samverkan ]

skolor utanför Stockholms län. Till exem-
pel deltog många lärare från Nyköping. Hon 
berättar också att flera lärare har uttryckt 
sin glädje över att få komma till universitetet 
och få sig en del nya kunskaper till livs. n

TexT: Per Larsson

Fysikerna lockade många intresserade till
Kungsträdgården en söndag i september.

Fortbildning om miljö
Flera institutioner och enheter inom 
universitetet ger fortbildning för 
lärare. Den 25 november anord-
nade till exempel Centrum för tvär-
vetenskaplig miljöforskning (CTM) 
en utbildningsdag utifrån boken 
Världens eko. Frågor om miljö och 
utveckling stod på dagordningen.



vi fi nns där du är!

avhandlingar, kompendier, visitkort, 
brevpapper, kuvert, affi scher, 
posters, roll ups, layout, m.m.

www.us-ab.com

Universitetsvägen 10B Hus B, Plan 2
08-16 32 14

Drottning Kristinas väg 53B
08-790 74 00

Isafjordsgatan 21
08-790 40 48

Nanna Svartz väg 4
08-524 864 11

Ditt akademiska tryckeri

ANNONS



1�

Utredning om  
Lärarhögskolan går vidare
Studiebesök är en viktig del när Stockholms universitet 
och Lärarhögskolan utreder förutsättningarna för en 
ny utbildningsvetenskaplig fakultet. 

Isomras tillsattes Reginagruppen av Stock-
holms universitet och Lärarhögskolan. 
Gruppen leds av Lärarhögskolans prorek-
tor Birgitta Sandström. Där ingår även uni-
versitetets prorektor Lena Gerholm, för-
valtningscheferna, studentrepresentanter 
och två särskilda utredare. Gruppen ska 
utreda förutsättningarna för samgående 
mellan lärosätena i syfte att bilda en utbild-
nings-vetenskaplig fakultet. Till Regina-
gruppen är fyra undergrupper knutna som 
studerar hur utbildning, forskning, biblio-
tekstjänster och förvaltningsorganisation 
skulle påverkas. 

Under hösten har gruppen gjort studie-
besök för att se hur man på olika orter 
integrerat lärarutbildningen i lärosätets 
verksamhet. Hittills har besök gjorts i 
Umeå, Göteborg, Köpenhamn, Vasa och 
Malmö. Det ska även bli besök i Oslo och 
Trondheim.

Vid besöken har Reginagruppen ställt 
frågor bland annat kring hur lärosätena 
löst relationen mellan ämnesstudier, peda-
gogik och didaktik samt hur verksamhe-
ten är organiserad i förhållande till resten 
av fakulteten.

Varken Birgitta Sandström eller Lena 
Gerholm vill i det här skedet låsa sig för en 
viss lösning eller lyfta fram ett av lärosätena 
som en modell för Stockholm att ta efter. 
Däremot kan de bidra med allmänna reflek-
tioner från studiebesöken.

Birgitta lyfter fram att organiserandet 
av utbildningsvetenskap och utförande av 
lärarutbildning är väldigt kultur- och kon-
textberoende. 

− Det som är en bra lösning på ett ställe är 
omöjligt på ett annat. För Stockholm måste 
vi hitta en egen modell som passar oss.

Birgitta understryker att Lärarhögskolan 
i Stockholm är unik då den bedrivit lärar-
utbildning som enskild högskola i femtio år. 

− Det är förknippat med att medarbetarna 
har en stark institutionell tillhörighet. 

Det viktigaste är kanske inte att hitta en 
modell som ser organisatoriskt bra ut på 
papperet, fortsätter hon. 

−  I stället handlar det om att finna former 
som gynnar kreativa miljöer där människor 
som vill framåt kommer samman.

För att få en uppfattning om var dessa krea-
tiva miljöer uppkommer krävs att man stude-
rar dem på plats, lägger Birgitta till.

Av de lärosäten som besökts är Göteborgs 
universitet mest likt i storlek. 

− Göteborg visar på utbildningsveten-
skapens fakultetsövergripande funktion 
och därmed svårigheten att helt passa in 
i en traditionell organisation, säger Lena 
Gerholm. 

När lärarutbildningen blev en del av uni-
versitetet bildades en egen fakultet som inte 
integrerats i hela universitetets verksamhet. 
Där finns även vissa problem med styrfunk-
tionen. 

Lena Gerholm berättar att Reginagruppen 
nu arbetar enligt flera spår. Ett är att bilda 
en helt ny fakultet med Lärarhögskolan och 
några av verksamheterna vid Stockholms 
universitet. Ett annat är att bilda en utbild-
ningsvetenskaplig-humanistisk fakultet
genom samgående med Humanistiska 
fakulteten.

Alla dörrar öppna
− Jag kan se fördelar med att Lärarhögskolan 
blir en del av en befintlig fakultet. Det kan 
vitalisera fakulteten och få till ett intressant 
kreativt möte mellan olika ämnen, säger 
Lena.

Men hon lägger till att det även ställer 
krav på en översyn av vilka ämnen som kan 
behöva tillföras fakulteten och vilka som då 
behöver lämna andra fakulteter.

− Det är viktigt att vi tidigt sätter oss in 
i och förstår innebörden av olika förslag i 
form av resursfördelning och påfrestningar 
på organisationen.

Någon speciell lösning vill inte Regina-
gruppen låsa sig vid ännu. Först i slutet av 
februari presenteras ett förslag som ska ut 
på remiss. 

Vi håller alla dörrar öppna, säger Lena 
Gerholm. Hon påpekar samtidigt att, oav-
sett vad förslaget blir, är det här är en fråga 
som påverkar hela Stockholms universitet. 

Nu pågår sammanställningen av syn-
punkter från studiebesöken och arbetsgrup-
perna. En dialog förs även med de fackliga 
företrädarna. I januari gör Reginagruppen 
en avstämning med styrelseordförandena. I 
början av sommaren läggs ett beslutsförslag 
fram för styrelserna. Säger de då ja till att 
bilda en ny fakultet lär det kunna ske först i 
januari 2008 eftersom riksdagsbeslut krävs 
för en så stor förändring. n

TexT: Per Larsson
FoTo: orasis FoTo/MÅ

[ Arbetsplats ]

Reginagruppen samlad. Här även med 
lärosätenas rektorer, Eskil Franck och 
Kåre Bremer (till höger).
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Vid sitt möte den 2 december beslutade 
universitetsstyrelsen om verksamhetspla-
nen för 2006. 

− Det är viktigt att ledningen har klara 
mål och visioner för universitetet. Inte 
minst för att vägleda fakulteterna och insti-
tutionerna i deras arbete, säger rektor Kåre 
Bremer.

Martin Melkersson, chef för Planerings-
enheten har koordinerat arbetet. Han tror 
att en universitetsgemensam verksamhets-
plan kan underlätta för prefekter och andra 
chefer när de ska prioritera bland de styr-
signaler de får från olika håll. Martin beto-
nar samtidigt att den nya verksamhetspla-
nen och den långsiktiga planen, som utar-
betas under 2006, i stor utsträckning byg-
ger på grundläggande värderingar och mål i 
befintliga dokument, till exempel universite-
tets måldokument och handlingsprogram. 

Nu samordnas dessa bättre och görs mer 
lättillgängliga samtidigt som målen och 
visionerna för verksamheten blir tydligare. 
Universitetsledningen räknar även med att 
möjligheterna till uppföljning av mål och 
strategier ska bli bättre. Från och med nästa 
år ska dessutom beslutet om den årliga verk-
samhetsplanen samordnas med universitets-
styrelsens budgetbeslut, så att mål och eko-
nomiska resurser för att nå dem fördelas till 
fakultetsnämnderna samtidigt.

Till grund för planeringsarbetet ska ligga 
en långsiktigt plan på cirka fem år. Den tas 
fram nästa år och ska innehålla såväl över-
gripande mål som delmål inom fem huvud-
områden. Dessa är utbildning, forskning, 
samverkan, studenter och medarbetare 
samt ekonomi och infrastruktur. De fem 
områdena går även igen i de ettåriga verk-
samhetsplanerna. 

I inledningen av verksamhetsplanen för 
2006 står att utbildning och forskning vid 
flertalet av Stockholms universitets insti-
tutioner och enheter senast till år 2015 ska 
inta en nationellt ledande och internationellt 
framstående ställning. 

Plan för att utveckla verksamheten
Nu ska visionerna och målen för verksamheten vid 
Stockholms universitet bli tydligare och mer lätt-
överskådliga. Det är tankarna bakom den verksam-
hetsplanering som inletts under hösten. 

Inom fem huvudområden finns övergri-
pande mål som delas upp i delmål. Under 
varje delmål finns nyckeltal som kan använ-
das för utvärdering. Här finns även exempel 
på åtgärder. Ansvaret för att delmålen upp-
nås ligger hos prefekter och dekaner.

Verksamhetsplanen innehåller även olika 
kvalitetsindikatorer för uppföljningen. 
Vissa är årliga som andelen disputerade 
lärare och intäkter från uppdragsforskning 
medan andra ska användas för flerårsinter-
vall. En sådan är enkäter om hur nöjda stu-
denterna anser sig vara. Avslutningsvis finns 
även ett antal indikatorer för uppföljning av 
ekonomi och verksamhet. 

Studentkåren positiv
Studentkårens ordförande Lotta Karlsmark 
ser positivt på dokumentet. 

− Den nya verksamhetsplanen har tydliga 
mål som förhoppningsvis underlättar upp-
följningen. Det är också bra att universite-
tet satsar på breddad rekrytering i planen för 
2006. Men i den långsiktiga planen måste 
det kvalitativa jämställdhetsarbetet tas med. 
De kvalitativa målen i stort i planen måste 
också utvecklas.

Kjell Ehrnstén som är ordförande i fack-
förbundet ST vid Stockholms universitet 
håller med om att det är bra att samord-
ningen och uppföljningen av verksamhets-
planeringen förbättras. 

− Däremot saknar vi viktiga mål om jäm-
ställdhet, delaktighet, kompetensutveckling 
och arbetsmiljö i dokumentet.

Han skulle gärna se en mer utförlig pro-
gramförklaring där det finns mer beskri-
vande text, i kombination med de målpunk-
ter som nu satts upp. n

TexT: Per Larsson

u www.su.se/anstalld

Prioriterade mål 200�
Utbildning: 
– Utbildningen vid ska reformeras i enlighet  
 med Bolognamodellen.

Delmål: 
– Kurser och program som ska ges läsåret
 2007/2008 ska nivåplaceras till grund- 
 nivå eller avance rad nivå.
– Fullständiga kurs- och utbildningsplaner
 inklusive lärandemål för alla kurser och  
 program ska utformas.

Forskning: 
– Forskningen vid flertalet av universitetets  
 institutioner och enheter ska inta en inter 
 nationellt framstående ställning. 

Delmål:  
– Andelen vetenskapliga publikationer i 
 internationella tidskrifter och antologier
 utgivna på internationella förlag ska öka.
– Andelen vetenskapliga monografier, 
 inklusive doktorsavhandlingar, på andra  
 språk än svenska ska öka.

Samverkan & samarbete: 
– Utbildningen ska i ökande utsträckning
 befrämja studenternas individuella   
 utveckling och möjligheter att bidra till  
 samhällets utveckling. 

Delmål: 
– Studenternas möjligheter att etablera sig
 på arbetsmarknaden ska förbättras.
– Studenterna ska ges tillfälle till fler
 externa praktikplatser och examensjobb.

Studenter och anställda: 
– Alla anställda och studenter ska behand-
 las lika och bemötas med tolerans och 
 respekt oavsett ålder, könstillhörighet,  
 etnisk tillhörighet, trosuppfattning, 
 sexuell läggning eller funktionshinder. 

Delmål: 
– Kunskaperna och kännedomen om 
 jämlikhetsarbetet och jämlikhetsfrågor 
 ska förbättras.
– Mångfalden bland nyrekryterade studen-
 ter ska öka.

Ekonomi och infrastruktur: 
– Universitetet ska sträva efter att öka  
 intäkterna från externa källor.

Delmål: 
– Bidragsintäkterna för forskning ska öka.
– Intäkterna av forskningsmedel från EU  
 ska öka.
– Intäkterna från uppdragsutbildning sk öka.
– Intäkterna från fundraising (donationer  
 mm) ska öka.

[ Arbetsplats ]
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Vid årsskiftet läggs två av universitetets 
gemensamma råd ner, Kvalitetsrådet och 
IKT-strategiska rådet. De ersätts i stället av 
nya centralt placerade organ. Genom att 
flytta ansvaret för dessa universitetsöver-
gripande frågor högre upp i organisationen 
hoppas universitetsledningen på att stärka 
arbetet och att öka handlingskraften.

För kvalitetsfrågor inrättas en perma-
nent grupp med prorektor Lena Gerholm 
som ordförande. Där ingår även represen-
tanter från de fyra fakulteterna och stu-
dentkåren. Om behov uppstår kan gruppen 
också knyta tillfälliga arbetsgrupper till sig. 
Kanslifunktionen för den nya gruppen ska 
ligga vid Ledningskansliet. 

Lena Gerholm säger att det finns två 
huvudsakliga skäl till att Kvalitetsrådet 

Nya funktioner för  
IT- och kvalitetsfrågor

läggs ned. Det ena är att universitetet hit-
tills inte haft ett bra system för att redovisa 
sitt kvalitetsarbete. 

Det andra är den omsvängning som pågår 
inom synen på kvalitetsarbete. Nu räcker 
det inte att vara bra på kvalitetsfrågor utan 
man måste även vara duktig på att redovisa 
det arbete som förekommer. 

Hon betonar att universitetets kvalitets-
arbete i sig redan är bra. Men vid flera till-
fällen har Stockholms universitet fått dåliga 
resultat i utvärderingar av Högskoleverket. 
Lena Gerholm säger att det till stor del beror 
på att det inte funnits en bra organisation för 
att redovisa kvalitetsarbetet. 

− För att få en bättre överblick, samord-
ning och redovisning av kvalitetsarbetet bör 
det ligga samlat på central nivå. 

Med den nya modellen för verksamhets-
planering (se sid 17) blir det även naturligt 
att knyta ihop det med kvalitetsarbetet. Men 
samtidigt betonar hon att kvalitetsarbetet 
främst ska ske ute på institutionerna.

Inom IKT-strategiska rådet har det fun-
nits ett missnöje med att det inte fått gehör 
för sina synpunkter. Genom att lägga ansva-
ret för de IT-strategiska frågorna på ett nytt 
centralt organ räknar universitetsledningen 
med att handlingskraften ökar i dessa frå-
gor. Även det organet leds av prorektor och 
har representanter från fakulteterna och 
studentkåren. Kanslifunktionen hamnar 
hos Sektionen för IT och media. n

TexT: Per Larsson
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I början av januari får Manne Siegbahn-
byggnaden (nedan) nya hyresgäster. Insti-
tutionen för litteraturvetenskap och idéhis-
toria lämnar då sina lokaler i Södra huset. 
De får sällskap av universitetets teater-
vetare som nu hamnar närmare sina kolle-
gor inom Institutionen för musik- och tea-
tervetenskap; musikvetarna har sina loka-
ler på övervåningen till Fakultetsklubben i 
Manne Siegbahnvillan. 

− Det här blir en form av estetiskt cen-
trum, säger Willmar Sauter, professor i tea-
tervetenskap. Undervisningen vid de två 

institutionerna kommer dock främst att ske 
i lärosalar i Geovetenskapens hus.

De anställda vid Manne Siegbahnlabora-
toriet har lämnat delar av byggnaden där 
de humanistiska institutionerna nu flyt-
tar in. Steget för dem har dock inte varit 
långt, de flyttar till grannbyggnaden i 
Siegbahnkomplexet där tidigare Byggnads-
planeringen och Internrevisionen satt. Des-
sa har i sin tur flyttat till Skära villan intill 
Bloms hus. n

TexT: Per Larsson

Förslag om 
lärarundantaget 
Utredningen kring de rättsliga konse-
kvenserna av ett avskaffande av det så 
kallade lärarundantaget i lagen om rät-
ten till arbetstagares uppfinningar har 
nu presenterats. Utredaren Marianne 
Levin, professor i civilrätt vid Stockholms 
universitet, kommer med två alternativa 
förslag. 

I det första alternativet behåller forska-
ren upphovsrätten för sin upptäckt. 
Men utredaren föreslår samtidigt en  
skyldighet för lärare och andra arbets-
tagare med forskningsuppgifter att 
anmäla patenterbara uppfinningar till 
respektive högskola. I det andra alter-
nativet ges högskolan en exklusiv rätt 
att förvärva rättigheterna till en anmäld 
patenterbar uppfinning. Utredningen 
föreslår även skärpningar i sekretess-
lagstiftningen.

u www.regeringen.se/sb/d/5229/a/53408

Esteter flyttar samman
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Regeringens satsning på nya grund-
utbildningsplatser och de så kallade kvali-
tetspengarna gör att det nu finns drygt 100 
miljoner kronor mer att förfoga över till 
utbildning vid Stockholms universitet under 
2006. Budgetbeslutet i början av november 
innebar att medlen för de nya utbildnings-
platserna fördelades mellan fakulteterna. 
I budgetbeslutet avsattes även ett särskilt 
belopp som ska användas för Bolognaarbe-
tet under 2006. Det är de medel för kva-
litetsförstärkning av grundutbildningen 
som tilldelats universitetet som används för 
detta. Dessutom är ytterligare anslag att 
vänta från staten till den högre praktiska 
förvaltningsutbildning som Statsvetenskap-

Extra pengar till utbildning i budgeten
liga institutionen anordnar för akademiker 
med invandrarbakgrund. De statliga ansla-
gen till både grundutbildning samt forsk-
ning och forskarutbildning räknas också 
upp med 2,1 procent, eller sammanlagt 
ungefär 40 miljoner kronor, genom så kall-
lad pris- och löneomräkning. 

− De nya platserna är välkomna, säger 
biträdande förvaltningschef Ingemar 
Larsson som varit med om att förbereda 
budgetbeslutet. Universitetet har länge 
påpekat för statsmakterna att efterfrågan på 
universitetsutbildning är stor i regionen och 
att det är otillfredsställande att så många 
sökande måste avvisas. Antalet utbildnings-
platser kommer att öka med närmare 2 000 

om vi ska tjäna ihop till det ökade anslaget 
för grundutbildningen. Balansen mellan till-
gång och efterfrågan på utbildningsplatser i 
regionen kommer att bli betydligt bättre.

I budgeten finns en del belopp avsatta 
för nya universitetsövergripande kostna-
der. Störst är summan som avsätts för det 
nya antagningssystemet, totalt över 6 mil-
joner kronor för 2006. Engångsbelopp ges 
även till kommersialisering, flytten av multi-
mediautbildningen till Frescati och fortsatt 
utveckling av universitetets webbplats. n

TexT: Per Larsson
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Vanligt med skuggdoktorander
Efter det att studentkårens undersökning 
Doktorandpulsen år 2003 visat på brister 
i forskarutbildningen fick Kvalitetsrådet i 
uppdrag att följa upp resultaten. En enkät- 
och intervjuundersökning har gjorts med 
forskarutbildningsansvariga, och nu finns 
rapporten Spegel eller eko? En under-
sökning av villkoren för doktorander vid 
Stockholms universitet.

− Det viktigaste som har kommit fram 
med undersökningen är att bilden av dokto-

randernas villkor tycks bli densamma vare 
sig man frågar utbildningsansvariga eller 
doktorander, säger studentkårens dokto-
randombud Fredrik Charpentier Ljungqvist, 
som också har skrivit och sammanställt  
rapporten.

Undersökningen fokuserar på fyra områ-
den; antagning, urval och finansiering, 
genomströmning och avbrott, handledning 
och slutligen fysisk arbetsmiljö. Resultaten 
visar bland annat att praxis för antagning 

och urval varierar, vilket ger varierande rätts-
säkerhet för de sökande. Genomströmningen 
är fortfarande låg, även om den har ökat. 
Det verkar också som att antingen blir alla 
eller inga forskarstuderande färdiga i tid vid 
en institution.  

Resultaten från enkäten tyder också på 
att skuggdoktorander i någon form är van-
ligt förekommande. Elva av de sexton insti-
tutioner som svarade uppgav till exempel att 
minst en student vid senaste antagningen 
haft poäng som kunnat tillgodoräknas i 
forskarutbildningen.

− Anmärkningsvärt är att åtminstone 
en institution tycks ha institutionaliserat 
användandet av skuggdoktorander, och 
ser det som en sorts prövotid för att få veta 
om personen verkligen passar för forskar-
utbildningen, säger Fredrik Charpentier 
Ljungqvist. Det förfarandet är förstås inte 
acceptabelt.

Undersökningen överlämnades till uni- 
versitetsstyrelsen den 28 november. Univer-
sitetets ledning får nu ta ställning till vad 
som blir nästa steg. n

TexT: Maria ibsén
FoTo: orasis FoTo/MÅ

u www.sus.su.se/pdfs/dok_ 
spegelellereko.pdf 

Genomströmningshastigheten på väg till 
den efterlängtade spikningen av avhand-
lingen är fortfarande låg vid flera institu-
tioner.
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I korthet:
Ulf Olsson har befordrats till professor i 
litteraturvetenskap. 

Anna Maria Forssberg, Historiska 
institutionen, har tilldelats Vasamuseets 
vänners pris på 35 000 för avhandlingen 
Att hålla folket på gott humör – om infor-
mationsspridning, krigspropaganda och 
mobilisering under 1600-talet i Sverige. 

Philip Shaw har befordrats till professor 
i engelska med språkvetenskaplig inrikt-
ning.

Malin Grundberg, Historiska institu-
tionen, har tilldelats Livrustkammarens 
vänners stipendium på 20 000 kronor 
för sin avhandling Ceremoniernas makt 
– maktöverföring och genus i Vasatidens 
kungliga ceremonier.

David Fisher har befordrats till professor i 
internationell rätt.

Astrid Gräslund har utsetts till prefekt 
för Institutionen för biokemi och biofy-
sik. Gunnar von Heijne har utsetts till 
ny ställföreträdande prefekt vid samma 
institution.

Ann-Charlotte Ståhlberg har befordrats 
till professor i socialt arbete med inrikt-
ning mot samhällsekonomi med socialpo-
litik, särskilt socialförsäkring.

Anna-Malin Karlsson, lektor vid Institu-
tionen för nordiska språk, har av Veten-
skapsrådets ämnesråd för humaniora och 
samhällsvetenskap fått en fyraårig anställ-
ning som forskarassistent för att arbeta 
med projektet Grammatiska metaforer i 
svenskan.

Siegfried Lienhard, professor emeritus i 
indologi, har tilldelats Österrikiska heders-
korset för vetenskap och konst, 1:a klass 
(Österreichisches Ehrenkreuz für Wissen-
schaft und Kunst, 1.Klasse).

Inga-Lill Hultin är ny administrativ chef 
på Högskoleverket. Tidigare har hon 
bland annat varit administrativ chef vid 
AlbaNova och Fysikum samt biträdande 
ekonomichef vid Stockholms universitet.

Johan Ström, professor vid Institutionen 
för tillämpad miljövetenskap (ITM), har 
utsetts till årets aerosologist i samband 
med Nordiska Sällskapet för Aerosol-
forsknings årliga konferens. 

Pia Simper-Allen, doktorand i tecken-
språk vid Institutionen för lingvistik, har 

fått Stiftelsen P Schönströms stipendium, 
för studerande döv ungdom. Hennes 
avhandling inriktar sig på döva barns teck-
enspråk.

Georgia Destouni, professor i hydro-
logi, är en av ledamöterna i Kungliga 
Vetenskapsakademiens tvärvetenskapliga 
energiutskott som ska studera hur vi kan 
undvika en kommande oljekris.

Inger Wistedt, professor i pedagogik vid 
Stockholms universitet och gästprofessor 
vid Växjö universitet, har omvalts till ord-
förande för Sveriges Professorers Förening.

Natalia Issaeva, Institutionen för genetik 
mikrobiologi och toxikologi, har av Can-
cerfonden tilldelats en post doctjänst med 
inriktning på bröstcancer.

Torbjörn Järvi har anställts som gäst-
professor i laxfiskars etologi, ekologi och 
evolution. 

I media:
Mikael Holmqvist, docent vid Företags-
ekonomiska institutionen, har i flera tid-
ningar uppmärksammats för en studie av 
statliga Samhall. Han har kommit fram till 
att Samhall misslyckas att nå målet att de 
anställda ska rehabiliteras. I stället socia-
liseras de anställda in i rollen som arbets-
handikappade.

Lars Calmfors, professor i nationaleko-
nomi, föreslår i en rapport att EU-länder-
nas regeringar ska släppa ifrån sig mycket 
av sin nuvarande makt över finanspoliti-
ken. Syftet är att hejda försvagningen av de 
offentliga finanserna, som i många fall har 
lett till stora och varaktiga underskott.

Prestigepris till cancerforskare
Docent Thomas Helleday vid Institutionen 
för genetik, mikrobiologi och toxikologi 
har tilldelats årets Eppendorf Young Euro-
pean Investigator Award. Han får priset 
för sin banbrytande upptäckt av en ny 
behandlingsmetod mot ärftlig bröstcancer. 
Priset på 15 000 euro ges till en enastående 

europeiskt forskare som är 35 år eller 
yngre inom det biomedicinska området 
och annonseras i samarbete med tidskrif-
ten Nature.

– Det är glädjande att man på detta sätt 
uppmärksammar den revolution som can-
cerforskningen genomgår just nu, säger 
Thomas Helleday. 

Teamledare för informatörer
Christina Tovoté, universitetsbibliotekets 
pedagogiska utvecklare, blev utsedd till 
europeisk teamledare 
för ett expertmöte 
om Information 
Literacy (informa-
tionskompetens) som 
pågick i Alexandria. 
Mötet arrangerades 
av UNESCO, IFLA 
(International Federation of Library Asso-
ciations) och NFIL (The National Forum 
on Information Literacy i USA).

Anslag från  
Riksbankens Jubileumsfond
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har 
beslutat om nya anslag till forskningspro-
jekt inom humanistisk och samhällsveten-
skaplig forskning. Bland de projekt som 
får anslag finns tre vid Stockholms univer-
sitet: Tony Fang vid Företagsekonomiska 
institutionen (se nedan), Anders Stenberg 
vid Institutet för social forskning (SOFI) 
får pengar för en utvärdering av komvux 
och Tomas Björn vid Konstvetenskapliga 
institutionen får anslag för att studera 
”bilden av Orienten”.

Expert på affärer med Kina
Tony Fang, universitetslektor vid Före-
tagsekonomiska institutionen, är aktuell 
på flera sätt. Han har nyligen fått anslag 
från Riksbankens 
Jubileumsfond för 
forskningsprojektet 
Sourcing in the 
”United States of 
China”. Han är 
redaktör och medför-
fattare till boken Att 
göra affärer i dagens Kina som kommit 
ut under hösten. Och till jul åker han till 
Fudan University i Shanghai för att hålla 
workshops om nordisk affärskultur och 
management för kinesiska anställda i 
nordiska företag. 

[ Namn och nytt ]
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Projekt för att  
motverka snedrekrytering
Stockholms universitet för alla är namnet 
på ett nytt projekt för att öka andelen stu-
denter från studieovana hem. Projektet är 
ett gemensamt initiativ från Stockholms 
universitet och Stockholms universitets 
studentkår och vänder sig till högstadie-
elever vid skolor i Stockholmsområdet med 
en låg övergång till gymnasiet. De utvalda 
skolorna kommer att erbjudas studiebesök 
på universitetet och då informeras om uni-
versitetsstudier.

– Det här projektet är ett bevis på att 
universitetet börjar ta frågan om breddad 
rekrytering på allvar, säger studentkårens 
ordförande Lotta Karlsmark i ett press-
meddelande.

Stockholms universitets studentkår har 
tidigare drivit det prisbelönta projektet 
Rekrytering och mångfald som fick stöd 
från bland annat Stockholms stad. Det nya 
projektet pågår i tre år med start i januari 
2006.

Doktorander besökte Frankrike
Under hösten ordnade franska doktorand-
seminariet en seminarievecka i franska 
Albi. Så gott som samtliga handledare, 
forskare och forskarstuderande i franska 
med anknytning till Institutionen för fran-
ska, italienska och klassiska språk deltog. 
De 32 deltagarna fick träffa olika experter 
samt presenterade och diskuterade texter 
med varandra. Dessutom var det en del 
kulturella inslag.

Ingen EQUIS-ackreditering
Den internationella organisationen 
European Foundation for Management 
Development, EFMD, kvalitetsgran-
skar och utfärdar EQUIS ackreditering 
för utbildningskvalitet, internationali-
sering och företagssamverkan. EFMD 
beslöt i oktober att inte förnya Före-
tagsekonomiska institutionens ackre-
ditering då de ställda kraven på stärkt 
forskning och internationalisering inte 
helt uppfyllts.

Värd för matematiker
Universitetet var den 3–7 november värd 
för den internationella matematiktävlingen 
Baltic Way. Gymnasieelever från tolv län-
der runt Östersjön deltog med varsitt lag 
bestående av fem elever.

Pris till Manna-kokboken 
Kokboken Manna – en medveten kokbok 
har fått Måltidsakademiens pris för årets 
svenska måltidslitteratur i kategorin livs-
stilslitteratur. Boken är resultatet av ett 
samarbete mellan miljöforskningen och 
matkreatören Carola Magnusson. 
Hösten 2004 visades utställningen Manna 
– en annorlunda utställning om mat för 
första gången i Bergianska botaniska 
trädgården. Bakom den står bland annat 
Centrum för tvärvetenskaplig miljöforsk-
ning (CTM) vid Stockholms universitet. 
Ur utställningen föddes sedan idén till en 
kokbok. 
u www.mannautstallningen.nu 

NyA försenat
NyA, högskolornas Nya Antagningssys-
tem, blir försenat. Verket för högskoleser-
vices styrelse tog den 30 november beslut 
om att senarelägga driftssättningen av 
NyA-systemets funktionalitet för kursan-
tagning. Först till vårterminen 2007 kom-
mer systemet att kunna användas fullt ut 
till både program och kurser.
u www.nya.vhs.se

Ny enhetlig form för spikblad
Nu ska spikbladen (disputationstitelbla-
den) för avhandlingar bli mer enhetliga. 

Rektor har beslutat att endast universite-
tets märke får förekomma på spikbladet. 
Uppgifterna om disputationen kan vara 
på svenska eller engelska medan abstracts 
däremot alltid ska vara på engelska. 
Vidare har beslutats att den elektroniska 
spikningen av avhandlingarna är den offi-
ciella och obligatoriska. Det spikblad som 
följer den tryckta avhandlingen och som tra-
ditionellt anslås på universitetets officiella 
anslagstavla kompletterar den officiella och 
tas ur DiVA (Digitala Vetenskapsarkivet). 
För mer information, kontakta Margareta 
Fathli vid Universitetsbiblioteket, ankn 
2754.

Sektionen för geo-  
och miljövetenskaper invigd 
Torsdag den 20 oktober invigdes Sektionen 
för geo- och miljövetenskaper av rektor 
Kåre Bremer. Invigningen genomfördes 
för att fira att sektionen fått sin nuvarande 
omfattning, i och med att Institutionen för 
tillämpad miljövetenskap (ITM) blev sektio-
nens tredje institution. ITM var tidigare ett 
institut, men blev i januari 2005 en institu-
tion vid Stockholms universitet. I Sektionen 
för geo- och miljövetenskaper ingick sedan 
tidigare Institutionen för naturgeografi och 
kvartärgeologi samt Institutionen för geo-
logi och geokemi. 

Under eftermiddagen anordnades semi-
narier i Geovetenskapens hus om aktuell 
forskning vid de tre institutionerna. De 
handlade bland annat om luftföroreningar 
i storstäder, klimatforskning och studier av 
havsbotten i Norra ishavet. Utöver institu-
tionerna själva deltog även inbjudna gäster. 
Bland dessa fanns samarbetspartners, pen-
sionärer och hedersdoktorer. Totalt deltog 
cirka 250 personer. 

Besök av kinesisk tv
Några dagar i oktober besöktes universi-
tetet av CCTV, Chinese National Televi-
sion. Bolaget gör en tv-serie om totalt 100 
”World Class Universities”. Tv-teamet 
träffade bland annat rektor och prorektor 
(bilden) samt flera ledande forskare. Fil-
men beräknas vara klar om sex månader 
och ska sändas i Kina, Sydkorea och Tai-
wan. Tv-teamet besökte även Karolinska 
institutet, KTH, och Lunds universitet. En 
film om Uppsala universitet har tidigare 
gjorts. FoTo: ToM MoreLL

LÄS FLER NOTISER uwww.su.se/anstalld
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Kåre Bremer i bok om rektorer
Rektor på 20 sätt. Det är namnet på en intervjubok där 20 rek-
torer vid svenska lärosäten berättar om hur det är att vara rektor. 
Vilka krav ställs på den som har makt? Hur bär man sig åt för 
att leda en så komplex verksamhet som ett universitet eller en 
högskola? 

En av dem som intervjuas är Stockholms universitets rektor, 
Kåre Bremer. Här berättar Kåre Bremer bland annat om vilken 
betydelse han upptäckt att rektors ord har inom organisationen. 
Han beskriver även organisation som sin starkaste sida i ledar-
skapet.

Boken har tillkommit inom IDAS-projektet, som syftar till att 
identifiera och utveckla kvinnor som ledare i högskolesverige.

u www.idas.nu/filer/intervjuerrektor(litenb).pdf

�� miljoner i anslag från Formas
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyg-
gande har beslutat om att fördela 409 miljoner kronor till forsk-
ning för hållbar utveckling. Av dessa får forskare vid Stockholms 
universitet cirka 38 miljoner kronor. Av de 200 projekt som 
får anslag i den ordinarie utlysningen är 24 stycken knutna till 
universitetet. Birgitta Bergman, professor i växtfysiologi, får till 
exempel 3 miljoner i anslag för forskning kring gift i cyanobak-
terier.

u www.formas.se

Starthuset flyttar till 
Teknikhöjden 
Idéagentens Starthuset har bytt lokaler och flyttat in i Teknikhöj-
dens lokaler som ligger mitt emot Kräftriket. Verksamheten fort-
sätter som vanligt men ett närmare samarbete med Teknikhöjden 
kommer att inledas för att utveckla de båda verksamheterna. 
Flytten innebär bland annat att entreprenörerna i Starthuset får 
tillgång till ett större kontaktnät. 

Statistisk rådgivning
Behöver du hjälp med att analysera dina insamlade data? Eller 
med att planera en undersökning eller ett experiment? Då ska 
du kontakta Statistiska forskningsgruppen (SFG). SFG hör till 
avdelningen för matematisk statistik vid Stockholms universitets 
matematiska institution och bedriver statistisk konsultverksam-
het gentemot forskare, företag och myndigheter. 

För att anmäla intresse av konsultation, kontakta SFG: s före-
ståndare Jan-Olov Persson, ankn 4753, e-post: sfg@math.su.se 

u www.math.su.se/matstat/sfg www.butiken.su.se
universitetets egen marknadsplats

vi önskar alla våra kunder
en riktigt
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du har väl inte glömt köpa 
universitetets julkort?

Ps. vi håller öppet 
som vanligt under julen.

Lösningen på sudokun presenteras tisdag 
den 3 januari på ww.su.se/anstalld.

Paul Vaderlinds sudoku



2�

[ Upptäck ditt universitet ]

Högskoleföreningen i Stockholm bilda-
des formellt i oktober 1869, efter flera års 
politiskt och privat lobbande för en hög-
skola i huvudstaden. Samtidigt gick en 
inbjudan ut till allmänheten om att lämna 
bidrag till upprättandet av en sådan. Insam-
lingen gick till en början trögt, men efter 
några år lossnade det, och 1874 redovisas 
ett insamlat belopp om cirka en halv mil-
jon. Föreningens starke man, revisions-
sekreteraren Albert Lindhagen, förutspår 
stolt högskolans snara tillkomst. 

Stockholms högskola bildades 1877, den 
första föreläsningen hölls 1878. I de diskus-
sioner som föregick högskolan fanns starka 
krafter som ville att det nya lärosätet skulle 
söka sin förebild i till exempel Collège de 
France, en fri akademi utan examinationer, 
och som inte heller var underställd de regler 
som gällde universiteten. Man fann det dock 
praktiskt att huvudstadens högskola också 
kunde examinera statstjänstemän, och 1904 
fick högskolan sin första examensrätt. 

Tanken med Högskoleföreningen var att 
när högskolan väl kommit till och dess fram-
tid var tryggad skulle föreningen kunna upp-

lösas. Trots att staten sedan 1949 har ansvar 
för finanserna finns föreningen ännu kvar, 
nu som en intresseförening för Stockholms 
universitet.

− Dagens Högskoleförening är till för 
alla som är intresserade av universitetets 
samlade verksamhet, säger rektor emeritus 
Gustav Lindencrona (bild ovan t v), fören-
ingens ordförande. Vår uppgift är både att 
hålla traditionen levande och följa med i vad 
som händer.

Medlemmarna får bland annat SU-
Nytt hem i brevlådan, möjlighet att delta 
i vår- och höstmiddagarna samt inbjudan 
till Forskardagarna (ovan t h), som fören-
ingen var med och startade 1999. Syftet med 
dagarna var att skapa ännu en kanal för att 
föra ut aktuell forskning till allmänheten. 

Varje år delar Högskoleföreningen ut pris 
för de mest framstående vetenskapliga pre-
stationerna inom respektive fakultet. Priset 
är på 20 000 kronor och delas ut vid års-
mötet. Pristagarna har en egen program-
punkt på Forskardagarna. Ett stipendium 
på 10000 kronor delas också ut till en kan-
didat- eller magisteruppsats som behand-

lar universitetets fysiska miljö ur någon 
aspekt.

I oktober hölls en ny aktivitet för att pre-
sentera föreningen för nuvarande och före 
detta studentaktiva. Nästan femtio personer 
kom till Manne Sieghbahnvillan och trivdes 
på det första höstminglet.

− Föreningen är ett trevligt sätt att hål-
la kontakten med sitt universitet, säger 
Peter Willes, före detta övermarskalk i 
Humanistiska föreningen.

Högskoleföreningen föddes ur en strävan 
mot modernitet och förnyelse. Anledningarna 
att skapa en ny högskola var många, bland 
annat att små stater i världen borde ”söka 
sitt värn endast uti en förhöjd intelligens 
och ett ihärdigt sträfvande att omsorgsfullt 
taga vara på och tillgodogöra alla sina and-
liga krafter samt gifva dem en sådan sam-
manhållning att det genom sin inneboende 
styrka i någon mån kunna ersätta hvad som 
felas dem i mängd”. Samma tankar kan 
man höra idag inom politiken, om än något 
annorlunda uttryckta. n

TexT: Maria ibsén
FoTo: orasis FoTo/MÅ

Förening för att främja universitetet
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Med matematik som passion

Allmänheten undrar ofta varför man 
ska ägna sig åt matematik. Det är mig en 
stor glädje att svara att nej, just detta har 
ingen tillämpning, man gör det för att det 
är så vackert.

Det säger Paul Vaderlind, lektor i mate-
matik, och ler stort. Han tillägger att en 
stor del av matematiken förstås har en till-
lämpning. Själv ägnar han sig åt så kallad 
diskret matematik, vars delar till exempel 
kan användas för att planera tågtrafik och 
bygga datornätverk. Men han återkom-
mer gång på gång till de estetiska värdena 
i matematiken.

− Om det finns en fråga vill man för-
söka besvara den, oavsett om den är ”vik-
tig” eller inte, säger han. Den intellektu-
ella utmaningen är det sköna med mate-
matiken. Att betrakta en snygg lösning på 
ett problem är som att betrakta en vacker 
tavla.  

Paul föddes i Polen och fastnade för 
matematiken redan som tioåring, då han 
av en slump kom över en bok med matema-
tiska problem. Han började studera 1967, 
och kom till Sverige 1969 där han avslu-
tade sina studier vid Stockholms univer-
sitet. Sedan dess har han blivit kvar, även 
om han under kortare perioder arbetat vid 
olika utländska universitet. Sedan några år 
är han engagerad i utbildning i Afrika via 
International Science Program som drivs av 
Uppsala universitet med pengar från SIDA. 
Det är volontärt arbete som Paul gärna gör 
för att det är så ”fruktansvärt skoj”. Det 
hans studenter i till exempel Uganda och 

Kenya möjligen saknar i reella kunskaper 
tar de igen många gånger om med en okuv-
lig entusiasm.

Lite motvilligt har Paul Vaderlind också 
blivit något av en kändis som Sveriges store 
sudokukännare. Han introducerade siffer-
pusslet redan 1998 i sin bok Är detta mate-
matik? men den verkliga hysterin bröt ut i 
somras när den första sudokun dök upp i 
Svenska Dagbladet. Idag har varje tidning 
med självaktning ett eget pussel. 

− Det är inte längre en epidemi, det är 
en pandemi, säger Paul. Men det är bra, 
det skapar intresse för problemlösning och 
kanske kan det avhjälpa sifferskräck hos 
några.

Han håller i en sudokuskola i Svenska 
Dagbladet, och har konstruerat sudoku 
för det pågående svenska mästerskapet 
och leder både den svenska finalen och den 
nordiska, som ägde rum den 2 december. 
Succén för sifferpusslet tror han ligger i att 
det är ett enkelt formulerat problem som 
lätt kan anpassas till olika nivåer. Att kon-
centrerat söka efter lösningen är en sorts 
meditation, och att hitta lösningen ger en 
kick.

Vad gör då en upptagen lektor för att 
själv koppla av?

− Reser, säger Paul längtansfullt. Långt 
bort. n

TexT: Maria ibsén
FoTo: orasis FoTo/MÅ

Du kan även lösa en av  
Pauls sudokun på sidan 22.

[ Profi len: Paul Vaderlind ]
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Posttidning B

Öppna föreläsningar
Varje termin anordnas vid Stockholms uni-
versitet ett stort antal populärvetenskapliga 
föreläsningar som är öppna för allmän-
heten. På www.su.se finns en sammanställ-
ning av de öppna föreläsningarna. 

Vårens Tisdagsföreläsningar går under vin-
jetten ”Våra val”. Hur talar våra politiker? 
Hur väljer vi? Hur ser partiledarkulturen ut? 
De är några av de frågor som forskare vid 
universitetet försöker att ge svar på. Lars 
Melin, docent i nordiska språk, inleder den 
7 februari med att tala om ”Maktspråk. 
Varför vi känner oss så maktlösa när politi-
ker talar”, 18.00  i Aula Magna 

Under våren fortsätter även Nutidsakade-
mien, nu under temat ”Naturkatastrofer och 
samhällets sårbarhet”. Föreläsningsserien 
inleds den 14 februari med föredraget 
”Naturkatastrof eller kulturkatastrof? – om 
samhällets sårbarhet vid naturkatastrofer”. 

Öppna föreläsningar ges också vid exem-
pelvis Institutionen för arkeologi och anti-
kens kultur samt AlbaNova.

Känner du till öppna föreläsningar som inte 
finns med på webbsidan, tipsa SU-Redak-
tionen på info@su.se. Det går även att själv 
lägga in evenemang i kalendariet på 
www.su.se/kalendariet.




