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Sveriges första 
Marie Curieprofessor
  
Från ett varmt Miami till ett vint-
rigt Stockholm. Det blev en rejäl klimat-
omställning för Barbara Nozière när hon i 
januari tillträdde den första svenska Marie 
Curieprofessuren.

När SU-Nytt besöker henne vid Meteo-
rologiska institutionen gapar det fort-
farande litet tomt i labbet hon ska använda. 
Den specialbyggda utrustningen för studier 
av aerosoloer (små partiklar i luften) är på 
väg med båt över Atlanten. 

Men Barbara Nozière har redan klart 
för sig vad hon ska ägna sig åt i Stockholm 
de närmaste åren. Det blir forskning kring 
aerosolernas betydelse, hur de uppstår och 
utvecklas och hur de påverkar molnbild-
ningen. Dessa processer har stor betydelse 
för förståelsen av klimatsystemet samt hur 
människan påverkat klimatet och kan tän-
kas göra det i framtiden. 

Forskningen sker främst i labbmiljö och 
är i gränslandet mellan kemi och fysik. Med 
sin kompetens kan Barbara därmed fylla en 
lucka inom forskningen vid Meteorologiska 
institutionen – mellan de fältexperiment 
som görs och de matematiska klimatmodeller 
som utvecklas.

Möjligheten att tillföra värdinstitutio-
nen kunskap inom nya forskningsområden 
är centralt med Marie Curieprofessurerna. 
Men fram för allt handlar den här anslags-
formen från EU om att uppmuntra forsk-
are i världsklass att arbeta i Europa och 

att utveckla sig karriärmässigt. Varje år 
får, efter hård konkurrens, 10–15 ledande 
forskare Marie Curieprofessurer i Europa. 
Barbara Nozière och Meterologiska insti-
tutionen är först ut i Sverige.

Ett starkt engagemang från gästinstitu-
tionen är en förutsättning för att få ansla-
get. Ansökan görs gemensamt och institu-
tionen måste visa att den sökande forskaren 
kan tillföra något nytt i forskningsväg.

EU har även beviljat Barbara Nozière ett 
”International Reintegration Grant” som 
är avsett för att locka tillbaka forskare som 
arbetat på andra håll i världen att återvända 
till Europa. Det här anslaget bör göra det 
möjligt för henne att knyta doktorander till 
sig. Totalt får hon därmed drygt 5 miljoner 
kronor från EU.

Varför sökte du dig då till Stockholms 
universitet?

− Jag letade efter en institution där jag 
kan få nya perspektiv och där jag kan till-
föra nya kunskaper och då var Stockholm 
ett bra alternativ. Institutionen har även 
stött mig bra i ansökningsprocessen.

Efter att tidigare ha undervisat på fran-
ska (modersmålet), tyska och engelska får 
Barbara nu lära sig ytterligare ett under-
visningsspråk, då det är tänkt att hon även 
ska undervisa på några kurser som ges på 
svenska. ■

TEXT: PER LARSSON

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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På gång …
Naturkatastrof eller kulturkatastrof?
Nutidsakademin om samhällets sårbarhet 
14 februari, Aula Magna

Hur väljer vi?
Psykologiprofessor Henry Montgomery 
14 februari, Aula Magna

Könskvotering inom politiken
Statsvetarprofessor Drude Dahlerup
21 februari, Aula Magna

Hur sår man ett frö? 
Sportlovsaktivitet i Bergianska trädgården
27 feb – 3 mars, Edvard Andersons växthus 

Europafrågorna i svensk debatt
Statsvetare Jacob Westberg
7 mars, Aula Magna 

Krukväxternas dag 
Rådgivning om rumsväxter 
19 mars, i Edvard Andersons växthus

Se upp för krokodileoparden!
Söndagsföreläsning om antiken 
26 mars, Wallenberglaboratoriet
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Isaac Faitin går ett magisterprogram om 
hållbar utveckling, en av universitetets eng-
elskspråkiga kurser som lockar utländska 
studenter från hela världen. Han har läst 
socialvetenskap hemma i Ghana och kom-
pletterar med kunskaper om hur vi utnytt-
jar våra naturresurser. 

En viktig anledning till att han sökt sig 
till Sverige är att utbildningen är effektiv. 
I Ghana kan det ta fyra år för att få de 40 
poäng han läser in här. Bibliotek, datorsalar 
och laboratorier är också resurser som inte 
fanns på hans universitet i Kumasi. 

– Och kvaliteten på undervisningen är 
högre. Vi har duktiga lärare och fl era pro-
fessorer har föreläst på kursen. 

Isaac Faitin har tidigare läst hälsoveten-
skap i Linköping. Även om han trivs är det 
många praktiska saker han tycker fungerade 
bättre där. 

– Bostadssituationen är värre i Stockholm. 
För oss som inte känner någon är det extra 
svårt att hitta någonstans att bo. Universitetet 
är också dåligt på att informera på engelska. 
Alla skyltar på campus och många brev vi 
får är bara på svenska. 

Magisterprogrammet hos Centrum för 
tvärvetenskaplig miljöforskning har många 
studenter från Afrika. De kan komma hit 
tack vare att utbildningen är gratis. Samtidigt 

Långväga 
    studenter trivs
Utländska studenter söker sig till Stockholms universi-
tet av många olika anledningar. Möjligheten till en 
billig utbildning lockar såväl som äventyr och nya 
perspektiv. Samtidigt möter de höga levnadskostnader, 
bostadsproblem och krånglig svenska.

är det dyrt att leva här och nära omöjligt att 
hitta någon form av extrainkomst. 

− När jag studerade i Storbritannien kos-
tade utbildningen, men det var lätt att få ett 
enkelt jobb för att dryga ut inkomsterna, 
förklarar Isaac Faitin.

Mindre studentgrupper
På samma sätt resonerar Elena Borisova 
från Ryssland. Hon läser statsvetskap och 
planerar att läsa in en fi l kand här i Stock-
holm. För henne hade motsvarande utbild-

När hon berättar att utbild-
ningen inte kostar något för 
vänner hemma i Taipei blir 
många överraskade.

[ Tema: Studieor t Stockholm, Sverige ]SU-NYTT  1/2006

Innehåll 
Tema: Studieort Stockholm, Sverige
Långväga studenter trivs ...............................sid 3 

Avgifter för icke-europeiska studenter? ...........sid 4 

Hård kritik mot studentavgifter .......................sid 5 

Utbildning
Okunskap om naturvetares kompetens ............sid 6 

Kurser och program i ny databas ...................sid 6 

Gemensam satsning på masterutbildningar .....sid 7

En termin med ECTS-betyg ............................sid 7

Utbildningsministern på studiebesök ...............sid 8

Universitetet får näringslivschef .....................sid 9

Forskning
Sex forskargrupper söker Linnéstöd .............. sid 10 

Sjunde ramprogrammet börjar ta form .......... sid 11 

Membranproteiner − cellernas dörrvakter ..... sid 12 

Samverkan 
Mångmiljondonation till modevetenskap ....... sid 14

Donationer − en viktig finansieringskälla ....... sid 15 

Arbetsplats
Flyttplaner presenterade för Södra huset ....... sid 16

Meritering för kvinnliga docenter ................. sid 16

Halvtidsrapport om samgående ................... sid 17

Ny enhetlig form på avhandlingar ............... sid 18 

Namn och nytt ................................... sid 20

Insändare
Tydlighet ja, klåfingrighet nej! ..................... sid 22

Upptäck ditt universitet
Blom bakom huset ...................................... sid 23

Profilen: Barbara Nozière
Sveriges första Marie Curieprofessor ............ sid 24

ning i Ryssland kostat fl era tusen kronor per 
termin. Att hon hamnade i Stockholm beror 
på att hon har en vän som bor här. Under ett 
besök passade hon på titta på universitetet. 
Hon tyckte att det verkade bra, och intrycket 
visade sig stämma bra. Hon trivs och tycker 
att lärarna är duktiga och vänliga. 

– Men att vi måste köpa dyra kursböck-
erna kom som en överraskning, även om jag 
uppskattar att de är mer moderna än gratis-
böckerna jag fi ck hemma i Volgograd. 

För Julia Shu-Huah Wang från Taiwan är 
den kostnadsfria svenska utbildningen oin-
tressant. Hon läser en magisterkurs i soci-

Isaac Faitin och Paulina Bediako uppskat-
tar den höga kvaliteten på undervisningen 
vid Stockholms universitet.

” När hon berättar att ut-
 bildningen inte kostar något 
 för vänner hemma i Taipei 
 blir många överraskade.” 

Efter intensivt arbete i många arbetsgrupper har utredningen om 
en utbildningsvetenskaplig fakultet vid Stockholms universitet nu 
hunnit halvvägs. Konturerna av en ny organisation börjar framträda, 
en fakultet som skulle kunna rymma professionsutbildning till lärare, 
master- och forskarutbildning liksom forskning inom utbildnings-
vetenskap.

Att skapa en fakultet som ska ansvara för lärarutbildningen i 
Stockholm innebär dock inte att det ska vara en fakultet uteslutande 
för skola och lärarutbildning. Här kan rymmas varierande verksam-
heter som på något sätt är relaterade till forskning och undervisn-
ing om bildning, kommunikation, socialisation. Genom att samla 
kompetenser från Lärarhögskolan och Stockholms universitet fi nns 
möjligheter att skapa starka konstellationer av forskare som kan bli 
slagkraftiga inom ett brett utbildningsvetenskapligt fält.  Detta är ett 
nytt och växande forskningsområde inom den humanistiska-
samhällsvetenskapliga sfären. 

I vårt informationssamhälle där allt fl er människor ägnar sig åt 
bildning och kommunikation i allehanda former fi nns det många 
frågor som söker sina svar. Det är därför viktigt att utbildningsveten-
skap förstås i en mycket vid mening. Forskning om lärarprofessionen 
och skolan är en del av detta fält. Därutöver sker många former av 
kommunikation, bildning, lärande, socialisation i de mest skiftande 
kontexter och situationer, inte bara mellan människor, utan också 
mellan människor och maskiner.  

Det är också viktigt att en framtida utbildningsvetenskaplig forsk-
ning ges goda möjligheter att söka sina egna vägar utan begränsande 
och normativa insnävningar. Det är forskarna själva som ska formu-
lera sina problem och genom sin forskning defi niera det framtida 
utbildningsvetenskapliga fältet. Här behövs inspel från många 
discipliner – psykologer, antropologer, jurister, sociologer, 
ekonomer, fi losofer, pedagoger, etnologer, historiker, 
språkforskare och många andra. En ny fakultet skulle 
kunna bli ett nav i ett snurrande hjul av infl öden av 
många tankar och kompetenser.  

Stockholms universitet och Lärarhögskolan närmar 
sig ett strategiskt val av stor betydelse för framtiden. 
En historiskt unik möjlighet  kan öppna sig och 
arbetet med att skapa den bästa lärarutbildningen 
i Sverige och en internationellt konkurrens-
kraftig utbildningsvetenskaplig forskning kan 
starta. Men det är en reform som kan genom-
föras enbart med vilja och stöd från båda 
parter. Vi delar alla ett samhällsansvar för 
den mest omfattande och viktiga av hög-
skoleutbildningar – lärarutbildningen. ■

Lena Gerholm, prorektor@su.se
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Hård kritik mot studentavgifter

Erland Ringborg, styrelseordförande för 
Lärarhögskolan och tidigare generaldirek-
tör för Svenska institutet, har det senaste 
året på regeringens uppdrag utrett möjlig-
heterna att införa avgifter i högskolan för 
icke-europeiska studenter. Enligt direkti-
ven har utgångspunkten varit att principen 
om full kostnadstäckning ska gälla och att 
högskoleutbildning även fortsättningsvis 
ska vara avgiftsfri för svenska och andra 
europeiska studenter samt de som omfat-
tas av olika utbytesavtal. 

Den 30 januari presenterades rapporten. 
Erland Ringborg föreslår där att svenska 
lärosäten ska kunna ta ut avgifter för stu-
denter utanför det europeiska handelsområdet 
EES motsvarande ”full kostnadstäckning”. 
Avgifternas storlek måste, enligt rapporten, 
bestämmas av respektive högskola. Troligen 
behövs fl era olika avgiftsnivåer på hög-

Avgifter för icke-europeiska studenter?
Nyligen föreslog en utredning att det ska bli möjligt för svenska 
lärosäten att ta ut avgifter för icke-europeiska studenter. Vad skulle 
det innebära för Stockholms universitet?

skolenivå beroende av utbildningsområde 
och inriktning. 

Ringborg påpekar även behovet av att in-
föra fl era och större stipendier vid Svenska 
institutet som även fortsättningsvis bör an-
svara för nationell samordning av stipen-
dier. Enligt förslaget ska avgifter för icke-
europeiska studenter kunna införas tidigast 
hösten 2008.

Leif Lindfors, förvaltningschef vid Stock-
holms universitet, har suttit med som expert 
i utredningen. Han bekräftar att det kan 
komma att handla om olika avgifter för 
olika utbildningar, om utredningens för-
slag blir verklighet. Inom humanistiska och 
samhällsvetenskapliga området får lärosätena 
idag mellan 30 000 och 35 000 kronor för 
en helårsstudent. Inom naturvetenskapliga 
området är motsvarande siffra 65000 till 
70 000. 

För att få fram vad icke-europeiska stu-
denter skulle kunna få betala för ett läsår vid 
Stockholms universitet får man sedan lägga 
till ett påslag på 10–15 procent för att täcka 
administrativa kostnader för att få full kost-
nadstäckning, tror Leif Lindfors.

Svårt tjäna pengar på avgifter
När universitetet för några år sedan läm-
nade remissvar på en annan utredning som 
tittat på frågan om att införa avgifter för 
icke-europeiska studenter var man positiv 
till att införa sådana.

− Det fi nns idag inte skäl att ompröva 
den positiva hållning vi hade då, säger Leif 
Lindfors.

Men han tror inte att svenska lärosäten 
kommer att dra in stora pengar på verksam-
heten. Det handlar i stället om att ta vara 
på en möjlighet att få in pengar som behövs 
inom verksamheten i takt med att anslagen 
urholkats. 

Enligt Leif Lindfors fi nns en efterfrågan 
på att få studera i Sverige och Stockholm, 
speciellt från länder som Kina och Indien 
med en växande medelklass och samtidigt 
brist på studieplatser. Däremot tror han 
inte att Stockholms universitet kommer 
att bedriva aktiv internationell student-

[ Tema: Studieor t Stockholm, Sverige]

rekrytering som till exempel universitet i 
Storbritannien och Australien, där avgif-
terna är en viktig inkomstkälla. Sverige har 
även nackdelen av att inte ha lika många 
utbildningar som ges på engelska eller något 
annat internationellt gångbart språk. 

− Vi kan marknadsföra oss på vårt namn 
och lyfta fram att vi är huvudstadsuniver-
sitetet. Om utländska studenter känner till 
någon stad i Sverige så är det Stockholm. 
Sedan bör vi även lyfta fram de olika forsk-
ningsområden som vi är väldigt duktiga 
inom. Bra utbildning hänger ofta ihop med 
bra forskning, säger Leif Lindfors.

Få engelskspråkiga utbildningar
Studentbyrån vid Stockholms universitet 
bedriver idag ingen aktiv rekrytering av 
utländska studenter. Det fi nns information 
på engelska på universitetets webbplats samt 
i några broschyrer. Dessutom deltar Stock-
holm universitet i marknadsföringsinsatser 
som görs av Svenska institutet.

Ewa Chatti-Plass och Studentbyrån, där 
hon jobbar med antagning av bland annat 
gäststudenter, har fått i uppdrag att för-
bereda sig kring service inför eventuella 
avgifter. Hon har en del tankar kring vad 
en ändring kan medföra.

− Om det skulle införas avgifter behövs 
det genomgripande åtgärder vid universi-
tetet.

Det handlar främst om att bygga ut olika 
former av kringservice, till exempel för att 
ordna bostäder åt studenterna. Jämfört 
med idag kommer administration kring de 
utländska studenterna att kosta mer och frå-
gan är vad som ska prioriteras, säger hon.

Ewa Chatti-Plass tror också att gruppen 
av utländska studenter kommer att komma 
från andra länder än de utbytesstudenter 
gör, som man tar hand om idag. 

Om avgifter införs tror Ewa Chatti-
Plass att det blir en rejäl nedgång av anta-
let utländska studenter de första åren. Men 
hon påpekar samtidigt att det för vissa grup-
per av studenter kan vara en signal om att 
en utbildning är mer värd om man får betala 
för den.

Ewa Chatti-Plass efterlyser fl er engelsk-
språkiga utbildningar för att Stockholms 
universitet ska bli mer attraktivt för utländ-
ska studenter. I dag saknar universitetet 
till exempel en MBA-utbildning, något som 
efterfrågas av många utländska studenter.

På webbportalen www.studyinsweden.se 
uppges Stockholms universitet enbart ha sju 
magisterutbildningar på engelska. Även om 
listan kanske inte fångar in alla så kan till 
exempel KTH där redovisa fyra gånger så 
många magisterkurser på engelska.

Bolognaprocessen gör henne till optimist. 
Den översyn av utbildningar som pågår där 
gör dem mer internationellt gångbara. Det 

Christoph Bargholtz, ordförande i Sve-
riges universitetslärarförbund (Sulf) och 
fysikprofessor vid Stockholms universitet, 
tror inte att studentavgifter skulle kunna 
utgöra en inkomstkälla för universiteten. 

– I länder där staten har ansvaret för 
fi nansieringen av högre studier har studie-
avgifter regelmässigt gått universiteten förbi 
och hamnat i statskassan. Avgifter bara för 
dem som kommer från länder utanför EES-
området, sedda som en inkomstkälla för sta-
ten, skulle vara omoraliska. 

Han varnar även för att avgifter för icke-
europeiska studenter är ett steg på vägen 
mot avgifter för samtliga studenter.

För att svenska lärosäten ska kunna hävda 
sig i konkurrensen om utländska studenter 
måste man, enligt Bargholtz, bestämma sig 
för varför man behöver attrahera dessa stu-
denter.

− Skälet måste först och främst vara att en 
internationaliserad universitetsmiljö är en 
viktig komponent i en högre utbildning av 
högsta kvalitet. Specialprogram för utländ-
ska studenter, där de isoleras från övriga 
studenter är inte vad man bör eftersträva. 
I stället måste receptet vara att erbjuda god 
utbildning till ”alla” som efterfrågar den 
och kan tillgodogöra sig den. 

Nöjda och senare i livet framgångsrika 
studenter är de bästa affi schpelarna för 
svensk högre utbildning, enligt Bargholtz. 
Utländska studenter som återvänder till sina 
hemländer ökar samtidigt möjligheterna för 
”svenska” studenter att göra internationell 
karriär. Sverige behöver fl er utländska stu-
denter. Dels för kvaliteten på den högre 
utbildningen, dels har de betydelse för lan-
dets ekonomi. 

− När de återvänder till sina hemländer 

har de byggt upp nätverk där många svenska 
studiekamrater ingår. De kan därigenom 
utgöra viktiga ”brohuvuden” för svenskt 
näringsliv. De som väljer att stanna en kor-
tare eller längre tid i Sverige bidrar genom 
sina arbetsinsatser till det samlade välstån-
det i landet, enligt Christoph Bargholtz.

För studentkårens ordförande Lotta Karls-
mark, är avgiftsfri utbildning en grund-
läggande del av vårt utbildningssystem. 

− Att ta ut avgifter från någon student 
skulle gå emot denna princip och öppna 
upp för avgifter även från andra studen-
ter i framtiden. Svenska lärosäten måste 
bli kända för sin kvalitet för att locka hit 
utländska studenter. Vi behöver utbytes-
studenter och utländska studenter som uni-
versitet för att kunna hålla en god interna-
tionell standard. ■

TEXT: PER LARSSON

innebär troligtvis att fl er kommer att ges på 
engelska och därmed ökar möjligheterna att 
locka utländska studenter.

Med betalande studenter ökar även kra-
ven på aktiva insatser för att ordna bostä-
der. De måste redan vid utresan veta att de 
har någonstans att bo. Möjligheterna att få 
stipendier måste även bli bättre om univer-
sitetet ska kunna locka studenter i samma 
utsträckning som idag.

Ökade insatser för internationell mark-
nadsföring behövs också, enligt Ewa Chatti-
Plass. Även om hon tror att marknads-
föringen även fortsättningsvis kommer att 
skötas via Svenska institutet och via delta-
gande i stora internationella utbildnings-
mässor, så vet hon vad som ska betonas:

− Det är som huvudstadsuniversitet Stock-
holms universitet ska marknadsföras. ■

TEXT: PER LARSSON

uwww.regeringen.se/sb/d/6293/a/57100 
    (Studieavgiftsutredningen, U 2004:09)

De engelska sidorna på www.su.se samt 
Svenska institutets webbsidor (här www.
studyinsweden.se) är Stockholms univer-
sitets främsta kanalerna för internationell 
marknadsföring.

[ Tema: Studieor t Stockholm, Sverige ]

alt arbete och är här genom ett utbyte med 
universitetet i Taipei, dit hon fortsätter att 
betala sin vanliga terminsavgift. 

I stället lockade möjligheten att bredda 
bilden av sociala frågor utanför den ameri-
kanska syn som dominerar Taiwan. Något 
Julia Shu-Huah Wang uppskattar med sina 
kurser är att studentgrupperna är mycket 
mindre, med mer utrymme för diskussioner 
och refl ektion.

– Samtidigt upplever jag att utbildningen 
är mindre fokuserad än jag är van vid från 
Taiwan. Och lärarna visar respekt, men är 
ibland för snälla. 

Hon förklarar att lärarna i Taiwan kunde 
ge ganska hård kritik. Svenska lärare verkar 
lite rädda för att säga att något är dåligt.

När hon berättar att utbildningen inte 
kostar något för vänner hemma i Taipei blir 
många överraskade. Men bara för att den 

är gratis tror de inte att den håller låg kva-
litet.

− De förstår att det beror på att Sverige 
har en positiv politik som satsar på utbild-
ning. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Svenska institutet deltar i studentrekry-
teringsmässor, under våren till exempel 
i Singapore och Hongkong. Möjlighe-
ter finns även för enskilda lärosäten att 
delta i internationella mässor.

uwww.si.se
uwww.studyinsweden.se
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Strax innan jul kom en rapport (Sverige 
behöver fl er naturvetare − eller?) från Hög-
skoleverket (HSV) som visade att arbetslös-
heten bland naturvetare ökat kraftigt. 2001 
var arbetslösheten 4,8 procent för att idag 
vara drygt 8,4 procent. För biologer och 
miljövetare är arbetslösheten så hög som 
12 procent.  Men den statistik som fi nns är inte helt 
entydig, enligt Ulla Hammarstrand, utbild-
ningsledare vid Naturvetenskapliga fakul-
tetskansliet. En annan HSV-rapport (Eta-
blering på arbetsmarknaden) visar nämli-
gen att andelen naturvetare som får jobb 
har varit rätt konstant de senaste åren. Dess-
utom sade HSV i en rapport för drygt ett 
år sedan att det fortfarande fanns behov av 
naturvetare på arbetsmarknaden.

HSV-rapporten från december visar 
vidare att många arbetsgivare är okunniga 
om naturvetarnas kompetens. Naturvetarna 
får därmed många gånger svårt att stå sig i 
konkurrensen med till exempel civilingenjö-
rer och andra grupper som har en för arbets-
givarna mer känd utbildning. Rapporten 
påpekar också att det är önskvärt att bli-
vande studenter informeras om arbetsmark-
naden och att lärosätena bättre följer upp 
utexaminerade studenter.  

Denna slutsats stämmer väl överens med 
resultatet från den undersökning som 

Okunskap om naturvetares kompetens
Naturvetenskapliga fakulteten gör vart 
fjärde år om hur deras tidigare studenter 
lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. 
Efter att den senaste undersökningen, 2003, 
visat en stor efterfrågan på bättre arbets-
marknadsanknytning under utbildningen 
så avsatte fakulteten extra medel för detta. 
Pengarna har bland annat gått till satsningar 
på mer arbetsmarknadskontakter inom 
utbildningarna i naturgeografi  och kvar-
tärgeologi och till uppföljning och utvärde-
ring av praktik och externa examensarbe-
ten vid Institutionen för biologisk grund-
utbildning, BIG. 

− Vi kommer att fortsätta bygga ut 
praktiken inom utbildningarna. Dessutom 
passar det här bra in i den genom-
gång av utbildningarna vi gör i sam-
band med Bolognaprocessen, säger Ulla 
Hammarstrand.

Ett led i arbetet med att öka studenter-
nas kontakter med presumtiva arbets-
givare är naturvetarnas arbetsmarknadsdag 
som genomförs varje år i december. Senaste 
gången fanns 40 arbetsgivare på plats för att 
träffa studenterna. 400 besökare kom under 
dagen, som förutom utställare och semina-
rier med alumner innehöll en workshop där 
studenterna kunde få hjälp och råd med CV, 
intervjuteknik och att starta eget. ■

TEXT: PER LARSSON

FOTO: MATS BELL INDER/WSP     Höstterminen 2008 ska den sjugradiga 
ETCS-betygsskalan vara defi nitivt införd 
för samtliga utbildningar vid Stockholms 
universitet. Alla kurs- och utbildnings-
planer ska då även ha lärandemål och skrift-
liga betygskriterier. 

Flera institutioner har redan kommit 
långt i arbetet med att ta fram lärande-
mål och betygskriterier för ECTS-systemet. 
Längst har nog Socialantropologiska insti-
tutionen kommit. Höstterminen 2005 inför-
des ECTS-betyg parallellt med det gamla 
betygssystemet på institutionens kurser.

Bengt-Erik Borgström som under hösten 
undervisat på A-, B- och C-nivå säger sig ha 
fått få reaktioner från studenter som velat 
diskutera betygssättningen enligt ECTS-
skalan. De verkar fortfarande vara mest 
intresserade av få veta om de fått väl god-
känt, godkänt eller underkänt på en kurs. 

SISU står för StudieInformation vid 
Stockholms universitet och är ett projekt 
för att bygga ett system där uppgifter om 
universitetets utbildningar samlas. Här ska 
det gå att få svar på frågor som när kursen 
ges nästa gång och vilken kursplan det är 
som gäller samt vilken kurslitteratur som 
ingår i kursen.

Kursplaner och utbildningsplaner för pro-
gram ska fi nnas i en och samma databas. Där 
ska också de kurser och program som ska 
ges under läsåret läggas upp. Institutionerna 

Kurser och program i ny databas
kommer att lägga in de fl esta uppgifterna via 
ett webbgränssnitt. Allt kommer också att 
vara sökbart på universitetets webb. 

Bakgrunden till projektet är att kurs-
planerna måste skrivas om som en följd av 
Bolognaprocessen. Det är viktigt att skapa 
ett gemensamt arkiv, som är lättillgängligt 
för studenter och universitetets egen perso-
nal. En annan faktor är att systemet, som 
skapar utbildningswebben och den tryckta 
utbildningskatalogen idag, är gammalt och 
behöver bytas ut. 

SISU ska kunna skicka uppgifter vidare 
till Ladok-systemet och till det nya antag-
ningssystem som ska tas i bruk till vår-
terminen 2007. Dubbelinmatning av samma 
uppgifter minimeras därmed.

Studentbyrån samarbetar med Sektionen 
för IT och media och universitetsbiblioteket 
om projektet. Uppdraget kommer från för-
valtningschefen. Målet är att systemet ska 
vara i drift höstterminen 2006. ■

TEXT: INGRID SUNDBERG

En termin med ECTS-betyg
Men han medger att avsaknaden av diskus-
sioner kan bero på att studenterna ännu inte 
hunnit sätt sig in i det nya systemet, och att 
de fortfarande kan titta på de gamla betygs-
graderna.

− Det nya betygssystemet har inte inne-
burit några problem för mig personligen, 
fortsätter Bengt-Erik.

Sedan länge använder han sig av en mer 
detaljerad poängskala när han rättar ten-
tor på A- och B-nivåerna och har därmed 
inte behövt ändra processen för rättning på 
grund av ECTS-skalan. Däremot medger 
han att det kan vara litet svårare att betyg-
sätta uppsatser enligt en mer detaljerad 
betygsskala. På sikt tror han däremot inte 
att det ska behöva vara problem med betygs-
sättning på någon av utbildningsnivåerna. 

− Gradering av studenters resultat sker ju 
sedan länge.

Nu gör de naturvetenskapliga fakulte-
terna vid landets sex största universitet en 
gemensam satsning på att lansera sina kom-
mande masterutbildningar. På webbplat-
sen www.masterofscience.se presenterar 
universiteten i Stockholm, Lund, Uppsala, 
Göteborg, Linköping och Umeå vad de har 
för utbildningar att erbjuda. 

Webbplatsen ska underlätta för stu-
denter som vill veta vilka tvååriga utbild-
ningar som fi nns på magisternivån och den 
kommande masternivån i Sverige, berättar 
Ulla Hammarstrand, utbildningsledare vid 
Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Idén om den gemensamma webbplat-
sen uppstod inom den samarbetsgrupp 
som fi nns med representanter från de sex 
fakulteterna. Länge har där förts diskus-
sioner om att lärosätena har mer att vinna 
på samarbete än konkurrens i arbetet med 
att rekrytera studenter. Och eftersom alla 
inom ramen för Bolognaprocessen ändå är 
tvungna att se över sina utbildningar så upp-
stod ett givet tillfälle för samarbete.

− Det är viktigt med hög kvalitet. Vi 
måste kunna locka studenter från utlandet 
genom att ha attraktiva masterutbildningar 

Gemensam satsning på masterutbildningar

och då har vi större nytta av att samarbeta 
än av att konkurrera inbördes, säger Ulla 
Hammarstrand. Bra masterutbildning ger 
dessutom våra studenter större möjligheter 
på den internationella arbetsmarknaden.

Utbildningar kan dessutom anordnas 
gemensamt av fl era universitetet. Ett exem-
pel är masterutbildningen i miljökemi som 
Institutionen för miljökemi vid Stockholms 
universitet startar som en magisterutbild-
ning höstterminen 2006 tillsammans med 
kollegorna i Umeå. Den första terminen 
läser studenterna i Umeå för att andra ter-
minen vara i Stockholm. De kan sedan välja 
bland ett utbud av kurser vid de två universi-
teten och vid vilken av studieorterna de vill 
göra examensarbetet.

Naturvetenskapliga fakulteten har hit-
tills godkänt ytterligare fyra magisterutbild-
ningar på 80 poäng, dessa ska sedan inom 
ramen för Bolognaprocessen omvandlas till 

masterutbildningar. Samtliga fi nns inom 
naturgeografi  och kvartärgeologi. 

Ulla Hammarstrand tror att varje insti-
tution inom fakulteten inom några år kom-
mer att ge åtminstone en masterutbildning 
var. Hon tror också på ökad samverkan 
mellan lärosätena. Främst för att kunna be-
hålla en hög kvalitet på naturvetenskapliga 
utbildningar i Sverige men även för att de 
enskilda lärosätena ska kunna ha möjlighet 
att erbjuda utbildningar de kanske inte kla-
rar av på egen hand. Det fi nns också starka 
skäl att samarbeta om masterutbildningar 
med andra fakulteter och institutioner vid 
universitetet. Ett exempel är det nuvarande 
aktuarieprogrammet (försäkringsmatema-
tik) som kommer att byggas ut till en mas-
terutbildning. ■

TEXT: PER LARSSON

Lärandemål ser Bengt-Erik Borgström 
som något naturligt och det är för honom 
inte något nytt, skillnaden nu är att de ska 
vara explicit nedskrivna. Han beskriver 
förra terminen mycket som en experiment-
tid för att se hur målen skulle se ut och hur 
de skulle tas fram. 

− A-kursen kan vara lätt att sätta upp mål 
för, däremot kan det vara svårare på högre 
nivåer. Och, inte minst, har man tvingats 
tänka till kring hur lärandemålen ska se ut 
och hur de ska tas fram. Diskussionen kring 
lärandemålen lär säkert fortsätta.

Socialantropologiska institutionen fort-
sätter även arbetet med att ta skapa en ny 
masterkurs. Under 2007 eller 2008 är det 
tänkt att den ska starta. ■

TEXT: PER LARSSON

uwww.su.se/bologna

[ Utbildning ]

Många geovetare får jobb vid konsultbolag. 
Här pågår bergsteknisk besiktning i en 
avloppstunnel.

”Vi måste kunna locka studenter från utlandet genom 
 att ha attraktiva masterutbildningar och då har vi större
 nytta av att samarbeta än av att konkurrera inbördes”

[ Utbildning ]
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 Det blev en fullmatad dag för utbild-
ningsministern när han besökte Stockholms 
universitet i mitten av december. Besöket 
inleddes med att Leif Pagrotsky träffade 
universitetsledningen som informerade om 
hur arbetet fortskrider med bland annat 
Bolognaprocessen och forskningsprofi ler-
ingen. Pagrotsky träffade även professor 
Gunnar von Heijne och ett par av hans 
forskarkollegor från biokemi och cellbiologi, 
ett av universitetets 14 ledande forsknings-
områden. 

Vid lunchen fi ck sedan studentkårens 
ordförande tillfälle att förklara för minis-
tern bland annat hur svårt det är för stu-
denter att klara sig på dagens studiemedel.

Efter lunchen mötte ministern en grupp 
etnologistudenter och fi ck fl era frågor om 
vad han skulle göra för att förbättra student-
ers ekonomi. Något konkret svar kom inte, 
även om han sade att tiden är mogen för stu-
denterna att ta del av standardhöjningen i 
samhället. Ministern hänvisade i stället till 
att bidragsdelen höjts samt att studiemedlen 
gjorts pensionsgrundande.

Utbildningsministern på studiebesök

Diskussionen kom även in på hur stora 
studentgrupperna är och hur mycket pengar 
som läggs per student. Pagrotsky passade 
lägligt på att hänvisa till siffror i en medhavd 
OECD-rapport som, enligt honom, visar att 
Sverige tillhör de stater som satsar mest på 
forskning och utbildning. Enligt rapporten 
är det enbart Nya Zeeland som har högre 
lärartäthet än Sverige.

Krav på högre studietakt
När ministern senare stod på scenen inför 
några hundra företagsekonomistudenter 
kom frågor om bland annat undervisnings-
tid och studietakt. Vissa studenter tyckte 
att det borde vara mer schemalagd under-
visning och högre studietempo. Andra 
att studietakten var lagom, främst för att 
studie-medlen är för låga för att försörja 
sig på och att det krävs att man arbetar vid 
sidan om.

När SU-Nytt senare intervjuar Leif 
Pagrotsky lyfter han fram två saker som 
svar på frågan vad han främst tar med sig 
hem från studiebesöket. Det ena var att han 

blivit överraskad över hur många studenter 
som ställt krav på högre studietempo. Det 
andra var det han fått höra om ”universite-
tets arbete med profi lering och spjutspets-
forskning i världsklass”.
Du betonar både utbyggnad av högskolan 
och hög kvalitet. Finns inte en motsats?

− Jag godkänner inte den konfl ikten. Vi 
vill satsa på båda och gör det också.

Leif Pagrotsky beskriver hur ungdoms-
kullarna växer de närmaste åren och därmed 
behovet av högskoleplatser. Utbyggnaden 
av högskolan blir då en rättvisefråga. Det 
måste fi nnas tillräcklig med platser även för 
kommande studenter.

− Sverige behöver fl er utbildade männi-
skor. Fler unga vill också ha utbildning. Det 
vore då slöseri att inte satsa på det.

Kollegor kippade efter andan
Vid möten med forskare har Leif Pagrotsky 
sagt att de måste förse honom med argument 
så högskolesektorn kan få ökade anslag i 
statsbudgeten. 
Anser du dig ha fått tillräcklig med argu-
ment?

− Om du värderar hur budgetförhandlin-
garna gått hade jag tydligen tillräcklig bra 
argument. 

Men han lägger till att forskarsver-
ige ständigt måste bekämpa risken att bli 
betraktat som en ö i samhället som ingen 
bryr sig om vad de som fi nns där håller på 
med. Om det skulle bli så fi nns risken att 
folkets vilja att betala forskningen under-
mineras. 

− Det är en kontinuerlig uppgift för for-
skarna att föra ut sin forskning i samhället.

Regeringen har bestämt att en procent av 
BNP ska gå till forskning i framtiden. Enligt 
Pagrotsky är det unikt internationellt. 

− Ett så kraftfullt beslut har ingen annan 
forskningsminister i världen fattat.

Han berättar vidare om hur ”hur ett sus 
gick genom hela sällskapet” och hur de 
europeiska ministerkollegorna ”kippade 
efter andan” när han berättade om den sven-
ska satsningen. 
Vad skulle du välja för ämne om du skulle 
studera igen?

− Något där min entusiasm kan utveck-
las. Kanske ekonomisk historia. ■

TEXT: PER LARSSON

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Studietakt, studiestöd och ledande forskning var 
några av de frågor utbildningsminister Leif Pagrotsky 
diskuterade under ett studiebesök vid Stockholms 
universitet. För SU-Nytt berättade han om vikten av fl er 
studieplatser och hur han fi ck sina kollegor att kippa 
efter andan.

Etableringen av näringslivsfunktionen, 
som är en del av Enheten för kommunika-
tion och samverkan (EKS), leds av den nye 
näringslivschefen Thomas Arctaedius, 46 
år, och nyrekryterad från Kungliga Tekni-
ska högskolan (KTH). Med en bakgrund 
som doktor i kärnfysik från Stockholms uni-
versitet har han en stark koppling till forsk-
ningen. Men han har också en lång erfaren-
het som entreprenör och företagsutvecklare 
i fl era teknikföretag. 

− Jag bedömer att det fi nns stora möjlig-
heter till kommersialisering när det gäl-
ler den forskning som bedrivs här vid 
Stockholms universitet, inte minst när 
det gäller tjänster. Min ambition är själv-
klart att näringslivet i ännu högre grad 
ska få upp ögonen för detta. Men den nya 
näringslivsfunktionen ska också kunna 
erbjuda rådgivning och praktiskt stöd till 
forsk-are i deras kontakter med näringsliv, 
fi nansiärer och myndigheter, säger Thomas 
Arctaedius.

I ambitionerna ingår att vidareutveckla 
Idéagenten, bland annat genom en utökad 
samverkan med forskare för att kunna er-
bjuda professionellt stöd kring kommersial-
isering. Fler projekt i samarbete med stu-
dentkåren kring events och näringslivs-
samverkan står också på önskelistan.

I den nya funktionen ingår en ny närings-
livskoordinator, Regina Summer, 30 år. Hon 
kommer närmast från Svenska FN-förbun-
det där hon ansvarade för företagskontak-
ter respektive insamlingsverksamhet och 
sponsring. Hon har även arbetat med FoU- 
projekt under sin tid på KPMG och som egen 
företagare.

−  I dag kör tyvärr många projekt fast 
på grund av brist på kunskap om kommer-
sialisering och marknadsföring. Detta trots 
att de egentligen har stor potential. Som 

Universitetet får näringslivschef
Universitet har en ny funktion med uppgift att bygga upp näringslivskontakt-
erna. Det handlar om knowledge exchange, det vill säga både om att föra 
ut forskningsresultat till näringslivet och om att hämta in kunskap som är 
till gagn för grundforskningen och för universitetets långsiktiga utveckling, 
säger den nye näringslivschefen Thomas Arctaedius.

enskild forskare är det till exempel inte helt 
lätt att överblicka vilka medel som fi nns att 
söka. Jag har en stark drivkraft att hjälpa 
aktörer att hitta partners, söka fi nansiering 
och förverkliga sina idéer. Mitt kontaktnät 
och mina tidigare erfarenheter inom detta 
område kommer att vara en tillgång i rollen 
som näringslivskoordinator, säger Regina 
Summer.

Ny ledning
Thomas Arctaedius blir, som en del av sitt 
uppdrag som näringslivschef, också VD för 
SU Holding. Anders Wickström, som har 
varit VD för SU Holding sedan år 2000, har 
beslutat att återgå till egen konsultverksam-
het. Han ska på deltid fortsätta att arbeta 
som konsult med vissa projekt för SU 
Holdingkoncernen. 

Försäljning av uppdragsutbildning 
från Stockholms universitet sker genom 
SUCCESS (Stockholm University Centre for 
Continuing Education and Study Services 
AB), som är ett dotterbolag till SU Holding. 
Ny VD för SUCCESS  är Karina Uddén, tidig-

are vice VD och med erfarenhet från tjänster 
inom utbildning samt personal- och organi-
sationsutveckling.

− Att holdingbolaget kommer närmare 
den centrala förvaltningen ger oss förhopp-
ningsvis nya möjligheter att införliva kom-
mersialiserings- och näringslivsfrågorna i ett 
tidigare skede av beslutsfattande och verk-
samhetsplanering, säger Thomas Arctaedius.

I maj kommer Vinnova att genomföra 
en peer review av universitetets insatser för 
kommersialisering och näringslivssamver-
kan.

− Att bygga upp funktionen för närings-
livskontakter är ett långsiktigt arbete och jag 
kommer inledningsvis att avsätta mycket tid 
på att träffa näringslivsrepresentanter lik-
som forskare och administratörer inom uni-
versitet för att kunna ta del av deras behov, 
tankar och funderingar när det gäller dessa 
frågor. Samtidigt utgör Vinnovas utvärder-
ing också en sporre för att snabbt kunna visa 
konkreta resultat, säger han. ■

TEXT: MARIA ERLANDSSON

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Regina Summer och Thomas 
Arctaedius vill öka kontakterna 
mellan forskare och näringsliv.
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Studietakten och Bolognaprocessen 
var ett par frågor som dök upp när 
Leif Pagrotsky mötte studenter 
i företagsekonomi.
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[ Forskning ]

EU:s kommande sjunde ramprogram 
(FP7) börjar nu ta form. Syftet med FP7 är 
att bidra till att Europa utvecklas till den 
ledande ekonomin i världen vad gäller kun-
skap, konkurrenskraft och hållbar tillväxt. 
Budgeten är på cirka 45 miljarder euro för-
delat på sju år, vilket kan jämföras med det 
sjätte ramprogrammets (FP6) budget på 
cir-ka 20 miljarder euro fördelat på fyra 
år. En kontinuerlig uppräkning av forsk-
nings-medlen utlovas så att en reell ökning 
med 75 procent uppnås mot slutet av ram-
programmet jämfört med 2006.

Nuvarande kostnadsmodeller tas bort. 
Istället introduceras tre olika ”Funding Sche-
mes”. Dessa innebär att projekten fi nansie-
ras av EU i form av 75 procents ersättning för 
stödberättigade kostnader, schablonbelopp 
och klumpsummor. Ersättningsformerna 

Sjunde ramprogrammet 
börjar ta form

kan kombineras i samma projekt. För ersätt-
ningsformerna schablon- och klumpsumme-
belopp ska det nu inte krävas kostnadsredo-
visningar. En annan förenkling som föreslås 
är att rapporteringskraven minskas. 

FP7 består av fyra särskilda program: 
Cooperation, Ideas, People och Capacities. 

Cooperation är indelat i nio områden:
1. Health, 2. Food, agriculture and bio-
technology, 3. Information and commu-
nication technologies, 4. Nanosciences, 
Nanotechnologies, Materials and new 
Production Technologies, 5. Energy, 
6. Environment and Climate Change,
7. Transport and Aeronautics, 8. Socio-
economic sciences and the humanities och 
9. Security.

Ideas ska främja excellent forskning inom 
alla vetenskapsområden genom att ett själv-

ständigt europeiskt forskningsråd (ERC) eta-
bleras. People ger forskare möjlighet att vis-
tas vid en forskningsinstitution i ett annat 
land och bidrar därmed till att öka forskar-
rörligheten. Det motsvarar FP6:s program 
Human Resources and Mobility (det så kall-
lade Marie Curieprogrammet). Capacities 
syftar bland annat till att utveckla forsk-
ningsinfrastruktur, regionala forsknings-
kluster och att stödja forskningskommuni-
kation. ■

TEXT: MIKAEL GRÖNING

uhttp://cordis.europa.eu.int/fp7/
uhttp://europa.eu.int/comm/research/  
    future/index_en.cfm

[ Forskning ]

2005 års viktigaste 
upptäckter
Nya rön som styrker teorin om evolutionen. 
Det är, enligt den vetenskapliga tidskrif-
ten Science, 2005 års viktigaste vetenskap-
liga genombrott. På Sciences topp-tio-lista 
över de viktigaste upptäckterna fi nns även 
den som förklarar varför korta skurar av 
extremt energirika gammastrålar plötsligt 
blixtrar till i universum. Gammastrålarna 
härrör från neutronstjärnor som krockar. 
Jesper Sollerman, verksam vid Stockholms 
och Köpenhamns universitet, är en av de ast-
ronomer som står bakom den banbrytande 
upptäckten.
uwww.sciencemag.org/sciext/btoy2005

Fyra nya 
forskarskolor
Astrobiologi, läkemedelskemi, genexpres-
sion och klimatforskning. Det är områdena 
för de fyra nya forskarskolor som Natur-
vetenskapliga fakulteten vid Stockholms 
universitet inrättat. Under perioden 2006 
till 2010 har fakultetsnämnden avsatt totalt 
24 miljoner kronor till forskarskolorna. 
Varje forskarskola ska omfatta minst åtta 
doktorander och under våren annonseras 
anställningarna ut.

Ansvarig för de olika forskarskolorna är 
Hans Olofsson (astrobiologi), Jan-Erling 
Bäckvall (läkemedelskemi), Tobias Cas-
sel (genexpression) och Karin Holmgren 
(klimatforskning).

Forskarskolorna innebär en satsning på 
områden där fakulteten redan har världs-
ledande forskning, men inom olika grup-
per vid fl era institutioner. Förhoppningen 
är att forskarskolorna ska stimulera till 
ökat samarbete mellan dessa forsknings-
verksamheter och att doktoranderna här 
ska få en unik och delvis bredare kompe-
tens, säger Stefan Nordlund, dekanus vid 
Naturvetenskapliga fakulteten.

22 förslag 
till Berzelius Center 
Berzelius Center är en gemensam utlysn-
ing för Vetenskapsrådet och Vinnova. När 
sista ansökningsdag gick ut den 1 decem-
ber hade 22 förslag kommit in. Två av ansö-
kningarna är från Stockholms universitet. I 
spetsen för den ena står Xiaodong Zou, pro-
fessor i strukturkemi. Den andra ansökan, 
om Stockholm Brain Institute, har profes-
sor Hans Forssberg vid Karolinska insti-
tutet som huvudsökande. I projektet ingår 
även bland andra Lars-Göran Nilsson och 
Maria Larsson, professor respektive docent 
i psykologi, samt Anders Lansner, professor 
i datalogi, vid Stockholms universitet.

Nyhetsbrev från 
Forskningsservice
Vilka forskningsanslag fi nns att söka? Vil-
ken hjälp kan du som forskare få att söka 
anslag? Prenumererar du på Forskningsserv-
ices nyhetsbrev ”Updates” får du veta mera. 

 Efter att ansökningstiden förlängts med 
en och en halv månad (från den 1 december) 
var det i slutet av januari dags för universitet 
och högskolor att lämna in de fullständiga 
ansökningarna om Linnéstöd. Bakom stöd-
formen står Vetenskapsrådet, Vinnova, For-
mas och Forskningsrådet för arbetsliv och 
socialvetenskap (FAS). I den första omgång-
en ska 140 miljoner kronor per år delas 
ut, till minst 14 starka forskningsmiljöer. 
Varje lärosäte har en bestämd summa att 
söka (men som man inte är garanterat). För 
Stockholms universitet rör det sig om 52,5 
miljoner kronor per år.

De främsta kriterierna för att få del 
av stödet är att det ska gå till forsknings-
projekt som har hög vetenskaplig kvalitet 
och potential för vetenskaplig förnyelse. Till 
skillnad från tidigare utlysningsomgångar 
är det lärosätet och inte forskargrupper eller 
enskilda forskare som skickar in ansöknin-
garna. Nytt är även att lärosätena måste visa 
att de forskningsmiljöer som fi nns i ansökan 
ingår i den strategiska planeringen

Stockholms universitet har ansökt om 
Linnéstöd för sex forskargrupper. Av de sex 
ansökningarna är tre inom naturvetenskap, 
två inom samhällsvetenskap och en inom 
humaniora. Beslut om vilka forskargrup-
per som får de olika stöden ska komma sen-
ast sista juni efter en internationell expert-
granskning.

− Det har varit en svår uppgift för fakul-
teterna och universitetsledningen att välja ut 
de sex grupperna. Våra ansökningar kom-
mer från mycket starka miljöer. Även om 
konkurrensen blir stenhård tror jag vi har 
goda möjligheter att ta hem ett eller två av 
Linnéstöden, men jag vågar inte gissa till 
vilka av de sex grupperna, säger rektor Kåre 
Bremer.

Forskningsfi nansiärerna har även utlyst 
möjlighet för lärosätena att ansöka om for-
skarskolor, som löper i tio år, kopplade till 

Sex forskargrupper söker Linnéstöd

Linnéansökningarna. Stockholms univer-
sitet har valt att söka forskarskolor för de 
fem första forskningsansökningarna på list-
an intill.

Berzelius Center
Berzelius Center och FAS-center är andra 
delar i regeringens satsning på starka forsk-
ningsmiljöer. Högst fyra Berzelius Center 
ska utses av Vetenskapsrådet och Vin-
nova. I slutet av november lämnade Stock-
holms universitet in ansökningar. En i 
strukturkemi med professor Xindong Zou 
som huvudsökande och en med psykologi-
professor Lars-Göran Nilsson och Anders 
Lansner, professor i datalogi, som med-
sökande. Projektet går under namnet Stock-
holm Brain Institutet och drivs från Karolin-
ska institutet.

Tre till fyra FAS-center föreslås få fi n-
ansiering, om fyra till fem miljoner per år. 

Dessa forskningsmiljöer ska befi nna sig på 
internationell toppnivå eller ska med det 
extra stödet kunna nå en internationell 
topposition. Potential för forskningens för-
nyelse betonas också. De lärosäten som 
söker stödet förväntas även bidra med bety-
dande egna resurser. Sista ansökningsdatum 
är den 1 september och beslut beräknas i 
början av 2007.

Till våren bör även besked komma om 
de Vinn Excellence Center som Vinnova 
utlyste 2004. Av de femtio ansökningar 
som beviljats planeringsbidrag fi nns två vid 
Stockholms universitet, ett inom material-
kemi och ett inom data- och systemveten-
skap (se artikel i SU-Nytt 6/2005). ■

TEXT: PER LARSSON

Sex ansökningar från forskargrupper och fem om forskarskolor. 
I januari lämnade Stockholms universitet in de fullständiga ansök-
ningarna om Linnéstöd.

Forskargrupper som söker Linnéstöd:
JAN ERLING BÄCKVALL ET AL. 
Linnaeus centre for chemical biology   7.5 mkr/år

ULF JONSSON ET AL.  
Food and water: Structures of vulnerability in a changing world  7.5 mkr/år

JOHAN KLEMAN ET AL.  
Climate evolution, variability and sensitivity  10 mkr/år

JUNI PALMGREN ET AL. 
Centre for mathematical and computational bioscience  10 mkr/år 

PETER PAGIN ET AL. 
Semantics and pragmatics   10 mkr/år

ESKIL WADENSJÖ ET AL.  
Integration or segregation? Immigrants and the labour market 7.5 mkr/år
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Människokroppen innehåller miljontals celler av olika slag. En 
del är hudceller, medan andra fungerar som till exempel nervcel-
ler, hjärtceller, blodceller eller leverceller. Trots att cellerna har helt 
olika funktioner i kroppen så är deras grundläggande struktur gan-
ska lika varandra. Alla har de ett yttermembran som skyddar dem 
mot den miljö de är i, och även många inre membraner runt sina 
olika ”rum”, organellerna. Membranen består av dubbla skikt fett-
molekyler. Fettmolekylerna släpper igenom små oladdade mole-
kyler men för joner och större molekyler, till exempel socker och 
aminosyror, är det stopp. För dessa behövs i stället olika kanaler 

Odla kontakterna med industrin
CBR ska även starta ett forum för utåtriktade aktiviteter där fors-
kare och industri kan träffas. GE Healthcare och Astra Zeneca är 
några samarbetspartners som stödjer forumet. 

– Planerna hittills är att vi ska ordna årliga forskningssympo-
sier och kontinuerliga möten mellan forskare och företag. Dessutom 
ska vi ta fram intressanta seminarieserier och eftertraktade fors-
karutbildningar. Ambitionen är att bli världsledande när det gäller 
forskning på membranproteiner. 

Och potentialen fi nns. Om man enbart tittar på Gunnar von 
Heijnes forskargrupp så publicerade de fl era vetenskapliga artiklar 
det senaste året i de prestigefyllda tidskrifterna Nature och Science. 
Under februari kommer ännu en artikel, nu i Nature Structural and 
Molecular Biology. ■

TEXT: YLVA HERMANSSON

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ OCH MIKAELA RAPP (BAKTERIECELL)

ILLUSTRATION: GUNNAR VON HEIJNE

[ Ledande forskning: Biokemi och cellbiologi ] [ Ledande forskning: Biokemi och cellbiologi ]

Membranproteiner är proteiner som sitter instuckna i cellernas 
membran. Som transportörer och signalförmedlare är de eftertraktade 
måltavlor för olika läkemedel och intresset för membranforskningen 
växer sig allt större. Sverige är med i täten och på Stockholms 
universitet utgör biologiska membraner ett av universitetets profi l-
områden. Med hjälp av ett mångmiljonstöd från Stiftelsen för strate-
gisk forskning ska nu ett strategiskt forskningscentrum byggas upp. 
Ambitionen är att bli bäst i världen på membranproteiner.

Ett litet membranprotein (EmrE) som gör bakterier 
resistenta mot antibiotika genom att med hjälp av 
vätejoner (H+) pumpa ut antibiotikamolekylerna 
så snart de tagit sig in i cellen. Proteinet består av 
två identiska polypeptider (röd och blå) som sitter 
insatta i membranet med motsatt orientering. Gun-
nar von Heijnes forskargrupp studerar bland annat 
membranproteiner av det här slaget.

och pumpar som fi nns i membranet. Pumparna är ofta proteiner 
som logiskt nog kallas för membranproteiner.

Membranproteinerna löper tvärs igenom membranet och trans-
porterar förutom joner, socker och aminosyror även andra närings-
ämnen och vatten från en sida av membranet till en annan. I ytter-
membranet fungerar de som igenkänningsmärken för celler så att 
cellerna känner igen varandra i kroppen. I hjärnan ser nervceller-
nas membranproteiner till att signalerna går fram. Störningar i pro-
teinernas funktion leder ofta till sjukdomar av olika slag, till exem-
pel Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och cystisk fi bros. 

Eftersom membranproteinerna till stor del avgör vad som får 
gå in respektive ut ur kroppens celler är de viktiga mål för läke-
medelsindustrin. Redan i dag är mer än hälften av alla läkemedel 
på marknaden riktade mot membranproteiner, något som förvän-
tas öka ytterligare de kommande åren. 

Världsunikt forskningscentrum 
Forskningen om biologiska membraner och membranproteiner är 
ett av Stockholms universitets profi lområden. Forskningen bör-
jade tidigt på Institutionen för biokemi och nu har universitetet en 
bred membranexpertis med forskare från fl era olika institutioner. 
Gunnar von Heijne är professor på Institutionen för biokemi och 
biofysik. Tillsammans med forskare från institutionerna för orga-
nisk kemi och neurokemi samt forskare vid Stockholm Bioinfor-
matics Center, SBC, har han fått 45 miljoner från Stiftelsen för stra-
tegisk forskning. Pengarna ska gå till ett världsunikt strategiskt 
forskningscentrum inom just biomembranforskning. 

– Det känns väldigt roligt. Forskare med olika kompetenser 
kommer att kunna jobba närmare varandra, utbyta erfarenheter 
och förhoppningsvis komma fram till fl er nya upptäckter när det 
gäller membranproteiner. Grundforskning kan integreras med mer 
tillämpad forskning.

Forskarnas olika inriktningar avspeglar sig också inom cen-
trets forskningsprojekt. En grupp tittar på fettmolekylerna i mem-
branen, medan andra forskare är bioinformatiker och gör mate-
matiska beräkningar för att förutspå biologiska skeenden. Några 
studerar också hur man bäst renar membranproteiner, hur de änd-
rar form i membranet och vad de har för struktur. 

Centrumet har fått namnet Center for Biomembrane Research, 
CBR, och ska stärka Sveriges ställning inom biomembranområdet 
ytterligare. Gunnar von Heijnes och hans forskargrupps bidrag 
blir att titta på biokemin för membranproteiner. 

– Vi är intresserade av hur membranprotein interagerar med 
varandra och försöker få en global bild av vilka membranprote-
iner som fi nns i en organism och hur de bildar större komplex. 
Dessutom är vi intresserade av hur membranproteiner tillverkas 
och hur de väljs ut att bli just membranproteiner [och inte ”van-
liga” proteiner som till exempel vattenlösliga hormoner eller andra 
signalförmedlare, red anm.]. Vidare tittar vi på hur proteinerna 
sätts in i membranen, hur de veckas och hur de bildar sin spiral-
formade struktur. 

12

Bakteriecell som producerar ett membranpro-
tein länkat  till ”green fl uorescent protein”. 
Det får cellmembranet att  lysa upp i grönt. 
(Mikroskopibild behandlad i Photoshop. 
Bilden är upprepad). 

Membranproteiner – cellernas dörrvakter

Cellens membran är fulla av membranproteiner som fungerar 
både som cellens ”känselspröt” (tandpetarna) och som trans-
portörer (kryddnejlikorna) av joner och små molekyler in och ut 
ur cellen.
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Familjen Erling-Perssons stiftelse kom-
mer under en sjuårsperiod med start från 
2006 att anslå sammanlagt 30 miljoner kro-
nor till Stockholms universitet för forskning 
och forskarutbildning. Stiftelsen, som upp-
rättats av Hennes & Mauritz huvudägare 
Stefan Persson, är dessutom beredd att för-
länga anslagsperioden och långsiktigt bidra 
till fi nansieringen under förutsättning att 
verksamheten utvecklas väl och håller hög 
kvalitet. 

Anslaget ska huvudsakligen användas 
till fi nansiering av en professur i modeve-
tenskap och en extratjänst (postdoktor, 
forskarassistent, gästforskare eller gästpro-
fessor) samt doktorandstöd. Stockholms 
universitet lägger till medel för grundutbild-
ning. Professuren kommer att utlysas inom 
kort och verksamheten planeras under den 
kommande våren för att starta under nästa 
läsår.

− Diskussionerna kring att starta utbild-
ning och forskning i modevetenskap har 
pågått i mer än ett år. Olika inriktningar, 
tidsplaner och organisatoriska lösningar 
har diskuterats. Självklart har fi nansie-
ringen varit en central fråga i dessa diskus-
sioner. Tack vare donationen är det nu möj-
ligt att komma vidare med den långsiktiga 

Mångmiljondonation 
till modevetenskap
Stockholms universitet 
inför nu mode som egen 
ämnesdisciplin och inrättar 
en ny professur. En dona-
tion på 30 miljoner från 
Familjen Erling-Perssons 
stiftelse ligger bakom 
satsningen.

planeringen av utbildning och forskning, 
säger Kåre Bremer, rektor för Stockholms 
universitet. 

Kopplingen mellan mode som kultur-
yttring och mode som marknadsekono-
misk faktor ska belysas inom ramarna för 
det nya ämnet liksom betydelsen av entre-
prenörskap inom modevärlden. Samverkan 
utanför den humanistiska fakulteten och 
även utanför universitetet, bland annat med 
designhögskolor och museer, ska integreras 
i utbildning och forskning.

Brett ämne
− Modevetenskap har tyvärr, trots sin his-
toriska och kulturella betydelse, varit en vit 
fl äck på den vetenskapliga kartan i Sverige, 
framför allt i jämförelse med länder som 
Storbritannien och USA där kurser i fashion 
studies ges inom ramarna för andra akade-
miska discipliner. Ambitionen är att den 
forskning och utbildning som nu kan bedri-
vas vid Stockholms universitet ska komma 

till rätta med denna brist, säger Kerstin 
Dahlbäck, professor i litteraturvetenskap 
och före detta dekanus vid Humanistiska 
fakulteten.

Hon framhåller att ämnet inrymmer ett 
brett spektrum av vetenskapliga discipli-
ner, till exempel konstvetenskap, sociologi, 
historia och företagsekonomi. Och det är 
just ämnets mångvetenskapliga bredd som 
skapar unika möjligheter när det nu får 
status som egen disciplin, menar Kerstin 
Dahlbäck.

− Mode kommer att kunna studeras ur ett 
antal aspekter: som identitetsskapande bud-
skap, som estetiskt och kulturellt uttryck, 
som samhällsekonomisk och marknads-
pådrivande faktor. Möjligheterna till tvär-
vetenskaplig forskning är stora och kommer 
på ett helt nytt sätt att sätta fokus på modets 
historiska, samhälleliga, marknadsmässiga 
och internationella betydelse, säger hon. ■

TEXT: MARIA ERLANDSSON

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

[ Samverkan ]

Konstvetenskap, sociologi och företags-
ekonomi är några av de discipliner som 
kommer att ingå i modevetenskapen.

[ Samverkan ]

Stiftelserna hade ett förvaltat kapital på 
425 miljoner kronor vid utgången av 2005. 
Under de senaste åren har cirka 26 miljoner 
delats ut från stiftelserna. Maud Hagqvist 
berättar att det åren 2003 och 2004 tillkom 
fyra nya stiftelser inom ämnesområdena 
biokemi, nationalekonomi, data-system-
vetenskap samt sociologisk forskning. 

Grunden för stiftelserna är att någon 
genom ett testamente eller gåvobrev utsett 
universitetet att förvalta donationen. Ända-
målet, som bestäms av donatorn och är angi-
vet i urkunden, är oftast att lämna bidrag till 
forskning och utbildning som till exempel 
studiestipendier och resestipendier.

Donationer behöver inte alltid vara i form 
av pengar. Det kan också vara konst eller 
konstsamlingar som doneras. Ett sådant 
exempel är en av konstsamlingarna i Spök-
slottet som donerats av Johan Adolf Berg 
och hans hustru Helen Elisabeth Pardoe 
Berg. 

− Samlingen är till för studenter inom 
konstvetenskap och ska utgöra ett underlag 
för en framgångsrik undervisning i detta äm-
ne, förklarar Gunilla Edgardh Bohlin, ställ-
företrädande chef på Stiftelseförvaltningen. 
Hon berättar att de som donerar ofta är 
personer med anknytning till universitetet. 
De har antingen arbetat eller studerat här 

Donationer − en 
viktig fi nansieringskälla
För universitetet är donationer mycket viktiga, säger 
Maud Hagqvist, chef för Stiftelseförvaltningen som 
förvaltar de 155 stiftelser universitetet har ansvar för.

själva, eller på annat sätt haft anknytning 
till universitetet.

Stiftelserna delas in i tre kategorier: stu-
diestipendier, fi nansiering av lärartjänster 
samt resestipendier och forskningsbidrag.

− Alla är lika viktiga, säger Maud Hag-
qvist.

Placeringsråd ger riktlinjer
Stiftelsernas kapital placeras i enlighet med 
den placeringspolicy som universitetet anta-
git. Styrelsen har även utsett ett placer-ings-
råd som träffas regelbundet och som bland 
annat anger riktlinjer för hur kapitalet ska 
placeras. I placeringsrådet sitt representan-
ter från både universitetet och näringslivet. 
Rektor är ordförande.

− Stiftelseförvaltningen samarbetar med 
Enheten för kommunikation och samver-
kan med att nå ut med information om hur 
man kan stödja universitetet på olika sätt. 
Informationen fi nns på universitetets webb-
plats under rubriken Näringsliv/skola, samt 
på stiftelseförvaltningens egen hemsida med 
bland annat fakta om stiftelser och stif-
telsebildning avslutar Maud Hagqvist och 
Gunilla Edgardh Bohlin. ■

TEXT: MADELEINE SALOMON

 

Exempel på stiftelser som universitetet förvaltar:  
Stiftelsen Emil och Lydia Kinanders fond som delar ut studiestipendier till 
studenter vid samtliga fyra fakulteter.

CFH Liljevalch juniors stipendiefond som delar ut resestipendier till studerande 
vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Stiftelsen Anders Zorns fond för en professur i nordisk och jämförande 
konsthistoria.

Kåre Bremer ny 
ordförande i forum
Från årsskiftet blev rektor Kåre Bremer 
ny ordförande i styrelsen för Stockholms 
akademiska forum. Inom organisationen 
samarbetar nio högskolor och universitet i 
Storstockholm för att få mer kontakt med 
varandra och samhället. Organisationen har 
nu också öppnat upp för att ytterligare elva 
högskolor ska kunna bli medlemmar. 

Några exempel på aktiviteter under våren 
är Rekryteringsbazaren 17–18 mars, studie-
informationsmässan Sök nu 6–7 samt 10–13 
april. Dessutom visar avgångsstudenterna 
vid programmet Multimedia pedagogik-
teknik upp sin examensutställning i orga-
nisationens lokal i Kulturhuset den 26–28 
maj. 

Stockholms stad har även gått in som ny 
samarbetspartner i Stockholms akademiska 
forum.

uwww.stockholmsakademiskaforum.se

Thomas vinnare i 
Venture Cup
 
Thomas Bjelkeman-Pettersson, student vid 
miljövetenskapliga linjen vid Stockholms 
universitet, stod för en av de tio bästa affärs-
idéerna i Venture Cup Steg 1. Han var en 
av segrarna i den nya tävlingskategorin för 
tjänster och fi ck i december tillsammans 
med de nio andra pristagarna ta emot 5 000 
kronor var i Aula Magna. Den affärsidé 
som Thomas fått pris för heter ”River Basin 
management online service”. Det är ett on-
lineverktyg för att underlätta administratio-
nen av vattenhantering i avrinningsområden 
för vattendrag.

Venture Cup går nu vidare med steg 2. 
Där ligger fokus på marknaden, affärssys-
temet och teamet. För att vara med i steg 2 
behöver man inte ha deltagit i steg 1. Inläm-
ning av affärsplanen ska ske senast den 14 
februari och avgörs den 23 mars.

uwww.venturecup.se/ost
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[ Arbetsplats ]

Är du kvinna, docent och vill öka dina 
chanser att bli befordrad till en professur? 
Nu fi nns möjligheter att söka extra resurser 
vid Stockholms universitet för att få mer tid 
att meritera sig forskningsmässigt.

I dag innehas enbart 22 procent av profes-
surerna vid universitetet av kvinnor och på 
vissa institutioner fi nns fortfarande enbart 
manliga professorer. Rektor Kåre Bremer 
har vid fl era tillfällen uppmärksammat bety-
delsen av fl era kvinnliga professorer och bett 
fakulteterna att komma in med förslag på 

Satsning på meritering för kvinnliga docenter
vad de kan göra för att förbättra jämställd-
heten.

Som en aktiv åtgärd för att förbättra för-
utsättningarna för fl er kvinnliga professo-
rer har nu även rektor beslutat att universi-
tetet avsätter resurser för kvinnliga docen-
ter att meritera sig. Resurserna är avsedda 
att användas för att frigöra tid för forskning 
på halvtid under ett till två år. Totalt avsätts 
9,6 miljoner kronor för ett program under 
tre år med början den 1 september 2006. 
Resurserna kan sökas av kvinnliga docen-

Till sommaren 2007 är det tänkt att JMK 
(Institutionen för journalistik, medier och 
kommunikation) ska ha fl yttat till Frescati 
och Södra huset. Innan dess ska en omfl ytt-
ning av fl era institutioner ske i Södra huset 
för att skapa sammanhängande lediga loka-
lytor och samlokalisera institutioner. Det är 
huvudtankarna i det förslag till lokaldispo-
sition i Södra huset som nyligen presente-
rats av Byggnadsplaneringen och universi-
tetsledningen.

Under många år har diskussioner förts 
kring att JMK ska fl ytta från de loka-
ler institutionen idag har i Garnisonen på 
Karlavägen. Lokalhyran är hög och dess-
utom fi nns en önskan från universitets-
ledningen att samla så många institutioner 
som möjligt i Frescati.

I Södra huset fi nns idag tillräckligt med 
ledig lokalyta för att rymma JMK. Problemet 
är dock att de lediga lokalerna fi nns på olika 
ställen. För att bereda utrymme måste där-
för en större omdisposition av lokaler i Södra 
huset ske. 

En annan viktig tanke bakom förslaget 
till omfl yttning är att samlokalisera institu-
tioner som idag är utspridda på olika håll i 
Södra huset, bland annat de nya större insti-
tutionerna som bildats inom Humanistiska 

Flyttplaner presenterade 
för Södra huset

fakulteten. Förslaget innebär även att de 
statsvetare som idag sitter i en barack i 
Frescati backe kan fl ytta in i Södra huset.

Enligt förslaget ska JMK fl ytta in D-huset, 
där man tar två våningar i anspråk, samt 
en våning i låghuset intill. E-huset ska bli 
ett ”språkhus” med enbart språkinstitutio-
ner (med undantag av Konstvetenskapliga 
institutionen). I F-huset fl yttar SOFI in på 
de två översta våningarna och får under sig 
Filosofi ska institutionen (som nu samlas på 
ett våningsplan), Statsvetenskapliga insti-
tutionen och myndigheten Sieps. I D-huset 
fl yttar Institutionen för nordiska språk upp 
två våningar medan det ska ske en mindre 
fl ytt inom C-huset. Från A- och B-husen 
behöver inga av hyresgästerna fl ytta.

Senast den 22 februari vill Byggnadsplan-
eringen ha in skriftliga synpunkter på försla-
get. Förhoppningen är sedan att beslut om 
fl ytten kan fattas i början av mars. Om allt 
går enligt tidtabellen är det tänkt att SOFI 
och Institutionen för klassiska språk byter 
lokaler redan i april. Sedan följer ett enormt 
15-spel där en hyresgäst fl yttar till nya loka-
ler och nästa hyresgäst fl yttar in. Enligt tid-
tabellen ska omfl yttningarna vara färdiga 
sommaren 2007. ■

TEXT: PER LARSSON

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Halvtidsrapport för utredning om samgående

Vid mötet redogjorde den gemensamma 
grupp som fått i uppdrag av lärosätenas 
rektorer att utreda frågan om ett eventuellt 
samgående, den så kallade Reginagruppen, 
för vilka slutsatser som dragits efter halva 
utredningstiden. 

− Under hösten har gruppen genomfört 
en rad studiebesök till andra lärosäten för 
att bilda sig en uppfattning om hur lärar-
utbildningen kan integreras inom ett läro-
sätes övriga verksamhet. Syftet har bland 
annat varit att söka svar på frågor kring 
hur lärosätena löst relationen mellan ämnes-
studier, didaktik och verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU), säger Birgitta Sandström, 
ordförande för Reginagruppen och prorek-
tor, Lärarhögskolan i Stockholm. 

Den form för samgående som Regina-
gruppen i dagsläget bedömer som mest än-
damålsenlig, och som presenterades vid 
mötet, är en fakultet för utbildningsveten-
skap i vid mening. Denna fakultet inbegri-
per nyckelbegrepp som bildning, kommu-
nikation och socialisation. I en sådan kon-
struktion skulle fakultetsnämnden också 
utgöra det särskilda organet för lärarutbild-
ning, ett organ som krävs vid lärosäten som 
bedriver lärarutbildning. Principiellt kan 
den utbildningsvetenskapliga fakultetens 
institutioner utgå från forskarutbildnings-
ämnen. Tänkbara sådana kan vara peda-
gogik, specialpedagogik, didaktik, barn- 
och ungdomsvetenskap, data- och sys-
temvetenskap samt tillämpad kommunika-
tions-vetenskap. Diskussion pågår även med 
andra institutioner/enheter. 

− I det här skedet låser sig inte utred-
ningen för en viss modell. Vi måste hitta en 
gemensam lösning som passar just oss. Ett 
syfte med att redovisa våra tankar och slut-
satser efter halva utredningstiden är att ta 
till oss personalens synpunkter och frågor 
på de resonemang som förs. Vi är angelägna 
om att utredningen är öppen och tillgänglig 

[ Arbetsplats ]

Hur skulle en ny utbildningsvetenskaplig fakultet kunna styras 
och organiseras? Det var en av de frågor som ventilerades när 
medarbetare vid Stockholms universitet och Lärarhögskolan i 
Stockholm träffades vid ett första gemensamt informationsmöte 
den 18 januari i Aula Magna. 

för de som är berörda, säger Lena Gerholm, 
prorektor för Stockholms universitet och 
vice ordförande i Reginautredningen. 

Förslag ut på remiss
Reginagruppen fortsätter nu sitt arbete och 
den 27 februari-27 mars kommer utredning-
ens förslag att gå ut på remiss. Vid universi-
tetet kommer remissen att gå till fakultets-
nämnderna och medarbetare kan också 
ge synpunkter direkt till Reginagruppen. 
Utredningen ska sedan vara klar den 21 
april. Därefter fattar de båda styrelserna 
beslut, Lärarhögskolans styrelse den 31 maj 
och universitetets den 1 juni. 

Om båda styrelserna säger ja följer en 
implementeringsfas och en tidplan för sam-
gåendet fastställs. Om en av styrelserna säger 
nej kommer ett samgående utifrån utred-
ningens förslag inte att bli av. Lärosätenas 
framtida samverkan kommer då att disku-
teras och ses över.  ■

TEXT: MARIA SANDQVIST

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Läs också Lena Gerholms ledare på sidan 2. 

ter som har en rimlig möjlighet att genom att 
frigöra forskningstid kunna bli befordrade 
till professorer.

Ansökan om att ta del av anslagen ska 
vara inlämnad till registrator senast den 18 
april. Fakulteternas lärarförslagsnämnd/
motsvarande ansvarar för bedömningen av 
de sökande och rektor fattar sedan beslut 
i början av sommaren om vilka som får 
anslagen. För vidare information, kontakta 
Rikard Skårfors vid Planeringsenheten, tfn 
16 4933. ■

Totalt berörs cirka en femtedel av lokal-
ytan i Södra huset av fl ytten.

Reginagruppens förslag presenterades bland annat av Birgitta Sandström (prorektor, 
Lärarhögskolan), Lena Gerholm (prorektor, Stockholms universitet) och Johan Lund-
borg (förvaltningschef, Lärarhögskolan).

Synpunkter 
och mer information
Ett gemensamt nyhetsbrev om 

utredningen gick ut via e-post till 

alla medarbetare vid universite-

tet och Lärarhögskolan efter mötet. 

Nyhetsbrevet och mer informa-

tion finns på www.su.se/anstalld 

under Pågående utredningsarbete 

– Utredning ny fakultet. 

Medarbetare är välkomna att 

kontakta Reginagruppen med 

synpunkter och förslag.

Lena Gerholm, vice ordförande 

och prorektor, Stockholms 

universitet, tfn 08-16 2260, 

e-post prorektor@su.se 

Johnny Wijk, utredare, 

Stockholms universitet, 

tfn 08-16 3383, 

e-post wijk@historia.su.se 
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Vi finns 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

Ditt akademiska tryckeri

Drottning Kristinas väg 53B
08-790 74 00

Isafjordsgatan 21
08-790 40 48

Nanna Svartz väg 4
08-524 864 11

ANNONS

www.butiken.su.se
universitetets egen marknadsplats

PROFILPRODUKTER 
I SU-BUTIKEN

Vid årsskiftet upphörde försäljningen av 

universitetets profi lprodukter i 

informationsdisken i A-huset. 

Den som vill köpa till exempel en ryggsäck, 

en sportfl aska eller ett latteglas med universitetets 

märke på får i stället göra det i SU-Butiken. 

Vi fi nns i Arrhenius-laboratorierna, 

hus A, plan 2 (1tr ned). 

Vi har öppet mellan 8:00–16:00, 

lunchstängt 12:00–13:00. 

(fredagar stänger butiken 30 minuter tidigare). 

Betalning kan ske antingen kontant av studenter, 

gäster och anställda som köper för 

personligt bruk eller genom interndebitering.

www.butiken.su.se

Nu får avhandlingarna vid 
Stockholms universitet en en-
hetlig grafi skprofi l. Den ska göra 
universitetet tydligare i kommuni-
kationen med omvärlden. 

– Den forskarutbildning som avhandlingen är resultatet av har 
skett vid Stockholms universitet och då bör det även klart och tydligt 
framgå på avhandlingens omslag, säger rektor Kåre Bremer.

Sedan tidigare fi nns en mall för inlagan i avhandlingen och i hös-
tas togs även beslut om en enhetlig form för hur spikbladet ska se 
ut. Enheten för kommunikation och samverkan har nu tillsammans 
med universitetsbiblioteket och Sektionen för IT och Media tagit 
fram mallar för omslag. 

− Förslaget skickades ut till prefekter, fakultetsnämnder, dok-
torandrådet med fl era och har redovisats vid fl era tillfällen, då de 
fl esta reaktioner var positiva. Det har omarbetats något efter de syn-
punkter vi fi ck in, säger Agneta Paulsson, Enheten för kommunika-
tion och samverkan.  

Layouten bygger på ett enkelt formspråk, med luftiga och rena 
ytor, med tydlig avsändare, titel och författare samt utrymme för 
bilder om sådana önskas. Mallarna följer därmed universitetets 
grafi ska profi l men ger ändå en viss fl exibilitet. Det blir enklare för 
doktoranden och även billigare då kostnaden för layouten av den 
enskilda avhandlingen försvinner. 

Författaren ska enbart behöva lämna text och eventuell bild till 
det tryckeri som ska användas.  Endast tryckerier som upphandlats 
av universitetet kan då användas, bland annat US-AB på campus-
området. Omslaget produceras sedan på tryckeriet. 

Först ut med att få sin avhandling tryckt med den nya grafi ska for-
men för omslaget är Jutta Balldin vid Pedagogiska institutionen:

− Jag tycker formen är snygg; enkel men inte anspråkslös. Den 
enhetliga ramen uttrycker tillhörighet men tillåter också personliga 
uttryck som en vald bild eller fi gur på framsidan. 

Att utforma ett snyggt omslag är svårt, fortsätter hon.
− Personligen tyckte jag att den färdiga grafi ska formen befri-

ade mig från det arbetet, men inte utan att jag kunde ge omslaget 
en speciell prägel. 

Ytterligare tre avhandlingar har tryckts med den nya omslags-
mallen och efterfrågan är stor bland doktorander och handledare. 
Många vill ha den nya mallen för att slippa layouta ett omslag som 
både kostar och tar tid att utforma, säger Margareta Fathli vid 
universitetsbiblioteket som även är den person man kan kontakta för 
ytterligare information angående produktionen av doktorsavhan-
dlingar. Avhandlingar utgivna av förlag är tillsvidare undantagna 
de nya reglerna. ■

TEXT: PER LARSSON

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Se även insändaren på sidan 22.

Ny enhetlig 
form på av- 
handlingar

Lars Hierta-professuren 
fortfarande obesatt
Turerna kring Lars Hierta-professursen i statsvetenskap fort-
sätter. I januari beslutade rektor att avbryta tillsättningen med 
hänvisning till att de sakkunniga inte velat rekommendera 
någon av de sökande.

Tre professorer sökte Lars Hierta-professuren när den utlys-
tes 2004. Det var Tommy Möller (Stockholm), Walter Carlsnaes 
(Uppsala) och Jan-Erik Lane (Genève). De sakkunniga ansåg 
dock inte att någon av de tre uppfyller samtliga krav som de 
ansåg nödvändiga för professuren. Samhällsvetenskapliga 
fakultetens lärarförslagsnämnd för professorer, som före-
slår rektor vem som ska få anställningen, valde att inte följa 
de sakkunnigas utlåtande utan erbjöd professuren till Walter 
Carlsnaes. Efter att denne tackat nej av personliga och arbets-
mässiga skäl föreslog nämnden Tommy Möller i stället till 
anställningen. Nämnden tog då hänsyn till att Möller förra 
gången tjänsten utlystes kompetensförklarats för denna 
professur av andra sakkunniga.

Det är ännu inte bestämt när ny utlysning av professuren 
ska ske.

[ Arbetsplats ]
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I korthet:
Yvonne Hirdman, professor vid Histo-
riska institutionen, har fått Kellgrenpriset 
på 200 000 kronor av Svenska akademien. 
Hon har även anställts som gästprofessor i 
historia med särskild inriktning på genus-, 
välfärds- och arbetslivsforskning.

Inge Jonsson, professor emeritus i lit-
teraturvetenskap och tidigare rektor vid 
Stockholms universitet, har fått Kungliga 
priset på 50 000 kronor av Svenska aka-
demien.

Ivo Mischke, student i tyska, har fått för-
stapris i en essätävling för studenter som 
deltagit i det europeiska utbytesprogram-
met Erasmus under läsåret 2004-2005.

Brita Bergman, professor i teckenspråk 
vid Institutionen för lingvistik, har blivit 
invald som “arbetande ledamot” i Kung-
liga Vitterhets Historie och Antikvitets-
akademien.

Andreas Barth har befordrats till profes-
sor i experimentell molekylär biofysik. 

Tiina Rosenberg har utsetts till professor 
i genusvetenskap vid Lunds universitet. 
Hon var tidigare professor i genusveten-
skap vid Stockholms universitet.

Kenneth Hyltenstam, professor vid Cen-
trum för tvåspråkighetsforskning, har 
utsetts till utländsk ledamot av Finska 
Vetenskaps-Societetens humanistiska 
sektion.

Arne Elofsson har befordrats till professor 
i bioinformatik och Neus Visa till profes-
sor i molekylär genomforskning.

Barbro Åsman, professor i elementarpar-
tikelfysik, är en av ledamöterna i regering-
ens nya forskningsberedning som är ett 
rådgivande organ i forskningsfrågor.

Sture Hansson, professor vid System-
ekologiska institutionen, har utsetts till 
ledamot i det vetenskapliga rådet för Björn 
Carlsons Östersjöstiftelse.

Lars-Göran Nilsson, prefekt och profes-
sor vid Psykologiska institutionen, har 
blivit utsedd till Honorary Professor vid 
Institute of Psychology, Chinese Academy 
of Sciences.

Bo Lindensjö har befordrats till professor 
i statsvetenskap Árni Sverrisson till profes-
sor i sociologi. 

Ulf Peter Hallberg, författare, har fått ett 
stipendium från Stiftelsen Ann-Margret 

Manustävling för forskare 
I samband med att Forskning & Framsteg 
fyller 40 år under 2006 utlyser tidskriften 
en manustävling för forskare som inbjuds 
att skriva populärvetenskapliga manus-
kript lämpade att publiceras i tidskriften. 
Första pris är 25 000 kronor. Dessutom 
fördelar juryn 25 000 kronor på ytterli-
gare pris. Icke-prisvinnande manuskript 
som publiceras honoreras med vanligt 
författararvode. 

Manuskripten ska vara redaktionen till 
handa senast den 1 september 2006. Sänd 
bidragen till: Manustävling, Forskning & 
Framsteg, Box 1191, 111 91 Stockholm. 
uwww.fof.se/?id=06165b

Ny avdelning för pedagogik
Vid årsskiftet ombildades Institutionen 
för internationell pedagogik till Avdel-
ningen för internationell och jämförande 
pedagogik inom Pedagogiska institutio-
nen, enligt ett beslut av universitetssty-
relsen. Den 1 mars ska de anställda och 
doktoranderna inom internationell och 
jämförande pedagogik ha fl yttat ihop med 
Pedagogiska institutionen i Frescati Hage. 

Fel ta betalt för kurs 
Enligt ett beslut av Högskoleverket gjorde 
Stockholms universitet fel när det lät 
studenter betala 1 500 dollar vid antag-
ningen till en kurs i ryska förlagd till 
S:t Petersburg. Universitetet hävdar att 
man får ta ut avgift eftersom det fi nns ett 
kostnadsfritt alternativ till kursen i Stock-
holm. Högskoleverket anser att en sådan 
avgift ändå inte är tillåten.

Liljeqvists fond, som förvaltas av Teater- 
och dansvetenskapen vid Stockholms 
universitet. 

Mikael Kritikos, har anställts som 
adjungerad professor i strukturkemi och 
Håkan Andersson som adjungerad profes-
sor i matematisk statistik.

Jan-Erling Bäckvall, professor i orga-
nisk kemi, får Ulla och Stig Holmquists 
vetenskapliga pris i organisk kemi 2005. 
Pristagaren utses av rektor vid Uppsala 
universitet och priset är på cirka 300 000 
kronor. 
 

I media:
Sven Å Christianson, professor i psyko-
logi, skriver, tillsammans med två andra 
forskare, i en debattartikel i Dagens Nyhe-
ter att polisen och rättspsykiatrin i Sverige 
ligger 30 år efter andra länder när det gäl-
ler hantering av våldsbrott.

Fanny Ambjörnsson vid Centrum för 
genusstudier och Mattias Gardell vid 
Centrum för forskning om internationell 
migration och etniska relationer (CEIFO) 
är medförfattare till en debattartikel i 
Expressen där de kräver att Migrations-
verkets organisation måste granskas.
 

Årets miljöprofil 
Margareta Unger vid Studentbyrån har 
av Miljörådet vid Stockholms universi-
tet utsett till Årets miljöprofi l. I motive-
ring till varför hon får priset går det bland 
annat att läsa: ”Margareta ger råden utan 
att ge dåligt 
samvete, utan 
i stället inspi-
rerar hon till 
att bli lite 
bättre på att 
arbeta miljö-
vänligt”. 

Ny professur om 
Östasiens konst
Axel och Margaret Ax:son Johnsons 
stiftelse för allmännyttiga ändamål har 
beslutat att fi nansiera en treårig professur 
i Östasiens konst. Professuren kommer 
att vara placerad vid Konstvetenskapliga 
institutionen vid Stockholms universitet 
men verka i nära samarbete med Öst-
asiatiska museet. Till professor har 
Uta Lauers från Shanghai utsetts.

Ny föreståndare 
vid UPC
Fredrik Oldsjö, 
forskarassistent i latin, 
är ny föreståndare vid 
Universitetspedago-
giskt centrum efter 
Lena Adamson som blivit prefekt vid 
Institutionen för samhälle, kultur och 
lärande vid Lärarhögskolan.

Ny ordförande för doktorander
Sveriges Doktorandförening, SDF har fått 
en ny ordförande. Hon heter Carolina Saf 
och är doktorand vid Juridiska institutio-
nen, Stockholms universitet. Hon efter-
träder Annika Blekemo som är doktorand 
vid samma institution.

Akademiforskare 
Tomas Riad, Institutionen för nordiska 
språk, och Torbjörn Lodén, Institutionen 
för orientaliska språk, är två av sju fors-
kare som fått femåriga forskartjänster av 
Svenska Akademien och Kungliga Vitter-
hetsakademien. Tjänsterna bekostas med 
medel från Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse. 

Miljonstöd till postdoktor 
Stiftelsen för Strategisk Forskning har 
tilldelat tolv yngre forskare anslag på 
2,9 miljoner kronor vardera inom ramen 
för Ingvar Carlsson Award. Var och en 
får också ett personligt stipendium på 
100 000 kr. En av de forskare som får 
anslag är Erik Lindahl vid Stockholm Bio-
informatics Center. 

Boktips från universitetet
Nu går det att läsa om ett urval av popu-
lärvetenskapliga böcker skrivna av fors-
kare och lärare vid Stockholms universi-
tet. Du kan även tipsa om böcker som 
bör vara med på listan. 
E-posta till: info@su.se
uwww.su.se/naringsliv (Boktipset)

Nya föreskrifter för prefekter
Föreskrifterna för utnämning av prefek-
ter ändrades vid årsskiftet. En nyhet är 
att dekanus nu är prefektens närmasteu 
chef och fattar beslut om villkoren för 
uppdraget. Nytt är också att det är 
dekanus som har huvudansvaret för 
framtagande av förslag till nya prefekter 
och ställföreträdande prefekter inklusive 
föreståndare och biträdande föreståndare. 
Även om respektive fakultetskansli kom-
mer att sköta mycket av beredningsproces-
sen så blir dekanus involverad i processen 
på ett annat sätt än tidigare.

Introduktionen för prefekter om fyra 
dagar och en ledarskapsutbildning om tre 
dagar är också numera obligatoriska och 
fi nansierade med centrala medel. Tidigare 
har den varit frivillig och fi nansierats med 
institutionsmedel.

Nya rutiner för 
insamling av avfall
Akademiska Hus har från årsskiftet infört 
nya rutiner för insamling av hushålls-
avfall på Frescati universitetsområde. 
Flera containrar på området har tagits 
bort och ersatts av kärl. I dessa ska endast 
avfall som normalt kommer från ett hus-
håll slängas, till exempel matrester och 
hushållspapper. Farligt avfall, glas, tid-
ningar och elavfall ska sorteras separat.

Nutidsakademien
Naturkatastrofer och samhällets sår-
barhet är temat för vårens öppna före-
läsningar inom Nutidsakademin som 
anordnas av Centrum för tvärvetenskaplig 
miljöforskning (CTM) i samarbete med 
Folkuniversitetet.

Först ut är Anders Fridfeldt, Institutio-
nen för naturgeografi  och kvartärgeologi, 
som tisdagen den 14 februari, klockan 
14–15 i Aula Magna, talar om Naturkata-
strof eller kulturkatastrof? – om samhäl-
lets sårbarhet vid naturkatastrofer. 
Fri entré.
uwww.ctm.su.se

Bostäder för gästforskare
University Accommodation Center (UAC) 
erbjuder bostäder till utländska gästfors-
kare och studenter enligt avtal med Karo-
linska institutet, Stockholms universitet, 
Kungliga Tekniska högskolan och Han-
delshögskolan. 

Läs mer om vilka bostadsområden som 
fi nns, service och de regler som gäller. 
uwww.uac.se

Rektor chattade 
i kinesisk tidning
Den kinesiska engelskspråkiga tidningen 
Beijing Today har en serie om lärosäten 
runt om i världen. Som en del i detta får 
läsarna chatta med rektorer vid läro-
sätena. I början av december ordnades en 
chatt med Stockholms universitets rektor 
Kåre Bremer. Frågor som besvarades var 
bland annat om hur många kinesiska stu-
denter som fi nns på universitetet och hur 
man ansöker för att få studera i Sverige.

LÄS FLER NOTISER uwww.su.se/anstalld

Ny hållplats på Roslagsbanan 
Hösten 2007 får Roslagsbanan en ny håll-
plats vid universitetet. Samtidigt ska de 
två hållplatser som fi nns idag, Universite-
tet och Frescati, tas bort. Den nya hållplat-
sen är tänkt att ligga söder om bron som 
går över Roslagsbanan till Botanikum och 
Wallenberglaboratoriet.

Därmed hamnar hållplatsen närmare 
tunnelbanestationen och bussförbindelser 
än vad hållplatserna gör idag. Hållplats 
Frescati (vid Bergianska trädgården) har 
dessutom få resenärer och är trafi kfarlig 
då den ligger nära en järnvägskorsning.
Ombyggnaden är planerad till sommaren

2007 men innan 
dess måste bland 
annat frågan om 
anslutningsvägar 
lösas.
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[ Upptäck ditt universitet ]

Tydlighet ja, 
klåfi ngrighet nej!
Enheten för kommunikation och samverkan har av rektor fått i 
uppdrag att utforma ett förslag till enhetliga omslag för universi-
tetets doktorsavhandlingar. I samarbete med Actakommittén vid 
universitetsbiblioteket har en sådan ny grafi sk profi l nyligen fram-
tagits.

En ökad enhetlighet är naturligtvis önskvärd. Omslagen i Acta-
serien bör förses med tydliga och för Stockholms universitet speci-
fi ka grafi ska signaler. Det fi nns dock fl era invändningar som kan 
resas mot det nuvarande förslaget. Det är, enligt många doktoran-
ders åsikt, alltför starkt reglerande. I till exempel humanistiska 
avhandlingar kan omslagsbilden vara väsentlig. Storlek och format 
bör få variera mer än i förslaget, liksom titelns typsnitt och place-
ring. Detta eftersom noggrant val av bild och typsnitt understry-
ker budskapet i en avhandling. Vidare: Om syftet är att förbättra 
marknadsföringen, borde kraft läggas vid att förbättra distributio-
nen snarare än att detaljreglera omslagen.

Vi kommer heller inte uppnå en egentlig grafi sk enhetlighet ens 
med det liggande förslaget. En del av avhandlingarna – främst vid 
juridisk och humanistisk fakultet – ges nämligen ut på vanliga 
bokförlag. Så måste det också få förbli. Avhandlingen kan näm-
ligen passa bättre in exempelvis i en internationell bokserie än i 
Actaserien. 

I vissa ämnen kan det också fi nnas ett behov av att avhandlingar 
sprids till bokhandeln. Många rättsvetenskapliga avhandlingar är 
till exempel en rättskälla för praktiserande jurister och domstolarna. 
Inom vissa ämnesområden bidrar avhandlingar alltså inte bara till 
den inomvetenskapliga diskussionen, utan utgör även böcker som 
bidrar till den allmänna kulturdebatten och bildningen. Som sådan 
litteratur är det viktigt att avhandlingen har ett tilltalande yttre, 
både för författarens, och den framtida läsarens skull.

En annan invändning kan resas mot den nuvarande grafi ska profi -
lens strikthet. En alltför enhetlig omslagsprofi l på avhandlingar ska-
par en risk för att de förväxlas med forskningsrapporter. Det kan 
verka förringande på avhandlingens vetenskapliga tyngd. I stället 

Blom bakom huset 

Experimentalfältets huvudbyggnad, det 
vi idag känner som Bloms hus, planera-
des 1816 men brist på pengar gjorde att 
det inte stod färdigt förrän 1838. Arkitekt 
var Fredrik Blom (1781–1853), därav dess 
nuvarande namn.

Fredrik Blom var en mångsidig herre. 
1801 blev han tjänsteman i det statliga 
byggnadsväsendet och 1808 kapten-meka-
nikus vid fl ottan. Vid fredsförhandlingarna 
i Fredrikshamn 1809 var han med som adju-
tant till general von Stedingk, 1812 blev han 
major och arkitekt vid kronans allmänna 
byggnader i Stockholm. Fem år senare 
utnämndes han till professor i den högre 
byggnadskonsten vid Akademien för de fria 
konsterna, där han 1936 blev vice preses, en 
befattning som han höll till sin död.

Många kända och mindre kända bygg-
nader i Stockholm med omnejd bär Fredrik 
Bloms signatur, däribland Galärvarvet, Skepps- 
holmskyrkan och Oakhill, den nuvarande 
italienska ambassaden. 

Nationalencyklopedin talar om hans 
”utpräglade känsla för god proportio-
nering och hans närmast radikala form-
förenkling”, som är särskilt framträdande 
till exempel i hans ombyggnad av det 

som nu är Postmuseet. Samtiden var min-
dre imponerad. Nordisk Familjebok med 
tryckår 1878 hävdar att Blom var ”den siste 
representanten för den bedröfl igt torftiga 
och nyktra stil” som sades råda vid denna 
tid. Alla är dock ense om betydelsen av hans 
arbete med prefabricerade, fl yttbara trähus, 
av vilka Rosendals slott är ett av de största. 
Det arbetet rönte stor uppmärksamhet även 
utanför Sveriges gränser. 

Precis som sin arkitekt har huset en bro-
kig historia. Redan från början byggdes det 
för vitt skilda ändamål. På bottenvåningen 
inhystes Lantbruksakademiens samlingar 
av åkerbruks- och hushållsredskap, och 
dessutom en bostad till experimentalfältets 
inspektor. På andra våningen fanns aka-
demiens högtidssal, och i den luftiga tak-
våningen sorterades och torkades frö. Längre 
fram under 1800-talet blev den kemiska 
verksamheten viktigare, och i början 1900-
talet användes hela huset som lantbruks-
kemiskt laboratorium. Väggar har kom-
mit till och tagits bort, och bostadsdelen 
har fl yttat mellan våningarna. 1909 överlät 
Lantbruksakademien huset till staten.

Interiören har således genomgått många 
och omvälvande förändringar, medan exte-

riören är i stort sett oförändrad. 1927 för-
längdes huskroppen med fyra fönsteraxlar 
åt öster (mot biblioteket). Alla detaljer som 
lister och liknande kopierades noga, och för 
att inte förstöra husets proportioner fl ytta-
des huvudingången till den nya fasadens 
mitt, komplett med Karl XIV Johans mono-
gram och de svarta griparna (bild tv).

Inför universitetsledningens infl yttning 
sommaren 1976 gjordes en hänsynsfull 
renovering. Eftersom huset är skyddat får 
man till exempel inte göra ingrepp i stom-
men eller ändra äldre, fast inredning. Om 
man tittar noga kan man se att väggarna 
mellan rummen i bottenvåningen är löstag-
bara. Tidigare var det öppet under valven, 
och det är inte tillåtet att mura igen dessa 
öppningar.

I Bloms hus huserar idag de humanistiska, 
samhällsvetenskapliga och naturvetenskap-
liga fakultetskanslierna, Ledningskansliet, 
Planeringsenheten och Enheten för kommu-
nikation och samverkan. Måhända hör de 
någon gång ekot av den gamle inspektorns 
steg i korridorerna. ■
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borde utländska universitetsbokförlag kunna vara en förebild för 
Actaserien. Där ser inte alla bokomslag likadana ut, men det fram-
går ändå tydligt vilken utgivande institution de kommer ifrån. En 
detaljreglering av omslagen är olämplig när det är frågan om veten-
skapliga böcker. Och som sådana tycker vi att många avhandlingar 
från Stockholms universitet är värda att betraktas.

Lotta Bergström, Pia Johansson, Elin Malmer, ordförande, 
vice ordförande respektive ledamot i Centrala Doktorandrådet

SVAR:

Den grafi ska profi len är inte enbart avsedd för Actaseriens publika-
tioner, utan gäller för alla avhandlingar vid universitetet som inte 
kommer ut på annat förlag. Det är vår uppfattning att profi len för-
enar önskemålet om enhetlighet och tydlig avsändare med utrym-
met för egen personlig profi lering. Vad gäller frågan om distribution 
och marknadsföring, vill vi bara nämna, att genom vårt samarbete 
med Almqvist & Wiksell återfi nns Actaseriens böcker i såväl bok-
lådor som internetbokhandlar, samt diverse internationella biblio-
grafi ska databaser.

Leif Friberg och Margareta Fathli, ordförande respektive 
sekreterare i Actas redaktionskommitté. 

Agneta Paulsson, informatör 
Enheten för kommunikation och samverkan

Red.anm. Nya formen beskrivs i en artikel på sidan 18.
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