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Henning Rodhe
DEKANUS 

NATUR VETENSKAPL IGA FAKULTETEN

Högskolans två grundläggande uppgif-
ter är utbildning och forskning. År 1996 lade riks-
dagen till en tredje uppgift: ”att samverka med det 
omgivande samhället och informera om sin verk-
samhet”. Det är lätt att inse betydelsen av denna 
tredje uppgift. Men vad innebär den egentligen i 
praktiken? Hur mycket tid och kraft kan vi fors-
kare lägga på att informera och samverka med 
tanke på att det är tid som måste tas från andra 
uppgifter? Jag är övertygad om att det vore en för-
del, inte bara för ”det omgivande samhället”, men 
också för forskarsamhället, om fl era av oss kunde 
prioritera denna uppgift lite högre. 

Universitetet har ett fl ertal föredömligt utåtrik-
tade forskare. De bidrar till att höja universitetets 
status och attraktionskraft. Det vore önskvärt att 
fl era, framför allt av våra yngre forskare, på olika 
sätt stimulerades att delta i det offentliga samta-
let bland annat genom att informera om aktuell 
forskning. Det är roligt att se hur universitetets 
forskardagar under senare år vuxit ut till spän-
nande och uppmärksammad årlig aktivitet där 
våra nyblivna doktorer för fram sina rön.

Förenkla budskapet 
Ett problem som vi forskare ofta ställs inför 
är hur mycket man kan förenkla informatio-
nen. Journalister vill ju på ett mycket begränsat 
utrymme förmedla ett lättbegripligt budskap. De 
är sällan intresserade av långa komplicerade för-
klaringar och tankegångar. Jag har stor förstå-
else för journalisters arbetssituation, och är med-
veten om att vi forskare måste anstränga oss för 
att förenkla när detta är möjligt. Men det får inte 

vara så att kommunikationen mellan forskaren 
och journalisten sker enbart på journalistens vill-
kor, en tvåvägskommunikation är nödvändig. Vi 
forskare måste få förmedla även osäkerheten som 
ligger i våra bedömningar, en osäkerhet som är en 
naturlig del i vetenskaplig verksamhet.

De lunchträffar med inbjudna journalister 
som Naturvetenskapliga fakulteten har ordnat 
med jämna mellanrum, har gett utmärkta till-
fällen att föra ut forskningsinformation på våra 
egna villkor.

Forskaren och politiken
Man kan fråga sig om vi forskare också ska tolka 
våra forskningsresultat och komma med rekom-
mendationer om politiska beslut? Det är svårt att 
ge något enkelt svar på den frågan. Regeln att 
man ska skilja på sina roller som forskare res-
pektive samhällsmedborgare är inte alltid lätt 
att följa. Forskarnas specialistkunskap ger oss en 
förståelse om just den aktuella frågan som andra 
kan vara intresserade att ta del av. Även om det 
naturligtvis inte är vi forskare som ska föreskriva 
de politiska besluten, är det en central uppgift för 
oss att tillhandahålla policyrelevant kunskap.

Klimatfrågan är ett exempel på ett område 
där forskarnas bedömningar får stort utrymme 
i media. Visst är forskarnas kunskap och per-
spektiv av intresse, men frågan om vilka åtgär-
der som vid en viss tidpunkt är motiverade och 
möjliga är en politisk fråga som vi klimatfors-
kare inte ensamma kan göra anspråk på att ha 
svaret på. ■ 

Viktigt att informera om forskning

Bland de cirka 35 000 studenterna och 6 000 anställ-
da vid Stockholms universitet fi nns ett stort antal 
nationali teter. Var femte student har utländsk bak-
grund. Mångfald på campusområdet handlar även om 
ökad tillgänglighet för funktionshindrade, i dag arbetar 

eller studerar minst 270 personer med funktionshinder 
vid universi tetet. Könsfördelningen bland studenterna är 
rätt jämn. Däremot inte bland professorerna, där cirka 
80 procent är män.
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Färre sökande till vårterminen

Någon studentnation av obligatorisk 
modell, som i Uppsala eller Lund, ver-
kar det inte bli vid Stockholms univer-
sitet. Rektor har avslagit en framstäl-
lan om godkännande av Roslags nation 
som obligatorisk nation vid universitetet. 
Motiveringen är att det saknas utrymme 
i lagen för lärosäten att godkänna nya 
obligatoriska studentnationer. (Där emot 
fi nns möjlighet att bilda nya student-
kårer.) Därmed faller även begäran från 
Roslags nation om att dess medlemmar 

inte ska behöva avlägga avgift till någon 
av de obligatoriska studentföreningarna 
vid universitetet.

Roslags nation bildades vid Stock-
holms universitet under 2004 men har 
hämtat sitt namn från en nation med 
samma namn som tidigare funnits vid 
Uppsala universitet. I sin ansökan skri-
ver man om de traditioner med student-
nationer som fi nns i Uppsala och Lund. 
Skapandet av Roslags nation skulle, 
enligt brevet, vara ”det första och mest 

naturliga steget i den vidare utveck-
lingen av studentlivet vid Stockholms 
universitet”.

Carl-Johan Swärdenheim, förste viger-
man (ordförande), säger till SU-Nytt att 
Roslags nation har ett hembygdsperspek-
tiv och vill uppmärksamma Roslagen. 

− Vi vill även inspirera andra att bilda 
nationer, säger han.

Nu planerar Roslags nation att över-
klaga rektors beslut. ■

Avslag för bildande av Roslags nation TEXT: PER LARSSON

Antalet personer som anmält sig till 
utbildningarna vid Stockholms univer-
sitet våren 2005 har minskat jämfört 
med vårterminen 2004. Minskningen är 
9,7 procent och innebär att cirka 22 400 
personer har sökt till universitetet. Intres-
set för ekonomlinjen minskar markant, 
med 24 procent. Även Juristlinjen tap-
par sökande, minus 10 procent, men här 
fi nns fortfarande ett stort antal sökande 
och hård konkurrens om platserna.

Humaniora, främst språken, är de 
ämnen som klarar sig bäst, med bara 
en marginell minskning. Nybörjarkurs 
I i tyska har till exempel fl er sökande nu 
än tidigare. I gruppen sökande under 20 
år har dock intresset för att studera vid 
Stockholms universitet ökat. Jämfört 
med vårterminen 2004 är ökningen nio 
procent. Flest ansökningar har ämnena 
juridik, psykologi och kriminologi.

Statistik från Högskoleverket visar att 
antalet nybörjare vid landets lärosäten 
minskade under hösten 2004 efter att 
ha gått upp sedan 1996. Minskningen 
beror inte på ett sjunkande intresse för 
hög skolestudier − söktrycket har tvärtom 
ökat. Förklaringen ligger i stället i att 
högskolorna drar ner på antalet utbild-
ningsplatser för nya studenter eftersom 
resurserna inte längre ökar, enligt Hög-
skoleverket.

Vid Stockholms universitet märks inte 

detta så tydligt ännu. Antalet anmäl-
ningsalternativ har ökat något sedan 
vårterminen 2004 och är nu drygt 330 
till antalet. Vid kontakt med fakulteterna 
anger de att det i dagsläget inte är aktu-
ellt att minska antalet nybörjarplatser av 
ekonomiska orsaker. Naturvetenskapliga 
fakulteten har till och med ökat antalet 
platser på några utbildningar, till exem-
pel på basåret från 80 till 100. 

Av det totala antalet sökande är 66 
procent kvinnor, en övervikt som spän-
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ner över de fl esta utbildningsalternativ. 
Utbildningen i Data- och systemveten-
skap visar dock en klar manlig övervikt 
bland de sökande. 

Stockholms universitet ansluter sig 
där med till den allmänna trenden 
inom högskolevärlden. En rapport från 
Utbildningsdepartementet visar att kvin-
norna utgör omkring 60 procent i grund-
utbildningen. En siffra som ävenw består 
när det gäller andelen som tar ut exa-
mina. ■

 

TEXT: PER LARSSON
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Har universitet och högskolor rätt att kvo-
tera in studenter för att öka den etniska 
mångfalden? 

Frågan aktualiseras av en dom i Upp-
sala tingsrätt som väntas ungefär samti-
digt som SU-Nytt kommer ut. Bakgrun-
den är att 30 av 300 nybörjarplatser på 
juristutbildningen vid Uppsala univer-
sitet har öronmärkts åt sökande med 
”bägge föräldrar utrikes födda”. Två 
unga kvinnor med svenskfödda föräld-
rar nekades hösten 2003 plats på utbild-
ningen, trots bättre betyg än samtliga 
sökanden som antogs på den etniska 
kvoten. De stämde sedan med hjälp av 
organisationen Centrum för rättvisa 
universitetet för etnisk diskriminering.
Justitiekanslern (JK) har förklarat att 
kvoten innebär en etnisk diskrimine-
ring. Men detta kan, enligt JK, vara till-
låtet om intresset av att öka den etniska 
mångfalden uppenbarligen väger tyngre 
än intresset av att förhindra diskrimi-
nering i högskolan. De två studenterna 
anser däremot att lagen om likabehand-
ling av studenter i högskolan sätter stopp 
för all form av positiv särbehandling på 
grund av etnisk tillhörighet.

Vid Stockholms universitet verkar 
intresset för kvotering vara svalt. De per-
soner SU-Nytt varit i kontakt med vill i 
första hand använda andra metoder för 
att öka andelen studenter med utländsk 
bakgrund. En rundfråga till rektor och 
fakulteterna visar att det varken på uni-
versitets- eller fakultetsnivå fi nns pla-
ner på att använda kvotering på etnisk 
grund.

Riktade kurser vid JMK?
På studentkåren avvisar även Mohamed 
Elabed, projektledare för mångfaldspro-
jektet ROM, tankarna på kvotering på 
etnisk grund. 

− Etnisk snedrekrytering är främst 
en klassfråga. Men det är förstås ingen 
ursäkt för att låta bli att refl ektera över 
antagningsformerna. 

Det krävs, enligt honom, andra meto-
der än etnisk kvotering för att komma till 
rätta med problemet. 

Institutionen för journalistik, medier 

och kommunikation (JMK) har den 
senaste tiden i media (bland annat SU-
Nytt) påståtts vilja införa kvotering. 
Uppgifterna var felaktiga. Några sådana 
planer fi nns inte, säger Gunilla Hultén 
som är ordförande i JMK:s mångfalds-
kommitté.

− Kvotering är en komplicerad fråga. 
Vilka ska kvoteras? Hur ska reglerna 
se ut?

Institutionen arbetar sedan fl era år 
aktivt för att öka den etniska mångfal-
den, bland annat bidrog kulturdepar-
tementet med pengar för att utveckla 
en kurs. JMK har även gett kurser för 
yrkesaktiva journalister med icke-svensk 
bakgrund och tar kontinuerligt upp frå-
gor kring etnisk mångfald i grund-
utbildningen. I början av 2003 gjordes 
en enkät bland 500 personer som stude-
rat vid institutionen från 1994 till vårter-
minen 2001. Resultatet visade att ande-
len studenter med utländsk bakgrund var 
18 procent, de fl esta från nordiska och 
europeiska länder.

I våras bildade JMK en mångfalds-
kommitté. Nya former för hur antag-
ningen till utbildningen ska se ut är en 
fråga gruppen jobbar med. Är det så att 
högskoleprovet och JMK:s egna antag-
ningsprov är utformade så att de miss-
gynnar personer med en viss etnisk bak-
grund? En tanke som fi nns är att räkna 
in kunskaper i främmande språk som en 
extra merit vid antagningen. Kanske det 
även behövs riktade kurser och ett nytt 
antagningsförfarande för vissa grupper.

Enligt Gunilla Hultén handlar det 
även om att komma ut till ungdomar 
i bostadsområden där högskolestudier 
inte är ett givet val om man vill öka den 
etniska mångfalden. ■

TEXT: PER LARSSON

Svagt stöd för etnisk kvotering?VAD TYCKER DU OM 
ETNISK KVOTERING 
TILL UTBILDNINGAR

DAVID L INDGREN, 
LÄSER FÖRETAGSEKONOMI
− Jag tycker det är fel. Man 
ska komma in på egna 
meriter.

SOPHIE AHLSTEDT, 
LÄSER PÅ NORDISKA 
DETALJHANDELSLINJEN
− Man måste få tävla på lika 
villkor. Det handlar inte om 
hudfärg utan om vad man har 
i huvudet.

DOLI SACHEDINA, 
LÄSER MATEMATIK-
EKONOMILINJEN
− Jag är positivt inställd 
till kvotering. Något måste 
göras för att få in fl er 
studenter med invand-
rarbakgrund, speciellt på 

Stockholms universitet. Jag kan även tänka 
mig kvotering för andra minoriteter.

KUMAR THIRUGNANAM, 
LÄSER PÅ EKONOMLINJEN
− Jag tycker inte det är en bra 
idé. Det ska vara på lika vill-
kor man kommer in.

EVA KARLSSON.
SOCIALARBETARE OCH 
TIDIGARE STUDENT VID 
SOCIALHÖGSKOLAN
− Jag är positiv till kvotering, 
det kan ge många en schysst 
chans att få studera. Det bör 
vara lättare att komma in på 
utbildningar om man inte 
redan från början har ett försprång från grund-
skolan och gymnasiet. 

Andelen studenter med utländsk bakgrund 
är 22 procent vid Stockholms universitet. 
Av universitetets anställda med månadslön 
är 19 procent födda utanför Norden.

Vad tycker du om etnisk kvotering? 
Skriv en insändare till SU-Nytt! 
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I vilken utsträckning fi nns lagar som 
garanterar personer med funktionshin-
der diskrimineringsskydd inom hög-
skolan? Och hur effektiva är de? Kring 
dessa frågor har Richard Sahlin skrivit 
en avhandling i offentlig rätt som nyligen 
lades fram vid Juridiska institutionen.

Richard är väl insatt i ämnet. Själv har 
han fl era funktionshinder, bland annat 
döv sedan födseln, och har lärt sig hur 
universitetsvärlden och dess regelverk 
fungerar den hårda vägen. Richard har 
varit tvungen att sätta sig in de regelverk 
som fi nns för att kräva det stöd han har 
laglig rätt till, som tolkhjälp och språk-
granskning. 

Generellt är regelverket bra för att till-
godose behoven hos studenter och per-
sonal med funktionshinder inom hög-
skolevärlden. Frågorna regleras bland 
annat i Likabehandlingslagen (LLH) 
och Högskoleförordningen. Enligt LLH 
ska till exempel högskolan upprätta en 
lika behandlingsplan samt utreda och 
åtgärda trakasserier.

Regelverket är däremot oklart och 

Oklara regler om funktionshindrades rättigheter

bristfälligt, anser Richard Sahlin. Det 
gäller till exempel rätten till domstols-
prövning − vissa beslut går inte att över-
klaga. Ett annat problem är att det inte 
fi nns någon sanktionsavgift eller vite 
om ett lärosäte inte ordnar stöd- eller 
anpassningsåtgärder för personer med 
funktionshinder. Bristande ekonomiska 
resurser försvårar dessutom arbetet.

Ett annat problem är att diskrimine-
ringsskyddet är utspritt i olika typer av 
regelverk och därmed svåröverskådligt. 
Vaga formuleringar och brist på väg-
ledande praxis lämnar plats för stort 
tolkningsutrymme.

Positiv till särbehandling
Ett omdebatterat begrepp är positiv sär-
behandling. I Högskoleförordningen 
fi nns en bestämmelse om urvalsgrun-
den ”särskilda skäl”. Stockholms uni-
versitet tillämpar denna bestämmelse 
så att sökande med funktionshinder kan 
bli positivt särbehandlade vid antagning 
till grundläggande högskoleutbildning. 
Dock krävs att funktionshind rade gör allt 

för att förbättra sina meriter, till exempel 
genom att göra hög skoleprovet.

− Min uppfattning är att positiv sär-
behandling inte är helt förkastbar.

Sökande med neuropsykiatriskt funk-
tionshinder (till exempel ADHD) kan få 
uppmärksamhetssvårigheter när de gör 
högskoleprov och därmed svårt att få 
toppresultat.

Det fi nns även andra skäl. Ett är att 
en del sökande med funktionshinder 
kan kämpa mycket för att få stödinsat-
ser. Risken är då att de ägnar en stor del 
av sin tid till att bråka med myndigheter. 
Denna tid hade kunnat användas åt att 
koncentrera sig på studierna. Ett annat 
är att barndomsdöva kan missa viktigt 
korridorprat som hörande studiekamra-
ter har. Det kan vara viktigt för att en 
student ska lära sig att kritiskt analysera 
material och därmed påverka de dövas 
möjligheter att få likvärdiga betyg.

En fråga som angår alla
En förhoppning med avhandlingen är att 
regeringen ska ta initiativ till ett förslag 
som förs fram. Det handlar om att slå 
samman Högskoleverket och Skolverket 
som kontrollmyndighet. Gränsen mel-
lan skolutbildning och högskoleutbild-
ning har blivit mer oklar, enligt Richard 
Sahlin, bland annat till följd av att hög-
skolan anordnar basår. Det gäller även 
för studerande med funktionshinder. 
Med en enhetlig myndighet fi nns bättre 
förutsättningar för samarbete.

Stockholms universitet har viljan att 
arbeta med att tillvara funktionshindra-
des rättigheter − men inte tillräckligt, 
enligt Richard Sahlin. Resursbrist kan 
vara en orsak.

Och resultaten i avhandlingen hand-
lar inte enbart om villkoren för funktions-
hindrade, infl ikar den nyblivne dok-
torn.

− Rätten till diskrimineringsskydd 
för studerande med funktionshinder är 
en fråga om mänskliga rättigheter som 
angår oss alla. ■

TEXT: PER LARSSON 
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Funktionshindrade har rättigheter men de efterlevs inte alltid. Richard Sahlin vet. Han 
är själv döv och har disputerat på en avhandling om funktionshindrades rättigheter 
i högskolevärlden.
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Ett universitet tillgängligt för alla?
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Jämställdhetskommitténs har delat 
ut sitt årliga stipendium för ett aktivt 
jämställdhetsarbete till två student-
grupper. De båda grupperna, vid 
Företagsekonomiska respektive 
Ekonomisk-historiska institutionen, 
får vardera 5 000 kronor för sitt 
aktiva arbete med jämställdhets-
frågor inom utbildnin gen. 

Klara Arnberg, Institutionen för 
ekonomisk historia, har fått Jäm-
ställdhetskommitténs pris på 5 000 
kronor för bästa C- eller D-uppsats 
med genusperspektiv. Den handlar 
om ”Sökandet efter den prostituera-
des röst – En diskursanalys av de två 
dominerande feministiska teorier-
na om traffi cking”. Hedersomnämn-
anden får också Ann-Charlotte Dahl, 
Susanna Nyberg, Elin Olsson och 
Anna Wester. 

Bra jämställdhetsarbete belönas

6

Goda exempel driver på jämställdheten
Bra jämställdhetsarbete ska locka studenter och personal. Nya jämställdhetssamord-
naren Kristina Lundgren tror på de goda exemplens makt. 

− Stockholms universitet borde vara före-
gångare inom jämställdhetsarbetet.

Det säger Kristina Lundgren som sedan 
oktober är ny jämställdhetssamordnare 
vid Stockholms universitet. Tjänsten är 
på halvtid så Kristina fortsätter även att 
jobba som lektor vid Institutionen för 
journalistik, medier och kommunika-
tion, JMK. (På Personalbyrån fi nns även 
Inga-Lena Tofte och Ulf Andersson som 
arbetar med jämställdhetsfrågor jämte 
andra personalärenden.)

Enligt Kristina Lundgren varierar jäm-
ställdhetsarbetet mellan institutionerna. 
De som kommit långt har ofta präglats 
av eldsjälar. En viktig uppgift för henne 
är att få alla institutioner att skriva jäm-
ställdhetsplaner (vilket man är skyldig till 
enligt lag), och att se till att de ständigt 
diskuteras och uppdateras. Däremot tror 
hon inte på att från centralt håll tvinga 

institutioner att arbeta mer aktivt med 
planerna. Hennes strategi är i stället att 
lyfta fram de goda exemplen och få insti-
tutionerna att inse fördelarna med att ha 
en jämställdhetsplan.

− Det är inte så svårt att ta fram pla-
nen. Dessutom bidrar arbetet till en 
ordentlig genomlysning av verksamhe-
ten.

Det kan till exempel röra sig om att 
lärare och studenter läser igenom kurs-
litteraturen med kritiska ögon för att se 
vilka könsmönster den förmedlar. I kurs-
utvärderingar kan även frågor med jäm-
ställdhetsperspektiv driva fram generella 
förbättringar.

Kristina lyfter fram JMK, där hon 
själv varit jämställdhetsansvarig, som ett 
exempel. Institutionen har bland annat 
medvetet valt att rekrytera kvinnliga 
vikarier och timlärare för att få en jäm-
nare könsfördelning bland de anställda.

Starkt symbolvärde
Förebilder är viktiga för jämställd heten, 
påpekar hon. Kvinnliga studenter behö-
ver andra kvinnor på ledande poster 
inom universitetet att identifi era sig med. 

Kvinnor vid Stockholms 
universitet 2003:

20 procent av professorerna
37 procent av lektorerna

Det är en av många anledningar till att 
andelen kvinnliga professorer måste öka. 
Men i grunden är det förstås en fråga om 
rättvisa, om lika villkor för kvinnor och 
män, enligt Kristina.

− De har ett starkt symbolvärde och 
är samtidigt en mätare på hur vi ser på 
jämställdhet.

Men det räcker, enligt henne, inte 
enbart att se på de högsta posterna.

− Vi måste börja tidigt i kedjan och 
titta på timlärare och vikarier. Vilka 
uppmuntras att gå vidare? I dag fi nns 
en majoritet av kvinnor på grundnivå, 
men färre högre upp i organisationen. 
Sjukskrivningstalen är dessutom högst 
för kvinnliga doktorander.

Lärosätenas arbete med mångfalds- 
och jämställdhetsfrågor blir en allt vik-
tigare faktor när studenter väljer var de 
ska studera, tror Kristina Lundgren. Och 
hennes vision är tydlig:

− Stockholms universitet ska ha rykte 
som bra studie- och arbetsplats ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Både kvinnor 
och män ska här kunna använda sin 
begåvning fullt ut. ■

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Kvinnliga professorer har ett starkt symbolvärde, enligt Kristina Lundgren.
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Fler kvinnor på ledande position er inom 
universitetsvärlden. Det är mål et för 
IDAS-projektet som drivs av Sveriges 
universitets- och högskoleförbund. IDAS 
är en engelsk förkortning och uttyds 
Identify, Development, Advancement 
och Support. I det första skedet (I) hand-
lar det om att identifi era vilka potentiella 
kvinnliga chefer det fi nns inom akademin 
och se vilka hinder de möter i dag. En 
”kvinnobank” ska skapas där det fram-
går vilken kompetens som fi nns. I nästa 
steg är fokus bland annat på nätverks-
bildande och seminarier för att sedan 

Arbetet med att öka andelen kvinnliga 
professorer vid universitetet fortsätter. 

I våras gav rektor Kåre Bremer fakul-
teterna i uppdrag att se över vad de kan 
göra för att få fl er kvinnor på ledande 
poster. Nu har de kommit med förslag 
till åtgärder.

Samtliga fyra fakulteter har (eller ska 
göra) en förteckning över kvinnor som 
har förutsättningar att bli professorer 
de närmaste åren. Sammanställning-
arna visar att det fi nns minst ett sjuttiotal 
kvinnor knutna till universitetet som har 
professorskompetens inom de närmaste 
åren, de fl esta inom de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga fakul teterna. (Fler 
lär det bli, när denna artikel skrevs hade 
inte Juridiska fakulteten upprättat sin 
förteckning.) Men, som fakulteterna 
påpekar, antalet professurer som beräk-
nas bli lediga de närmaste åren är långt-
ifrån lika många som antalet professors-
kompetenta kvinnor. Befordringsprofes-
surer kan därför bli ett sätt att öka ande-
len kvinnor.

Många kvinnor saknar i dag stöd, 
uppmuntran och information, skriver 
Humanistiska fakulteten med utgångs-
punkt i ett informationsmöte man ord-
nat. En slutsats som fakulteten drar är 
att prefekterna mer aktivt måste stödja 
och uppmuntra kvinnor att söka profes-
sorstjänster.

70 nya kvinnliga professorer?
Naturvetenskapliga och humanistis ka 

fakulteterna föreslår även att prefekterna 
kan minska undervisningstiden under en 
period för kvinnliga lärare så de kan 
meritera sig forskningsmässigt. Sam-
hällsvetarna understryker att kvinnliga 
docenter måste få ökade möjligheter 
att meritera sig genom handledning och 
administrativa uppdrag. Av de 29 kvinn-
liga docenter vid fakulteten som besvarat 
den enkät som skickats ut har endast 16 
handledningsuppdrag i dag.

Fakulteterna lämnar även förslag 
till hur utlysandet av professorstjäns-
ter kan förändras. Humanistiska fakul-
teten skriver att förslaget till ledigkun-
görande av anställning som professor 
förutom anställningsprofi l ska innehålla 
”en inventering av potentiella kvinnliga 
sökande – interna såväl som externa – 

och en genomlysning av anställnings-
profi len ur ett jämställdhetsperspektiv”. 
Naturvetenskapliga fakulteten delar det 
resonemanget. Båda anser även att ansva-
ret för att en inventering av potentiella 
kvinnliga sökande görs ligger på insti-
tutionerna.

Samhällsvetenskapliga fakulteten kon-
staterar att könsfördelningen är rätt jämn 
bland nydisputerade men att kvinnor ofta 
faller bort på postdoctjänst. Universitetet 
måste bli bättre på att ta tillvara nydis-
puterade kvinnor och se till att det fi nns 
medel till forskarassistenttjänster och att 
lektorat inte går till män utan ordentlig 
utlysning. Annonser om lediga tjänster 
måste få så stor spridning som möjligt.

Andelen kvinnliga professorer vid 
Stockholms universitet är i dag cirka 20 
procent. ■

gå över till stöd av personer i lednings-
positioner.

Vid Stockholms universitet leder Berit 
Andersson på Personalbyrån ar betet. 

− Det här är i första hand ett chefs- 
och ledarförsörjningsprogram men det 
handlar också om att synliggöra och 
få fram kvinnlig akademisk kompetens, 
säger hon.

Under hösten har det gått ut en inbju-
dan till samtliga disputerade kvinnor 
med lärarbefattningar vid Stockholms 
universitet att ingå i en ”kvinnobank”. 
Av de svarande vill de fl esta delta.

Nästa steg blir att se över vilka utveck-
lings- och stödåtgärder som kan vara 
aktuella för dem som fi nns med i nät-
verket. För de potentiella chefskandida-
terna innebär det att de kommer att bju-
das in till aktiviteter på både lokal och 
nationell nivå.

Bakgrunden till IDAS är att antalet 
kvinnliga rektorer minskat de senaste 
åren samtidigt som stora pensions-
avgångar är att vänta de närmaste tio 
åren. ■

Läs mer om IDAS på www.idas.nu.

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

TEXT: PER LARSSON

Fler kvinnor på väg in i maktens rum.
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Rädsla är en del av verkligheten men när den blir ett handikapp behöver man göra 
något åt den, säger Rio Cederlund vid Psykologiska institutionen som medverkar i ett 
forskningsprojekt om behandling av barn med social fobi. Cirka 10 procent av den 
vuxna befolkningen lider av social fobi och det visar sig ofta tidigt. Trots detta är fobier 
hos barn ett underforskat område.

De senaste decennierna har Cern i 
Genève varit väldens ledande forsknings-
anläggning för partikelfysik. Genom 
energirika partikelkollisioner i en tun-
nel under marken bildar forskarna nya 
partiklar som de kan studera. Resulta-
tet har blivit en grundläggande förkla-
ring av fysiken kallad Standardmodellen. 
Den har dock brister och för att gå ett 
steg vidare bygger forskare från hela värl-
den nya instrument där protoner krockar 
nära ljusets hastighet. 

– Med den kraftfulla acceleratorn 
LHC tar vi ett enormt kliv i energi. Vi 
kommer att kunna skapa många nya par-
tiklar som vi tror fi nns, men som vi inte 
har kunnat studera tidigare, säger Ker-
stin Jon-And, professor i fysik och en av 
många forskare från Stockholms univer-
sitet som arbetar vid Cern.

Hittar man partiklar som inte fi nns 

med i Standardmodellen är det beviset 
på helt ny fysik – något som skulle ändra 
vår syn på såväl atomers beståndsdelar 
som energin i universum. 

Universitetets fysiker är inblandade 
i detektorn Atlas där partiklarna ska 
registreras efter kollisionerna. Ker-
stin Jon-And har varit ansvarig för att 
utveckla en del av elektroniken som nu i 
vinter kommer på plats i LHC-tunneln.

– Efter tio års arbete var det en enorm 
känsla att vara nere på Cern och börja 
installera våra 2 000 specialtillverkade 
kretskort. De är utvecklade utifrån det 
vi vet om de nya partiklarna, och hur vi 

Social fobiprojektet är ett av två fobi-
projekt vid Psykologiska institutionens 
enhet för ångestforskning. Det andra 
handlar om specifi ka fobier för vissa 
situationer eller objekt. I projektet om 
social fobi som startade för tre och ett 
halvt år sedan arbetar två doktorander 
och två behandlare och det leds av pro-
fessor Lars-Göran Öst. Det är 60 barn i 
åldrarna 8–14 år som har deltagit.

De två legitimerade psykologerna Rio 
Cederlund och Lotta Sjöström gjorde 
först bedömningar av barnen för att se 
om deras problematik överensstämde 
med kriterierna för projektet. Barnen 
hade antingen en specifi k social fobi, till 
exempel överdriven rädsla för att läsa 
inför klassen, eller en generell social pro-
blematik där man känner stor rädsla i ett 
fl ertal sociala situationer, till exempel att 
leka med andra barn. 

– Deras sociala fobi var så pass svår 
att den blev ett handikapp för dem, säger 
Rio Cederlund.

Behandlingen som utfördes av de två 
legitimerade psykologerna Liv Svirsky 
och Ulrika Thulin pågick under sam-
manlagt tre månader. Barnen fi ck indivi-
duell kognitiv beteendeterapi och social 
färdighetsträning i grupp. När de träf-

Redskap för att hantera rädslan

Standardmodellen och Cern
Standarmodellen beskriver fysiken som uppbyggd av tolv elementära partiklar, 
däribland elektronen och de kvarkar som bildar atomens protoner och neutroner 
samt olika partiklar som förmedlar krafter. För att utveckla modellen byggs den nya 
acceleratorn LHC vid Cern i en 27 kilometer lång tunnel under Genève. LHC ska 
vara klar 2007 och är ett samarbete mellan 250 universitet i över 40 länder. 
Förutom att kollidera protoner för att studera nya partiklar ska LHC användas till 
att krocka tunga atomkärnor för att återskapa kvarkgluonplasma – det energirika 
tillstånd materien fanns i efter Big Bang.

ska kunna upptäcka dem oerhört nog-
grant och tillförlitligt.

I år fi rar Cern att det är 50 år sedan 
Sverige som ett av tolv länder beslöt att 
gå samman om bygget av den första acce-
leratorn. Men framgången har inte varit 
en självklarhet förklarar Gösta Ekspong, 
professor emeritus vid Institutionen för 
fysik. 

– Det har många gånger krävts mycket 
diplomati och förhandlingar för att få 
fram pengar till de många ombyggna-
derna genom åren. Med tanke på att det 
krävts ett ja från alla medlemsländer är 
det egentligen märkligt att vi lyckats.

Fysiska utmaningar för forskarna i Cern
I en stor grotta hundra meter under den 
schweiziska gränsen söker forskarna snart 
svar på fysikens stora frågor. Fysiker från 
Stockholms universitet är med och bygger 
instrument vid anläggningen Cern för att 
hitta nya partiklar som kullkastar dagens 
fysik och återskapar Big Bang.

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: CERN
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I Atlas kommer 40 miljoner protonkollisioner att ske varje sekund. Fysiker från Stockholms universitet är med och utvecklar 
en detektor som ska hinna registrera alla partiklar som bildas och teknik som kan välja ut de hundra mest intressanta 
kollisionerna där ovanliga partiklar bildas.

Det avgörande steget för Cern var byg-
get av en ny typ av protonkolliderare på 
70-talet. Den ledde till Nobelprisbelö-
nade bevis för Standardmodellen, och 
lade grunden för att partikelforskningen 
blivit ett av de få områden där vi inte lig-
ger efter USA.

– Den ”Brain Drain” man ville mot-
verka på 50-talet genom att bygga Cern 
har i dag verkligen lyckats. I dag söker sig 
de bästa fysikerna från hela världen till 
Europa, säger Gösta Ekspong. 

En av de frågor fysikerna samlas kring 
är varför partiklar har olika massa. Sva-

9

fats i grupp, fem barn i varje, har de gjort 
olika saker, allt ifrån att fi ka och spela 
spel tillsammans till att åka till Mörby 
centrum och gå i affärer. I den indivi-
duella behandlingen har fokus varit på 
det enskilda barnet och dess svårigheter. 
Mellan sessionerna fi ck barnen övningar 
att göra hemma.

Speciellt att behandla barn
– All behandling anpassas efter den indi-
vid som söker hjälp. När det gäller barn 
fi nns det särskilda saker att ta hänsyn 
till just för att det är barn man arbetar 
med. Det gäller allt ifrån hur man pra-
tar och beskriver behandlingen till vad 
man sedan gör under behandlingssessio-
nerna. Barns motivation till att genomgå 
behandling skiljer sig också ofta från 
vuxnas och de har ibland svårt att se 

behandlingen och dess mål i ett större 
perspektiv, berättar Liv Svirsky. 

Även föräldrarna till hälften av bar-
nen deltog i projektet. De träffades åtta 
gånger för att lära sig mer om social fobi, 
om ångest, rädsla och hur man som för-
älder kan hjälpa sitt barn att hantera 
social rädsla.

I juni 2005 ska projektet avslutas. Då 
kommer man bland annat att jämföra 
resultaten från grupperna där föräld-
rarna deltog i den ena, något som inte 
testats tidigare, och titta närmare på hur 
barnen påverkats av gruppformatet. 

– Barnen har tyckt att det har varit 
roligt och bra att träffa andra med 
samma problem. De har sett att de inte 
är ensamma, säger Rio Cederlund.

Forskarnas intryck är att barnen bli-
vit bättre. Deras rädsla har minskat och 

i fl era fall försvunnit helt berättar Rio 
Cederlund.

– Om det blir mindre jobbigt minskar 
ofta även andra störningar, den sociala 
kompetensen ökar och barnen får en 
bättre livskvalitet. 

Resultaten har hållit i sig även vid ett-
årsuppföljningen som gjorts av knappt 
hälften av barnen. Hur det blir i fram-
tiden för barnen i projektet vet de dock 
inte. 

– Men om barn ges behandling i tid 
och får redskap att hantera sin rädsla 
samt om föräldrar får mer kunskap 
hoppas vi att träffsäkerheten att det ska 
bli bättre för dessa barn ökar, säger Rio 
Cederlund. ■ 

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

ret kanske är att de påverkas av den så 
kallade Higgspartikeln förklarar Ker stin 
Jon-And.

– Den har inte hittats i experiment 
ännu, men vi förstår att det måste vara 
en tung partikel som genom växelverkan 
”ger” mas sa till alla andra partiklar. ■
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nyligen utkom teater i sverige som är en diskuterande 
och problematiserande bok om teaterns historia i Sverige. Den 
är skriven av fyra forskare vid Teatervetenskapliga institutio-
nen: Lena Hammergren, Karin Helander, Tiina Rosenberg och 
Willmar Sauter.

– Det behövdes en lagom omfattande bok om teaterhisto-
ria. Den är inte heltäckande, det handlar mer om att beröra 
alla slags aspekter. Ingen historieskrivning kan vara komplett, 
säger professor Willmar Sauter.

Teater är alla föreställande konstarter där en aktör på en 
spelplats möter en publik: tal- och musikteater, dans, scen-
konst för barn, mim, happenings, fester och andra kulturella 
iscensättningar. Boken utgår ifrån den teatrala händelsen som 
beskrivs som en ömsesidig process mellan aktör och åskådare 
som förutsätter varandra i processen.

– Någon framträder med något för någon. Båda parter upp-
fattar det som ett spel och är införstådda med själva spelsitu-
ationen. Det är som en fotbollsmatch, kan man inte reglerna 
så förstår man inte det som händer i matchen, berättar Will-
mar Sauter.

Författarna beskriver teaterhistorien utifrån den samhälle-
liga kontexten, genusperspektiv, mottagande av framför andet 
och samspelet mellan scen och salong. Det handlar bland annat 
om hovkultur, barnteater, dans, politisk teater, kjol- och byx-
roller, studentspex, etnicitet, feminism, maskulinitet, Drama-
ten och landsorten.

Vad är teater? Hur har teatern förändrats med t
Sina svar på dessa frågor ger fyra forskare vid 
institutionen i boken Teater i Sverige.
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Boken beskriver bland annat hur teatern blev politisk, hur enkla kommentarer och uttryck 
tolkas som politiska i sin samtid och sin kontext av publiken. I Kaj Munks antinazistiska 
drama Han sitter vid smältdegeln (ovan) avtecknar sig Hitlers skugga mot fonden. Det är i 
Olov Molanders och Harald Garmlands uppsättning på Vasateatern i Stockholm, datumet 
är den 8 november 1938, dagen före Kristallnatten. (Foto: Almberg&Preinitz, Sveriges 
Teatermuseum)

I samband med Dramatens 200-årsjubileum skrev Staffan Westerberg Ett litet drömspel 
och Spökspenaten, en uppsättning som byggde på Strindbergs Spöksonaten. I den senare 
fanns många referenser till Strindberg och Dramaten, bland annat teaterspökena Harriet 
Påse (Harriet Bosse) och Drottning Tidlösa (Inga Tidblad) och inte minst Ågust S. Denna 
bild är för övrigt bokens enda på August Strindberg, som Augustkudde i Ett litet drömspel 
på Stockholms stadsteater 1981. Eftersom det skrivits så mycket om de stora författarna, 
regissörerna och skådespelarna tidigare har författarna valt att inte ägna dem egna 
kapitel utan i stället väva in dem i helheten. (Foto: André Lafolie, Stockholms Stadsteater)

 

Teater i Sverige – 
                   från bronsåldern 
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Titeln anspelar på att teater i Sverige inte alltid varit svensk 
teater.

– Vi har påverkats mycket av andra länder men Sverige har 
också exporterat en del, bland annat inom dansen. En av Ryss-
lands stora balettmästare under 1800-talet kom till exempel 
från Sverige.

Disciplinerad publik
I boken berättas om fl era förändringar som skett inom teatern, 
bland annat när det gäller publiken. Teatern har under olika 
tidpunkter haft olika betydelse för publiken. Under 1600- och 
1700-talen var Stockholm en liten stad och det spelades bara 
teater ibland. Publiken gick i syfte att roa sig. Under 1800-
talet blev det mer kontinuitet och fl er skådespel gavs. Skåde-
spelarna var då i fokus och hade stor betydelse. Man kunde se 
en pjäs om och om igen om det var en ny eller en speciell skå-
despelare.

– Det var ungefär som opera eller uppsättningar på vissa 
privatteatrar i dag. Man går för att höra eller se en viss sång-
are eller skådespelare, det spelar ingen roll om man sett själva 
skådespelet förut, säger Willmar Sauter. 

Även publikens uppträdande har ändrats. På 1800-talet 
kunde publiken spontanapplådera när skådespelarna gjort 
något bra och de kunde då komma in på scen och buga sig. I 
början av 1900-talet avskaffade Dramaten spontanapplåden 
och menade att publiken i stället skulle inskränka sig till en 
aktapplåd.

– Man ville uppvärdera dramat men det gjordes på skåde-
spelarnas bekostnad. 

Stimulerande arbete
I dag är publiken mycket mer disciplinerad men samtidigt 
skiljer det sig beroende på vilken teaterform det gäller. Will-
mar Sauter tar som exempel vissa Ingemar Bergmanproduk-
tioner där publiken inte får ens hosta jämfört med parktea-
ter där man sitter på fi ltar, äter och dricker och där männis-
kor går förbi. 

Även om författarna skrivit och ansvarat för sina respek-
tive kapitel är boken inte tänkt som en antologi. Forskarna 
har skrivit utifrån sina specialintressen men de har tillsam-
mans diskuterat, gått igenom och ändrat i texterna för att 
skapa en bra helhet.

– Det är en personlig men ändå gemensam bok. Det har 
varit ett skojigt och stimulerande arbete och jag kan rekom-
mendera andra institutioner att skriva böcker ihop, säger Will-
mar Sauter.

Han är också en av fjorton forskare som beskriver arbetet 
med att skriva nationella teaterhistorier i en bok utgiven av The 
University of Iowa Press. Boken tar upp olika utmaningar och 
problem som teaterhistoriker ställs inför.

– Vi i Sverige har det ändå förhållandevis lätt. Vi har ett 
språk, vi är en geografi sk enhet och vi har haft ganska stabila 
historiska gränser. ■ 

iden? 
Teatervetenskapliga 
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till Grynet

Boken tar sin början i bronsålderns ceremonier där hällristningar från 
Tanusmhede, cirka 1300 f kr, visar två dansande män. De bär mas-
ker och håller varsitt spjut i handen. De rör sig likadant samtidigt vil-
ket kan tolkas som en konstnärlig vilja. Boken avslutas med Grynet 
som beskrivs som en televiserad version av feministisk performance. 
Hon anknyter till fl icknormen samtidigt som hon bryter den. (Grynet: 
Cornelia Nordström/Pressens bild, Hällristning: Bohusläns museum)

TEXT: MARIA SANDQVIST
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Från en omsättning på 2–3 miljoner för 
några år sedan till 15–20 miljoner i år. 
Verksamheten inom SU-Holdings dot-
terbolag Success (Stockholm University 
Center for Continuing Education and 
Study Services) har expanderat ordent-
ligt sedan starten för fyra år sedan. 

Tanken med Success är att under-
lätta såväl för de kunder som köper upp-
dragsutbildning och för de institutioner 
som säljer utbildningen. Institutionerna 
koncentrerar sig på själva utbildningen 
medan Success tar hand om försäljning 
och administration.

I dag fi nns totalt tre heltidstjäns-
ter inom Success. De personerna arbe-
tar bland annat med att ta fram offer-
ter, skriva kontrakt och fakturera. Dess-
utom har man knutit två konsulter till sig 
som jobbar med försäljning av uppdrags-
utbildning.

− Det är lätt att få till kundbesök. 
Många företag uppskattar att universite-
tet tar kontakt och att det fi nns en gemen-
sam ingång för uppdragsutbildningarna, 
berättar Karina Uddén på Success.

De fl esta av de institutioner som Suc-
cess samarbetar med fi nns inom det sam-
hällsvetenskapliga området, till exempel 
statistik och psykologi. Men där fi nns 
även naturvetenskapliga uppdrags utbild-
ningar, bland annat inom läkemedels-
industrin. Vid Institutionen för socialt 
arbete har Success tagit över ansvaret för 
den internationella uppdragsutbildningen 
och liknande planer fi nns vid Företagse-
konomiska institutionen.

Högt anseende
Karina Uddén säger att det fi nns ett stort 
intresse både hos institutioner och upp-
dragsgivare för uppdragsutbildning. 

− Det fi nns efterfrågan på tvärveten-
skap och skräddarsydda utbildningar. 
Stockholms universitet har dessutom 
högt anseende och uppfattas som en 
opartisk aktör.

Det fi nns alltså potential för att Suc-
cess ska växa, dessutom bedriver många 
institutioner − och lärare − uppdrags-

Låt institutionerna ägna sig åt sin kärnverksamhet så tar vi hand om administrationen. 
Success erbjuder nya former för uppdragsutbildning.

utbildningar i egen regi. Men Karina 
understryker att Success inte vill störa 
inarbetade relationer och propsa på att 
all verksamhet går via Success. Förtro-
ende är en viktig faktor i affärsrelatio-
ner och sådant tar tid att upparbeta.

Den stora fördelen med Success 
för institutionerna är, enligt Karina 
Uddén, att de slipper sköta adminis-
trationen kring uppdragsutbildning-
arna. För lärare och forskare kan det 
även vara nyttigt att få undervisa i 
andra miljöer och för andra typer av 
studenter. Möjligheter öppnas till dia-
log med näringsliv och myndigheter. 
Det kan i sin tur leda till uppdrags-
forskning, praktikplatser och en ökad 
rekryteringsbas för blivande studenter 
och anställda. ■

TEXT: PER LARSSON  
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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Success renodlar uppdragsutbildning
Hur upplevs SU-Holding? Enligt en 
undersökning som presenterats under 
hösten är bilden övervägande positiv. 
De fl esta av de tillfrågade personerna 
som inlett ett närmare samarbete med 
SU-Holding upplevde att de haft en bra 
kontakt och ett bra samarbete. Många 
uppgav att de ganska väl kände till SU-
Holdings uppdrag och fl era hade även 
fått hjälp med sådant som patent-
granskning och strategidiskussioner. 
Däremot ansåg fl era att holdingbolaget 
har otillräckliga resurser och att man 
måste profi lera sig tydligare. Synpunk-
ter fördes även fram på att det skulle 
behövas specialistkompetens, till exem-
pel patentjuridik, inom holdingbolaget 
och att det skulle behöva ett större nät-
verk ut i näringslivet.

Förändringar att vänta
Som ett led i att utveckla formerna för 
universitetets samverkan och närings-
livskontakter har rektor tillsatt en 
arbets grupp under ledning av SU-Hol-
dings styrelseordförande Staffan Riben 
med representanter för olika verksam-
heter vid universitetet. Ett förslag ska 
presenteras för rektor under 2005.

Det närmaste halvåret är fl era för-
slag att vänta som kan påverkar hol-
dingbolaget och forskarnas möjlighet 
att kommersialisera sina upptäckter. 
I januari kommer regeringens forsk-
ningspolitiska proposition och i mars 
väntas regeringens utredare (Mari-
anne Levin, professor i civilrätt vid 
Stockholms universitet) komma med 
ett förslag om lärarundantaget, som 
ger forskare rätt att ta patent på sina 
upptäckter. ■

 SU-Holdings uppdrag omfattar:

• Rådgivning och stöd i kom  mer-
 siella frågor till forskare, studenter 
 och övriga anställda. 
• Investeringar i projekt sprungna 
 ur Stockholms universitet, som har 
 lovande kommersiell potential.

• Affärsmässigt organiserad försälj-
 ning av kunskaper och tjänster.

SU-Holding utvärderat

Stockholms universitet har högt 
anseende hos kunderna, enligt 
Karina Uddén på Success.



Socialt arbete går på export
Svensk socialpolitik väcker intresse utomlands. Socialhögskolan har lång 
erfaren het av att utbilda socialarbetare i Central- och Östeuropa

SU-NYTT 7/2004

Institutionen för soci-
alt arbete (Socialhög-
skolan) jobbar sedan 
tio år med uppdragsut-
bildningar och utveck-
lingsprojekt i bland 
annat före detta Sov-
jetunionen. Det första 
initiativet kom från de 

baltiska staterna, berättar Ronald Penton 
(bilden) som ansvar för verksamheten.

Efter självständigheten från kommu-
nismen fanns stora behov av att bygga 
upp den offentliga sektorn. Mycket av det 
sociala arbetet hade tidigare till stor del 
gått ut på att placera folk på institution, 
dessutom var välfärdssystemet till stor 
del knutet till kommunistpartiets struk-
tur. Något radikalt behövde göras och då 
kom Socialhögskolan in i bilden.

Svensk socialpolitik och socialtjänst 
har gott rykte i många länder och de kon-
takter som redan fanns över Östersjön 
resulterade i fl era utbildningar för bal-
tiska politiker och chefstjänstemän om 
hur svensk socialpolitik och socialt arbete 
fungerar. Världsbanken, FN:s barnfond 
Unicef och biståndsorganet Sida är några 

av de organisationer som tidigt gick in 
och fi nansierade projekten.

I Litauen har Socialhögskolan arbe-
tat med ett projekt där man skapat alter-
nativ till institutionsplacering för bland 
annat utvecklingsstörda och misshand-
lade kvinnor. I den ryska mångmiljon-
staden Sankt Petersburg är Socialhög-
skolan inblandad i att utveckla det soci-
ala arbetet och har startat fem försöks-
verksamheter. Förutom allmän utbild-
ning har det bland annat rört sig om att 
starta upp äldreomsorg och dagverk-
samhet. Kontakterna med Sverige har 
satt sina spår − på fl era sätt. En restau-
rang driven av unga förståndshandikap-
pade är döpt till ”Karlsson”, efter den i 
Ryssland populäre Vasastadsbon med 
propeller på ryggen.

Eländiga förhållanden
Socialhögskolan har inte behövt göra 
reklam för sin uppdragsutbildning. Ryk-
tet har spridit sig och genererat projekt 
i bland annat Vitryssland, Armenien, 
Tadzjikistan och Bosnien. 

I dagarna åker Ronald Penton och 
Barbro Zimmerling-Svan till Kirgizis-
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tan i Centralasien för att starta ett två-
årigt projekt för att utveckla stödet till 
gatubarn och barn med utvecklingsstör-
ningar. 

I de fl esta av de länder där vi jobbat är 
förhållandena på olika sociala institutio-
ner fortfarande dåligt utvecklade, säger 
Ronald Penton. Under kommunisttiden 
var det vanligt att barn sattes på insti-
tution och det tankesättet lever kvar på 
vissa håll.

− En stor del av arbetet handlar nu om 
att återföra ansvaret till föräldrar och 
naturliga nätverk. 

Attityder måste ändras och därmed 
blir utbildningen av socialarbetare även 
en del i demokratiutvecklingen.

De erfarenheter personalen vid Social-
högskolan får utomlands kan användas 
i undervisningen. En annan fördel med 
verksamheten är att den skapar möjlig-
heter för studenter att göra praktik i pro-
jektländerna. Ronald anser även att det 
väcker tankar på det personliga planet:

− Som svensk får man tillbaka den 
grundläggande känslan för socialt arbete 
och påminns varför man en gång i tiden 
blev socialarbetare. En värdefull lärdom 
är också att det går att göra mycket med 
små resurser.

Ny organisation
I dag jobbar närmare tio personer med 
att hålla i de internationella projekten 
vid Socialhögskolan. I projektländerna 
deltar dessutom ett stort antal av institu-
tionens forskare och lärare. Verksamhe-
ten omsatte under 2003 drygt 20 miljo-
ner kronor. Det har dock varit svårt att 
hantera verksamheten inom ramen för 
institutionens administrativa former, 
bland annat är universitetets ekonomiska 
redovisningssystem inte uppbyggda för 
externfi nansiering. Sedan halvårsskiftet 
har därför Success (se artikel intill) tagit 
över ansvaret för ekonomi och adminis-
tration av den internationella uppdrags-
utbildningen. Ronald Penton anser att 
förändringen varit positiv och att admi-
nistrationen fungerar bättre i dag. ■

I litauiska Svencionys har Social -
hög skolan varit med och byggt upp 
ett tillfälligt boende för barn.

TEXT: PER LARSSON 
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ, TORBJÖRN ZADIG
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Hedersdoktorer i Helsingfors
Marianne Levin, professor i civilrätt, 
och Evert Gummesson, professor vid 
Företagsekonomiska institutionen, 
har promoverats till hedersdoktorer 
vid Svenska Handelshögskolan i Hel-
singfors. Marianne Levin är förestån-
dare för Institutet för Immaterialrätt 
och Marknadsrätt vid Stockholms 
universitet (IFIM) och har nyligen 
utsetts till utredare av lärarundan-
taget som gäller vid universitet och 
hög skolor. Evert Gummesson fors-
kar främst kring marknadsföring och 
är aktuell med boken Many-to-Many 
marketing som behandlar marknads-
föring i nätverkssamhället.

Ny chef för Ledningskansliet
Kersti Bergman Ingvarsson är ny chef 
för Ledningskansliet. Hon kommer 

närmast från en tjänst som tillförord-
nad förvaltningschef vid Dramatiska 
Institutet samt KTH. Tidigare har 
Kersti Bergman Ingvarsson bland 
annat arbetat på SUHF:s kansli samt 
varit utredare vid Planeringsenheten 
på Stockholms universitet.

Materialforskare fi ck pris igen
Företaget Nanologica, vars verksam-
het bygger på en innovation av Alfonso 
Garcia Bennett, forskare i struktur-
kemi vid Stockholms universitet, är 
en av pristagarna i Vinn nu-tävlingen. 
Tävlingen är ett samarbete mellan 
Vinnova och Nutek, och delar ut 
300 000 kronor vardera till 20 företag 
som stöd i deras tidiga utvecklingsfas.
Nanologica har utvecklat en process 
för att tillverka så kallade nanoporösa 
material av olika metalloxider. I okto-

ber fi ck företaget även ett innovations-
pris i en tävling anordnad av holding-
bolagen vid Stockholms lärosäten. 
Även forskaren Saeid Esmaeilzadeh 
ingår i företaget.

Pris till examensarbete
Nätverket Telecomcity har delat ut 
sitt Telecomcity Prize på sammanlagt 
150000 kronor till fem betydande exa-
mensarbeten inom IT/telekom. Bland 
pristagarna fi nns Daniel Tyseng vid 
Stockholms universitet. Han får det 
så kallade UIQ Technology Prize 2004 
för sin magisteruppsats Utveckling av 
tjänster för ett mobilt medium, som 
lyfter fram vikten av att fokusera på 
kundnyttan vid utveckling av mobila 
medier.

HALLÅ DÄR …

… Erik von Porat, journaliststuderande, 
som varit på Unica-konferens i Amsterdam 
tillsammans med drygt 200 andra europe-
iska studenter.
Vad är Unica?

− Det är ett samarbete mellan universitet 
i europeiska huvudstäder.
Vad gjorde ni?

− Vi var 10 arbetsgrupper med runt 20 
studenter i varje. Jag var med i en grupp 
som diskuterade media, kommunikation 
och konsumtion.
Vad kom ni fram till?

− Vi tror att det blir en trend mot mer 
etiskt hållbar konsumtion, där större hän-
syn tas till miljö och arbetsförhållanden. 

Det blir nog också fl er paneuropeiska 
tv-kanaler där man kan se program 
från olika länder.

I den rekommendation som grup-
pen skrev förs också tankar fram om 
”kvotering” i de nationella tv-kana-
lerna, en viss del av programmen bör 
vara nationellt producerade och en viss 
del från andra europeiska länder. 
Vad händer med era rekommenda-
tioner?

− De sammanställs till en bok som 
skickas till EU-parlamentet. Jag hop-
pas att det sedan tar upp en del av våra 
idéer. ■

TEXT: PER LARSSON 
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Unica uttyds Institutional 
Network of the Universities 
from the Capitals of Europe 
och består av 38 universitet 
med sammanlagt 1,5 miljoner 
studenter. Läs mer: 
www.ulb.ac.be/unica

Profi lering gagnar alla
Under rektorskonseljens internat den 
9–10 november diskuterades bland 
annat arbetet med att profi lera Stock-
holms universitet och universitetets 
samverkan med samhället, den tredje 
uppgiften. Dekanerna var eniga om 
att informationssatsningen kring de 
profi lerade forskningsområden som 
fakulteterna har valt ska fortsätta. 
– Det är viktigt att arbetet med att föra 
ut universitetets kompetensprofi l inte 
bara blir tomma ord. Om vi profi lerar 
områden som har ett allmänt erkän-
nande inom universitetet fi nns det goda 
förutsättningar att dessa blir brukade, 
kända och förstådda i vårt umgänge 
med omvärlden. Detta gagnar alla – 
inte bara forskarna inom de profi le-
rade områdena, säger prorektor Lena 
Gerholm.

 Vi på redaktionen 

önskar alla läsare 

en riktigt god jul 

och ett gott nytt år!



Nej till bygge 
på Teknikhöjden
Det blir inget Samhällsvetarcent-
rum på Teknikhöjden. Stockholms 
universitet har nu sagt nej till att 
samla fl era samhällsvetenskapli-
ga institutioner i en ny byggnad på 
tomten mellan Roslagsbanan och 
Roslagsvägen i höjd med Kräftri-
ket. Den främsta anledningen är att 
det i dag fi nns andra lediga lokaler 
på campus. 

− De akuta lokalbehov som 
fi n ns för institutioner som i dag 
bor trångt kan lösas genom att de 
fl yttar in tomma befi ntliga lokal-
er, säger universitetsdirektör Leif 
Lindfors.

Det gäller då främst Pedago-
giska institutionen och dess mul-
timediautbildning i Tumba där det 
fi nns plan er för en fl ytt till Frescati. 
Det kan även bli aktuellt att fl ytta 
Institutionen för journalistik, me d-
ier och kommunikation (JMK) till 
campusområdet.

Moskvauniversitet 
Den 25 januari fi rar Moskvas stat-
liga universitet (MGU) 250 år. 
Detta fi ras på fl era sätt, bland annat 
med en fest i The Great Krem-
lin Palace i Kreml. Bland gästerna 
fi nns Rysslands president Vladmir 
Putin, Stockholms universitets rek-
tor Kåre Bremer och förre rektorn 
Gustaf Lindencrona. Stockholms 
universitet och MGU har sedan 
många år tillbaka ett utbytesavtal 
gällande utbildning och forskning 
inom bland annat strukturkemi, 
slaviska och nordiska språk.

Jubileumskonsert 
med Frescati röster
Stockholms universitetskör, Frescati Röster, fi rar tio 
år och håller en jubileumskonsert i Sveaplans aula 
den 17 december kl. 17.30 under ledning av Sara 
Lindroth. Kören består av studenter och anställda 
vid universitetet och har sjungit vid fl era av univer-
sitetets arrangemang, till exempel invigningar och 
symposier. Entusiaster vid Universitetsbiblioteket 
startade kören 1994 i samarbete med Kungliga 
musikhögskolan och med stöd av universitetsled-
ningen.

Temadagar för lärare
Fysik, historia, genrepedagogik och tjejers självbild. 
Det var de ämnen som gymnasie- och grundskole-
lärare kunde lära sig mer om när Stockholms uni-
versitet ordnade temadagar för lärare i samband 
med skolornas höstlov. Lärardagen på Fysikum 
lockade i år fl est deltagare. De fi ck där bland annat 
veta mer om relativitetsteorin och forskningen vid 
Cern-anläggningen.

Universitetet värd för 
Sidakonferens
Den 12–14 januari står Stockholms universitet som 
värd för den internationella konferensen Structures 
of vulnerability (Sårbarhetens strukturer). Bistånds-
organet Sida är fi nansiär av den tvärvetenskapliga 
konferensen som väntas locka runt 300 deltagare 
från olika delar av världen. Forskare från framför 
allt Stockholms universitet ska leda de arbetsgrup-
per som bland annat behandlar hur ojämn fördel-
ning av ekonomiska och sociala tillgångar påverkar 
människors liv. Bland talarna fi nns ekonomiprofes-
sorn Robert Hunter Wade från London School of 
Economics och Johanne Sundby, norsk expert på 
kvinnors hälsa och rättigheter. Biståndsminister 
Carin Jämtin talar även.

Föreläsningarna och de två paneldebatter som 
anordnas blir öppna för alla på universitetet. 

− Stockholms universitet har en starkt internatio-
nell inriktning. Vi har en livaktig forskning om fat-
tiga länder och om globala samhällsförändringar, 
säger Gudrun Dahl, prefekt vid Socialantropolo-
giska institutionen och en av de drivande krafterna 
bakom att konferensen ordnas vid Stockholms uni-
versitet. Mer information om konferensen fi nns på 
www.vulnerability.se
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Nobelföreläsningar 
i Aula Magna
Kungliga Vetenskapsakademien  
or d nade den 8 december de sed-
vanliga föreläsningarna med årets 
Nobelpristagare i fysik, kemi och 
ekonomi i Aula Magna.  De prista-
garna som talade var David Gross, 
David Politzer och Frank Wilczek 
(fysik); Aaron Ciechanover, Avram 
Hershko och Irwin Rose (kemi) 
samt ekonomipristagarna Finn Kyd-
land och Edward Prescott. Läs mer 
om åretspristagare på www.kva.se 
eller www.nobelprize.org. 

Avtal om 
frielektronlaser
Samarbetet mellan Stockholms uni-
versitet, Uppsala universi tet och 
KTH om frielektronlaser stärks. 
I dagarna har rektor Kåre Bre-
mer tillsammans med sin kollega 
vid KTH och en representant för 
Uppsala universitet varit i Ham-
burg och skrivit under ett avtal om 
ökad samverkan med forskningsan-
läggningen DESY. Där projekteras 
nu för en världsledande frielektron-
laseranläggning. När anläggningen 
är fullt utbyggd 2012 kan forskare 
från Stockholm- Uppsalaområdet 
genom samarbetet ha möjligheter 
att spela ledande roller inom olika 
forskningsfält.

250 år

© Nobelstiftelsen



www.butiken.su.se
universitetets egen marknadsplats

Vi önskar alla våra kunder

EN RIKTIGT GOD JUL
OCH ETT GOTT NYTT ÅR

Du har väl inte glömt köpa 
universitetets julkort?

Under kommande helger är 
butiken stängd följande datum:

24 – 26 december
31 december
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Färre men starkare institutioner. Det är tanken bakom den om -
organisation av Humanistiska fakulteten som universitetsstyrelsen 
nyligen tagit beslut om. Vid årsskiftet går tolv institutioner och 
två centrumbildningar samman till sex nya institutioner.

Diskussioner har under många år förts om hur de små insti-
tutionerna inom Humanistiska fakulteten kan stärkas. Den 
decentraliserade organisation som Stockholms universitet i dag 
har ställer stora krav på juridiskt och ekonomisk kunnande hos 
prefekter och administrativ personal, något som kan vara svårt 
för små institutioner att hantera.

I våras gav rektor i uppdrag åt Humanistiska fakulteten att 
se över institutionsstrukturen för ”att ge ökad säkerhet och 
lätta arbetsbördan” för de minsta institutionerna. De institu-
tioner och enheter som ska gå samman är de med en omslut-
ning på mindre än tio miljoner kronor. Under 2005 tas dess-
utom fram en plan för att skapa en ”helhetsbild” av fakul tetens 
organisation.

Humanistiska fakultetens dekanus Kerstin Dahlbäck 
understryker att det inte fi nns ekonomiska orsaker bakom 
sam gåendet.

− Om institutionerna inte är allt för små innebär det ökad 
säkerhet. I dag ligger väldigt många arbetsuppgifter på pre-
fekterna.

Någon ekonomisk bedömning av vad en omorganisation 
innebär har inte gjorts. Enligt Kerstin Dahlbäck behöver hel-
ler ingen anställd vara rädd att förlora sitt jobb. Däremot kan 
det bli aktuellt att vissa institutioner, eller delar av dem, får 
byta lokaler när de går samman med andra.

− Från min horisont har planeringen inför omorganisatio-
nen gått över förväntan. Mycket tack vare att prefekterna varit 
noga med att förankra arbetet på institutionerna.

Personalbyrån har gjort en enkät bland 250 anställda inom 
Humanistiska fakulteten om hur de ser på en institutionssam-
manslagning. Svarsfrekvensen var 25 procent. På frågan om 
vilka farhågor man har inför omorganisationen tog de sva-
rande upp bland annat frånvaro av mål eller otydliga mål för 
omorganisationen samt risk för mer krångel och byråkrati. 

Tillfrågade om vilka positiva konsekvenser en ny institu-
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Nya institutioner vid 
Humanistiska fakulteten

tionsbildning kan medföra svarade många att mötet med nya 
arbetskolleger kan leda till att arbetet blir spännande och sti-
mulerande samt att gamla låsningar kan luckras upp. Andra 
möjliga positiva effekter som lyftes fram var avlastning och 
bättre back-up för administrativa uppgifter. Drygt en tredje-
del av de svarande hoppas få nya och mer intressanta arbets-
uppgifter. Ungefär lika många ser fram emot ökat utbyte över 
ämnesgränserna för lärare och forskare, till exempel i form 
av seminarier. Närmare hälften av de svarande ser inte några 
problem med att ämnesidentiteten hotas. Några få procent av 
de svarande ser ämnesidentiteten direkt hotad, till exempel att 
små ämnen ska förlora sin status. ■

TEXT: PER LARSSON 
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

De nya institutionerna:
• Institutionen för baltiska språk, fi nska och tyska
• Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier.
• Institutionen för arkeologi och antikens kultur
• Institutionen för franska, italienska och klassiska språk
• Historiska institutionen (här ingår även kulturvetarlinjen och Centrum för barnkultur).
• Institutionen för musik- och teatervetenskap.
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En arbetstagarkonsult har nu kopplats in 
för att granska den ekonomiska situationen 
vid Företagsekonomiska institutionen. 

Anledningen är att de lokala fackfören-
ingarna vill ha en oberoende granskning 
av de siffror som ligger till grund för det 
åtgärdsprogram som presenterats av 
prefekten Harry Flam. MBL-förhand-
lingar pågår också. Dock inte i den del 
som avser frågan om övertalighet bland 
personalen. Där vill vi först invänta rap-
porten från arbetstagarkonsulten, säger 
Mats Rubarth på Saco.

Den prognos som fi nns i åtgärdspake-
tet pekar på ett underskott på cirka 8,5 
miljoner kronor vid årets slut och totalt 
cirka 50 miljoner i ackumulerad skuld 
till samhällsvetenskapliga fakulteten. 
Där ingår en övertidsskuld till persona-
len på maximalt 14 miljoner kronor. Sif-
ferunderlaget har granskats av en extern 
revisor på Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers.

Åtgärdspaketet innehåller även en 
översyn av organisationen och har fyra 
huvudmål. Det första är att få ekonomin 
i balans till 2006. Det andra är att gene-
rera mer forskning för att höja utbild-
ningskvaliteten ytterligare och stärka 
forskningsstatusen. Det tredje målet är 

att skapa en ny organisation med hel-
hetsansvar för grundutbildning, forsk-
ning och forskarutbildning samt upp-
dragsutbildning. Avslutningsvis talas 
om att säkra en förnyad EQUIS-ackre-
ditering (en kvalitetsstämpel på ekonom-
utbildningar). 

Den största besparingen (på cirka 10 
miljoner) föreslås ske genom att minska 
personalen, med tolv heltider på lärar-
sidan och fyra heltider bland T/A per-
sonal. Dessutom föreslås undervisnings-
skyldigheten öka från 300 till 400 tim-
mar per år, samma nivå som gällde före 
2002 och som dessutom gäller vid fl era 
institutioner inom Samhällsvetenskapliga 
fakulteten. De höga lokalkostnader som 
uppstod efter fl ytten till Kräftriket måste 
även minska, enligt åtgärdsprogrammet, 
och vissa lokaler har redan sagts upp. 

Kursutbudet påverkas även. Anta-
let kurser på C- och D-nivå reduceras 
betydligt. Möjligheter att minska anta-
let timmar på A- och B-kurserna kom-
mer att undersökas. 

Harry Flam skriver att det fi nns ett 
forskningsunderskott vid institutionen. 
Eftersom mer forskning är en förutsätt-
ning för förnyad EQUIS-ackreditering 
kommer forskningsaktiv personal att få 
nedsatt undervisningsskyldighet.

Åtgärdspaket för Feken
I fl era av de remissvar som kommit in 

på förslaget understryks vikten av att ta 
tag i institutionens ekonomiska problem. 
En ökad prioritering av forskningen tas 
även emot positivt i fl era remissvar. 
Management och organisations-enheten 
välkomnar en översyn av hur lednings-
funktioner, administrativa rutiner och 
ekonomisk uppföljning ska se ut.

Men där fi nns även mycket kritik. 
Redovisningsgruppen ifrågasätter de 
uppskattningar som gjorts av under-
skottets storlek och menar att den osä-
kerhet som fi nns ger ett dåligt underlag 
för att föreslå olika besparingsåtgärder. 
De kräver därför att en oberoende lönta-
garkonsult ska gå igenom institutionens 
ekonomi. I fl era av remissvaren fi nns kri-
tik mot planerna på att slå samman före-
läsningar på A- och B-nivå. Dels fi nns 
en oro för försämrad utbildningskvalitet, 
dels ifrågasätts om det verkligen innebär 
besparingar. 

Åsikterna om åtgärdsprogrammet går 
isär. En del personer på institutionen som 
SU-Nytt talat med säger att missnöjet är 
utbrett och att anställda inte vågar föra 
fram kritik medan andra välkomnar att 
ledningen tagit tag i de ekonomiska pro-
blemen. ■

TEXT: PER LARSSON 

– Vi vill skapa en tydlig webbplats som är lätt att använda och 
som visar vad Stockholms universitet står för, säger Emelie Hage 
vid Enheten för IT och media. Hon är projektledare för arbetet 
med att göra om universitetets webbplats, www.su.se.

Den nuvarande webbplatsen blev klar 2000 och det har inte 
gjorts några större förändringar sedan dess.

– Det har dock hänt mycket inom webbutvecklingen, både 
gällande nya tekniska möjligheter men också vilka krav som 
ställs, bland annat i och med 24-timmarsmyndigheten. Det 
fi nns därför en hel del att göra, säger Emelie Hage. 

Tanken är att webbplatsen ska få en tydlig navigering för 
målgrupperna: blivande studenter, studenter, före detta stu-
denter, personal, journalister och näringsliv.

Projektet som är i idéfasen innefattar bl a funktionalitet, 
design, tekniska förutsättningar och informationsstruktur. 

Nya www.su.se lanseras till hösten
– Det är viktigt att informationen är rätt anpassad för 

användarna. Därför har vi också ett nära samarbete med 
andra enheter och webbansvariga på olika håll inom universi-
tetet, säger Christina Bostedt, informationschef.

Under visualiseringsfasen som sedan följer kommer perso-
ner ur de olika målgrupperna att delta i fl era tester. Efter det 
går man in i produktionsfasen och planen är att den nya webb-
platsen ska kunna lanseras under hösten. 

– Vi kommer att tvingas prioritera hårt bland allt det som 
ska göras. Det är därför viktigt att ha rimliga förväntningar, 
allt kommer inte att kunna göras på en gång. Vi samlar dock 
alla synpunkter och kommer att utveckla webben kontinuer-
ligt, säger Emelie Hage.

Idéer och synpunkter angående www.su.se tas gärna emot 
av Emelie Hage, e-post emelie.hage@it.su.se. ■ 

TEXT: MARIA SANDQVIST
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Vad är egentligen vår kärnverksamhet?
Sedan en tid tillbaka pratar man gärna 
om begreppen kärn– kontra stödverk-
samhet för universitetets verksamhet. 
Slentrianmässigt använder man defi ni-
tionen även på personalkategorierna i 
organisationen. Ett exempel är vid löne-
förhandlingar. Ordet kärnverksamhet 
blir lika med utbildning och forskning, 
som i sin tur blir lika med lärare och 
forskare. Ordet stödverksamhet blir lika 
med all övrig personal. Detta uppfattar 
många som nedvärderande, för vilken 
personal arbetar inte för utbildning och 
forskning? 

Är all uppdragsutbildning kärnverk-
samhet som till exempel en MBA-utbild-
ning för kinesiska studenter? Om svaret 
är nej, då ingår inte den läraren eller den 
personal som utbildar i kärnverksamhe-
ten. Om ja, så gör den det. 

Skulle forskning om gravitationskraf-
ten för 32 piruetter i Svansjön (balett) 
eller slagruteforskning vara en kärn-
verksamhet? Om svaret är nej, beror det 

antagligen på att denna typ av forskning 
inte ryms i de mål som institutionen har 
satt upp för sin forskningsverksamhet.

Är examenshandläggaren på förvalt-
ningen en stödverksamhet? Nej, inte om 
universitetet anser sig ha ett åtagande och 
anser sig behöva följa de regler som föl-
jer med åtagandet. Då kan examenshand-
läggaren som funktion vara så pass viktig 
att det är en kärnverksamhet. 

En forskningsingenjör kan ha sådana 
expertkunskaper att utan dessa kan inte 
ett forskningsexperiment genomföras. 
Han/hon kan ha kärnkompetens och kan 
därmed tillhöra kärnverksamheten. 

Begreppen bör ju förstås defi nieras 
utifrån de uppsatta mål som universite-
tet har för sin verksamhet. Man måste 
snarare ställa sig frågan vilka funktioner 
(personer) behövs för att jag ska kunna 
driva en verksamhet och vilka mål sät-
ter jag upp för att kunna säga att detta är 
institutionens kärnverksamhet.

Det är ungefär som att man öppnar 

motorhuven och undrar vad kan jag 
plocka bort utan att bilen stannar – näs-
tan ingenting. Allt hänger ihop. Ja, men 
ljuset eller vindrutetorkaren? Där fi nns 
det regler som säger att de ska fi nnas 
med. Bilsätena kan man ta bort, men å 
andra sida blir det då svårt att köra bilen. 
Däremot är det skillnad att köra en Tra-
bant, Volvo eller Ferrari.

Universitetets verksamhet är som en 
bil. Våra funktioner behövs oavsett om 
vi är lärare, forskare, administratörer 
eller tekniker etcetera. Som enskilda per-
soner eller grupper kan vi inte driva och 
utveckla verksamheten men tillsammans 
kan vi göra det. Det är i teamet med olika 
specialiteter som vi kan utnyttja varan-
dras resurser och skapa en god utbild-
nings- och forskningsmiljö. 

Christina Grefveberg, 
Fackförbundet ST inom universi-

tet och högskola, ST-sektionen vid 
Stockholms universitet  

Skulpturgruppen Paradiset 
(reaktioner på insändare i SU-Nytt nr 6):

sven-olof lodins resonerande kring och pläderande för en fl ytt 
av Paradisgruppen till Frescati har övertygat mig helt och fullt att 
han har alldeles rätt. Den skulle muntra upp i hög grad. Själv gick 
jag mellan T-banan och Södra huset i många år så jag vet vad jag 
talar om! Men − skulle skulpturerna få vara i fred? (Se artikeln om 
konsten i tunnelbanestationen på sidan 19 i samma nummer av SU-
Nytt.) Ulla Rathsman, SU-veteran 

flytta gärna paradiset till Frescati. Konstverket är livsbejakande 
och gränsöverskridande – två begrepp som jag gärna associerar med 
ett universitet. Egentligen skulle jag hellre ha Paradiset vid Sveaplan 
där jag arbetar men då skulle det inte ses och vara till glädje för lika 
många människor, vilket vore synd.

Ted Goldberg, Institutionen för social arbete

kommer inte Stockholms universitet till Paradiset, så får väl Para-
diset komma till Stockholms universitet. Bra idé Sven-Olof Lodin!

Anna-Lena Gemming, TÖI

Sven-Olof Lodins förslag i förra SU-Nytt 
om att fl ytta skulpturgruppen Paradiset 
från Moderna museet till Frescati har väckt 
reak tioner.     Foto: Orasis Foto/MÅ
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EN KONSTVANDRING I SÖDRA HUSET
TEXT: MARIA IBSÉN  •  FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Södra huset, David Helldéns hårt kritise-
rade men numera omvärderade skapelse, 
togs i bruk 1971. 

Arkitekten hade förstås också tankar 
om hur byggnaderna skulle utsmyckas. 
Visionen var att varje hus skulle smyckas 
av sin egen konstnär, alla samma andas 
barn; abstrakta, klara kolorister. Hell-
dén kallade interiören för en vit rymd, 
mot vilken man skulle spela med färg i 
möbler och konst. Visionen förverkliga-
des aldrig, men konst av en av Helldéns 
konstnärer, Olle Bærtling (1911–1981), 
hänger fortfarande i Södra huset. Hans 
verk syns bäst från de långa ”loftgång-
arna” på plan fyra .

Helldén hade tidigare samarbetat med 
Bærtling, som gjort utsmyckningar till 
den första Hötorgsskrapan. På rekord-
tid övertygade arkitekten Statens Konst-
råd, som i samråd med brukaren beslutar 
vilka verk som ska fi nnas i statliga bygg-
nader, om att Bærtling var rätt man, och 
tio dukar inköptes. Att beslutet kom så 
snabbt torde ha berott på tidsbristen; 
Helldén framhöll för rådet det unika 
i att den konstnärliga utsmyckningen 
skulle kunna bli färdig på samma gång 
som byggnaden.

Olle Bærtling var redan då en erkänd 
konstnär, och är i dag en av våra få inter-
nationellt kända konstnärer, men valet 
var ingalunda okontroversiellt. Tav-
lorna är non-fi gurativa i starka färger, 
och ansågs för progressiva och origi-
nella, och dessutom i avsaknad av ”soci-
alt budskap”. ”Migränkonst” ropade stu-
denterna, och önskade sig nya stolar och 
askkoppar för de pengar som man spen-
derat på konsten. 

Främmande fågel
Den som nu har blivit nyfi ken och tar pro-
menaden längst loftgångarna kan notera 
en främmande fågel bland Bærtlings mål-
ningar. Det är Slaget vid almarna (bild 
överst) av Enno Hallek (1931–). Den fi ck 

sin plats 1972, placerad där av Konstrå-
det som en slags motvikt till de bespot-
tade Bærtlingtavlorna. Det är en träre-
lief med ett helt annat uttryck, som i alle-
gorisk form gestaltar en strid mellan två 
kontrahenter. Märkligt nog verkar ingen 
någonsin ha tyckt något om verket, det 
hänger där utan att röra upp några större 
känslor.

Vi avslutar vandringen utanför det 
egentliga Södra huset, i den stora hallen 
utanför biblioteket. Arkitekten Ralph 
Erskine ville att takvalvet skulle utfö-
ras helt i trä, och att hela den östra väg-
gen skulle vara glasad, en vision han fi ck 
genomförd först i byggandet av Aula 
Magna. Torsten Renqvists (1924–) stora 
träskulpturer fi ck i stället tillföra hal-
len det levande materialet som inte kom 
på plats i valvet. Sedan dess har hallen 
byggts om och förminskats, och de tre 
skulpturerna står inte som de gjorde 
ursprungligen. Renqvist har också gjort 
en fjärde skulptur i hallen, vår vän Kän-
guru.

Långseglande spån
Den största träskulpturen ser ut som en 
tunna och har titeln Striden mellan äng-
lar och fåglar, inspirerad av gamla Berlins 
utbrända riksdagshus. Hyllan med upp-
förstorade strandfynd på kallas Form-
lära och är skapad ur en jättelik planka. 
Titeln på den tredje är Ett vridet spån 
(bild nedan).

Renqvist är också författare och skrev 
själv om många av sina verk, och så här 
kommenterade han Ett vridet spån:

”Denna pjäs är en nog så trogen upp-
förstoring av ett långt barkspån, ihop-
rullat och här och där brutet av väder 
och vind, som jag sommaren 1967 fann i 
en strandbråte på norra Spetsbergen. På 
Svalbard växer ingen skog. Kanske här-
rör spånet från en rysk fura. Det har i så 
fall seglat över 150 svenska mil.”

En fascinerande tanke. Det lilla origi-
nalspånet kan beskådas på brädet intill 
den stora skulpturmodellen, vars trä för 
övrigt en gång ingick i golvet i en gymnas-
tiksal i före detta Moderna Museet. ■ 
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Camilla Thunborg studierektor (nederst), 
och Lena Tembe, adjunkt, menar att 
utbildningens karaktär möjliggör en 
miljö för att diskutera om killar verk-
ligen är mer teknikintresserade och om 
pedagogiken mest attraherar tjejer.

 − På ett seminarium diskuterade vi det 
och en manlig student hävdade att Sve-
riges bästa dataspelare faktiskt är tjej, 
säger Camilla och skrattar.

 Jasmine Roshangar, 21, som läser 
andra året på programmet, motsäger 
även hon generaliseringarna. 

I Tumba möts teknik och pedagogik
En allmän föreställning är att killar är mer 
tekniska än tjejer. En annan är att tjejer är 
mer pedagogikintresserade. Pedagogiska 
institutionen har en multimediautbildning i 
Tumba som är tvärvetenskaplig och kombi-
nerar både pedagogik och teknik. Erfaren-
heterna väcker tankar om fördomar kring 
tjejers och killars studieintressen. 

− Jag trodde pedagogiken var roligast 
men nu gillar jag den tekniska delen mer 
när jag har fått testa.

Könsfördelningen är jämn och ålders-
blandningen stor på utbildningen, be-
rättar Lena som själv läst programmet. 
Utbildningen som leder till kandidat-
examen i pedagogik med inriktning mot 
multimedia ställer inga särskilda behö-
righetskrav i matematik vilket gör att 
även studenter utan teknisk kompetens 
söker till programmet. Syftet med utbild-
ningen är att skapa en kreativ miljö där 
studiet av människans lärande i digitala 
miljöer kombineras med digital medie-
teknik. 

− Den digitala världen blir allt större 
och inriktningen mot människor skapar 
en bred kompetens. Människor inser vik-
ten av pedagogik mer och mer, det är inte 
längre glamoröst att bara knappa tang-
enter, säger Camilla.

Intresset för multimediala utbildningar 
har gått i vågor. Camilla menar att 
många IT-utbildningar har haft det tufft 
men hon är övertygad om att kombina-
tionen av teknik och pedagogik lockar.

− Innan IT-sektorn gick ner var de 
fl esta garanterade jobb, sedan såg det 
mörkare ut. Men nu börjar det vända 
igen. Vi har klarat oss bra i relation till 
andra IT-utbildningar, kanske på grund 
av att vi fi nns i Stockholm. 

Vill fl ytta till campus
Programmet i Tumba startades 1993 av 
utbildningsledaren Göran Lange med 
stöd av Pedagogiska institutionen vid 
Stockholms universitet och var den första 
multimediala utbildningen i Sverige som 
kombinerade teknik och pedagogik. 

− När utbildningen började var den 
en del av det som skulle komma att 

bli Södertörns högskola. Det fanns 
också bättre tekniska förutsättningar i 
Tumba och den lades därför här, säger 
Camilla.  

Men viljan att fl ytta till campus i Fres-
cati fi nns också. Dels för att integreras 
med den Pedagogiska institutionen och 
universitetet i stort och dels på grund 
av närheten till studentaktiviteterna. 
Camilla anser dock att småskaligheten 
i Tumba är positiv.  

− Studenterna har nära relationer och 
bra sammanhållning. Men det är givet-
vis en nackdel att vara långt ifrån miljön 
på universitetet.
Vilka yrken förbereder utbildningen 
för?

 − Några av de först examinerade inom 
programmet startade bland de första IT-
verksamheterna i Sverige i början på 90-
talet, bland annat Telias portal Passagen. 
Man kan till exempel jobba som webb-
producent, IT-pedagog eller spelutveck-
lare. Många läser också vidare på Peda-
gogiska institutionens magisterprogram. 
Utbildningens identitet är i dag under dis-
kussion, men vi är övertygade om kom-
binationen pedagogik och teknik är vik-
tig för branschens framtid, säger Camilla 
och Lena entusiastiskt. ■

TEXT: DENA AKABER
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ


