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Tack och adjö

Först och främst vill jag framföra ett varmt tack 
till alla dem som kom till och medverkade vid 
min sextiofemårsdags- och avskedsmottagning 
på Spökslottet den 6 maj. De två volymerna 
med namnteckningar från alla dem som var 
där är ett bestående minne, som jag kommer att 
studera under (förhoppningsvis) många år. De 
två böckerna som jag fick, den finansrättsliga 
festskriften och vänboken Universitetet – en 
gemensam angelägenhet är utomordentligt 
läsvärda – inte bara för mig!

Under de senaste månaderna har jag dagligen 
och från många håll fått två frågor: hur har det 
varit att vara rektor och vad ska du göra nu då?

På den första frågan är svaret att jag i allt 
väsentligt trivts mycket bra. Skälen är natur-
ligtvis alla trevliga och kreativa människor jag 
mött och samarbetat med under mina rektorsår 
– både bland universitetslärare, administratörer 
och studenter. Men det finns ytterligare skäl. 
Ett är att jag väldigt gärna ville bli rektor, 
fast förstås bara vid Stockholms universitet. 
Ett annat är att jag mycket starkt känt hur 
väsentlig uppgiften är – att arbeta för något 
som i alla situationer är riktigt. Ett sådant ar-
bete innebär både konkurrens och samverkan, 
det vill säga såväl att verka för att vi nationellt 
och internationellt ska vara kända som ett 
ledande universitet på forskningens och under-
visningens område, som att kunna samverka 
med andra för att kunna uppnå gemensamma 
fördelar. Under mina fyra år som ordförande i 
Sveriges universitets- och högskoleförbund, två 
år som ordförande i Stockholms Akademiska 
Rektorskonvent och sju och ett halvt år som le-
damot i Högskoleverkets styrelse, har min för-
hoppning varit att genom att verka för gemen-
samma intressen främja Stockholms universi-

tets intressen. Däremot har jag aldrig åtagit 
mig något uppdrag där syftet skulle kunna 
komma i konflikt med Stockholms universi-
tets intressen. För min personliga del anser 
jag också att rektoratet kom vid rätt tidpunkt 
i livet, det vill säga under mina sista yrkesverk-
samma år. Hade mina barn inte varit vuxna 
befarar jag att det som nu känts trevligt – att 
efter en normal arbetsdags slut vara borta i 
genomsnitt fem kvällar i veckan under termins-
tid – känts pressande. 

För min egen del räknar jag nu med en frid-
full emeritustillvaro. I likhet med mina före-
trädare avser jag att hålla på en viktig princip: 
En rektor som har avgått ska inte blanda sig i 
universitetets angelägenheter. Det sker i med-
vetande om att även om en del faktorer talar för 
att Stockholms universitet borde ha framtiden 
för sig, till exempel ett vackert campusområde, 
framstående forskning och läget i Sveriges hu-
vudstad, så är framtiden fylld av problem och 
de kan endast lösas av dem som då är aktiva. 
Utvecklingen i en del länder är dessvärre sådan 
att en del av de principer som vi hållit särskilt 
högt på Stockholms universitet är hotade, till 
exempel det Humboldska idealet om sambandet 
mellan forskning och undervisning, grundforsk-
ningens betydelse, interndemokratin, studen-
terna som medarbetare i stället för som utbild-
ningskonsumenter, den decentraliserade besluts-
strukturen och universitetens autonomi.

Universiteten är livskraftiga institutioner, 
som överlevt historiens växlingar i mer än 900 
år, och där prognosen är synnerligen god att de 
överlever också i framtiden. Men vad för slags 
universitet? Må flexibiliteten och förmågan att 
anta nya utmaningar förenas med beslutsamhet 
att hålla fast vid våra centrala värden. 

Gustaf L indencrona
REK TO R

The Beatles ä r inte bara historiens frä msta och mest 
berömda popband. Sedan bandets upplösning för 
mer ä n tret tio år sedan har dess arv utvecklats 
t i l l en j ä t teindustri som skapar många tusen 

arbetstil lf ä llen. The Beatles s ä tter idag sin prä gel 
på staden L iverpool på et t oj ä mförl igt s ä t t : 
pop - ikonerna ä r så mycket mer ä n bara musik. 
Sidorna 10–11.
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miljö för att våga fråga och disku-
tera. Vi planerar bland annat att ha en 
fest i början av kursen, säger Henrik 
Ernstson.

Arrangörerna bjuder in föreläsare 
som inte väjer för att vrida lite på 

invanda perspektiv. Till exempel 
diskuterar Chalmersforskaren 

Christian Azar hur världs-
ekonomin påverkas av att

begränsa växthuseffekten 
enligt Kyotoavtalet, och 

Sara Gräslund, dok-
torand vid  Stock-
holms universitet, 
tar upp orsaker till 
och lösningar av
miljö effekter vid 
produktion av
jätteräkor i Asien.  
Kursen tar också 
upp aktuella frå-
gor. I år diskuteras 
wto-mötet i mexi-

kanska Cancún, 
trafikprojektet 

Norra länken samt 
debatten kring träng-

selavgifter.
Till hösten ges Världens

 Eko för tredje året. Initiativet 
till fempoängskursen togs 

ursprungligen av studenterna 
själva. Ett särskilt råd med studenter 
som själva gått kursen, bland annat 
från Stockholms universitet och kth, 
arbetar vidare med att utveckla både 
innehåll och form.

Kanske har du lagt märke till den 
kursaffisch som prytt många väggar 
på universitetsområdet under våren. 
Det gjorde i alla fall Moderna Museet, 
och fick två ovikta exemplar till sitt 
arkiv.  

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM
 ILLUSTRATION: NILS ROZKALNS

yrkesverksamma. Den pedagogiska for-
men skapar diskussioner och samtal. 

Många perspektiv på Jordens miljö

Tanken är att bjuda på en massa 
perspektivkrockar, berättar Henrik 
Ernstson.

Inför en föreläsning läser studen-
terna ett i förväg utdelat material. 
Efteråt köper man fika till självkost-
nadspris och diskuterar i mindre, blan-
dade grupper. Kvällen avslutas med ett 
gemensamt seminarium. 

– Vi försöker skapa en informell 
stämning. På så vis blir det en schysst 

Gärna en animerad debatt om Jordens över-
levnad, men först en öl och en smörgås. Den 
studentdrivna kursen Världens Eko erbjuder 
perspektivkrockar i avspänd atmosfär. 

– Deltagarna ska få kunskap om och 
utsättas för tillståndet i världen. Inte 
bara från föreläsarna utan också 
från andra studenter. Tanken 
är att ens egen uppfattning 
ska brytas mot andras, 
säger Henrik Ernstson, 
en av två kursledare, 
själv doktorand och 
verksam vid Cen-
trum för naturre-
surs- och miljö-
forskning.

Världens Eko 
är en översikts-
kurs om globala 
miljö- och utveck-
lingsfrågor. Målet 
är att skapa ökad 
förståelse för hur 
dessa är samman-
flätade med politiska 
och ekonomiska beslut 
och våra egna attityder. 
En bärande tanke är att 
samla människor med olika 
bakgrund och ställa dem inför 
olika problemområden och kon-
flikter. När professorn i folkhälsa från 
Karolinska Institutet Hans Rosling un-
der sin föreläsning förra året belyste hur 
arbetet för miljö och folkhälsa ibland 
krockar, ställde han frågan på sin spets: 
Kan det vara viktigare att bevara den 
biologiska mångfalden i Indonesiens 
regnskog än att låta människor hugga 
ner skogen och använda intäkterna för 
att rädda sina barn? Det fanns förstås 
deltagare som svarade ja och nej på den 
frågan och så var debatten igång.

– Vi samlar naturvetare, samhällsve-
tare och humanister, både studenter och 



4 SU-NYTT 4/2003 SU-NYTT 4/2003 5

Under åren 2001–2007 ska kvaliteten på 
landets samtliga grund- och forskarutbild-
ningar granskas av Högskoleverket. Förra 
året utvärderades 264 ämnen, däribland 
kemi, slaviska språk och baltiska språk.

Kemi
Universitetets kemiutbildningar, som 
bedrivs vid sex olika institutioner 
(analytisk kemi; biokemi och biofysik; 
fysikalisk, oorganisk och strukturkemi; 
miljökemi; neurokemi och neurotoxiko-
logi samt organisk kemi), håller enligt 
rapporten god kvalitet. Studenterna 
är också nöjda med sin utbildning och 
många är positiva till att fortsätta till 
forskarutbildning. Även doktoranderna 
är nöjda men de är tveksamma till en 
fortsatt akademisk karriär på grund av 
den arbetsbelastning deras lärare har.

– Det är en viktig signal om att det 
finns en risk att vi inte får behålla unga 
duktiga forskare, säger Stefan Nordlund, 
sektionsdekanus vid Kemiska sektionen 
vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Kemiska sektionen, som fungerar som 
ett samverkansorgan mellan de olika 
institutionerna och deras utbildningar, 
rekommenderas bland annat avsätta 
resurser för nyinvesteringar inom grund-
utbildningen.

– Det behövs men det är tveksamt om 
vi har pengar till det. Nyinvesteringarna 
har blivit eftersatta då vi under de se-
naste tunga åren istället behövt lägga 
resurserna på bland annat våra lärare. 
Det är priset vi fått betala för att behålla 
bra lärare, säger Stefan Nordlund.

I rapporten konstateras att antalet 
studenter som utbildar sig till kemister 
är lågt. Svensk kemisk industri har växt 
stadigt de senaste åren och det kommer 
att behövas många nya kemister, både 
inom industrin och som lärare. I sam-
manfattningen uppmärksammas dock 
att tillströmningen av studenter vid 
Stockholms universitet har ökat tack 
vare ett väl fungerande rekryteringsar-
bete.

Sektionen har tillsatt två grupper, 
en för grundutbildningen och en för 
forskarutbildningen, som utifrån rap-
porten ska utarbeta förslag på åtgärder 
och förbättringar som ska redovisas i 
september.

– De ska se över rekommendatio-
nerna men också fundera kring positiv 
och negativ kritik som ges nationellt 
och till de andra lärosätena.

Stefan Nordlund instämmer i tidi-
gare utvärderades institutioners åsikt 
att resultatet av utvärderingen inte 

är värt det arbete som lagts ner.
– Det är en bra rapport och vi hade 

ett stimulerande platsbesök av utvär-
deringsgruppen men vi har inte direkt 
lärt oss något eller fått några nya in-
fallsvinklar presenterade.

Slaviska 
Slaviska institutionen har enligt utvär-
deringen en bra struktur på sin utbild-
ning och studenterna är nöjda. Dock 
undervisar lärarna mer än vad som är 
rimligt. Institutionen rekommenderas 
därför att tillsammans med fakulteten 
ta fram en strategi för verksamheten så 
att lärarna får mer tid till forskning.

– Det finns för lite tid till att utarbeta 
strategier, vi har fullt upp med verksam-
heten. Visst har institutionen mycket 
undervisning men vi vill inte skära i 
grundutbildningen, det vore att hugga 
av den gren vi sitter på, säger Elisabeth 
Löfstrand, studierektor.

Bedömargruppen rekommenderar 
samtliga lärosäten att se över resurs-
fördelningen så att landets slaviska 
institutioner får en basresurs utöver pre-
stationsbaserad tilldelning och att presta-
tioner på högre nivå tilldelas mer vikt.

– Det är en bra synpunkt. Det behövs 
mer resurser till de högre nivåerna, sä-
ger Per-Arne Bodin, prefekt.

Institutionen rekommenderas även 
att utveckla samarbetet med de sla-
viska institutionerna vid Uppsala uni-
versitet och Södertörns högskola samt 
att utveckla en profil som alternativ till 
andra utbildningar.

– Vi skulle vilja samarbeta mer, fram-
för allt inom forskarutbildningen. Sam-
tidigt bör vi inte göra samma sak utan ha 
olika profiler. Hos oss är språket och lit-
teraturen viktiga, säger Per-Arne Bodin.

Han tycker att arbetet med utvärde-
ringen har tagit mycket tid och inte gett 
något nytt resultat.

– Vi är överens med bedömargrupp-
en i det mesta men det är inte så konst-
igt – det är ju vi själva som bidragit 
med synpunkterna i självvärderingen. 
Vi tycker inte att självvärderingen var 
värd arbetet, den gav inte heller något 

God kvalitet men i behov av mer resurser
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Allt fler forskare blir intresserade av att 
kommersialisera sina idéer. Åtminstone 
är det facit från tävlingen Venture Cup 
som avgjordes i mitten av maj. Tidigare 
har den främst lockat studenter, men 
finalen i Aula Magna visade upp forskar-
idéer i form av allt från ett nytt bygg-
material av betong till hörselhjälpmedel 
och olika datortjänster. 

Annika Skoglund är forskaransvarig 
på Venture Cup och ser gärna att ännu 
fler blir intresserade.

– Att starta ett företag är en chans 
för alla som vill att det de håller på med 
ska kunna komma andra till nytta på ett 
direkt sätt, säger hon.

För att vaska fram deltagare bland re-
gionens lärosäten har Annika Skoglund 
bland annat bearbetat forskarna på 
AlbaNova, it-universitetet och på ki.

– Till nästa år planerar jag att ge-
nomföra aktiviteter och presentera Ven-
ture Cup på flera institutioner. När det 
gäller universitetet är bredden väldigt 
intressant, det ska bli spännande att se 

vad som kan dyka upp i nästa års täv-
ling härifrån.

Och det viktigaste är inte att vinna …
– Nej, för en forskare som deltar är 

det en bra erfarenhet att öva sig i att 
tänka i nya banor och få gratis feedback 
på de idéer man har. Att det fungerar 
visar sig i att många återkommer år från 
år med nya lyckade projekt. 

TEXT: ANDREAS NILSSON 
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Fakta – Venture Cup
Venture Cup är en affärsplantävling 
som sker i tre steg. Deltagarna tar 
sig från en affärsidé, över en mark-
nadsplan, till en genomförbar och 
detaljerad affärsplan. Allt delta-
gande är gratis och öppet för såväl 
studenter som anställda vid regio-
nens lärosäten. Nästa omgång av 
Venture Cup startar i september och 
i maj 2004. Mer information finns 
på www.venturecup.org

Företag tävlar 
med forskningsidéer

nytt. Den enda nyttan vi ser med ut-
värderingen är om den hamnar på en 
högre nivå och i slutändan kan ge mer 
resurser.

Baltiska språk
Universitetet har ett nationellt ansvar för 
grund- och forskarutbildning i baltiska 
studier i Sverige. Med ansvaret följer 
dock inga särskilda medel. Enligt rap-
porten behöver den ekonomiska situa-
tionen förbättras.

– Det är bra att vår verksamhet
beskrivs som viktig och att den behö-
ver bevaras. Dessutom är det positivt 
att de rekommenderar att en del av 
Vetenskapsrådets så kallade Östersjö-
pengar bör avsättas till språkutbildning, 

säger Baiba Kangere, prefekt.
Eftersom det är så få studenter som 

läser baltiska språk rekommenderar 
bedömargruppen att ämnet samord-
nas med andra språk. Humanistiska 
fakulteten har  beslutat om en ny or-
ganisation för fakulteten (jfr SU-Nytt 
7/02). Institutionen för baltiska språk 
kommer tillsammans med tyska, finska 
och slaviska institutionerna att bilda en 
institutionsgrupp. Institutionerna fung-
erar självständigt men har gemensam 
prefekt och styrelse samt samverkar 
administrativt.

Institutionen rekommenderas också 
att samverka med andra lärosäten och 
synas mer.

– Vi samarbetar med Södertörns hög-

skola och med universitet i Baltikum men 
vi skulle vilja utveckla det. Problemet är 
att ett ökat samarbete betyder mer ar-
bete och arbetsbördan skulle fördelas 
mellan ett fåtal personer. Det är en del 
av småämnesproblematiken.

Baiba Kangere tycker att arbetet med 
utvärderingen tagit mycket tid, organi-
sation och kraft.

– Det har inte varit i onödan men 
det som tas upp är sådant vi länge dis-
kuterat. Vi hade en bra diskussion med 
bedömargruppen men det hade kanske 
varit bättre att tala om vad vi gör för 
att råda bot på problemen än själva 
problemen. 

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS FOTO/GA

De förre detta studenterna Shadi Bitar, Ninos Malki och Özkan Akguc utvecklar ljud-
böcker av kurslitteratur. 



Stockholms universitet har landets enda 
professur i litteraturvetenskap med inrikt-
ning på barn- och ungdomslitteratur. Det 
bedrivs en rik barnlitteraturforskning, spe-
ciellt med fokus på 1900-talet som inne-
burit två guldåldrar för den svenska barn-
litteraturen.

– Barnlitteraturforskningen känns öpp-
nare än annan litteraturvetenskap. Den 
är mer tvärvetenskapligt inriktad efter-
som den ofta innefattar både bild och 
text, säger Helena Magnusson, dokto-
rand vid Institutionen för litteraturve-
tenskap och idéhistoria, som studerar 
svenska tecknade serier för barn. 

Akademiska studier av barn- och 
ungdomslitteraturen i Sverige har bedri-
vits i fyrtio år. Den första avhandlingen 
lades fram 1964 i ämnet pedagogik men 
det var först på 1970-talet som ämnet 

fick den litteraturvetenskapliga tyngd 
som det har idag. 

Till dags dato har det kommit mer 
än trettio doktorsavhandlingar med 
barn- och ungdomslitterära ämnen i 
Sverige inom olika discipliner: främst 
litteraturvetenskap men också inom 
språkämnen, konstvetenskap och pe-
dagogik.

Efterkrigsfokus
Idag forskar tio doktorander inom 
ämnet barnlitteratur vid Institutionen 
för litteraturvetenskap och idéhistoria. 
Det är framför allt 1900-talets barn- 
och ungdomslitteratur som studeras, 
i många fall med fokus på tiden efter 
1945 då den svenska storhetstiden på 
området inleddes. Intresset för barn 
och pedagogik var stort efter andra 
världskriget, och det fanns ekonomiskt 

underlag för en utveckling av barn-
litteraturen. Folkhemsbygget var i full 
gång, barnbidraget infördes och lek- 
och förskolor utvecklades. Krigsårens 
stora barnkullar stimulerade också till 
en ökad barnboksutgivning. 

I det här dynamiska skedet debute-
rade Astrid Lindgren och flera andra 
framstående barnboksförfattare.

– Hon har betytt oerhört mycket 
för den svenska barnbokens ställning, 
inte minst eftersom hon var anställd 
som förlagsredaktör på Rabén & 
Sjögren från slutet av 1940-talet till 
början av 1970-talet. Hon kunde på-
verka utgivningen och hjälpte många 
unga författare, till exempel Barbro 
Lindgren, säger Boel Westin, professor 
vid Institutionen för litteraturvetenskap 
och idéhistoria, som innehar den enda 
svenska professuren med inriktning på 

Barnböcker står i fokus

Fátima da Silva visar i sin avhandling skill-
nader mellan svenska och brasilianska bil-
derböcker.

6 SU-NYTT 4/2003



Milstolpar i den svenska 
barnbokens historia.

Een sköön och härligh jungfrw 
speghel som är den första svenska 
barnboken publicerades 1591. Den 
är liksom nästan alla barnböcker 
under de följande 200 åren ett 
pedagogiskt redskap, avsedd för 
elitens barn. 

– Först under upplysnings-
tiden vid 1700-talets mitt kommer 
berättande barnböcker, och under 
romantiken kommer ett nytt in-
tresse för barnet, för fantasi och 
det ursprungliga, primitiva, berät-
tar Boel Westin. 

Mycket av barnlitteraturen 
som gavs ut i Sverige under 
1800-talet var översättningar av 
utländska verk. Under 1870–80-
talen väcktes dock ett intresse för 
helsvenska barnböcker, och Viktor 
Rydbergs Lille Viggs Äfventyr på 
julafton som kom 1871 räknas 
som den första svenska barn-
boksklassikern. Jenny Nyströms  
Barnkammarens bok som kom 
1882 är den första svenska bilder-
boken.

Guldåldrar
Runt sekelskiftet 1900 startar den 
svenska barnbokens första guldål-
der. Elsa Beskow som dominerar 
svensk barnboksutgivning under 
1900-talets första hälft debute-
rade 1897 med Sagan om den 
lilla gumman.

År 1899 startar barnbiblioteket 
Saga sin utgivning av kvalitets-
böcker till lågpris, och några år 
in på 1900-talet startade ett stort 
läseboksprojekt som bland annat 
resulterade i Selma Lagerlöfs Nils 
Holgerssons underbara resa ge-
nom Sverige 1906–07.

En andra guldålder inleddes 
1945 då Astrid Lindgren som kom 
att dominera under andra halvan 
av 1900-talet gav ut den första bo-
ken om Pippi Långstrump. Samma 
år debuterade både Tove Jansson 
och Lennart Hellsing.

Fátima da Silva vid Institutionen för 
spanska och portugisiska har i sin 
avhandling jämfört svenska och bra-
silianska bilderböcker från perioden 
1970–2000. Gemensamt för bilder-
böcker i bägge länderna är att läsarna 
uppmuntras att ta på sig olika roller 
under läsningens gång.

– Men böckerna uppvisar helt olika 
syn på barn, så det är mer som skiljer 
dem åt än som förenar. Svenska barn-
böcker uppmuntrar till individualism, 
att säga vad man tycker och visa sina 
känslor. Alfons Åberg gör vad han vill, 
och pappa accepterar det. I de brasili-
anska barnböckerna är barnen däremot 
underordnade de vuxna. De måste lyda 
och visa respekt för auktoriteter, säger 
Fátima da Silva.

– Svenska barn och vuxna läser för 
att ha kul tillsammans. Bilderböckerna 
uppmanar till dialog, barn kan ställa 
frågor. De brasilianska är mer undervi-
sande. Samtidigt utelämnas mycket in-

formation som man förutsätts känna 
till i de brasilianska bilderböckerna, 
medan svenska bilderböcker ofta är 
rika på detaljinformation.

I de svenska bilderböckerna fram-
ställs män och kvinnor som jämlika, 
men Fátima da Silva har hittat stora 
skillnader mellan manligt och kvinn-
ligt i brasilianska bilderböcker.

– Mammorna i brasilianska bilder-
böcker är ofta hemmafruar som månar 
om sitt yttre och har kurviga kroppar. 
Mannen arbetar borta från hemmet, är 
den som kör bil och som har pengar. 

Klasskillnader är också tydliga 
i brasilianska barnböcker – liksom 
även i brasilianska barns läsvanor. 
Den övre medelklassens barn har lik-
nande läsvanor som svenska barn, men 
många brasilianska barn får sin första 
kontakt med böcker först när de börjar 
i skolan. 

TEXT: CALLE ARVIDSON 
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

barn- och ungdomslitteratur.

Nya inriktningar
Forskningen på området har genomgått 
stora förändringar under senare år. 

– Tidigare valdes stora kollektiva äm-
nen som genrer eller motiv. Numera ligger 
fokus på djupanalyser, säger Boel Westin.

– Det som saknas idag är forskning 
kring barnlitteraturen före 1900-talet. 
Vi behöver en barnlitteraturhistoria. 
Många teorier om begreppet barnlitt-
eratur sviktar i historisk förankring och 
saknar perspektiv till kulturella ström-
ningar och epoker.

Stor utgivning
Sverige har idag en rik barnboksutgiv-
ning, över 1200 titlar årligen, och mer 
än en tredjedel av dessa är svenska ori-
ginalutgåvor.

– Barnböckerna håller en hög nivå idag, 
men jag saknar nya yngre bilderboksska-
pare. Det är mycket fokus på de redan eta-
blerade, säger Elina Druker som forskar 
om bilderböcker i Norden 1945–65.

Boel Westin pekar på att barnlitteraturen 
idag är fri att behandla svåra ämnen.

– I slutet av 1960-talet togs ett nytt 
steg när problemorienterade ungdoms-
böcker fick en annan plats än tidigare. 
Sexualitet, skilsmässor, våld och krimi-
nalitet – en annan typ av samhällsrea-
lism än tidigare tas upp på ett öppet och 
utlämnande sätt, säger Boel Westin.

– Idag tar man för givet att läsarna 
kan hantera svåra problem, att göra en 
väldigt snäll bilderbok skulle vara att 
spränga ett tabu idag. En del barnböcker 
är egentligen rena vuxenböcker, sett till 
motiv och sättet att behandla ämnen.

Är svensk barnlitteratur så världsbe-
römd som det sägs?

– Den har stor påverkan i närområ-
det, säger Elina Druker som vuxit upp 
i Finland.

– Svensk barnlitteratur är inte så 
känd utomlands som vi tror, säger Boel 
Westin. 

TEXT: CALLE ARVIDSON 
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Bilderböcker speglar olika länders sociala mönster

SU-NYTT 4/2003 7



8 SU-NYTT 4/2003 SU-NYTT 4/2003 9

I december 2001 bildades CHESS och flyt-
tade då in i ljusa nyrenoverade lokaler, 
i det som tidigare var Sveaplans gymna-
sium. Där samarbetar forskare från uni-
versitetet och Karolinska Institutet i tvär-
vetenskapliga forskningsprojekt som rör 
ojämlikhet i hälsa.

chess står för  Center for Health Equity 
Studies. Sammanlagt arbetar här 27 per-
soner fördelade på sex professorer, fem 
docenter och disputerade forskare, sju 
doktorander samt forskningsassistenter 
och kanslipersonal.

– Vi är en blandning av sociologer, 

psykologer, socialmedicinare och epi-
demiologer från både universitetet och 
ki, säger Denny Vågerö, professor i 
medicinsk sociologi och föreståndare 
vid chess. 

– Administrativt hör vi till universi-
tetet och det är också de som tillsätter 
föreståndare. ki tillsätter styrelseordfö-
rande och bidrar bland annat med dok-
torandtjänster. När det gäller utbild-
ning av doktorander hjälps vi åt. Det 
är meningen att de efter sin examen ska 
kunna arbeta på bägge universiteten. Vi 
ordnar forskarutbildningskurser som är 
öppna för doktorander från hela riket, 

Samarbete kring hälsofrågor

– chess är ett fantastiskt ställe att arbeta 
på. Det säger Ilona Koupil, barnläkare, 
epidemiolog och professor i forskning 
om ojämlikhet i hälsa.

Med en gedigen forskningsbakgrund 
inom hälso- och jämställdhetsarbete, 
från hemlandet Tjeckien och även andra 
europeiska länder, kom hon i september 
förra året till chess. 

– I Sverige finns en stark tradition av 
att arbeta med de här frågorna. Jag hop-
pas jag kan bidra ytterligare med min 
erfarenhet inom området.

Ilona Koupil har i flera projekt bland 
annat tittat på hur negativa faktorer un-
der fosterstadiet, såsom låg fostervikt, 
påverkar insjuknandet i hjärt-kärlsjuk-
domar senare i livet.

– Vi vet att sociala skillnader i födel-

Ilona Koupil, barnläkare och  professor 

seutfall, hälsa och dödlighet återfinns 
i varje ny generation och grundläggs 
redan under fosterstadiet. Varför dessa 
skillnader ständigt återskapas, även i 
moderna välfärdssamhällen, är inte 
lika klarlagt. Genom att studera män-
niskors hela livsspann kan vi få ledtrå-
dar om hur hälsoskillnader uppstår 
både inom den egna befolkningen och i 
andra länder.

Ilona Koupil har även tittat på och 
jämfört ohälsa mellan människor från 
väst- och östeuropa.

– Här finns stora skillnader, men så 
har det alltid varit. Sedan första världs-
kriget har dödligheten varit mycket hö-
gre i öst än i väst. Dock minskade gapet 
runt 1950 för att återigen öka under 
1960–70-talet.

– Det här kan bero på individuella 
eller sociala risker. Det kan också orsa-
kas av miljöeffekter eller sämre hälso-
service. Människor i öst kan även ha va-
rit utsatta för undernäring i fosterlivet. 
Som vuxna är de då mer sårbara. 

TEXT: MADELEINE SALOMON 
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Hälsoskillnader uppstår redan i fosterstadiet

och från både samhällsvetenskaplig och 
medicinsk fakultet. På chess pågår en 
mängd forskningsprojekt. För närva-
rande drivs ett forskningsprogram som 
syftar till att studera hur kontroll över 
det egna arbetet påverkar hälsan.

– Vi tittar till exempel på varför 
hög inkomst är positivt för hälsan. 
Diskussionen handlar om huruvida det 
är nivån på inkomsten som avgör eller 
om det även är så att den sociala status 
som följer med hög inkomst och yrke, 
påverkar hälsan, säger Denny Vågerö.

– Vi bedriver också något som kallas 
”livsförloppsstudier”. Här studerar vi 
bland annat kamratrelationer hos barn. 
Vi har sett att barn med många kamra-
ter mår bättre än barn som är isolerade. 
Nu vill vi se om de isolerade barnen blir 
sjukare som vuxna.

– Inom projektet har vi också följt en 
grupp människor som föddes i Uppsala 
1915–29 fram till i dag. Här har vi kun-
nat se att barndomsmiljön spelat en stor 
roll för hälsan. De som hade det svårt 
i barndomen har som vuxna haft lägre 
inkomst, sämre karriärutveckling och 
fler skilsmässor jämfört med de i grup-
pen som fick en bra start i livet. 
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Överfiskning är ett allvarligt och växande 
problem. För att skydda torsken i Östersjön 
är det viktigt att hålla nere fångstkvoterna. 
 Att öka maskstorleken i redskapen för att
skydda småtorsken kan paradoxalt nog min-
ska beståndet. Det visas i en avhandling 
som Olle Hjerne lagt fram vid Institutionen 
för systemekologi.

– Det handlar inte bara om torskbe-
ståndets storlek utan även om hur det 
är sammansatt, säger Olle Hjerne.

Han har beräknat hur storleken på 
torskens ägg påverkar deras överlevnad. 
Torskägg svävar fritt i vattnet och dör 
om de sjunker ner i syrefattigt vatten vid 
bottnen. Tidigare forskning har visat att 
stora honor producerar större ägg som 
kräver en lägre salthalt för att hålla sig 
flytande. Eftersom salthalten ökar med 
djupet, innebär det att stora ägg flyter 
högre upp i mer syrerikt vatten. Det är 
en viktig egenskap när det råder dåliga 
salt- och syreförhållanden, då har ägg 
från en 80 centimeters torsk tio gånger 
högre överlevnadschans än ägg från en 
som bara är hälften så lång.

– Därmed kan åtgärderna för att 
skydda småtorsken vara kontraproduk-
tiva. Om man ökar maskstorleken och 
behåller stora kvoter så kommer de att 
utgöras av de stora fiskarna som behövs 
för reproduktionen, säger Olle Hjerne.

– Min slutsats är att fisket måste 
vara extra försiktigt under perioder av 
dåliga salt- och syreförhållanden för 
att säkerställa att en tillräcklig mängd 
fisk bevaras tills förhållandena förbätt-
ras igen. 

Överkapacitet 
Det traditionella sättet att bestämma fis-
kekvoter är att de är proportionella mot 
den uppskattade beståndsstorleken.

– Det låter logiskt, och borde inte 
leda till utfiskning, men kan ändå få 
den effekten, säger Olle Hjerne. Han 
förordar ett system med mer konstanta 
fasta kvoter istället för dagens rörliga.

– Om kvoterna ökas så stimulerar 
man nyinvesteringar i fiskeflottan när 
beståndet växer. När det sedan minskar 
så står fiskarna där med stor kapacitet 
men ingen fisk. Att införa lägre men 
konstanta kvoter gör det lättare att 
utnyttja fiskeflottans kapacitet, och 
minskar risken för utfiskning och att 
fiskarna drabbas av ekonomiska bak-
slag när fisken minskar i antal.

Dessutom är det svårt att beräkna 
hur mycket fisk som finns.

– Fiskar kan ändra beteende och 
samlas på olika ställen, och i olika täta 
eller glesa bestånd. Är beståndet litet 
samlas fisken ofta i täta grupper. Det 
medför att det går att göra stora fång-

ster även om antalet fiskar är mycket li-
tet vilket ökar risken för utfiskning, sä-
ger Olle Hjerne, som menar att dagens 
fiskeflottor är överdimensionerade, inte 
bara i Östersjön.

– Debattfokus i Sverige har legat på 
östersjötorsken eftersom den anses vara 
mest hotad, men så är det nog inte. Även 
nordsjötorsken är illa ute, beståndet är 
väldigt litet. Och överfiskningen är ett 
globalt problem som varit känt länge, 
men som aktualiserats i den senaste 
tidens debatt.

Närsaltsupptag
Fisk tar upp och binder stora mäng-
der närsalter. Olle Hjerne kommer i 
avhandlingen fram till att fisket delvis 
kan kompensera de utsläpp av närsalter 
som är resultatet av mänsklig aktivitet. 
Han menar också att ett stort fiskbestånd 
skulle kunna påverka giftiga algblom-
ningar av den sort som förekommit de 
senaste somrarna.

– Innan vi försöker minska övergöd-
ningsproblemen med hjälp av fisket, be-
höver vi en större förståelse för vilken 
roll fisken spelar i ekosystemet, säger 
Olle Hjerne. 

TEXT: CALLE ARVIDSON
FOTO: ORASIS FOTO/GA

Så kan vi skydda torsken



  

Fyra pojkars uppväxt på 1950-talet har hjälpt till att förvandla 
Liverpool till en turistort. Över en halv miljon Beatlesintresserade 
kommer varje år till staden för att få veta mer om musiken som 
erövrade världen. Hur populärkultur går att omvandla till lönsam-
ma företagsidéer och vad som händer med innehållet på vägen 
intresserar etnologen Lars Kaijser. 

Liverpool är en skärningspunkt för flera genomgripande 
förändringar inom västvärldens näringsliv. Tidigare tra-
ditionella industrier har förlorat i betydelse samtidigt som 
en betydande turism- och upplevelseindustri växt fram. 
I Liverpool är det en av de stora inkomstkällorna som 
beräknas tillföra staden över 600 miljoner pund årligen 
och skapar omkring 20 000 arbetstillfällen. 

– Beatlesturismen har varit en viktig ingrediens i denna 
omvandling. Den har fascinerat mig sedan jag var på se-
mester i Liverpool för tio år sedan. Jag höll på med min av-
handling om nutida lanthandlare och de sociala aspekterna 
av småföretagande. Idén föddes att kombinera det intresset 
med etnologiska frågor kring hur kulturhistoria berättas och 
gestaltas, säger Lars Kaijser som forskar om Beatlesturism 
vid Etnologiska institutionen. 

Den gamla industristaden Liverpool har liksom många 
städer drabbats mycket hårt av den genomgripande för-
ändringen av brittiskt näringsliv. Den tidigare blomstrande 

miljonstaden är idag halverad och har dragits med stora 
ekonomiska och sociala problem. 

– Den smärtsamma omställningen är något som också 
syns i hur man berättar om Beatles. Berättelserna handlar 
mycket om hur Liverpool var innan de ekonomiska proble-
men började och blir ett sätt att bearbeta stadens föränd-
ringar. 

Bland de självklara turistmålen finns bandmedlemmar-
nas uppväxtmiljöer och de platser som influerade deras mu-
sikskapande, som Penny Lane och Strawberry Field. Beatles 
själva lämnade staden ganska snart efter sitt genombrott och 
flyttade till London, men de höll kontakt med staden och 
de enskilda Beatlesmedlemmarna har stöttat olika projekt 
ekonomiskt. 

– Det är också intressant att studera vilka värden som går 
att utnyttja kommersiellt. Musiken och lyriken är central, 
den hörs överallt och dyker upp i namn på kaféer och af-
färer – inte så att man hela tiden har Beatles texter framför 
sig, men de finns hela tiden i ögonvrån. Historien om Beatles 
rymmer också många olösta gåtor som de olika inblandade i 
turismverksamheten har olika svar på, till exempel om John 
Lennons sociala bakgrund eller om vem som var den mest 
drivande av honom och Paul McCartney. 

Att se hur man söker skapa auktoritet i sin historieskriv-
ning är ett av de problemområden som intresserar Lars 
Kaijser. Det går att ställa samma källkritiska frågor till 
hur historien om Beatles berättas, som till vilket historiskt 
fenomen som helst. 

Med pengar från Vetenskapsrådet har han nu arbetat 
koncentrerat med projektet och bland annat tillbringat fyra 
månader på plats i Liverpool för att intervjua företagare och 
delta i olika aktiviteter. Han ska avsluta materialinsamlingen 
i sommar genom att åka till den årliga Beatlesveckan i slutet 
av augusti och försöka knyta ihop trådarna. Tanken är se-
dan att skriva en bok om företagandet i skuggan av de fyra 
pojkarna från Liverpool. 

TEXT:ANDREAS NILSSON FOTO: LARS KAIJSER
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Nytänkande upplevelseindustri 
i skuggan av Beatles

 Allt från billiga vykort för passerande turister till exklusiva rari-
teter för inbitna fans går att hitta i Liverpools souvenirbutiker.

Måsten för Liverpoolbesökaren
• Åk den guidade bussturen Magical Mystery Tour 

genom Liverpool och se allt från bandmedlemmar-
nas hemtrakter, skolor och olika platser som blivit 
odödliga genom Beatles sånger.

• The Beatles Story är ett museum som berättar his-
torien om gruppen genom unika bilder, filmer och 
föremål från starten bland Liverpools skiffelband 
till den enorma världssuccén. 

• Mathew Street är en bakgata som under helgkvällar 
förvandlas till Liverpools nöjescentrum. Mycket av 
Beatlesturismen i form av butiker, pubar och caféer 
finns också här, liksom musikklubben Cavern Club 
där det går att lyssna till olika tributeband på hel-
gerna.

• Ta en stadsvandring bland äldre kulturminnes-
märkta byggnader och det nya Liverpool som 
växer fram. Besök konstmuseerna Tate Gallery och 
Walker Gallery eller promenera ned till Mersey river 
och ta en tur på den världsberömda färjan. 
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Magical Mystery Tour är en av de framgångsrika företagsidéerna i 
Liverpool. Cavern City Tours ordnar dagligen guidade bussrundtu-
rer till Beatles Liverpool och arrangerar även en årlig återkommande 
Beatlesfestival och driver flera pubar.

Lars Kaijser studerar kopplingen mel-
lan företagande och populärkultur i sin 
forskning om Beatlesturism.
  
Sången om barnhemsparken Straw-
berry Field där John Lennon brukade 
leka har fått vallfärdande fans att skriva 
hälsningar på den omgivande muren.

Hyllningen till hembygdens hjältar märks 
i allt från namnen på Liverpools
officiella byggnader till den Beatlesmusik 
som spelas överallt i staden.



– Det har aldrig funnits någon tvekan hos mig att 
jag skulle hamna på Stockholms universitet och jag 
skulle inte kunna tänka mig att vara rektor någon 
annanstans, säger rektor Gustaf Lindencrona som 
den sista juni lämnar Stockholms universitet efter 
mer än fyrtio år.

Gustaf Lindencrona kom till universitetet som student på 
1960-talet och har sedan blivit kvar, som doktorand, dok-
tor, professor, dekanus och slutligen rektor. Hur kommer 
det sig att han stannat i den akademiska världen?

– Det beror på den fria och oberoende ställning som 
universitetslärarna har på universiteten, i jämförelse med 
tjänster inom näringslivet och statsförvaltningen.

Tiden vid Stockholms universitet beskriver Gustaf 
Lindencrona i tre faser.

– I början av 1960-talet var tillvaron på Norrtullsgatan 
en idyll. Vi var få studenter som hade nära kontakt med 
professorerna. Sedan kom explosionen av antalet studenter 
och på grund av lokalproblem flyttades universitetet ut till 
Frescatiområdet. Jag har en känsla av att en del av universi-
tetskänslan gick förlorad då. 1970-talet innebar en allmän 
nedgång för universiteten. Men när antagningsspärrarna 

infördes och byggnadsstyrelsen avskaffades innebar det 
bättre studenter och lokaler. Sedan dess har situationen för 
universitetet förbättrats.

Vad tror han då om universitetets framtid?
– Jag tror att oavsett vad som händer kommer universi-

tetet att leva vidare tack vare sin stora anpassningsförmåga 
och oerhörda livskraft. Vad jag hoppas är att Stockholms 
universitet även i fortsättningen ska ha en ledande position 
inom forskningen och att dess studenter ska känna att de fått 
vara med om en stark och livsavgörande upplevelse.

Det roligaste med att vara rektor är enligt  Gustaf  
Lindencrona mångfalden i verksamheten.
– Jag är en person som vill göra många saker. Det som 
utmärker en rektors arbete är just att man gör tusen saker 
samtidigt. Varje arbetsdag erbjuder både trevliga och otrev-
liga överraskningar.

Det största ögonblicket under de nio åren var invigningen 
av Aula Magna. Men det har funnits många roliga stunder.

– Våra prefektmöten och många av de studenttillställ-
ningar jag närvarat vid har varit väldigt trevliga. Dessutom 
är det roligt att jag under mina sista månader som rektor har 
fått vara med om invigningen av vår fakultetsklubb.

Fyrtio år vid 
Stockholms universitet
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REKTOR  GUSTAF  L INDENCRONA



Under sin tid som rekt or har Gustaf Lindencrona verkat 
för en fortsatt decentralisering, en balanserad ekonomi, 
ett utbyggt och samlat campus samt studentinflytande. 
Varför just dessa frågor?

– Genom en balanserad ekonomi har vi kunnat verka för 
en rimlig trygghet för de anställda. Om universitetet hade 
dragits med ständiga underskott hade vi tvingats till stora 
neddragningar, vilket medfört uppsägningar.

Under de nio åren har nästan alla av de institutioner som 
varit belägna på andra ställen i Stockholm flyttat till cam-
pusområdet och nya byggnader tillkommit.

– Jag tror att ett vackert campus ökar trivseln och gör det 
mer attraktivt att vara här. Jag tycker också att det ska synas 
att staden har ett stort och betydande universitet.

Universitetets decentraliserade organisation har han alltid 
varit en stor anhängare av.

– Jag är övertygad om att besluten blir bättre om de ligger 
så nära verksamheten som möjligt. Och en viktig del i arbetet 
med att förbättra universitetet är just studentinflytandet.

Gustaf Lindencrona betonar att han haft god hjälp i sitt 
arbete.

– Det har gått så bra tack vare att jag har haft ett gott 
samarbete med prorektor Gunnel Engwall, förvaltningschef 
Leif Lindfors och våra dekaner.

Vid födelsedagsfirandet i Spökslottet i maj talade uni-
versitetsstyrelsens ordförande Anitra Steen om Gustaf 
Lindencronas stolthet över att få företräda Stockholms uni-
versitet, något som även andra noterat.

– Jag är oerhört engagerad i universitetet. Jag tror att det 
kan komma ifrån min starka känsla för Stockholm, jag har 
trivts bra i staden och på universitetet.

När han blir pensionär kommer han framför allt att ägna 
sig åt att vara morfar. Liksom tidigare rektorer tilldelas han 
ett rum i Spökslottet och han kommer att följa vad som hän-
der vid universitetet, framför allt genom sitt ordförandeskap 
i Högskoleföreningen.

På frågan om han har något ord på vägen till framtida 
rektorer svarar han:

– Sätt alltid Stockholms universitets intressen först. 

– Det har gått så bra tack vare att jag har haft ett gott samarbete 
med prorektor Gunnel Engwall, förvaltningschef Leif Lindfors 
och våra dekaner, säger Gustaf Lindencrona.

Vid mottagningen på Spökslottet den 6 maj avtäcktes porträttet 
av rektor, målat av Bo Larsson.

Nobelpristagaren i litteratur, här 1996 års pristagare Wislawa 
Szymborska, gästar traditionsenligt universitetet.
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under utvecklande ska boken bidra till att vetenskapligt och 
kritiskt tänkande får en ännu större plats i utbildningen.

Arbete pågår också kontirnuerligt med att utveckla hög-
skolepedagogiken. Samtidigt bedrivs forskning till exempel 
om hur studerande ser på vetenskap och hur de utvecklar 
sitt vetenskapliga tänkande under utbildningen och hur 
olika pedagogiska grepp påverkar. 

Viktigt är också att föra ut resultaten av forskningen 
utanför universitetets väggar. Under Gustaf Lindencronas 
tid som rektor har Forskardagarna kommit till som ännu 
ett fönster utåt. Där får doktorer som disputerat under året 
en chans att visa upp sin forskning för gymnasieelever och 
allmänheten. Forskardagarna har blivit så populära, både 
vad gäller publiktillströmningen och antalet nydisputerade 
som intresserar sig för att berätta om sin forskning, att de 
i år utökas till tre dagar. Till detta ska nämnas att antalet 
forskare som disputerar ökar, med förra årets 256 doktors-
avhandlingar som en rekordnotering. 

Under åren har mycket av forskningen vid Stockholms 
universitet fått nationell och internationell uppmärksam-
het. Forskningen om akrylamidens påverkan vad gäller 
cancerrisker är ett exempel. Andra forskningsprojekt som 
kan nämnas är arbetet med nationalupplagan av August 
Strindbergs samlade verk, samt forskningsprogrammet jit 
(Juridik – it – telematik) som bland annat handlar om ytt-
randefriheten i it-samhället. 

Tvärvetenskaplig forskning och utbildning är ett om-
råde som rektor arbetat för att främja. Exempel på det är 
språk – juridik programmet som startade 2001, Centrum 
för naturresurs- och miljöforskning där samhällsvetare, 
naturvetare och jurister verkar tillsammans och Centrum 
för barnkulturforskning som samlar forskare inom estetiska 
ämnen, lingvistik, pedagogik och psykologi. 

En nyhet inom utbildningen som slagit väl ut är kombina-
tionsutbildningen som ska ge fler och bättre lärare. 

Utbildning och forskning är de två verksamheter som nu liksom 
tidigare utgör universitetens fundament. I högskolelagen står att 
all högre utbildning ska vila på vetenskaplig grund. Det kan uttol-
kas som att det ska finnas en närhet mellan forskningen och utbild-
ningen, att lärare också är forskare och att studenter redan från 
början ska intresseras för att själva forska. 

I Stockholms universitets handlingsplan för grundutbild-
ningen 2003–2005 slås fast att forskningsanknytningen av 
grundutbildningen ska stärkas, bland annat genom ökad 
forskningskompetens hos lärarna och att andelen dispu-
terade lärare ska öka. 

Forskning av hög kvalitet ökar universitetets anseende 
inom och utom forskarvärlden och attraherar bra lärare 
och forskare som för sina kunskaper vidare till studenterna. 
Ett universitet med gott renommé drar också till sig fler och 
bättre studenter.

En rektor kan förstås varken tvinga eller trolla fram excel-
lens. Däremot kan en rektor verka för att studenterna redan 
på grundnivå ska få en stabil vetenskaplig grund att stå på. 
Som en del i det arbetet vid Stockholms universitet har pro-
fessor Gunnar Svensson fått i uppdrag att skriva en lärobok  
– Till saken! En bok om vetenskaplighet.  Tillsammans med 
de kurser om vetenskaplighet som  redan finns och de som är 

Universitetets 
utveckling under 
Gustaf Lindencronas 
tid som rektor

Gustaf Lindencrona, tillsammans med arkitekten Ralph Erskine, 
tar emot Stockholms-priset för Aula Magna som den byggnad 
som på bästa sätt förnyat och förskönat stadsmiljön.
 Utvecklingen av ett modernt campus har inte bara handlat om 
att bygga nytt. I före detta Sveaplans flickläroverk har numera 
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Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan sina lokaler. Den 
vackra byggnaden i funktionalistisk stil är K-märkt. Där har  man 
genomfört en inre renovering och anpassning av lokalerna.
 Den typen av renovering har också gjorts i Kräftriket, där nu 
bland andra Företagsekonomiska institutionen huserar. 

REKTOR  GUSTAF  L INDENCRONA



Aula Magna och AlbaNova är två av nytillskotten under Gustaf 
Lindencronas rektorstid. Bägge dessa byggnader har fått 
Stockholmspriset som årligen tilldelas den byggnad som betytt 
mest för Stockholms förskönande. Gustaf Lindencrona talar 
gärna om Aula Magna som campus’ verkliga kronjuvel. Bakom 
byggandet ligger dock många och långa stridigheter i och med 

svårigheterna att få lov att bygga i nationalstadsparken. Därför 
är det kanske extra roligt att byggnaden, som ritats av Ralph 
Erskine och invigdes 1997, så belönats för sin skönhet.
 AlbaNova, där universitetet tillsammans med KTH driver ett 
centrum för fysik, astronomi och bioteknik, invigdes hösten 2001 
och har ritats av den danske arkitekten Henning Larsen.

En flygtur över campus.
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Sjukskrivningarna ökar i samhället och så även på universitetet. 
Enligt en undersökning gjord av fil. dr. Olof Bäckman, SOFI, på 
uppdrag av universitetsstyrelsen gäller ökningen framför allt kvinn-
liga doktorander. Sjukskrivningarna ökar inom alla fakulteter men 
förekommer i högre grad vid humanistiska och samhällsveten-
skapliga fakulteterna. I april anordnade Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet ett halvdagsseminarium för universitetets kvinnli-
ga doktorander för att diskutera deras situation.

Omkring 40 doktorander från samtliga fakulteter deltog 
vid seminariet.

– Intresset var stort och många var glada över initiativet. 
Det är både positivt men också negativt eftersom det tyder 
på att det inte ges tillräckligt med stöd till de kvinnliga 
doktoranderna, säger Annika Åkerblom, kanslichef vid 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet.

Forskning inom flera discipliner med fokus på olika typer 
av organisationer och arbetsplatser har visat att kvinnliga 
nätverk behövs i traditionellt manliga miljöer.

– Det är betydelsefullt att få reda på att det finns fler 
som funderar över samma saker som en själv, säger Annika 
Åkerblom.

Hon tycker att det är viktigt för kvinnor att förstå varför 
de kan känna sig avvikande inom den akademiska världen 
och att det inte är en fråga om individens duglighet.

– Universitetets struktur är från 1800-talet och har lik-
heter med polisen, militären och kyrkan, det vill säga om-
råden som kvinnor traditionellt inte fått tillträde till. Dessa 
arbetsplatser har sedan behållit sin manligt bekönade struk-
tur. Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
handlar det också om frågor relaterade till människors livs-
situation, samhällets normbildning och dylikt, det vill säga 
frågor som har att göra med individens egna erfarenheter 
på ett annat sätt än inom naturvetenskapen, säger Annika 
Åkerblom.

Det är på institutionerna som det går att göra något åt 
situationen menar hon.

– Det kan man genom att vara självreflekterande och 
fundera kring hur institutionen tar emot och behandlar 
doktoranderna.

Seminariet för kvinnliga doktorander inleddes med att 
professor Gunnel Forsberg, Kulturgeografiska institutionen, 
berättade om sina erfarenheter. Bland annat talade hon om 
de olika faser man går igenom under tiden som doktorand. 
Hon menade också att det behövs tydligare regelverk att för-
hålla sig till på institutionerna. De ska vara nedskrivna och 
gälla för alla. På så sätt undviks informella strukturer som 
bara ett fåtal känner till. Gunnel Forsberg fick medhåll av 
deltagarna angående tydligare regelverk i den diskussion som 

sedan följde. Även tiden efter disputationen och relationen 
mellan handledare och doktorand diskuterades.

– Kvinnor känner en större oro inför vad som ska hända 
efter disputationen. De manliga doktoranderna plockas of-
tare upp av sina manliga handledare eftersom det är lättare 
för män att stödja män. Det är dock inget som görs med ont 
uppsåt, säger Annika Åkerblom.

Doktoranderna tyckte också att det är viktigt att få bort 
fokus på kvinnor som reproduktiva varelser.

– Det talas mycket om att kvinnor skaffar barn men vi vet 
inget om huruvida de kvinnliga doktoranderna gör det eller 
ej. Deras situation är inte kopplad till moderskapet.

Genom seminariet finns det nu ett nätverk för de dokto-
rander som deltog och fler är välkomna. Dessutom efterfrå-
gades ett mentorsnätverk.

– Vi har en del intresserade mentorer men behöver fler, 
berättar Annika Åkerblom.

Kansliet kommer att bistå nätverket i år men tanken är 
att det sedan ska fungera självständigt. Nätverket ska träf-
fas en gång till innan sommaren och då diskutera kring ett 
antal artiklar, bland annat om genusforskning, akademisk 
mikropolitik och sexuella trakasserier. 

TEXT: MARIA SANDQVIST FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Doktorandpulsens fortsä ttning
Det blir en fortsättning av Doktorandpulsen, den 
enkätundersökning om doktorandernas situation som 
genomfördes av Stockholms universitets studentkår på 
initiativ av två doktorander vid Psykologiska institu-
tionen. Kvalitetsrådet har fått i uppdrag av rektor att 
i samverkan med Stockholms universitets studentkår 
följa upp arbetet med doktorandenkäten och föreslå 
fortsatta insatser. Riktlinjer för hur samarbetet ska 
fungera har tagits fram och man kommer att disku-
tera vidare i mitten av juni. Bland annat kommer 
Doktorandpulsen att avgränsas till ett par frågor.

Universitetet 
       – en bekönad struktur
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75 länder har enats om att avveckla sina barnhem. Utfästelsen 
gjordes vid en konferens som Institutionen för socialt arbete 
– Socialhögskolan anordnade i maj. Arrangemanget är ett 
exempel på hur globaliseringen har skapat ett nytt forsknings-
fält – internationellt socialt arbete. 

– Ungefär tio miljoner barn runt om i världen lever på insti-
tutioner och barnhem. Vi vet att det är skadligt för barnen. 
Med konferensen har vi satt situationen under lupp, säger 
Sven Hessle, professor i socialt arbete. Han är en av de 
ansvariga för fyradagarskonferensen, som samlade nära 
sjuhundra politiker, tjänstemän och forskare i Aula Magna, 
de flesta från olika utvecklingsländer.

Barn med handikapp eller fattiga föräldrar, barn i famil-
jer med sociala problem och barn vars föräldrar har dött i 
aids är några av alla de som i dag växer upp på barnhem. 
Institutionerna har skapats delvis för att skydda barnen, men 
att institutionerna existerar beror också på inställningen 
att barnen bör gömmas undan. Det är en människosyn som 
var vanlig även i Sverige för inte så länge sedan, påminner 
Sven Hessle, och nämner förståndshandikappade barn som 
exempel.

– I dag har vi utvecklat ett välfärdssystem som når alla. 
Och barn med funktionshinder finns inte längre på anstalt i 
vårt land, säger Sven Hessle.

1999 anordnade Institutionen för socialt arbete – Social-
högskolan den första internationella konferensen om barn 
på institution. Den gången var syftet att identifiera olika 
alternativ till barnhemsboende. Sedan dess har utvecklingen 
gått framåt i många länder, bland andra Colombia, Uganda 
och Rumänien. 

– Colombia har sedan fyra år satsat på kvalificerade nät-
verk av olika aktörer med barns bästa i fokus. Uganda har 
trots enorm fattigdom och hiv-epidemi sedan länge ett väl 
utvecklat socialpolitiskt program. Och Rumänien har de 
senaste åren avskaffat många anstalter och satsat på familje-
politiska åtgärder istället, säger Sven Hessle.

Efter långa diskussioner lyckades deltagarna på konferen-
sen enas om ett uttalande, the Stockholm Declaration. Där 
slås gemensamma principer fast för hur regeringar genom 
nationella strategier ska avveckla institutionerna och satsa 
på alternativ. Bland annat genom att stödja familjer och 
skapa nätverk på kommunnivå. 

Forskningen vid instutitionen har de senaste åren fått en 
ökande internationell prägel, och i höst disputerar den första 
doktoranden i internationellt socialt arbete. Institutionen 
deltar i många sida-projekt, i samarbete med universitet 
i bland annat Brasilien, Vietnam, Kina, Bosnien och flera 
forna Sovjetstater. 

– I takt med globaliseringen växer det fram en efterfrågan 
på forskning i internationellt socialt arbete och utvärdering 
av internationella biståndsprojekt.  Det rör sig om jämfö-
rande studier av välfärdssystem, högre social utbildning 
och projekt inom migration, barnavård och äldreomsorg. 
Utöver detta pågår forskningsprojekt om hur föräldraskap 
utövas i urbana fattigmiljöer, hur internationella rättighets-
konventioner implementeras och hur stora anstalter för barn 
avvecklas, säger Sven Hessle. 

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM 
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Internationell deklaration förbättrar 
livet för miljontals barn
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I BLICKFÅ NGET

Forskare från Stockholms universitet i 
Vetenskapsakademiens presidium
Vetenskapsakademien har under den ordinarie sam-
mankomsten den 7 maj valt nytt presidium från den 1 
juli 2003.

Till förste vice preses valdes Leif Wastenson, pro-
fessor emeritus i fjärranalys vid Stockholms universi-
tet, ledamot av akademiens klass för geovetenskaper. 
Till andre vice preses valdes Barbara Cannon, profes-
sor i zoofysiologi vid Stockholms universitet, leda-
mot av akademiens klass för biologiska vetenskaper. 
Akademiens presidium fungerar som akademienämndens 
(styrelsens) arbetsutskott och förbereder ärenden, sam-
ordnar representation vad gäller nationella och interna-
tionella vetenskapliga förbindelser med mera.

Årets Sigrid Arrhenius stipendium utdelat
Hans Rullgård, 24 år och forskarstuderande i matema-
tik, har av Naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid 
Stockholms universitet utsetts till årets Sigrid Arrhenius 
stipendiat. Han disputerar i höst på en avhandling med 
titeln Complex geometry and analysis and applications 
to inverse problems.

Stipendiet på 50 000 kronor har karaktären av pris 
för ett framstående forskningsarbete som leder fram till 
doktorsexamen.

Internationellt psykologipris ti l l Lars Göran Nilsson
Professor Lars Göran Nilsson, prefekt vid Psykologiska 
institutionen, har tilldelats det nyinstiftade priset Wilhelm 
Wundt – William James Prize 2003. Priset ges till dem 
som särskilt bidragit till psykologin som vetenskap 
och yrke och främjar samarbetet mellan psykologer i 
Nordamerika och Europa. Priset kommer att delas ut vid 
en ceremoni i Wien i juli då efpa (European Federation 
of Psychologists Association) har sin åttonde kongress. 
Den andra pristagaren är Endel Tulving från Kanada. 
Båda pristagarna är erkända forskare inom kognitiv 
psykologi och minnesforskning. Lars Göran Nilsson är 
hedersledamot av Sveriges Psykologförbund.

Hedersdoktorer vid Stockholms universitet 2003
Den irländske författaren Seamus Heaney är en av 
de välrenommerade akademiker som tilldelas årets 
hedersdoktorat. Seamus Heaney fick Nobelpriset i 
litteratur 1995, och är utöver det egna diktandet 
verksam vid universitetet i Oxford. Här följer listan 
över årets hedersdoktorer.

Naturvetenskapliga fakulteten
Professor Andrew Matus, neurobiolog från Basel 
och professor Ewa Swiezewska, biokemist från 
Warsawa.

Samhä llsvetenskapliga fakulteten
Professor Thomas Borkovec, psykolog från Penn State 
University, Pennsylvania, usa ,  psykolog Hédi Fried, 
Stockholm, en av de överlevande från Förintelsen 
samt professor Harald Klingemann, alkohol- och 
drogforskare från Bern, Schweiz.

Humanistiska fakulteten
Professor Dagfinn Føllesdal, filosof från Norge 
och usa , författaren och Nobelpristagaren Seamus 
Heaney, professor i Oxford  samt författaren Gun-
Britt Sundström, Stockholm, bland annat ledamot i 
bibelkommissionen 1980–2000.

Juridiska fakulteten
Professor Jan Schröder, rättshistoriker, Tübingen, 
Tyskland
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Festmåltid 
enligt vikingarna
Årets sommarutställning på Birka-
museet heter Gröt och gryta, och
bygger på forskning vid Arke-
ologiska forskningslaboratoriet 
vid Stockholms universitet. På 
museet möts besökarna av ett 
vackert dukat långbord med lax, 
helstekt spädgris, gröt, lök, has-
selnötter och andra godsaker. 

Det är Lena Holmquist Olaus-
son, Ann-Marie Hansson och Sven 
Isaksson som på olika vägar för-
sökt ta reda på vad man åt på vi-
kingatiden. Dieten har de fått fram 
genom att till exempel analysera 
krukskärvor för att se vad kärlen 
en gång innehållit. Forskarna har 
också hittat förkolnade matrester 
och analyserat koproliter, som helt 
enkelt är förstenat bajs. På Birka 
har man under åren grävt fram 
stora mängder ben, som berät-
tar mycket om vad som fanns på 
borden. 

 – På Birka bedriver vi undervis-
ning, vi forskar och vi förmedlar 
resultaten till allmänheten, säger 
Lena. Universitetets tre uppgifter 
i ett nötskal!

Musikvetenskapliga institutionen
Musikvetenskapliga institutionen invigde den 
16 maj sina nya lokaler i Manne Siegbahnvillan. Efter 
nästan trettio års samarbete med Musikhögsko-
lan flyttar institutionen nu ut till Frescati.

– Jag vill tacka Ledningskansliet och Lokalpla-
neringen för deras idoga arbete. Vi känner oss 
välkomna, säger prefekten Holger Larsen, som 
beskriver flytten som delvis Tati-inspirerad.

– Hittills är vi uppe i tre ryggskott och ett bru-
tet finger, fortsätter han, och tillägger i samma 
andetag att personalen visat oanade talanger med 
diverse verktyg och aldrig tappat humöret.

Invigningsdagen bjöd på musik i många olika 
former och rundvandring i de nyrenoverade 
lokalerna.

Olof Palme-professuren 
till Stockholms universitet
Kay B Warren, professor i antropologi vid 
Harvard University i usa , blir den som kom-
mer att inneha Olof Palme-professuren läsåret 
2003/2004. Värdinstitution blir Socialantropolo-
giska institutionen. Warrens forskningsintressen 
omfattar de sociala sammanhangen kring och 
konsekvenserna av samtida former av uppror och 
upprorsbekämpning, fredsprocesser, sociala rörelser 
och etnisk nationalism samt frågor kring mänskliga 
rättigheter med viss inriktning mot Latinamerika.
Olof Palme-professuren är inrättad till minne 
av Sveriges forne statsminister. Professuren ska 
innehas av en internationellt framstående fors-
kare, vars forskning är inriktad på områden av 
betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse, 
i första hand internationell politik, men också 
det jämförande studiet av sociala institutioner.
Handläggningen av professuren sker vid Veten-
skapsrådet. Två blir en 

En ny enhet har från och med 
den 1 maj bildats genom en sam-
manslagning av enheterna Miljö,
service och logistik och Läromedels-
centralen (lmc). 

Den nya enheten heter Enheten för 
Miljö och Teknik. Chef för enhe-
ten är Lennart Persson och ställfö-
reträdande chef är Ulf Wiberg.

Psykologisk-pedago-
giska biblioteket flyttar
Psykologisk-pedagogiska biblio-
teket (ppb), som sedan 2000 är 
ett filialbibliotek till Stockholms 
universitetsbibliotek (sub), flyttar 
sina samlingar under sommaren 
till sub:s huvudbibliotek i Frescati 
och upphör som eget filialbibliotek 
från och med den 1 augusti i år. 
Uppgifter om när ppb:s samlingar 
är tillgängliga för reservationer och 
lån kommer senare.

Högskoleverkat har flyttat
Högskoleverket (hsv) flyttade i början av juni till 
nya lokaler. Från och med den 10 juni huserar hsv 
i ett sexvåningshus i hörnet av Luntmakargatan 
och Apelbergsgatan. 

Besöksadress: Luntmakargatan 13. Postadress, 
telefonnummer och e-postadresser gäller även 
efter flytten. 
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Årets ansökningssiffror för landets högsko-
lor och universitet visar på en minskning 
i den samordnade antagningen genom 
Verket för högskoleservice på två procent 
jämfört med förra året.

Stockholms universitet som har en 
egen antagning till både linjer/program 
och kurser har däremot en ökning av 
sökande med 3,75 procent jämfört med 
2002 (från 37 400 till 38 800). Det är 
andra höstterminen i följd som visar på 
en ökning av söktrycket. Den tidigare 
nedåtgående trenden som pågått sedan 
1998 kan nu vara bruten.

Den ökning som nu sker kan bero på 
en försämrad arbetsmarknad samt inte 
minst på de omfattande åtgärder som 

universitetet vidtagit för att förbättra 
rekryteringen.

Olika mellan utbildningsområdena
Stort intresse finns för socionomlin-
jen (+19,3 procent), särskilt när det 
gäller inriktningen mot omsorg av 
äldre och funktionshindrade (+44,6 
procent). Även intresset för juristlinjen 
ökar (+12,4 procent).

Intresset för universitetets nya kombi-
nationsutbildningar i samarbete med
Lärarhögskolan i Stockholm är stort.
Utbildningen leder både till en allmän 
magisterexamen och till en lärarexa-
men. Ökningar finns till exempel när 
det gäller spanska, engelska, historia 
och litteraturvetenskap.

Samtidigt finns ett vikande intresse för 
till exempel studier inom ekonomlinjen 
(-11,2 procent) och data- och system-
vetenskap (-36,7 procent). Intresset för 
de naturvetenskapliga linjerna är mer 
eller mindre oförändrat svagt jämfört 
med förra årets siffror.

– Det är glädjande att fler söker våra 
utbildningar samtidigt som det är vik-
tigt att vi snabbt uppmärksammar den 
förändrade sökandesituationen och pla-
nerar för rätt åtgärder, säger byråchef 
Arne Olsson Laurin vid Studentbyrån. 
Det är bra om studenterna i stor ut-
sträckning kan få den utbildningsplats 
de helst vill ha samtidigt som vi måste 
försöka analysera vad vi ska göra med 
de utbildningar där intresset minskar 
eller är svagt. 

Fler sökande till Stockholms universitet

sister – Institutet för studier av utbildning och forskning 
höll nyligen sin årskonferens på temat Den vildväxande 
högskolan. I samband med konferensen har institutet givit 
ut en bok med forskningsbaserade artiklar som försöker 
visa hur högskolan ser ut om den beskrivs inifrån.

– Vi vill stimulera till debatt genom att sätta fokus på den 
utveckling som pågår inom högskolorna, och som vi menar 
innehåller stora möjligheter. Men vi tycker att det saknas 
kunskap om hur det ser ut för lärare och studenter och om 
vad som händer när politikernas beslut hamnar i verklighe-
ten, säger Lillemor Kim, forskningsledare vid sister.

– Det bedrivs idag påtagligt lite forskning om vad som 
händer inom högskolan. Och om de forskningsrapporter som 
kommer inte är inom ramarna för vad som är politiskt opp-
ortunt så leder dom sällan till debatt eller diskussion.

Också forskare från Stockholms universitet deltog vid 
konferensen. Professor Kaj Sköldberg vid Företagseko-
nomiska institutionen, presenterade tillsammans med 
Miriam Salzer-Mörling vid Centre for Advanced Studies of 
Leadership, Handelshögskolan i Stockholm de idéer som de 
för fram i boken Över tidens gränser - visioner och fragment 
ur det akademiska livet.

– Vid högskolorna hämtar man idéer från hur man upp-
lever att affärsvärlden fungerar, maximal vinst och kost-
nadseffektivitet ska styra. Det är en förenkling menar vi. 
Högskolan ska vara kostnadseffektiv men det får inte ta 
över från det egentliga målet som är att skapa och förmedla 
kunskap, säger Kaj Sköldberg. Han varnar också för en långt 
driven likriktning på svenska universitet och högskolor, till 
exempel när det gäller antagningssystem.

– Det behövs mer av differentiering. I takt med att nya 
grupper får tillträde till högre utbildning så krävs det att de 
får sina behov tillgodosedda, att systemen är anpassnings-
bara. 

Mer information om Den vildväxande högskolan finns på 
www.sister.nu.

Över tidens gränser – visioner och fragment ur det aka-
demiska livet är utgiven på Carlsson Bokförlag.

TEXT: CALLE ARVIDSON 
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Den vildväxande högskolan
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Stockholms Marina 
Forskningscentrum

Stockholms Marina Forsknings-
centrum (smf) är placerat vid 
Stockholm universitet och är ett 
av tre marina centra i Sverige. De 
inrättades av regeringen 1989 för 
att samordna, stödja och infor-
mera om marin forskning, miljöö-
vervakning och utbildning.

Att sprida forskningsresulta-
ten vidare ut i samhället är vik-
tigt av flera skäl. smf försöker 
att underlätta för forskarna att 
på olika sätt förmedla de senaste 
forskningsrönen och att höja all-
mänkunskapen om och intresset 
för havsmiljö och havsforskning. 
Viktiga redskap i det arbetet är 
publikationerna HavsUtsikt och 
Östersjö.

Askölaboratoriet
Askölaboratoriet är smf:s fältsta-
tion. Den är naturskönt belägen på 
ön Askö i Trosa skärgård. Detta 
är ett av de minst påverkade kust-
områdena längs hela ostkusten, 
dessutom ett av de mest välun-
dersökta havsområdena i världen. 
Området har stor internationell 
betydelse, och det finns bland 
annat med på helcom:s lista 
över de trettio mest angelägna 
områdena för naturreservat i 
Östersjön.

Marin forskning och utildning 
bedrivs året runt. Fältstationen 
är en nationell resurs och står öp-
pen för alla som önskar bedriva 
marin forskning i Östersjön, 
hålla marina kurser på universi-
tetsnivå eller arrangera forskar-
möten med marin inriktning

Dimman låg tät över Östersjön när 
Riksdagens utbildningsutskott kom på 
besök till fältstationen Askölaboratoriet. 
Stockholms Marina Forskningscentrum 
(smf) hade bjudit ut utskottets medlem-
mar för att diskutera forsknings- och 
utbildningsfrågor. Stefan Nordlund, 
prodekanus vid Naturvetenskapliga 
fakulteten vid Stockholms universitet 
deltog också.

Förre föreståndaren Björn Ganning 
visade runt på en fältstation full av fors-
kare och studenter och berättade om 
centrets uppdrag att samordna, stödja 
och informera om marin forskning, mil-
jöövervakning och utbildning.

 – Askölaboratoriet är en nationell 
resurs, och trots att vi inte har eget ut-
bildningsansvar tar vi rekryteringsfrå-
gorna på allra största allvar.

Under diskussionen tog Stefan 
Nordlund upp det vikande studentun-
derlaget, den otillräckliga forskningsfi-
nansieringen och oroande tecken på att 
nydisputerade i allt större utsträckning 
väljer att lämna universitetsvärlden. 

Riksdagens utbildningsutskott anländer till Askölaboratoriet. 
Ordförande Jan Björkman till höger. I bildens mitt syns SMFs ord-
förande, Ann-Cathrine Haglund.

Han hänvisade bland annat till den na-
tionella utvärderingen av kemi.

 – Doktoranderna var genomgående 
nöjda med sin utbildning och med sina 
handledare. Däremot hade forskarnas 
orimliga arbetssituation avskräckt dem 
från att satsa på en fortsatt akademisk 
karriär. Detta är ett budskap som stats-
makterna måste ta på största allvar! 

– Vi delar er oro för det vikande 
intresset för naturvetenskapliga ut-
bildningar, sade utskottets ordförande 
Jan Björkman. Vi politiker gör vad vi 
kan för att ändra på saken, men ni på 
universiteten har en mycket viktig roll 
att spela när det gäller rekryteringsar-
betet. Där har lärare från förskola till 
gymnasium en mycket viktig funktion. 
Underskatta inte de kontakterna. Alla 
era blivande studenter har träffat lä-
rare. Om de inte är tillräckligt duktiga 
på att förmedla ett naturvetenskapligt 
intresse till sina elever så är det till sy-
vende og sidst ert ansvar. 

FLYGFOTO: LEIF W
TEXT OCH FOTO: ANNIKA TIDLUND

Folkvalda i fält
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VISSTE DU ATT...”

” 
maurits lindström, professor emeritus 

vid institutionen för geologi 

och geokemi,  i  en kolumn 

i tidningen metro den 12 maj 2003.

Hur mycket behöver 

vi veta om Jorden? 

Frågan besvarar sig själv: 

så mycket som möjligt.

… det på campus under maj anordnades två musikfesti -
valer som besöktes av tio tusentals människor utifrån? 
Först ut var Humanistiska föreningens Pop Dakar som vid 
Gula villan räknade in 6 500 besökare. Festivalen firar 
10 - årsjubileum 2004. För Studentkårens festival Popaganda 
uppskattas besökarantalet till 33 000, en ökning med
10 000 från förra året. Bägge festivalerna, som var för sig 
lockade det kanske mest spännande i svensk musik just nu, var 
veritabla succéer med köerna ringlande flera hundra meter.

Trots en ny detaljplan som ger klartecken för ett nytt kårhus drö-
jer byggstarten. Det stora hindret är finansieringen. Kostnaden 
för den planerade byggnaden beräknas till hundrafemtio miljoner 
kronor. I april avslogs en viktig ansökan på trettio miljoner från 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. 

– Det ser tyvärr mörkt ut just nu för kårhuset. Ansökan var 
redan nedskuren från femtio till trettio miljoner, men gick 
inte igenom ändå, säger avgående kårordförande Daniel 
Pettersson.

Planen var att studentkåren skulle stå för en tredjedel 
av byggkostnaderna, lån från universitetet för ytterligare 
en tredjedel och de sista pengarna skulle komma från 
donationer.  

– Den fallande börsen ligger bakom problemen med att få 
ihop finansieringen. Såväl olika stiftelser som studentkåren 
och universitetet har sett sina tillgångar krympa under de 
senaste åren, säger Daniel Pettersson.

– Vi har nu sett över bygget och dragit ned kostnaderna 
för kårhuset med trettio miljoner. Vi arbetar också med en 
ny finansieringsplan. Eftersom detaljplanen är färskvara 
måste vi försöka hitta andra lösningar för att komma vi-
dare med projektet. 

Enligt planerna skulle ett färdigt kårhus ha stått klart 
redan i år. Det blir nu senarelagt och vad som händer framö-
ver är oklart. En detaljplan för området är godkänd utan 
överklaganden sedan i höstas. Den planerade byggnaden 
är vinnarbidraget eq från arkitekttävlingen som avgjordes 

under år 2000. Förslaget som ritats av arkitektkontoret 
Erséus, Frenning & Sjögren är på 9 500 kvadratmeter. Husets 
fyra våningar ska bland annat rymma kåradministration, 
café, restaurang, klubblokaler och en inglasad festvåning 
högst upp.  

TEXT: ANDREAS NILSSON FOTO: ORASIS/MÅ

Framtiden för det nya kårhuset nedanför Södra huset är osäker. 
Efter flera års planering är allt klart för en slutlig bygglovsan-
sökan. Det som hindrar byggstarten är att studentkåren saknar 
pengar för projektet.

Godkänt kårhus har problem med finansieringen 

…
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Lokalvården vid Stockholms univer-
sitet har efter upphandling övertagits 
av de tre externa företagen asp, iss och 
Städvärv. Fönsterputsningen utförs av 
företaget Tomina ab.

Ett av företagen har övertagit den 
personal som hör till deras del av entre-
prenaden. Efter förhandlingar mellan 
facket och företaget behåller personalen 
samma lön som idag. Antal semesterda-
gar är oförändrat under två år.

Den övriga personalen har sagts 
upp och har kunnat söka arbete hos de 
andra företagen. Det har inneburit för-
ändringar i bland annat lön vilket har 
väckt protester vid universitetet.

– Universitetet har ett relativt högt 

löneläge i jämförelse med samhället i 
övrigt när det gäller lokalvård, säger 
Ann-Marie Larsson vid Tekniska by-
rån, som skött upphandlingen.

– För att kompensera för differen-
sen mellan den gamla och nya lönen 
betalar universitetet mellanskillnaden 
under uppsägningstiden. Därefter går 
Trygghetsstiftelsen in och betalar mel-
lanskillnaden de kommande två åren 
och hälften av den de nästföljande två 
åren. När det gäller antalet semesterda-
gar skiljer sig privata och statliga före-
tag åt och det kan vi inte påverka, säger 
Ann-Marie Larsson och fortsätter:

– Vi ger även genom vårt samarbete 
med Trygghetsstiftelsen de uppsagda 

individuell hjälp med att söka nya ar-
beten. De erbjuds också fortbildningar, 
till exempel datautbildning och kurser i 
svenska samt möjlighet att ta busskort 
eller lastbilskörkort.

Tidigare har andra servicefunktioner 
som växeln, reprotjänster och intern-
posten lagts ut på entreprenad.

– Det är ett led i arbetet att fokusera 
på kärnverksamheten,  det vill säga ut-
bildning och forskning. Upphandlingen 
av lokalvården som genomförts på uni-
versitetsstyrelsens uppdrag har skett i 
samarbete med Verket för högskoleser-
vice och under sedvanliga förhandlingar 
med personalorganisationerna, säger 
Ann-Marie Larsson. 

Så blir konsekvenserna för lokalvårdspersonalen TEXT: MARIA SANDQVIST

Universitetets färskaste förening är Stockholms universitets 
fakultetsklubb Manne Siegbahn, till vardags bara fakultets-
klubben. Den 23 april drog man igång verksamheten i Manne 
Siegbahnvillan, i nyrenoverade och smakfullt inredda loka-
ler. Här serveras lunch för medlemmar och medlemmarnas 
gäster varje dag mellan klockan 11.00 och 14.00.

– Syftet med klubben är att främja forskning och utbild-
ning genom att under trivsamma former öka kontakten mel-
lan lärare, forskare och övriga anställda, citerar föreningens 
sekreterare Fredrik Hjortzberg-Nordlund ur stadgarna. Alla 
anställda är välkomna som medlemmar.

Tanken är att medlemmarna, förutom att äta lunch, 
också ska kunna besöka klubbens lokaler efter jobbet för 
att träffas och kanske ta en öl. Till hösten räknar man med 
att det ska finnas ett kylskåp för självbetjäning.

– Det bygger på förtroende förstås, säger Fredrik Hjortz-
berg-Nordlund. Vi hoppas att det kommer att fungera bra.

Fakultetsklubb är ett internationellt begrepp, även om 
det definieras lite olika. Medlemskap i en fakultetsklubb 
ger tillträde till andra fakultetsklubbar världen över, under 
förutsättning att klubben, precis som vår, är medlem i para-
plyorganisationen acuc.

Intresset för fakultetsklubben har varit stort, och man har 
över hundra medlemmar. Redan nu kan dessa hyra klubbens 
lokaler för egna fester. En hemsida är under uppbyggnad, 
och styrelsen funderar som bäst på framtida aktiviteter. 
Tänkbara sådana är till exempel terminstartspubar, vinprov-
ningar med föreläsning och träffar med hedersdoktorerna. 
Inget är ännu bokat, och medlemmarna är förstås välkomna 
med förslag. 

Medlemsskapet kostar 200 kronor. Den som vill bli medlem är 
välkommen att höra av sig till Fredrik Hjortzberg-Nordlund, 
e-post fredrik.nordlund@tb.su.se. 

TEXT: MARIA IBSÉN FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Fakultetsklubben ska vara en samlingsplats 
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Till Finska institutionen kommer många för att 
få kontakt med sina rötter. Här bjuds under-
visning i flera minoritetsspråk och dessutom 
i finländsk kultur.

– Många svenskar som läser finska har 
en relation till Finland, de är sverige-
finnar i andra eller tredje generation, 
säger Finska institutionens prefekt, 
professor Erling Wande.

– Vi har sett ett ökat intresse de se-
naste åren, och jag tror att det beror på 
den uppmärksamhet som det finska 
språket fått i Sverige efter att vi ratifi-
cerat Europarådets stadgar för områ-
des- och minoritetsspråk.

Både finska och meänkieli – eller 
Tornedalsfinska som det också kallas 
– räknas numer som officiella, inhem-
ska minoritetsspråk. 

– Det har väckt mycket diskussion, 
och det har de med finsk bakgrund no-
terat, säger Erling Wande.

I Sverige har det enligt Erling Wande 
skett en attitydförändring gente-mot 
finskt språk och kultur.

– I slutet av 1970-talet kunde man 
höra mammor som inte ville att barnen 
skulle tala finska när de var ute. Men 
finska mobilteleframgångar och före-
tagsfusioner som Stora Enso har färgat 
av sig på svenskarnas attityder.

Många finländare flyttade till Sverige 
under 1970-talet när det var lågkon-
junktur. Främst från östra och norra 
Finland där en del byar nästan helt 
tömdes när deras invånare flyttade till 
Sverige. Det skedde sedan en stor åter-
flyttning i början av 1980-talet, men 
det finns ungefär 250 000 personer 
med finländsk bakgrund i Sverige idag, 
vilket är den största ickesvenska grup-
pen i landet.

Finska, estniska och meänkieli

Småspråkssatsning
Vetenskapsrådet gav nyligen Finska 
institutionen stöd inom den speciella 
småspråkssatsningen för att bygga ut 
forskning och undervisning i finska, 
meänkieli och estniska.

– Meänkieli intresserar framför allt 
tornedalingar som bor i Stockholm, 
och är populärt bland studenter som 
kommer från Finland inom ramen för 
Nordplusutbytet. Språket har ålder-
domliga inslag och är svenskpåverkat. 
Det har haft låg status i Finland och inte 
betraktats som riktig finska. Detsamma 
har gällt i Sverige, eftersom det inte är 
svenska, berättar Erling Wande.

Påverkan utifrån
– Jag har i min forskning kunnat notera 
att estniska och meänkieli har liknande 
drag som kommer ur att de är påverkade 
av främst germanska språk. Meänkieli 
av svenskan, estniskan av tyska, danska, 
svenska, men dessutom också av ryskan, 
berättar Erling Wande.

Finska institutionen hade tidigt 
undervisning i estniska, men den lades 
ner och återupptogs igen först efter att 
Estland blev självständigt. Idag är kun-
skaper i estniska ett krav för doktoran-
derna i finska.

– Jag tror att estniska kommer att få 
ökad aktualitet i och med eu-utvidg-
ningen, säger Erling Wande. Liksom 
när det gäller finska så är det många 
barn och barnbarn till invandrare som 
är intresserade av att lära sig språket.

Vid sidan av språkundervisningen 
har institutionen också en kurs om 
finsk kultur som ger en introduktion 
till Finlands litteratur, teater, arkitek-
tur, bildkonst och musik. Institutionen 
ger också en kurs om Sverigefinskan 
och det sverigefinska samhället, som 
belyser finnarnas historia i Sverige 
och migrationen mellan Sverige och 
Finland. 

TEXT: CALLE ARVIDSON 
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ


