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Kläder har alltid varit mer än bara något att skyla 
kroppen med. Genom historien har kläderna bland 
annat symboliserat människors sociala och ekonomiska 
status. I västvärlden har vi idag ett nytt förhållande till 

kläder. Det handlar i hög grad om att i klädvalet uttrycka 
en livsstil. Det satsar klädindustrin på, och i Sverige fi nns 
fl era företag som nått stora framgångar med konceptet.

Se sidan 10–11. 
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Måldokument och 
handlingsprogram 

När detta skrivs ska just de fem handlingspro-
grammen för Stockholms universitet komma 
från trycket. Tillsammans med måldokumen-
tet som funnits en tid ska de skickas ut till 
alla institutioner, enheter och andra berörda. 
Måldokumentet och handlingsprogrammen 
fastställer en allmän inriktning för universi-
tetets verksamhet och ska ses som väsentliga 
för kvalitetsarbetet och kvalitetsutvecklingen 
vid vårt universitet. Det är meningen att mål-
dokumentet ska gälla för en längre period 
framåt medan handlingsprogrammen ska 
revideras efter tre år. 

Arbetet med att få fram måldokument och 
handlingsprogram har varit en lång process. 
Företrädare för samtliga fakulteter och enhe-
ter vid universitetet och för studentkåren har 
medverkat aktivt. Remisserna har varit omfat-
tande och synpunkterna många. Denna del av 
arbetet har varit synnerligen värdefull, inte 
minst genom att så många varit engagerade 
och hjälpt till att genomlysa verksamheten. 
Syftet med uppläggningen har varit att få en så 
heltäckande struktur som möjligt, att föra sam-
man tidigare policydokument och planer samt 
att skriva nytt, där det saknades beskrivningar 
och mål. 

Det är nu väsentligt att handlingsprogram-
men tillsammans med måldokumentet används 
så att institutioner och övriga enheter kan dra 
nytta av dem i sin planering och sin verksam-
het. Förutom målbeskrivningar för det aktuella 
området innehåller de åtgärdspunkter och upp-
gifter om var ansvaret ligger. Åtgärdspunkterna 
har tagits fram under arbetets gång och har valts 

med tanke på det som synts mest angeläget för 
universitetet de närmaste åren. I tillämpliga 
delar kommer de också att användas av uni-
versitetsstyrelsen för att värdera verksamhe-
ten. Detta gör det förstås särskilt viktigt att 
hålla handlingsprogrammen aktuella. Om tre 
år är det nämligen dags att rapportera vad som 
åstadkommits.

Enligt handlingsprogrammen har institu-
tioner och fakulteter exempelvis ansvar för att 
kursutbud och examinationsformer är adekvata 
och studievägledningen relevant. De ska också 
stödja ämnes- och fakultetsråd så att student-
inflytandet fungerar. Berörda fakulteter ska 
vidare söka öka kontakterna med skolorna och 
stödja lärarutbildningen. 

Handlingsprogrammen avser dock inte bara 
institutioner och fakulteter. Även för universi-
tetets centrala förvaltning och ledning har nya 
mål formulerats. Förvaltningen ska exempel-
vis ansvara för att de personaladministrativa 
och ekonomiska systemen är säkra och sam-
tidigt görs så användarvänliga som möjligt. 
Universitetsledningen ska bland annat verka 
för universitetet utåt och söka få ytterligare 
resurser för verksamheten.

Om tre år ska inte bara åtgärderna utvärde-
ras. De ska då också revideras. Min förhopp-
ning är att många av åtgärdspunkterna då är 
genomförda och att det då befinns väsentligt att 
gå vidare i processen. Det är också min förhopp-
ning att de som då kommer att ansvara för revi-
deringen av handlingsprogrammen kommer att 
möta samma konstruktiva anda som jag själv 
gjort under arbetet. ■ 

Gunnel Engwal l
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– Arbetet har varit nyttigt och att dis-
kutera kvalitet är alltid bra. Samtidigt 
har det har tagit väldigt mycket tid och 
det var tungt för oss eftersom insti-
tutionen är liten. Bedömargruppen 
kom inte fram till så mycket nytt, det 
mesta visste vi redan. Men vi fick med 
oss många studenter i arbetet och det 
var roligt. De var mycket engagerade, 
säger Charlotte Scheffer, prefekt vid 
Institutionen för antikens kultur och 
samhällsliv.

Ingmar Jansson, prefekt vid Arkeo-
logiska institutionen, tycker att det har 
varit positivt och spännande att bli 
utvärderad.

– Det är värdefullt att se vad nord-
iska bedömare anser om vårt arbete. 
Bedömargruppen har uppmärksam-
mat flera punkter som vi känner igen, 
både som vi själva – studerande och 
anställda – nämnt i vår självvärdering 
inför bedömningen men även andra 
punkter.

Fr ä m ja  de t  k r i t i ska  t ä nkandet
Båda ämnena har enligt utvärdering-
arna god kvalitet på sina utbildningar 
men det finns en del problem. 

Arkeologiska institutionen har enligt 
rapporten unika möjligheter tack vare 
sina laboratorier, sina numismatiker* 

Arkeologi och antiken utvärderade

och läget i Stockholm. Dock, säger man 
i rapporten, är institutionen ”olyckligt 
splittrad”, bland annat på grund av att 
institutionens fyra avdelningar inte 
utnyttjar varandra tillräckligt.

– Det är naturligt att man ofta sätter 
sin egen avdelning högst. Det är också 
bra att man är olika, det främjar det kri-
tiska tänkandet och ger olika perspek-
tiv. Men våra fyra avdelningar borde 
samarbeta mer, säger Ingmar Jansson 
och fortsätter:

– Vi skulle kunna utnyttja varandra 
bättre genom att exempelvis ha vissa 
kursmoment ihop och att skapa fler 
gemensamma forskningsprojekt.

Idag sitter avdelningarna dessutom 
på fyra olika ställen och en samlokali-
sering planeras.

– Vi vill flytta ihop. Det skulle under-
lätta diskussioner och informationsflö-
det. Vi skulle också synas på ett helt 
annat sätt om vi satt tillsammans.

Enligt rapporten upplever studen-
terna att kraven är för låga och att lit-
teraturen är för lätt.

– Vi måste ta kritiken på allvar och 
diskutera frågan som även tagits upp i 
media. Studenterna har ofta arbete vid 
sidan om för att klara ekonomin och det 
blir ett dilemma då de inte hinner med 
både heltidsstudier och arbete. Men vi 
kan inte på grund av det tumma på 
kvaliteten utan vi måste självklart all-
tid sträva efter att bibehålla den, säger 
Ingmar Jansson.

Ne j  t i l l  hops l agn i ng  
I rapporten om antikens kultur och sam-
hällsliv föreslås det att lärosätena bör 
fundera kring att slå ihop den antikhis-
toriska delen av ämnet med historia.

– Det tror vi inte på, det vore döden 
för oss. Vi samarbetar gärna med his-
toria och med andra men vi kan inte 
lämna över halva institutionen till his-
toria, säger Charlotte Scheffer.

Bedömargruppen rekommenderar 
institutionen att försöka förbättra sin 
infrastruktur.

– Lokalsituationen är ett exempel på 
sådant de anmärker på som vi inte kan 
rå på. Universitetet är trångbott och det 
finns inte tillräckligt med lokaler.

Att studenternas c- och d-uppsatser 
inte blir klara i tid påpekas också.

– Vi vill inte släppa dem förrän de 
verkligen är klara. Ibland känns det 
som om det handlar mer om effektivi-
tet än kvalitet, mer om att studenterna 
ska få en examen än kunskap. Vi måste 
foga oss i det och vi försöker bli mer 
effektiva, säger Charlotte Scheffer.

Bedömarna var från Danmark där man 
har en annan organisation av ämnet och 
det har påverkat utvärderingen menar 
Charlotte Scheffer.

– Flera av bedömargruppens rekom-
mendationer skulle leda till att vi i 
Sverige får ett system som mer liknar 
det i Danmark och det är kanske inte 
det bästa för oss. ■       

* Numismatiker: myntforskare

TEXT: MARIA SANDQVIST FOTO: EMMA DUREHED

Högskoleverkets (HSV) granskning av landets högskoleutbildningar fortsätter och 
utvärderingarna av arkeologi och antikens kultur och samhällsliv är nu klara. Liksom 
hos tidigare utvärderade ämnen är enligt bedömarna kvaliteten på utbildningarna 
god men det fi nns samtidigt en del problem.
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Tillsammans med pu-enheten och Tolk- 
och översättarinstitutet (töi) anordnar 
Engelska institutionen seminarier för 
lärare och doktorander som vill testa 
sin förmåga att presentera ett före-
drag på engelska och samtidigt tolkas 
av teckenspråkstolkar. Idén kom från 
töi då de behöver fler tolkar som kan 
tolka från engelska.

– Universitetet har duktiga tolkar och 
några tolkar regelbundet från engelska, 
men de flesta behöver få öva på det, för till-
fällen som till exempel när gästföreläsare 

besöker universitetet, säger David Minugh.
– Det är ett ypperligt tillfälle att få 

testa och se vilken nivå man ligger på, 
säger Helena Uvebrant vid Tolkenheten. 
Hon är en av tolkarna som medverkar i 
vårens seminarier.

Deltagarna får hålla ett föredrag på 
15 minuter på engelska inför semina-
rieledaren David Minugh och tolkarna. 
Direkt därpå får föredragshållaren 
synpunkter på hur pass bra dennes 
språk fungerar i konferensmiljö och 
förslag till förbättringar. Under tiden 
diskuterar tolkarna tolkningssituatio-
nen. Sedan samlas man för gemensam 
genomgång. Seminariet avslutas med att 
David Minugh tar upp språkliga svårig-
heter, till exempel vilka ord och uttryck 
som var besvärliga för tolkarna.

– Det kan vara svårt att tolka olika 

fackuttryck och att bestämma hur 
begrepp ska översättas till svenskt teck-
enspråk, berättar Helena Uvebrant.

– På detta sätt får föreläsaren en duv-
ning i engelska och får testa att arbeta 
med teckenspråkstolkar. Tolkarna får 
öva på att tolka från engelska och höra 
ytterligare ett engelskt uttal. Samtidigt 
höjs universitetets beredskap för 
lärarna i stort att ta hand om döva stu-
denter, säger David Minugh.

Intresset för seminarierna har varit 
bra och de fortsätter under våren. 
Några föredragsplatser finns fortfa-
rande kvar. Kontakta David Minugh, 
e-post david.minugh@english.su.se, för 
mer information. ■ 
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Stockholms universitet har alltid 
representanter i styrelsen för Folk-
universitetet Stockholm. Sedan års-
skiftet är prorektor Gunnel Engwall 
Folkuniversitetets nya ordförande, ett 
uppdrag som hon ser fram emot:

– Det är en spännande och stor verk-
samhet, mycket större än jag trodde. 
Där finns bland annat estetiska ämnen, 
där finns juridik och ekonomi. Och där 
finns förstås Balettakademin som ju är 
mycket respekterad. 

Folkuniversitetet kan sägas vara 
en del i Stockholms universitet, då 
ursprunget är en studieledarfören-
ing som bildades av studenter vid 
Stockholms högskola. Det heter också 

Folkuniversitetet, Kursverksamheten 
vid Stockholms universitet. Gunnel 
Engwall tänker sig att det går att få en 
bättre samordning där de olika lärosä-
tena kan komplettera varandra.

– Vid Folkuniversitetet erbjuds 
ofta kurser i en långsammare stu-
dietakt, vilket gör att utbildning-
arna passar utmärkt för dem som är 
yrkesverksamma. Men läser man vid 
Folkuniversitetet ska man också på ett 
bra sätt kunna ta steget till utbildning-
arna vid universitetet, som åtminstone 
tidsmässigt är mer krävande. Den över-
gången borde vi arbeta på att förenkla, 
liksom återgången till Folkuniversitetet, 
menar Gunnel Engwall.   

– Samarbete finns redan. Ett bra 
exempel är Forskardagarna, som upp-
märksammas av Folkuniversitetet. De är 
också exempel på den gemensamma idé 
som de båda verksamheterna delar och 
som var en av grundvalarna, när univer-
sitetet kom till – att föra ut bildning till 
Stockholmarna.

Gunnel Engwall vill alltså stärka 
banden mellan Folkuniversitetet och 
universitetet, och tror att de två kan 
berika varandra. Dessutom finns det 
en del som universitetet kan lära.

– Folkuniversitetet är bra på att nå ut och 
har en annan grund att stå på när det gäller 
kopplingen till samhället. Universitetet kan 
bli ännu mer öppet på det viset. ■

Starka band till 
Folkuniversitetet TEXT: JOHAN KVICKSTRÖM

– Det är intressant att utbilda lärare och teckenspråkstolkar samtidigt och på så sätt
slå två fl ugor i en smäll, säger David Minugh, Engelska institutionen.

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS FOTO/GA
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Vilken funktion har forskningen i dagens 
samhälle och vilka problem kan uppstå 
i kommunikationen med allmänhe-
ten? Dessa frågor kan kanske kursen 
Vetenskapskommunikation ge svar på.

Kursen, som funnits sedan slutet av 
1980-talet, är på 20 poäng och hålls 
vid Naturgeografiska institutionen. 
Den vänder sig till studenter som läst 
minst 60 poäng i något naturvetenskap-
ligt ämne och syftar till att ge ökade 
kunskaper i att uttrycka sig i tal och 
skrift samt sätta in vetenskapen i ett 
samhällsperspektiv. 

– Vi vill ge studenterna de färdighe-
ter och kunskaper som behövs för att 
kunna förmedla naturvetenskap på ett 

sakligt och korrekt sätt till dem som 
saknar fackkunskaper, säger Joanna 
Rose, redaktör på tidningen Forskning 
& Framsteg och ansvarig för den jour-
nalistiska delen av kursen.

Kursen är uppdelad i två delar, en 
journalistisk del och en filosofisk. I 
den första delen diskuterar man vad 
vetenskapsjournalistik är. Studenterna 
får analysera artiklar och skriver själva 
kortare och längre texter. Den andra 
delen hålls av filosoferna vid universite-
tet och behandlar vetenskapsteori, argu-
mentationsanalys och forskningsetik. 

– Vad menas med kunskap och när 
är något vetenskapligt bevisat är exem-
pel på frågor som diskuteras. Etik kan 

handla om feminism eller djurförsök, 
förklarar Joanna Rose. Här får studen-
terna bland annat träna sig i att skriva 
debattartiklar.

I kursen ingår också ett treveckors 
självständigt projektarbete som kan 
innebära allt från att skriva tidnings-
artiklar, konferensrapporter till att göra 
research för naturprogram på tv.

Kursen som tidigare hette Genera-
listkursen bytte på studenternas initia-
tiv namn för tre år sedan. 

–  Många tyckte att namnet var obe-
gripligt, vetenskapskommunikation 
motsvarar bättre innehållet i kursen. 
Vi har också utvecklat den första delen 
av kursen mot mer journalistik. ■  

TEXT: MADELEINE SALOMON 
FOTO: ORASIS FOTO/GA

Journalistik i naturen

Längst in på plan 4 i Stockholms univer-
sitetsbibliotek (SUB) har hyllorna med 
tidskrifter ersatts av en experimentverk-
stad för lärare och studenter.

– Vi har velat skapa en kreativ miljö för 
studenter, lärare och forskare med de 
tekniska och pedagogiska verktyg som 
krävs för den akademiska utbildningen 
och forskningen. Idag efterfrågas också 
it-stöd i utbildningssituationen allt mer 
av studenterna, säger Elli Eisenhauer, 
it-pedagog vid sub.

Hon ingår i projektgruppen som 
arbetat med den it-pedagogiska verk-
staden som invigdes den 13 mars. 
Verkstaden är en del av projektet 
Lärandets galleria som ska bygga upp 
ett Resurscentrum för information och 
lärande vid Stockholms universitet.

– I verkstaden finns teknisk utrust-

ning och mänskligt stöd för webbpro-
duktion, webbdesign och bildbehand-
ling, referenshantering, videoredigering, 
multimediaproduktion, cd- och dvd-
produktion, berättar Elli Eisenhauer.

I verkstaden finns olika utrustning 
för lärare respektive studenter. För 
lärare finns ett antal arbetsstationer 
där man kan arbeta själv eller tillsam-
mans. Datorerna är utrustade med olika 
medieproduktionsprogram som vanligt-
vis inte finns tillgängliga på institutio-
nerna. Dessutom har Heckscher-rum-
met utrustats med blandat pc och Mac 
för lärarlag som vill arbeta tillsammans 
eller anordna utbildning med en it-
pedagog eller informationsspecialist/
bibliotekarie.

För studenter innebär den nya verk-
staden bland annat fler datorplatser där 
man kan arbeta enskilt eller i grupp. 

Datorerna är pc med standardprogram 
som webbläsare och Office-paketet. 
Dessutom finns det i det gamla Mac-
rummet numera två arbetsstationer 
som framför allt är till för studenters 
slutproduktioner, till exempel uppsat-
ser. Där kan man layouta text, scanna 
in bilder och bränna material till cd
och dvd.

I verkstaden anordnas utbildning och 
öppet hus där man kan träffa it-peda-
goger, bibliotekarier och eventuellt även 
medieproducenter. Där finns också en 
telefon med direktlinje till en teknik-
helpdesk. ■

Mer information om den it-pedago-
giska verkstaden fi nns i verkstaden 
samt på www.pu.su.se/lararforum 
och om projektet Lärandets galleria på 
www.lrc.su.se.

Den kreativa verkstaden TEXT: MARIA SANDQVIST
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Det föds fl er barn och fl er kvinnor förvärvs-
arbetar i länder som har generösa reg-
ler för föräldraledighet under spädbarns-
perioden. Det har Tommy Ferrarini vid 
Institutet för social forskning (SOFI) visat i 
sin doktorsavhandling där han undersökt
familjepolitiken i 18 OECD-länder.

Sverige, Norge och Finland utgår från 
en tvåförsörjarmodell där mannen 
omfattas av föräldraförsäkringen, 
som har lång varaktighet. Det här 
är i stort sett en nordisk företeelse, 
Kanada är det enda utomnordiska 
landet i undersökningen där männen 
kan få del av en inkomstrelaterad för-
äldraförsäkring. I många av de euro-
peiska länderna i undersökningen har 
man modeller utformade som ett slags 
vårdnadsbidrag, och som i praktiken 
riktas till kvinnan och därmed gyn-
nar traditionella familjemodeller där 
mannen står för den huvudsakliga 
försörjningen.

Tommy Ferrarinis forskning visar 

att det finns partipolitiska drivkrafter 
bakom familjepolitiken. I länder med 
starka kristdemokratiska partier under 
efterkrigstiden förs en familjepolitik 
som gynnar traditionella familjestruk-
turer, länder med starka socialdemokra-
tiska partier och vänsterpartier under 
samma period har i större utsträckning 
satsat på tvåförsörjarstöd.

Andelen kvinnliga ministrar i reger-
ingen är också en viktig faktor. Det är 
i de länder där det varit vanligt med 
kvinnor i regeringen som tvåförsörjar-
stödet införts och byggts ut.

Sve r i ge  fö rs t
År 1970 skiljde de undersökta länderna 
sig inte åt nämnvärt. Den moderna 
familjepolitiken utkristalliserar sig 
under 1980- och 1990-talen. Sverige var 
1974 först i världen med en inkomst-
relaterad föräldraförsäkring som var 
riktad till bägge föräldrarna.

Här finns också den mest generösa 
ersättningen i världen under barnets 

första levnadsår, och de som väljer att 
ta ut sin föräldraledighet får 80 procent 
av inkomsten upp till det för närva-
rande så livligt debatterade inkomst-
taket på något över 24 000 kronor i 
månaden.

Männens uttag av det totala antalet 
föräldraledighetsdagar låg under en 
procent när lagen infördes. Det ökade 
sedan stadigt och låg på cirka 15 pro-
cent i början av 1990-talet, stagnerade 
sedan under de följande krisåren, men 
har idag åter nått den nivån.

– Det här är internationellt sett unikt, 
i de kontinentaleuropeiska länderna är 
cirka en procent eller mindre av männen 
föräldralediga. Men det finns en risk i 
att säga att Sverige är bäst. Visst är det 
svenska systemet bra i detta avseende, 
men männen är inte föräldralediga i så 
stor utsträckning som de skulle kunna 
vara, säger Tommy Ferrarini och fort-
sätter:

– Det hade varit svårt att 1974 införa 
en modell där mannen och kvinnan 

TEXT: CALLE ARVIDSON FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Föräldraledighet 
– en fråga om politik
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delar lika på föräldraledigheten. Möj-
ligen är vi mogna för det i Sverige idag, 
det skulle leda till en jämnare fördel-
ning av det obetalda omsorgsarbetet, 
och jag tror att det kommer att bli så 
i förlängningen. Men det är kanske en 
fråga om att gå en reformistisk väg och 
stegvis öka männens individuella andel 
av föräldraledigheten. 

Tommy Ferrarini ser individuellt rik-
tad föräldraledighet som en möjlighet 
till ökad jämställdhet.

– Att individualisera föräldraledig-
heten är att göra den till ett verktyg för 
männen, då blir det svårare för arbets-
givare med inställningen att kvinnorna 
ska sköta omvårdnaden av barnen att 
neka till ledighet.

O l i ka  sys tem
Det är stora skillnader mellan de 
undersökta länderna i hur stor andel 
av barnfamiljerna som hamnar under 
fattigdomsgränsen – det vill säga som 
har en inkomst som ligger under 50 
procent av landets medianinkomst.

Sverige har en mycket låg andel fat-
tiga spädbarnsfamiljer, cirka fyra pro-
cent, delvis tack vare det stöd som ges 
under barnets första levnadsår. 

– I Sverige är stödet inkomstrelaterat 
och har lång varaktighet. När villko-
ren är så generösa så hamnar familjens 
inkomst nära nivån innan barnfödseln, 
säger Tommy Ferrarini.

usa använder sig av en marknads-
orienterad modell för familjepolitiken, 
och har det lägsta stödet till spädbarns-
familjer av de undersökta länderna. Där 
finns det inte någon föräldraförsäkring 
som social rättighet, istället medger 
man ett skatteavdrag på ungefär en 
procent för en typfamilj. Cirka en tred-
jedel av usa :s spädbarnsfamiljer ham-
nar under fattigdomsgränsen.

– Att få barn gör familjen ekonomiskt 
sårbar. Om man inte har ett sparat 
kapital eller arbetsgivare som stödjer 
en ekonomiskt så är risken för att få ett 
kraftigt inkomstbortfall eller hamna i 
fattigdom stor utan generösa transfere-
ringar, säger Tommy Ferrarini.

De undersökta kontinentaleurope-
iska länderna placerar sig mitt emellan 
Norden och usa. Spädbarnsföräldrarna 
har i många av dessa länder relativt 
korta inkomstrelaterade förmåner, men 
föräldrarna kan få ett vårdnadsbidrag 
som motsvarar maximalt 30 procent 
av genomsnittslönen. Tyskland har 
en inkomstrelaterad moderskapsför-
säkring som är generös och ersätter 
nästan hela inkomsten, men den är 
kort, enbart 8 veckor. Efter det utgår 
ett lågt vårdnadsbidrag på 16 procent 
av nettolönen. I Tyskland hamnar 14 
procent av spädbarnsfamiljerna under 
fattigdomsgränsen.

Det får i de här länderna till följd att 
den förälder som har lägst inkomst lik-
som i Sverige är den som tar ut föräldra-
ledighet, och det är oftast kvinnan.

– Trots att bidragen är öppna för 
bägge föräldrarna så är de nästan ut-
formade för att upprätthålla de tradi-
tionella familjemönstren med huvudför-
sörjande män, säger Tommy Ferrarini:

– I många länder med en traditionellt 
orienterad familjepolitik så födselstrej-
kar kvinnor och väljer i större utsträck-
ning att satsa på sin yrkeskarriär. 

I ns t i t u t i one rnas  a nsva r
Likt de flesta andra beslut i personalfrå-
gor ligger också de om att bevilja för-
äldraledighet ute på institutionerna. 

– Arbetsgivaransvaret att tolka och 
tillämpa bestämmelserna ligger ”ute i 
linjen”. Personalbyrån bistår naturligt-
vis institutionerna när det gäller de lite 
mer komplicerade tolkningarna av de 
ganska snåriga reglerna, säger perso-
nalchef Bengt Sandberg. 

– Systemet fungerar bra i den 
meningen att institutionerna lever upp 
till ansvaret om de rättigheter som 
anställda har för att kunna förena för-
värvsarbete med föräldraskap. Och det 
finns inga signaler om att föräldrar som 
arbetar på universitetet skulle hindras 
eller motarbetas när de vill använda 
sig av sin lagstadgade rätt till föräld-
raledighet.

Tommy Ferrarini har tre barn, och 
har varit föräldraledig och jobbat halv-
tid samtidigt. Som doktorand hade han 
flexibla arbetstider och möjlighet att 
jobba hemma.

– På sofi förväntas männen vara pap-
palediga, så det har aldrig varit något 
problem, säger Tommy Ferrarini.

På grund av omläggning till nytt 
datasystem har det inte gått att få fram 
någon statistik över hur föräldraför-
säkringen utnyttjas vid Stockholms 
universitet. ■

Databas  v i k t i g  resu rs
Till sin hjä lp har Tommy Ferrarini 
haft den internationella databas som 
fi nns på sofi, och som har byggts upp 
sedan 1980-talet av Walter Korpi och 
Joakim Palme. Databasen är unik 
även i ett internationellt perspektiv 
och är en viktig resurs som produce-
rat många betydelsefulla forsknings-
resultat. Den utgår bland annat från
socialförsäkringarnas nettonivåer för
typfamiljer med genomsnittliga indu-
striarbetarinkomster i en rad länder. 
Den är under uppbyggnad, och täcker 
vart femte år under efterkrigstiden, 
plus att den för vissa områden går
tillbaka till 1930-talet.

Tommy Ferrarini



Förutom allt intresse i media fick 
offentliggörandet om att misstänkt 
cancerframkallande akrylamid kan 
bildas i kolhydratrik mat förra våren 
en tråkig bieffekt. I samband med all 
uppståndelsen blev det problem med 
den vetenskapliga tidskriften som 
accepterat artikeln där fyndet skulle 
presenteras. För Eden Tareke som höll 
på med sin avhandling innebar det en 
hel del extra arbete för att få artikeln i 
tryck efter en kraftig försening. 

– Med tanke på all den tid som gått åt 
till andra saker än att forska under året 
känns det nu väldigt skönt att ha dispu-
tationen bakom sig, säger hon.

Le ta r  c a n ce ro rsake r
Eden Tarekes arbete har handlat om 
olika reaktiva ämnen i mat som kan 
skada vår arvsmassa – ett viktigt 
område med tanke på att uppskatt-
ningar av cancerorsaker lägger skul-
den för 30 procent av all cancer på 
faktorer i föda.

– För vissa cancerformer är kopp-
lingen till och med så stor som 80 pro-
cent. Trots det vet vi fortfarande väldigt 
lite om vad i födan som ligger bakom 
den påverkan, mycket för att proces-
serna för hur olika ämnen samverkar 

med kroppens biologiska system är så 
oerhört komplexa.

Fynden kring akrylamid blev ett vik-
tigt tillskott till forskningen och innebar 
startskottet för många nya projekt som 
tagit fart på olika håll i världen. Eden 
Tareke vill gärna fortsätta inom områ-
det och närmast väntar antagligen post-
doc-studier där hon även hoppas kunna 
titta på vilka ämnen i födan som har en 
skyddande effekt mot cancer.

Nytta  av  n ä r i ngs l ä ra  
Trots framgångarna har vägen till 
forskningen inte gått spikrakt. Eden 
Tareke kom till Sverige i mitten av 
1980-talet som flykting från Eritrea. 
Efter studier i kemi och näringslära 
vid universitetet började hon som 
laboratorieassistent hos Margareta 
Törnqvist vid Institutionen för miljö-
kemi. Valet att börja forska var dock 
inte självklart. 

– Den mer osäkra ekonomiska situa-
tionen och att det skulle innebära 
mycket arbete var lite läskigt för mig 
som ensamstående förälder. Men pro-
jektet att undersöka olika cancerfram-
kallade ämnen i föda var så intressant 
att det var svårt att låta bli att hoppa 
på det. 

Att det blev så mycket uppmärksam-
het kring hennes forskning är något hon 
tagit med ro. Delvis beror det på att hon 
fick fram de första resultaten om akryl-
amid redan 1998 och har hunnit vänja 
sig vid tanken på att resultaten skulle få 
någon form av genomslag utanför fors-
karvärlden när de blev offentliga. 

Uppska t ta r  d i skuss i on
Att forskargruppen mött en del kritik 
från medier och andra forskare är inget 
hon störs av. Eden Tareke tycker att dis-
kussionen bara varit stimulerande och 
när det gäller den ifrågasatta cancerris-
ken påpekar hon att ämnet har bedömts 
utifrån djurförsök på samma sätt som 
sker för många andra ämnen. 

– Kemin kring hälsoeffekterna av 
födoämnen är dessutom väldigt dåligt 
undersökt. För akrylamid är det till 
exempel ännu inte helt utrett i vilka 
matvaror ämnet förekommer, vilket 
gör det svårt att jämföra människor 
med olika matvanor. När det saknas 
en säker kontrollgrupp som inte får i 
sig akrylamid via födan går det inte att 
redan försöka avfärda cancerrisken. 
Här tror jag att mycket ny forskning 
kommer att fördjupa bilden de när-
maste åren. ■

Farliga födoämnen 
i avhandling om akrylamid

En ovanligt uppmärksammad men också lite knagglig väg har hon haft under 
året fram till sin avhandling Eden Tareke – doktoranden som låg bakom fyn-

det av akrylamid. Nu har hon disputerat och hoppas på att forska vidare om 
kopplingen mellan mat och hälsa.

TEXT: ANDREAS NILSSON FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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Det började som ett ideellt projekt 
i Nacka 1996, och har sedan dess 
spridits till grundskolor i hela landet. 
Klassmorfadern har nu blivit föremål 
för en doktorsavhandling. 

– En klassmorfar ger barnen en ökad 
chans att ta del av vuxenlivets nor-
mer och attityder och att lära sig om 
arbetslivet. Samtidigt får äldre män en 
inblick i barnens situation och känner 
att de gör stor nytta, säger Ann-Kristin 
Boström vid Institutionen för interna-
tionell pedagogik.

I avhandlingen Lifelong learning, 
intergenerational learning and social 
capital – from theory to practice läg-
ger Ann-Kristin Boström en teoretisk 
grund för det livslånga lärandet. Genom 

att ställa enkätfrågor till elever, klass-
morfäder och lärare på sjutton skolor 
i Stockholmsområdet undersöker hon 
sedan hur klassmorfar bidrar till ett 
livslångt lärande i praktiken. 

Även om några av männen i början 
var chockade över klassrummens kaos 
och ljudnivå och elevernas bristande 
respekt tycker alla att trivseln i klass-
rummet på sikt ökar. Även lärare är 
övervägande positiva och de upplevde 
sällan konkurrens från klassmorfadern.

– Jag har själv varit lärare och vet att 
lärare i dag har en fruktansvärd arbets-
börda. Bara att slippa vara rastvakt 
och att alltid sitta med i matsalen är en 
avlastning, säger Ann-Kristin Boström.

Mest överraskad blev Ann-Kristin 

Boström över att klassmorfar på ett 
sätt verkar vara mer betydelsefull för 
pojkar. Inte bara minskar deras lust att 
bråka i en vuxen mans närvaro, fler 
pojkar än flickor uppger att det är bra 
att klassrummet blir helt tyst. 

– Pojkar pratar gärna om sina problem 
med en vuxen, medan flickorna oftare 
tyr sig till kompisar. Därför behöver 
flickorna en viss ljudnivå för att kunna 
småprata under lektionen, medan pojkar 
oftare vill ha helt tyst för att koncentrera 
sig, säger Ann-Kristin Boström. ■

Klassmorfar, vanligtvis en arbetslös man 
i dryga femtioårsåldern, ska öka trygg-
heten i klassrum, matsalar och på skol-
gårdar runtom i landet.

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM FOTO: ORASIS FOTO/GA KLASSMORFAR: JAN-ERIK ENGLÉN  SKOLA: SÖDERMALMSSKOLAN

Klassmorfar – trivselskapare 
och normbyggare

Villkoren för de marginali-
serade och utsatta männis-
korna ger en viktig bild av 
hur det står till i samhället
i stort, säger kriminologen 
Anders Nilsson. Han har 
studerat ensamstående
mammors utsatthet för våld
och kommer nu att titta på
vad som händer de som 
vräks från sin bostad.

Felipe Estrada och Anders 
Nilsson vid Kriminologiska 

institutionen har analyse-
rat samtliga intervjuer som 

Statistiska centralbyrån i sina 
årliga undersökningar om 

svenskarnas levnadsförhållanden 
gjort med ensamstående mammor 

under perioden 1988 till 1999.

De har funnit att ensamstående 
mammor som lever i socialt utsatta 
situationer löper tio gånger högre 
misshandelsrisk än genomsnittskvin-
nan, medan ensamstående mammor 
som är högutbildade och välavlönade 
inte löper större risk för att utsättas 
för våld än genomsnittet. Skillnader 
i utsatthet för våld, både inom grup-
pen ensamstående mammor och mellan 
denna grupp och andra kvinnor, hänger 
alltså samman med skillnader i tillgång till
välfärdsresurser och handlingsutrymme.

Vräktas  v i l lkor
I Stockholm vräks ungefär 700 perso-
ner från sin bostad varje år. Anders 
Nilsson kommer tillsammans med kri-
minologen Janne Flyghed att studera 
vilka som vräks och vad som händer 
dem efter vräkningen, hur deras hälsa 

och ekonomi och övriga sociala förhål-
landen ser ut.

Forskarna kommer under våren att 
söka upp de som vräktes under andra 
halvåret 2001 för att göra intervjuer, 
dessa kommer att kompletteras av regis-
terundersökningar. Till hösten görs sedan 
ett tiotal djupintervjuer för att få en mer 
nyanserad bild. Sökprocessen kommer 
vara omfattande och något ovanlig.

– Vi räknar med ett stort bortfall, men 
tror att vi kommer att få tag på cirka 200 
intervjupersoner, En del kommer att vara 
lätta att få tag på, andra kommer vi att 
söka upp via myndigheter, post, försäk-
ringskassa, grannar och på natthärbär-
gen, berättar Anders Nilsson.

Undersökningsresultaten kan sedan 
jämföras med en liknande studie som 
Janne Flyghed var med och gjorde för 
10 år sedan. ■

TEXT: CALLE ARVIDSON FOTO: ORASIS FOTO/GAUtsatta kvinnors villkor
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tidigare kunde klädföretag nå framgång genom att strategiskt massproducera 
billiga kopior av det senaste modet från paris eller milano. renate åkerhielm
har studerat några svenska klädtillverkare som istället når framgång tack 

vare ad hoc-lösningar och fingertoppskänsla. 

Fingertoppskänsla 
lyfter svensk klädbransch

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM
FOTO: ORASIS FOTO/GA 

SU-NYTT 2/200310



Enligt klassisk ekonomisk teori skaffar sig ett företag större 
marknadsandelar genom ökad produktionskapacitet eller 
köp av andra bolag.  Men för klädföretag som styrs av 
postmodern estetik, där människors längtan efter haute 
couture ersatts av viljan att hitta en egen livsstil, finns inga 
sådana skalfördelar. 

– Istället hittar företagen en nisch där den egna design-
förmågan är starkast och använder fingertoppskänsla för 
att minimera sitt ekonomiska risktagande, säger Renate 
Åkerhielm som nyligen försvarade sin avhandling Skräddare 
utan tråd vid Företagsekonomiska institutionen.

Renate Åkerhielm har intervjuat chefer, butiksägare och 
andra anställda  hos Gant, Boomerang, Kriss och Borås 
sportsömnad, fyra svenska företag som valt sin särskilda 
kundkategori. Gemensamt är att de måste vara vaksamma 
på hur en ny kollektion tas emot och i stunden hantera nya 
marknadssituationer genom ad hoc-lösningar. Det leder till 
att magkänslan ofta styr företagens beslut.

– De som designar plaggen måste naturligtvis ha en känsla 
för vad kunderna vill ha. Men det handlar också om sättet 
att agera i företagsledningen. Man förlitar sig på finger-
toppskänsla när man anställer och när man fattar strate-
giska beslut om företagets framtid.

I slutet av 1980-talet köpte några svenskar licensen från 
det ursprungligen amerikanska klädmärket Gant för mark-
nader utanför usa. Genom att rikta in sig på kapitalstarka 
män i 30–40-årsåldern med en vurm för den östamerikan-
ska livsstilen har det svenska bolaget vuxit snabbt. Butiker 
finns nu i över femtio länder och företaget är på väg att 

börsnoteras. När ett holländskt bolag i slutet av 1990-talet 
skaffade sig ägarinflytande över Gant, fick den svenska led-
ningen bekänna färg. Man förväntades bland annat sköta 
produktutveckling tillsammans med det amerikanska bola-
get, något som de svenska grundarna kände var svårt, och 
så småningom återtog man fullt inflytande över det svenska 
bolaget.

– En typisk ad hoc-lösning. Det duger inte med teorier. 
Istället måste ledningen känna av varje situation och handla 
därefter. Sådana beslut har säkert länge varit viktiga även 
på Saab, Volvo och andra traditionella företag, men man 
har inte pratat om och betonat dem på samma sätt, säger 
Renate Åkerhielm.

Sättet att agera återspeglas även hos Gants butiksan-
ställda, som handplockas av företagsledningen. 

– En butikschef berättade för mig att hon vet vad kunderna 
tycker om, så när det kom en ny kollektion kunde hon ringa 
upp och säga att ’’vi har fått in en tröja som jag tror skulle 
passa dig’’. 

När usa  och eu 2005 avvecklar de kvarvarande import-
kvoterna för textil- och konfektionsvaror, öppnas markna-
den slutgiltigt för länder med relativt låga arbetskraftskost-
nader. Svenska klädproducenters konkurrensmedel blir att 
i än högre utsträckning satsa på individuell design, enligt 
Renate Åkerhielm, och hon påpekar att det gäller även 
många andra branscher. Utvecklingen ställer nya krav på 
företagens organisation, hur man hanterar osäkerheter och 
fattar beslut. Avhandlingen visar hur ett designintensivt 
företag kan agera för att överleva och bli lönsamt. ■

Nya tider kräver nya företagsstrategier 

Det postmoderna modet föreskriver att alla hittar sin personliga stil. Ett vik-

tigt konkurrensmedel för modeföretagen är därför att knyta en viss kategori 

kunder till sig. Gant har en uttalad målsättning att göra kläder som passar en 

välbärgad östkustamerikan, som inte bara bryr sig om karriären utan också har 

känsla för fritid. Renate Åkerhielm har i sin avhandling visat att magkänsla och 

fi ngertoppskänsla, inte bara bestämmer designarbetet i Gant och andra nischade 

svenska klädföretag, utan också får styra bolagens strategiska beslut. 
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Deltagande, för- och eftermiddagsfika samt lunch är kostnadsfritt! 
Dagen är ett samarrangemang mellan Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
och ABF, Stockholm.

Kom och få idéer och kunskap, ät och få tips om lättlagad
och god mat.
Du får träningstips och kan ställa livsmedelsindustrin och 
handeln till svars. 
Ge dem idéer om vad Du vill kunna köpa!

Frågor:
Tord Eriksson, tel: 08-54 54 77 14 
eller e-post: tord.eriksson@ksla.se

Anmälan: senast 31 mars till
Helle Rosencrantz, tel: 08-54 54 77 01
eller e-post: helle.rosencrantz@ksla.se

Tid: Onsdag 9 april kl. 09.00 - 15.30

Plats: ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 49, Stockholm

Mer info: www.ksla.se

  Varför
ska man äta
upp pengarna?

med andra pröva nya vägar för forskningsinformation, säger 
Kajsa Eriksson, presschef på Vetenskapsrådet, som varit med 
och tagit fram samarbetet.

Lars Melin vid Institutionen för nordiska språk skrev en 
kolumn om retorik som publicerades den 3 mars.

– Jag tyckte att retorik var ett lämpligt och begripligt 
ämne för Metros läsare. 

Han har fått mycket respons från vänner och kollegor 
som läst kolumnen.

– Det vore dock intressant att veta vad Metroläsaren tyckte.
Därför föreslår han att forskarens e-postadress finns med 

i framtida kolumner.
Krönikorna kommer 

också att publiceras på 
Metros webbplats,
www.metro.se så att fler 
än storstädernas läsare 
kan få tillgång till mate-
rialet. ■

Forskare som är intresserade av att skriva i Metro, kontakta 
Agneta Paulsson, Enheten för kommunikation och samver-
kan, tfn 08-16 2256, e-post agneta.paulsson@eks.su.se
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Varje måndag publicerar Metro krönikor av forskare från
något av landets universitet och högskolor. Det är resultatet av 
ett nytt samarbete mellan tolv av landets universitet och hög-
skolor och tidningen Metro.

Metros tre editioner i Sverige läses dagligen av 1,1 miljoner 
människor. Tidningen har fler yngre läsare än någon annan 
dagstidning, en hög andel läsare med invandrarbakgrund, 
och många kvinnliga läsare.

– Min tanke med forskarnas kolumner är att Metros läsare 
ska få en inblick i vetenskapens värld. I en krönika kan våra 
läsare få även det mindre sensationella, men kanske lika 
viktiga. De ska få lära sig något nytt, säger Metros chefre-
daktör Sakari Pitkänen.

– Metro är ett sätt att hitta målgrupper som kanske inte 
annars kommer i kontakt med forskning. Också ett av 
Vetenskapsrådets uppdrag är att utveckla och tillsammans 

Forskare 
skriver i Metro

TEXT: MARIA SANDQVIST FOTO: ORASIS FOTO

Om rektorsvalet  
Bertil Andersson som av universitetsstyrelsen 
föreslagits till ny rektor vid Stockholms universitet 
har nominerats till ny chef för det europeiska 
forskningsrådet (esf) i Strasbourg.

Bertil Andersson var den ende rektorskandi-
daten som universitetsstyrelsen förde fram till 
regeringen.

Universitetsstyrelsens ordförande Anitra Steen 
bedömer att rekryteringsprocessen behöver starta 
om från början och att hela 2003 behövs för 
denna process.

Rektor Gustaf Lindencrona går i pension den 
sista juni 2003 efter nio år som rektor. ■

SU-Nytt återkommer med mer information i 
kommande nummer.

TEXT: MARIA SANDQVIST



På alla hjärtans dag samlades fem forskare från universitetet 
på Lava i Kulturhuset för att tala om kärlek.

Jens Rydström, Historiska institutionen, berättade om en 
värmländsk kärlekshistoria mellan drängen Anders och 
gårdssonen Edvard i slutet av 1800-talet.

Elisabeth Stjernberg, Filosofiska institutionen, berättade 
om en del av de teorier som finns om kärlek – att den är ett 
sökande efter odödlighet, att det finns olika typer av kärlek 
(tillgivenhet, hängivenhet och vänskap) och att vi letar efter 
vår andra halva för att bli hela. Hon undrade om vi kanske 
låter kärleken spela för stor roll idag.

Är kärlek meningen med livet? Om det talade Inga Sanner, 
Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria. Hon 
höll med Elisabeth Stjernberg och menade att våra förvänt-
ningar kanske ibland är väl höga idag. Hon påminde också 
om att dagens koppling mellan kärlek och äktenskap är en 
ganska ny företeelse. Tidigare gifte man sig av praktiska skäl 
och det var först under 1800-talet som kärleken hyllades och 
lyftes fram som ett skäl till giftermål.

Om dofter och kärlekens kemi talade Maria Larsson, 
Psykologiska institutionen. Hon berättade att lukter får oss 
att agera och reagera och de väcker minnen. Luktcentrat lig-
ger nämligen väldigt nära den del av hjärnan som hanterar 
känsloreaktioner.

Ett stort fniss spreds sig bland de unga åhörarna 
då Tant Tång, Lena Kautsky vid Stockholms Marina 
Forskningscentrum, drog fram en hanplanta och en hon-
planta av tång. Hon berättade i sitt föredrag om blåstångens 
parning som äger rum natten före fullmåne.

Lars Beckung, musikjournalist på mtv, presenterade 
forskarna och bandet Kramskolan med Kalle Karlsson och 
Harriet Ohlsson underhöll med livemusik.

Arrangörer var Naturvetenskapliga fakulteten och 
Enheten för kommunikation och samverkan. ■ 

TEXT: MARIA SANDQVIST FOTO: ORASIS FOTO/GA
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eu-kommissionen upprättar nu en databas över experter 
som ska kunna anlitas för hjälp med utvärdering av projekt-
förslag och uppföljning av projekt i eu :s sjätte ramprogram 
för forskning och teknisk utveckling. Det går att anmäla 
sitt intresse för att bli expertutvärderare.

Docent Stefan Csillag vid Fysikum var koordinator för 
ett nätverksprogram inom eu :s fjärde ramprogram, och 
blev efter det tillfrågad av eu-kommissionen om han ville 
bli expertutvärderare. 

– Jag vill uppmuntra de som är koordinatorer att söka. 
En framgångsrik koordinator har bra förutsättningar, man 
vet vilka problem och svårigheter man stöter på, och kan 
bedöma om projekt är genomförbara, säger Stefan Csillag 
som menar att det är viktigt för den som vill bli expert att 
skaffa sig rekommendationer från de nationella forsknings-
råden och stöd från den egna institutionen.

Expertutvärderarna får sig ansökningar tillsända, tre 

utvärderare granskar varje ansökan och sätter betyg efter 
speciella riktlinjer. Samtliga expertutvärderarna möts sedan 
i Bryssel för en intensiv arbetsvecka där de projekt som ska 
få stöd beviljat sorteras fram.

– Det är ett sommarjobb som är dåligt betalt, men man 
får exponerat ett brett forskningsfält med bitvis mycket 
välskrivna ansökningar, och kan lära sig en hel del. Och 
som expertutvärderare kan man aktivt bidra till att forma 
forskningens profil, säger Stefan Csillag. ■

eu -kommissionen välkomnar särskilt kvinnliga sökande.
Ansökningsblankett fi nns på:

www.cordis.lu/experts/home.html.
Har du varit registrerad som expert i det femte rampro-

grammet kan du även föra över dina uppgifter till den nya 
databasen.

TEXT: CALLE ARVIDSONEU-kommissionen anlitar experter

lovestories



ÅI BLICKFANGET

Professo r  Gösta  Sä f l u nd  100 å r
Den 1 mars 2003 fyllde Gösta Säflund 100 år. Han 
var professor vid Institutionen för antikens kultur- och 
samhällsliv under åren 1948 till 1969, och var insti-
tutionens förste innehavare av den så kallade Viktor 
Rydberg-professuren. Genom en lång och betydelsefull 
karriär har han kommit att räknas som en av de främsta 
i ämnet. Hans första bok, avhandlingen, kom så tidigt 
som 1932 och handlar om Roms republikanska murar, 
och så sent som 1999 publicerade han sitt sista verk om 
grekiska statyer i romerska samlingar.

Institutionen hedrar honom med inrättandet av en sti-
pendiefond i hans namn.

Pedagog i ken  50 å r
I år fyller Institutionen för pedagogik 50 år. Detta upp-
märksammas på flera olika sätt under året. Först ut i 
firandet var en jubileumssammankomst den 12 februari. 
Där höll rektor ett mycket uppskattat tal om institutio-
nens betydelse genom åren, kopplat till universitetets 
utveckling i stort. Birgitta Qvarsell, professor och stf 
prefekt representerade institutionen i sin betraktelse. 
En mycket väl sedd gäst var Torsten Husén, som blev 
institutionens förste professor 1953, och som är en av 
universitetets mer betydelsefulla forskare genom åren, 
inte minst internationellt. 

Under 2003 anordnar institutionen bland annat ett 
antal öppna föreläsningar.

TEXT: CALLE ARVIDSON FOTO: ORASIS FOTO/GAJoakim Palme om framtiden
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Sedan i november har Joakim Palme ett sexårigt förordnande 
som vd för Institutet för framtidsstudier. Och nu har han 
utsetts till adjungerad professor vid Institutet 
för social forskning (sofi) under en period 
av tre år med möjlighet till förlängning 
under ytterligare en treårsperiod. sofi är 
inte någon okänd institution för Joakim 
Palme, han började där redan 1980, och 
doktorerade 1990 med en avhandling 
om offentliga pensionssystem i väst-
världen. Han ser goda möjligheter 
i kopplingen mellan sofi och för 
Institutet för framtidsstudier

– Adjungeringen ger mig möjlighet 
att fortsätta driva projekt, att under 
ordnade former ha kvar kontakten 
med den forskningsgrupp vid sofi
som jag tidigare arbetat med och att 
fungera som handledare. Jag hoppas 
också kunna knyta närmare band 
mellan forskarna vid sofi och fors-

karna vid Institutet för framtidsstudier, säger Joakim Palme: 
– Deras respektive inriktningar gör att de har goda för-

utsättningar att komplettera varandra. Jag tror att 
framtidsperspektivet kan vara en utmaning för 

forskarna här att flytta fram horisonten inte 
bara ett par år, utan 20–30 år. Det kan sti-

mulera till att ställa nya frågor om sam-
hällsförändring. Och sofi:s inriktning på 
komparativa studier ger möjligheter att 
studera och få bättre grepp om faktiska 
konsekvenser av olika typer av insti-
tutionella lösningar, att se hur andra 
länder experimenterat med olika typer 
av modeller.

Joakim Palme menar att knytningen 
till Institutet för framtidsstudier gynnar 
tredje uppgiften.

– Institutet ska stimulera debatten i 
viktiga framtidsfrågor genom att för-
bättra kunskapsunderlaget för politiker 
och allmänhet. ■



Ny lokalvård
Efter den nu avklarade lokal-
vårdsupphandlingen kommer de 
tre externa företagen asp, iss och 
Städvärv att under våren överta 
utförandet av lokalvården på uni-
versitetet. Företaget Tomina ab 
kommer att utföra fönsterputs-
ningen. Universitetets lokaler har 
delats in fyra lokalvårdsområden 
samt ett gemensamt fönsterputs-
område.

Mera utförlig information kom-
mer att skickas till institutioner/
enheter. Vid frågor kontakta Ann-
Marie Larsson, Tekniska byrån, 
tfn 08-16 35 43.

Högskoleverkets nya styrelse
Följande elva ledamöter är utsedda av regeringen att sitta i Högskoleverkets 
(hsv) styrelse från och med den 1 januari 2003 till den 31 december 2005: 

Björn Svedberg (teknologie doktor)  Ordf
Sigbrit Franke (universitetskansler)  hsv
Göran Bexell (rektor)  Lunds universitet
Lars Carlsson (prof i statsvetenskap) Luleå tekniska universitet
Ingrid Dahlberg (landshövding) Dalarna
Ingela Josefsson (prof och prorektor)  Södertörns högskola
Irene Wennemo (utredare) lo
Lotta Vahlne Westerhäll (prof i juridik) Göteborgs universitet; 
David Karlsson (studentrepr)  kth
Sofia Karlsson (studentrepr)  Ordf sfs.
Lars Ekedahl (rektor)  Högskolan i 
 Trollhättan/Uddevalla

Dessutom ingår 
Jean-Pierre Zune (personalföreträdare tco) hsv
Gunilla Jacobsson (personalföreträdare saco) hsv
Lars Petersson (styrelsens sekreterare)
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Bo gratis på Lertorpet
Enkelhet, ganska orörd natur 
och närhet till värmländsk vild-
mark och gammal brukskultur 
– allt detta finns på kursgår-
den Lertorpet. Lertorpet ägs av 
Albert och Maria Bergströms 
stiftelse vars ändamål är att 
främja forskning och utbild-
ning vid Stockholms universitet. 
Kursgården ställs för självkost-
nadspris till förfogande för forsk-
ning och fältarbete för universite-
tets institutioner. Dessutom kan 
en institution vid universitetet få 
förlägga en kurs på Lertorpet 
under högst en vecka utan hyres-
kostnader. För mer information, 
se www.adm.su.se/Lertorpet eller 
kontakta föreståndaren Leif Engh, 
tfn 0590-250 20.

Missa inte Campuskonferensen
Den går av stapeln den 9 april kl. 12–18 i Aula 
Magna. Temat är Arbetsmiljön för anställda och 
studenter vid Stockholms universitetet och under 
dagen ges bland annat tillfälle att diskutera hur 
arbetsmiljö och pedagogik hänger ihop och hur 
kopplingen mellan arbetsorganisation och arbets-
miljö ser ut. Etnologen Jonas Frykman talar på 
ett av de många seminarierna om universitetet 
som kulturmiljö. Dagen avslutas med mingel, 
underhållning och förfriskningar. Samtliga 
medarbetare och studenter är välkomna till 
konferensen!

Anmäl dig senast den 7 april på www.ck.su.se. 
För mer information se hemsidan eller kontakta 
Nina Vettergren, tfn 08-16 36 89, 
e-post nina.vettergren@pb.su.se. 

Lagen om likabehandling av studenter
Den 1 mars 2002 trädde den nya lagen om likabehandling av studenter i kraft. Och nu 
finns en webbplats om lagen och hur den fungerar. Tanken med den nya webbplatsen 
är den ska fungera som ett redskap för studentkårer och studentorganisationer att nå 
ut till studenterna med information om lagen, men också för anställda som vill lära sig 
mer. Medverkande på webbplatsen är representanter från sfs, do, ho, homo och jämo.
Adressen till webbplatsen är http://jmm.sh.se/likabehandling/ 

Dags att söka medel 
till forskning 
Forskare kan söka medel från 
Vetenskapsrådet inom samtliga 
vetenskapsområden för projekt 
inom grundforskning. I april är 
det dags att lämna in ansökningar. 
Det är de bästa projekten med den 
högsta vetenskapliga kvaliteten 
som kommer att få stöd.

För forskning inom humaniora 
och genusvetenskap är sista ansök-
ningsdag den 11 april, och övriga 
den 25 april. Det sista gäller bland 
annat medicin, naturvetenskap 
och teknikvetenskap, samt utbild-
ningsvetenskap.

Blanketter, information och 
nyheter i årets stora ansöknings-
omgång finns på Vetenskapsrådets 
webbplats, www.vr.se 

WEBBTIPS



Glädjande nog kan universitetet 
även i år visa upp ett balanse-

rat resultat, ett överskott på cirka 2,5 
miljoner kronor. Den totala omsätt-
ningen var cirka 2,6 miljarder kronor. 
Jag tror att vårt decentraliserade system 
bidragit till att skapa en medvetenhet 
om betydelsen av en balanserad eko-
nomi. Man bör aldrig tappa ur sikte 
de obehagliga konsekvenser i form av 
neddragningar, avskedanden med mera 
som blir följden för ett universitet med 
stora underskott. En balanserad eko-
nomi bör även i fortsättningen vara ett 
övergripande mål för universitetet. 

Söktrycket har ökat. Antalet 
förstahandssökande har ökat 

starkt, med 14 procent från 32 900 
ht 2001 till 37 500 ht 2002. Det 
viktigaste skälet är nog en försämrad 
arbetsmarknad för nyutexaminerade 
akademiker. Man kan ju alltid hoppas 
att våra rekryteringsfrämjande åtgär-
der bidragit, åtminstone när det gäller 
naturvetenskapliga program där stora 
ansträngningar har gjorts. Man kan 
fråga sig om det numera inte finns ett 
minst lika stort behov av olika åtgärder 
för att stödja våra examinerade stu-
denters utträde på arbetsmarknaden. 
Vi har redan en betydande verksamhet 
på detta område, till exempel genom 
vårt Career Center. Våra nya kombina-
tionsutbildningar med Lärarhögskolan 

är också ett sätt att vidga studenternas 
arbetsmarknad. Som det är nu tror jag 
att frågan om studenternas ”anställ-
ningsbarhet” (eng employability) måste 
ägnas mer uppmärksamhet. En fram-
gångsrik verksamhet här verkar säkerli-
gen också rekryteringsbefrämjande.

Synnerligen glädjande är det 
att universitetet klarat sitt åta-

gande beträffande helårsstudenter och 
helårsprestationer. Totalt har antalet 
helårsprestationer ökat från 15 659 
år 2001 till 16 676 år 2002. Tre av 
våra fakulteter har överträffat sitt åta-
gande. Naturvetenskapliga fakulteten 
har sånär som på 52 helårsprestationer 
också klarat sitt åtagande.

Antalet studerande på c- och d-
nivå har ökat, i vissa fall till och 

med starkt. Vid Samhällsvetenskapliga 
fakulteten studerar nu 15,8 procent 
på c-nivå (11,7 procent år 2001), vid 
Naturvetenskapliga fakulteten 13,2 
procent på d-nivå (8,9 procent år 
2001). Studerande på dessa nivåer är 
visserligen mer kostnadskrävande än 
studerande på a-nivå, men med tanke 
på studenternas behov av en kvalifi-
cerad examen och vår stora kapacitet 
när det gäller att ge mer kvalificerad 
undervisning är det en glädjande 
utveckling.

Andelen studerande på kvälls-
kurser har ökat markant. 

Kvällskurser ger möjlighet för äldre, 
förvärvsarbetande studerande att bevista 
undervisningen. Problemet är att få de 
studerande att tentera. Kanske kan nya 
examinationsformer vara en lösning.

Glädjande nog har såväl antalet 
magisterexamina som antalet 

kandidatexamina ökat under 2002. 
Antalet magisterexamina var i år 1147
(1075 år 2001) och antalet kandidatexamina 
1217 (1132 år 2001). Det innebär att uni-
versitetet kommer att nå statsmakternas 
mål beträffande magisterexamina för år 
2001–2004. Helt oberoende av statsmak-
ternas mål bör universitetet med sina kvali-
ficerade lärare av hänsyn till de studerande 
försöka åstadkomma så många så många 
magisterexamina som möjligt.

När det gäller studentutbytet på 
våra utbytesprogram är diskre-

pansen mellan inresande och utresande 
större än någonsin. De utresande år 
2002 är lika få som 2001. Det är endast 
de utresande på de icke-europeiska 
utbytesprogrammen som ökat, vilket 
kan sammanhänga med att universitetet 
ingått avtal med ytterligare ett antal att-
raktiva utländska universitet. Däremot 
har antalet inresande ökat igen, trots den 
besvärande bostadssituationen. 

I tio punkter sammanfattar rektor Gustaf Lindencrona år 2002 som 
ett år med fl era glädjande resultat, som ett balanserat resultat, ökat 
söktryck och fler magisterexamina, men också en del orosmoln, 
som minskad nyantagning till forskarutbildningen och den ökade 
sjukfrånvaron hos framför allt kvinnliga doktorander. De tio punk-
terna (som här återges något förkortat) låg till underlag för den 
diskussion som fördes vid universitetsstyrelsens sammanträde den 
19 februari om det gångna året och årsredovisningen för år 2002.

ektor summerar året som gåttR FOTO: PER BERGSTRÖM
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Antalet doktorsexamina är i 
stort sett oförändrat i förhål-

lande till föregående år med en viss 
minskning vid Samhällsvetenskaplig 
fakulteten där ökningen förra året 
var mycket stor. Mer problematiskt 
är att nyantagningen minskat vid 
samtliga fakulteter. Denna minsk-
ning beror sannolikt huvudsakligen 
på att aktiekursernas dramatiska fall 
har minskat möjligheten att ge stipen-
dier. Däremot har universitetet inga 
problem med handledarkapaciteten 
tack vare vårt stora antal professorer 
och docenter. I budgetunderlaget har 
universitetet fäst uppmärksamheten på 
de ekonomiska problemen och framhål-
lit behovet av fler doktorandtjänster. 
Vid Naturvetenskaplig fakultet kan 
statsmakternas mål inte ens teoretiskt 
nås med nuvarande antagning.

Även de antagna doktorandernas 
situation är problematisk. Fil. dr Olof 
Bäckmans studie av sjukfrånvaron på 
universitetet visar på ett mycket tyd-
ligt sätt den kraftiga ökningen av sjuk-
skrivningar hos kvinnliga doktorander. 
Universitetet måste försöka utreda 
orsakerna närmare för att komma till-
rätta med detta problem.

Forskningen är det svårt att få 
grepp om med hjälp av några 

indikatorer. Enligt vår statistik har 
antalet publicerade artiklar, både 
peer review-granskade och andra, ökat. 
Det är dock möjligt att det beror på en 
effektivare redovisning. Våra forskare 
har också under året får ett stort antal 
priser och belöningar.

Som framgår av årsredovisningen 
har våra externa anslag ökat. Läget 
är dock inte oproblematiskt. Det 
totala antalet forskare i landet ökar 
och Vetenskapsrådet och de privata 
stiftelserna går alltmer in för att 
minska antalet anslag för att kunna 
ge ordentliga anslag till särskilt fram-
stående forskare. Det gör att det är 
viktigare än någonsin för universitetet 
att ha ett antal av de mest framstående 
forskarna. Samtidigt blir de allt mer 
eftersökta internationellt. De främsta 
amerikanska universiteten är av samma 
skäl beredda att betala löner som lig-
ger långt över vad vi kunnat erbjuda. 
Vi har dock försökt under senare år 
att betala våra allra mest framstående 
forskare mera. Jag ser för närvarande 
inga andra möjligheter än att fortsätta 
på den inslagna vägen och successivt 

höja lönerna för ett fåtal professorer 
med särskild förmåga att dra till sig 
stora externa anslag.

Jag har under senare år varje 
år fått framhålla att univer-

sitetets lärare blir allt äldre och äldre. 
Andelen professorer som fyllt 55 år är 
nu 58 procent (56 procent 2001) och 
andelen lektorer 41 procent (40 procent 
2001). Ett positivt drag är dock att de 
äldre lärarna tycks trivas eftersom hit-
tills väldigt få trots arbetsbelastningen 
utnyttjat den nya möjligheten att gå ned 
till 50 procents arbetstid vid uppnådda 
61 års ålder till priset av en 20-procen-
tig lönereduktion.

Vad beträffar jämställdheten är det 
mest spektakulära den starka ökningen 
av nyantagna kvinnliga forskarstude-
rande, en ökning från 50,4 procent 
år 2001 till 59,3 procent år 2002. 
Andelen kvinnor är nu praktiskt taget 
lika stort bland de nyantagna forskar-
studerandena som bland studenterna 
på grundnivå. Denna förändring kom-
mer säkerligen att i framtiden återverka 
såväl på andelen nya doktorer som på 
andelen universitetslärare. ■

9.8.

10.

SU-NYTT 2/2003 17

Universitetets campus är beläget 
i undersköna nationalstadsparken.

/REKTOR GUSTAF L INDENCRONA
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VISSTE DU ATT...”

”
håkan leifman, 

alkoholforskare vid

 centrum för socialvetenskaplig 

alkohol- och drogforskning,

 i  aftonbladet den 1 mars 2003

… är det så att folkhälsan alltid 

kommer att komma  på undan-

tag när mäktiga ekonomiska 

intressen står på spel? 

… under år 2002 antogs 322 studenter till forskarutbildning, 
antalet helårsstudenter uppgick till 22 609, en tredjedel av 
universitetets anstä llda utgjordes av teknisk och administrativ 
personal samt bibliotekspersonal, universitetet deltog som 
koordinator i 17 Expressions of Interest inför EU:s sj ä tte ram-
program och det ekonomiska resultatet blev ett överskott på
2,5 miljoner kronor vilket ä r 0,1 procent av omsä ttningen.

Mer information om år 2002 finns i universitetets årsredovis -
ning på www.planering.su.se. 

– Vi erbjuder en ny mall och ett nytt uppföljningsverktyg, 
berättar Anderz Petersson, Ekonomiavdelningen. Han är 
projektledare för arbetet med att ta fram ett nytt ekono-
miskt uppföljningsverktyg (ekupp) i en programvara som 
heter Oracle Reports.

– Det har funnits en efterfrågan efter tydlighet och inte-
grerade rapporter. Tanken är att det ska räcka att gå in i en 
enda rapport för att få fram all information. Det ska gå att 
klicka sig upp och ner i de olika skikten, från institutionsnivå 
ner till verifikationsnivå.

Förarbetet har bestått i att universitetets controllers på 
fakultetskanslierna har haft diskussioner med sina respek-
tive nätverk, gjort studiebesök på andra universitet och där-
efter varit referensgrupp under projektets gång.

– De har frågat universitetets ekonomihandläggare vad de vill 
ha och tagit fram en önskemall som vi arbetar efter. Det är svårt 
att träffa 100 procent rätt men vi hoppas att det vi fått fram ska 
räcka för att verktyget ska användas, säger Anderz Petersson. 

Data kommer varje dag att föras över från Raindance till 
Oracles databas. Det nuvarande systemet Raindance kom-
mer att finnas kvar. 

– Det kommer alltså fortfarande gå att använda rapporter 
i Raindance om man så vill. Dock har vi av utrymmesskäl 
behövt ta bort alla data från 1993– 1996 ur Raindance och 
de finns nu enbart i Oracle.

Parallellt med Oracle pågår också framtagandet med ett 
budgetverktyg eftersom det i Raindance är begränsat.

– Idag använder institutioner och enheter egna system 
för budget och uppföljning eftersom Raindance upplevs 
som krångligt och begränsat. Ambitionen är att vi ska 
kunna arbeta mer enhetligt på universitetet, säger Anderz 
Petersson.

Systemet kommer först att testas av ett antal institu-
tioner innan det ska börja användas i slutet av år 2003. 
Ekonomiavdelningen kommer att anordna utbildning i det 
nya systemet inför lanseringen. ■

TEXT: MARIA SANDQVIST FOTO: ORASIS FOTO

Med det nya systemet kommer ekonomihanteringen att bli mycket enklare.

Nytt orakel i ekonomi
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Vart tredje år ska de tre forskningsråden
besättas, och 2003 är det dags igen. 
I april ska Sveriges universitets forskare 
välja de elektorer som i sin tur ska utse 
rådsrepresentanter.

De tre råden som alla fördelar en 
stor mängd forskningsmedel är 
Vetenskapsrådet, fas (Forskningsrådet 
för arbetsliv och socialvetenskap) och 
formas (Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyg-
gande). Representanter ska också väl-
jas till Vetenskapsrådets tre ämnesråd – 
humaniora/samhällsvetenskap, medicin 
och naturvetenskap/teknikvetenskap.

– Dessa råd ska vara forskarstyrda 
och det är forskare som har majoriteten i 
dem. Därför är det viktigt att forskarna 

visar intresse för valet genom att delta, 
säger förvaltningschef Leif Lindfors.

Stockholms universitet ansvarar för 
valförfarandet i hela Stockholms val-
krets. Ordförande i den valberedning 
som har inrättats är dekanus Eskil 
Wadensjö vid Samhällsvetenskapliga 
fakulteten. 

Marianne Westman vid Lednings-
kansliet berättar om gången i valet:

– Efter att valberedningens förslag 
anslås den 2 april börjar den fria nomi-
neringstiden. Den varar till den 10 april 
och först därefter poströstas det fram 
till den 23 april. 

Den förordning som reglerar valet 
säger dessutom att ersättare till elek-
torerna ska utses separat i ett andra 
val. Detta kommer att ske i maj enligt 

samma modell som elektorsvalet.
– Det är visserligen omständligt, 

säger rektor Gustaf Lindencrona. Men 
ett lågt valdeltagande kan tas som ett 
tecken på att det inte är så viktigt med 
inflytande på de här områdena. Det är 
meningen att råden ska företräda forsk-
ningen, och ur universitetets synvinkel 
är det naturligtvis bäst om många av 
våra egna forskare kan bli invalda. 

Röstberättigade och nominerings-
bara är enligt förordningen i huvudsak 
professorer och andra lärare. ■

Närmare information och anvisningar 
fi nns på www.su.se/elektorsval. Det 
går också bra att kontakta Marianne 
Westman på tfn: 08-16 22 76 eller 
e-post: marianne.westman@adm.su.se

TEXT: ANNE BACHMANNValår för forskningsråden

Högskoleföreningen i Stockholm är uni-
versitets urförening. Stadgarna antogs i 
oktober 1869, och sedan dess har fören-
ingen varit verksam. Den första uppgiften 
var att verka för att Stockholm skulle få en 
högskola. 1878 kunde Stockholms hög-
skola så hålla sina första allmänna före-
läsningar. Tanken var att när högskolan
väl kommit till och dess framtid var tryg-
gad skulle föreningen kunna upplösas.

År 1904 fick högskolan sin första exa-
mensrätt, och sedan 1949 har staten varit 
huvudansvarig för finanserna. För säker-
hets skull finns Högskoleföreningen 
ännu kvar. Dess  syfte är fortfarande 
att verka för Stockholms universitets 
ekonomiska förkovran.

– Dagens Högskoleförening är till för 
alla som är intresserade av universite-
tets samlade verksamhet, säger rektor 
Gustav Lindencrona, föreningens ord-
förande. Vår uppgift är både att  hålla 
traditionen levande och följa med i vad 
som händer.

Högskoleföreningen var med och 
startade Forskardagarna 1999, för att 
föra ut aktuell forskning till en bredare 
allmänhet. Varje år delar man ut ett 
pris på 20 000 kronor till den bästa 
avhandlingen vid respektive fakultet. 
Pristagarna har en egen programpunkt 
på Forskardagarna. Sedan något år har 
föreningen också en underavdelning, 
sus Alumni, för före detta kåraktiva.

– De senaste åren har vi försökt 
utvidga vår verksamhet, berättar för-
eningens sekreterare Kersti Bergman 
Ingvarsson. Vi har ungefär 450 medlem-
mar, som varje år inbjuds till de öppna 
föreläsningarna och Forskardagarna. 
Vi ordnar vårmiddag och årsmöte med 
middag på hösten.

Under året hoppas Högskoleföreningen 
komma igång med den egna hemsidan. 
En informationsbroschyr ska också 
enligt planerna tas fram. Högt på öns-
kelistan står också att skriva föreningens 
historia, och man hoppas att någon fors-
kare ska nappa på projektet. 

Högskoleföreningen förankrar oss i historien TEXT: MARIA IBSÉN FOTO: ORASIS FOTO/GA
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– På sommaren kan jag längta in hit, 
säger Malin Stenberg och jagar ett 
gåsdun som fallit ur de rejäla labo-
ratoriekläderna. Det är minus 10 
grader i slussen och 22 minusgra-
der inne i själva islaboratoriet på 
Institutionen för naturgeografi och 
kvartärgeologi.

Malin Stenberg jobbar numer som 
informatör på Naturvetenskapliga 
fakultetskansliet, men hon har 
doktorerat på snökemi och har 
tillbringat mycket tid i islabo-
ratoriet.

Iförda dunstoppade kläder 
och med tre lager fingervan-
tar täckta av plasthandskar 
arbetar glaciologerna med 
att locka fram svar ur is som 
hämtats från Antarktis, 
Grönland och den svenska 
fjällvärlden.

Borrkärnorna består 
inte bara av klar och hård 
is, utan kan se ut som 
skare och kallas då för 
firn. De översta met-
rarna av borrkärnorna 
består av snö.

Skräcken är lång-
variga strömavbrott, 
och islaboratoriet är 
försett med larm 
och dygnetrunt-
bevakas. Isolerade 
lådor speciellt fram-
tagna för att ha med 

på expeditioner klarar att hålla tempe-
raturen i minst 24 timmar.

I laboratoriets sågrum kapas borr-
kärnorna i lagom bitar, som sedan delas 
upp efter ett noga utprovat mönster, och 
varje del av borrkärnan har sin funk-
tion. Hjärtat är en kub på 25 gånger 
25 millimeter som ytterligare karvas 
ren för att få fram en mittbit som inte 
påverkats av främmande ämnen efter 
det att borrprovet togs. 

Forskarna undersöker förekomsten 
av olika kemiska ämnen som kan 
berätta om klimat och miljö flera 
hundra tusen år tillbaks i tiden, till 
exempel stormperioder och El Niños 
periodicitet. Isen dateras med hjälp 
av syreisotopanalyser. Andra sätt att 
datera är att analysera spår efter vul-
kanutbrott, stora bränder och kärnva-
penprovsprängningar. En del av borr-
kärnan lagras för framtida bruk.

Laboratoriets besökarsouvenir är 
bitar av is som är minst 40 000 år 
gammal, och som plockats i ett isfall 
på Antarktis.

– Den är lika ren som destillerat vat-
ten, och därför till och med svår att 
analysera, säger Malin Stenberg och 
håller upp en klart gnistrande isbit som 
är full av bubblor med uråldrig luft. 

Sverige har två fältstationer på 
Antarktis, och de ligger rakt söderut – i 
samma tidszon som Sverige. Även mitt i 
vintern kan Malin Stenberg känna läng-
tan till Antarktis isvidder där hon varit 
och forskat i flera tremånadersperioder.

– Det är så 
coolt. Livet där 
nere är väldigt annor-
lunda, inte styrt av alma-
nacka och klocka utan det är 
naturen som bestämmer. Det gäller att 
hitta en bra lägerplats och bra borrstäl-
len. Det är midnattssol från november 
till mars så man kan jobba jämt, berät-
tar Malin Stenberg som inte försakar 
Stockholms vinter-isar utan åker lång-
färdsskridskor nästan varje helg.

– Jag känner mig trygg med min 
iskunskap. ■

Varma känslor för köld
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