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Claes Sandgren
DEKANUS VID JURIDISKA FAKULTETEN

Rubrikens fråga har – något missvisande –
besvarats ja i nyhetsrapporteringen på sistone.
Underlaget för påståendena är en studie som
Högskoleverket (HSV) gjort, den s k Student-
spegeln 2002.

I denna redovisar HSV hur studenterna
uppfattar kvaliteten på sina studier. Särskilt
uppmärksammas i vilken utsträckning som
utbildningen främjar lärande och personlig
utveckling. Och det skall då först sägas att
studenterna sammantaget har en mycket positiv
inställning till sin utbildning och sitt universitet.

Men går vi över till uppgifterna om den tid
som de heltidsstuderande lägger ned på sina
studier så finner vi att 32 procent av dem upp-
fattar studierna som mindre än heltidssyssel-
sättning. Det varierar naturligtvis mellan
utbildningsområdena. Läkar- och civilingenjörs-
utbildningarna kräver mest tid medan huma-
niora, teologi och ”andra utbildningar”
ligger i andra änden.  Det är de utbildningar
som har mest resurser per student och därför
mest undervisning – medicin, naturvetenskap,
teknik m fl – som kräver mest tid av studenterna.

Samhällsvetenskap och juridik, som kräver
bara något mer tid än humaniora och teologi,
utmärks enligt studien av att ”kurskraven är för
låga”. För min egen del är jag något undrande
över det påståendet eftersom juriststudenterna
med emfas hävdar att de pressas mycket hårt
av den s.k. betygshetsen och därför måste
plugga i helg och söcken. Här är det alltså
något som inte stämmer.

Man kan fråga sig är vad som är en optimal
tidsåtgång för studierna. Heltid är möjligen litet
för mycket. Arbete i kåren, föreningar och
universitetsorgan är nyttiga aktiviteter och
självfallet är också en viss praktik redan under
studietiden värdefull. Lite ”sidostudier” i en
grannfakultet skadar inte heller.

Det visar sig också i studien att studenterna i
hög grad ägnar sig åt aktiviteter av detta slag.
Det är bra och jävar påståendet att de går omkring
sysslolösa.  Det hindrar inte att en ökad dos av
undervisning vore hälsosam inom hum-jur-
sam-området liksom mer laborativa inslag i
undervisningen. Det kräver dock mer resurser.
Ett steg i den riktningen håller också på att tas.

Nyligen har nämligen dekanerna vid univer-
sitetet lagt fram ett förslag till styrelsen om en
viss omfördelning av universitetets resurser för
grundutbildning från naturvetenskap till sam
och jur. Hittills har den naturvetenskapliga
fakulteten fått mer resurser än dess (i sig höga)
ersättning (från statsmakterna) motiverar.
Denna omvända Robin-Hood-princip modifie-
ras nu i det förslag som underställs styrelsen.

Det är ingen budgetär revolution men om-
fördelningen i förening med statsmakternas
tillskott om 7 procent över två år till hum-jur-
sam-området lindrar dock de påfrestningar
som området utsatts för under en följd av år.
Vi kan alltså rimligen räkna med en något
ökad undervisningstäthet – och därmed också
en högre sysselsättningsgrad – för studenterna
inom detta område. �

Är studenterna arbetsskygga?

Tre studentlag och två personallag från univer-
sitetet deltog i årets upplaga av Akademiska
rodden som gick av stapeln på Brunnsviken den
7 september. Solen sken, vattnet var varmt och
stämningen god. Resultatet? Idrottshögskolan
knep förstaplatserna i både personal- och

studenttävlingarna. Bästa universitetslag var
personallaget under Johan Cederströms ledning
som hamnade på en sjundeplats. Laget bestod av
Gunnar Svensson, Kristina Lund, Mirva Heinonen
och Thomas Hirsch. Läs mer om rodden på
www.akademiskahus.se
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Fler personer än någonsin har antagits
till Stockholms universitet. I augusti
fick 23 300 personer som sökt kurser
och linjer via universitetets lokala antag-
ning ett positivt besked. Det är två
tredjedelar av de som sökt och 1 600
fler än förra hösten.

Antal ansökningar har ökat med 12
procent jämfört med för ett år sedan
och det medför att antagningspoängen
har gått upp.

– Samtidigt som vi har kunnat anta
fler, har det blivit svårare att komma
in på de mest populära utbildning-
arna, säger avdelningsdirektör Ingrid
Sundberg vid Studentbyrån.

Till 20 av universitetets cirka 80
grundkurser behövs det mer än 18

poäng för att komma in. Exempel är
grundkurserna i psykologi, medie-
och kommunikationsvetenskap, stats-
vetenskap, nationalekonomi och före-
tagsekonomi. Även några språk finns
med i toppen – kinesiska, japanska
och ryska för nybörjare. På de mest
populära utbildningarna ekonomlinjen,
juristlinjen och psykologlinjen har det
krävts 18,68, 18,52 respektive 19,56
poäng från gymnasiet för att bli antagen.

200 antagna ti l l  ny lärarutbildning
Till hösten startar flera nya linjer
vid Stockholms universitet. Till en ny
variant av lärarutbildningen har 200
personer antagits. Den leder till både
lärarexamen och magisterexamen och

har inriktningar för de flesta skolämnen
som finns på gymnasiet. Stockholms
universitet samverkar med Lärarhög-
skolan när det gäller pedagogik och
verksamhetsförlagd utbildning.

– Det är vår förhoppning att Stock-
holms universitet på det här sättet
kan bidra till att fler lärare utbildas.
Kanske kan vi också locka studenter
som börjat läsa fristående kurser att
komplettera så att de får lärarbehö-
righet, säger Ingrid Sundberg.

Andra nyheter är bland annat
Nordiska detaljhandelslinjen, Linjen
för IT och kommunikationsvetenskap
och på naturvetarsidan Läkemedels-
kemilinjen och Miljökemilinjen. �

12 procent fler sökande och 1 600 fler antagna till Stockholms universitet
TEXT: MARIA SANDQVIST, FOTO: ORASIS FOTO/GA

I högskolelagen står det att högre utbild-
ning ska bidra till personlig utveckling,
samhällsengagemang och förståelse
för andra grupper i samhället. Majori-
teten av Sveriges studenter anser dock
inte att deras utbildning lever upp till
dessa mål. Ändå är de på det hela taget
mycket nöjda. Det visar Högskole-
verkets undersökning Studentspegeln
som 15 500 studenter deltagit i.

I undersökningen diskuteras frågor
kopplade till målen i högskolelagen
och det talas om bildning och utbildning.

– Frågan är vilken innebörd man i
undersökningen lagt i begreppet bild-
ning. Det är ett mångfacetterat begrepp,
det kan vara personlig utveckling,
medborglig fostran eller att ha ett kritiskt
perspektiv på samhället, säger Göran
Bergström, studierektor vid Statsve-
tenskapliga institutionen.

Göran Bergström frågar också om
inte målen måste diskuteras i förhål-

lande till den samhälleliga utvecklingen.
– Det är knepigt att diskutera ut-

bildningspolitiska mål för isolerat, de
bör sättas i en kontext. Till exempel har
det blivit en kraftig kommersialisering
och nyttifiering i synen på utbildning i
Europa. Det är viktigt att framhålla
den motsättning som finns mellan den
faktiska utvecklingen och synen på
utbildning som idag vinner insteg och
de bildningsorienterade ambitionerna.

Knappt en tredjedel av studenterna
ägnar sina heltidsstudier mer än 30
timmar i veckan. Resultaten varierar
dock för olika utbildningar och på
vissa anses tempot istället för högt.

– Utbildning konkurrerar idag med
andra saker i studenternas liv. Frågan
är om vi verkligen ska anpassa oss efter
det eller om vi ska arbeta för att unga
ska värdera utbildning högre. Men
det är framför allt en samhällsfråga.

Stockholms universitet hamnar lågt

när det gäller utrymmet för kommuni-
kation mellan lärare och studenter
men även studenter emellan.

– Det finns givetvis en del strukturella
förklaringar på denna punkt men jag
tycker ändå att detta borde vara en
högprioriterad fråga. Vi bör fundera
över vad våra institutioner kan göra
för att ha mer tid för studenterna samt
att hitta gemensamma fora för ökad
kontakt. Vår institution anordnar till
exempel en temadag som avslutning
för varje grundkurs.

Studentspegeln är en användbar un-
dersökning menar Göran Bergström.

– Den är ett bra och intressant under-
lag för diskussion för oss inom hög-
skolan. �

Studentspegeln finns på Högskole-
verkets hemsida, www.hsv.se. Läs
även Claes Sandgrens text om
Studentspegeln på sidan 2.

Reflektion av Studentspegeln

3

TEXT: MARIA SANDQVIST
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SU-forskare: ”Mer frihet än tidigare”
– Vi har fått större frihet att själva fördela
pengar inom nätverket och vi behöver
inte ha en fastlagd tidplan för mer än
arton månader framåt, säger Pär
Nordlund, professor i biokemi, som
deltar i EU:s SPINE-projekt, där man
kartlägger proteiner i syfte att förstå
de mänskliga generna.

Projektet har varit en pilotverksamhet,
där man under de sista åren av det femte
ramprogrammet prövat att bedriva
forskning i större nätverk än tidigare.
SPINE:s totalbudget har varit 45
miljoner kronor per år och runtom i
Europa finns elva forskningsnoder.
Liknande megaprojekt med hög forsk-
ningsambition kommer att vara en
dominerande anslagsform i det sjätte
ramprogrammet, så kallade Integrated
projects.

Pär Nordlund har också tidigare
deltagit i EU-projekt. Visst är det en
hel del jobb med en ansökan, medger
han, och ibland har vissa aktiviteter i
nätverken kanske mest funnits på
pappret, men Pär Nordlund har ändå
övervägande positiva erfarenheter av
EU-finansiering. Och till det nya ram-
programmet har handläggningen blivit
snabbare och utvärderingen bättre,
anser han.

– Utvärderingen av Integrated projects
närmar sig den kvalitet vi är vana att
se från ett svenskt forskningsråd där
forskningens strategiska betydelse och
forskarens tidigare resultat bedöms.
Ledande specialister inom olika områden
har bjudits in och även icke-europeiska
forskare kan ingå i utvärderingspro-
cessen. Kommissionen vill att Integrated
projects ska bli den europeiska forsk-
ningens flaggskepp, säger Pär Nord-
lund.

Idé men inget nätverk? Ta chansen i höst!
Forskare med en bra idé, men utan
finansiering och partners, har i höst
möjlighet att hänga på ett befintligt
nätverk.

Kommissionen har inför det nya ram-
programmet låtit vetenskapssamhället
påverka vilka ämnesområden som
bör prioriteras. Under våren kunde
därför forskare presentera kortfattade
forskningsprojekt till kommissionen,
så kallade Expression of Interest, för
de två dominerande anslagsformerna,
Integrated projects och Networks of
Excellence (se nedan). Av de 11 500
intresseanmälningar som hade in-
kommit i juni, varav ett trettiotal där
Stockholms universitet deltar, har ett
fåtal valts ut som grund för den första
utlysningen. Under september eller
oktober kommer dessa att publiceras
på EU:s hemsida Cordis.

– Den som vill delta i utlysningen
kan kontakta koordinatorn för det
nätverk som verkar intressant. På
hemsidan kan man också själv söka
partners, berättar universitets EU-
forskningshandläggare Ulla Jungmarker
vid Enheten för kommunikation och
samverkan.

De första utlysningarna i det sjätte
ramprogrammet kommer preliminärt
att ske i november 2002, med deadline
i februari 2003. �

EU:s sjätte ram: Större och mer forskarstyrt
TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM, FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Från årsskiftet drar EU:s nya ramprogram igång, det sjätte sedan starten
1984. Många projekt kommer att drivas i större nätverk och få ännu mer
pengar än tidigare, men också ges friare tyglar.

Olika anslagsformer
Två nya anslagsformer för stora pro-
jekt dominerar, Integrated projects
och Networks of Excellence, men
även mindre projekt finns kvar. Några
exempel på anslagsformer:
• Integrated projects – NYTT

Spetsforskning. EU/egen finansiering:
50/50.

• Networks of excellence – NYTT
Ska samla forskningsresurser och
skapa underlag för fortsatt samarbete.
Ej fokus på forskningen. EU bidrar
med en summa pengar beroende på
graden av integrering och antal
forskare.

• Riktade forsknings- och innovations-
projekt – GAMMALT
Traditionella EU-projekt. EU/egen
finansiering: 50/50.

• Utveckla forskares resurser och rörlig-
het – GAMMALT

• Artikel 169 – NYTT
Kan sökas i samverkan med nationella
forskningsprogram.
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Hit går pengarna
Total budget i EU:s sjätte ramprogram,
2002–2006, är 17,5 miljarder euro (ca
3,9 procent av EU:s totala budget).
Ungefär 12 miljarder fördelas mellan
sju prioriterade temaområden, där fokus
ligger på naturvetenskap och teknik.
• Informationssamhällets teknik

3,6 mdr
• Genforskning och bioteknik 2,2 mdr
• Hållbar utveckling, globala föränd-

ringar och ekosystem 2,12 mdr
• Nanoteknik, materialutveckling och

nya tillverkningsmetoder 1,3 mdr
• Livsmedelssäkerhet och livsmedels-

kvalitet 1,075 mdr
• Flyg- och rymdteknik 0,685 mdr
• Medborgare och styrelseformer i ett

kunskapssamhälle 0,225 mdr
Förutom dessa sju prioriterade teman,
finns ett tiotal andra områden. Några
exempel:
• 1 630 miljoner euro satsas för att

utveckla de europeiska forskarna,
bland annat genom ökade möjligheter
till internationella utbyten. Namnet
Marie Curie kommer att vara känne-
tecknande för samtliga åtgärder
inom området.

• 300 miljoner euro går till att utveckla
innovations- och forskningspolitiken
inom EU.

• 60 miljoner euro ska öka dialogen
mellan vetenskap och omgivande
samhälle, med särskilda satsningar på
etik, kvinnliga forskare och ungdomar.

• Dessutom går 570 miljoner euro till
framtida behov, en så kallad ”black
box”. Ingen vet idag riktigt vad
området kommer att innehålla. Det
ska vara flexibelt och svara mot
kommande vetenskapliga, tekniska
och politiska behov.

Sök information själv
• Stockholms universitet

Av Ulla Jungmarker, Enheten för
kommunikation och samverkan, kan
du få allmän information och även
hjälp med att skriva en ansökan, hitta
partners.

• Svenska EU/FoU-rådet
(www.eufou.se) Information och
handläggare för varje område.

• EU/Cordis (www.cordis.lu/fp6)
Samlad information. Hjälp att hitta
partners, läsa utlysningar, help-
desk m m.

Universitetet vill öka andelen externa
forskningsmedel. Hur det ska gå till
och vilket centralt stöd som efterfrågas
diskuterades under vårens prefekt-
träffar.

Mycket handlar om att förändra
attityder till att söka medel. Där spelar
prefekten tillsammans med professorer
och andra äldre forskare en avgörande
roll som inspiratörer för att uppmuntra
de yngre att söka pengar. Förbättrad
information och möjlighet att få under-
visningsfri tid för att sammanställa
ansökan var ett par av många andra
förslag som nämndes.

– Vill man förändra attityder så
görs naturligtvis det stora jobbet på
institutionerna. När det gäller att för-
bättra informationen om tillgängliga
medel finns däremot en önskan om att
vi centralt skapar ett smidigt system
som gör det möjligt för forskarna att
prenumerera på den information de vill
ha, säger informationschef Anette

Norberg. Studentbyrån har idag en
databas med uppgifter om anslag och
stipendier. Vi räknar med att den ska
kunna utgöra en grund för en sådan
tjänst som vi hoppas kunna vara i drift
i början av nästa år.

Prefekterna var också eniga om att
det stöd i form av rådgivning och infor-
mation som finns idag för den som söker
EU-medel är bra och måste finnas kvar.

– Vi behöver ta reda på om resurserna
är anpassade till behovet. Trots att
tjänsten som EU-handläggare funnits i
många år verkar det som om det ändå
finns en viss osäkerhet på institutionerna
om att det finns hjälp att få. Sjätte ram-
programmet kommer dessutom att
ställa nya krav på kvalificerad admi-
nistrativ och juridisk kompetens som
vi inte kan svara upp mot idag. Skulle
det visa sig att hjälpbehovet ökar
markant, får universitetet ta ställning
till om man bör utöka de resurserna. �

Läs mer i utredningen ”Förslag till
åtgärder för att öka de externa forsk-
ningsintäkterna”, finns som pdf på
www.su.se/forandring/genomlysning

Stöd att söka
TEXT: MARIA SANDQVIST



6 SU-NYTT 5/2002

Medeltiden då och nu

medeltidsstudier är viktiga  för att förstå dagens
samhälle eftersom det är den period då det moderna Europa
skapas.

– På så sätt har medeltidstemat en potential och det är
naturligtvis ingen tillfällighet att Karl den store, som kring
sekelskiftet 800 grundade det tysk-romerska riket, blivit
en betydelsefull symbol inom EU, säger professor Göran
Dahlbäck, föreståndare för Medeltidsseminariet och prefekt
vid Historiska institutionen och fortsätter:

– Det är också intressant att konstatera vilken roll den
heliga Birgitta, ett av EU:s skyddshelgon, spelar inför
700-årsjubileet av hennes födelse 2003. Det kommer
bland annat att anordnas en rad symposier.

Varför är intresset för medeltiden så stort idag?
– Det är den tidigaste historiska epok som nutidsmän-

niskan har förmåga att identifiera sig med. Medeltiden är
tillräckligt lik vårt samhälle men samtidigt tillräckligt
långt bort för att man ska kunna låta fantasin spela, säger
Göran Dahlbäck och fortsätter:

– Den krympande världen har stimulerat historieintresset
eftersom vi kommer mer i kontakt med andra kulturer och
andra historieuppfattningar. Människor i näringslivet
har insett att det är viktigt med kunskaper om den egna
kulturen när de möter människor från andra länder som
har bättre kunskap om det förflutna. Det är som gröna
vågen men på ett annat plan. Tidigare handlade det om
att hitta rötter i bondesamhället. Nu kommer det att

handla om att hitta rötter i svensk historia för att kunna
jämföra med andra länders historia.

Rättskipning, mynt och lågadel
Medeltidsseminariet är en tvärvetenskaplig organisation
som tillkom 1984 för att föra samman forskare och dok-
torander från olika ämnen som sysslar med medeltids-
forskning. Här möts ett brett spektrum av ämnen: kultur-
geografi, historia, arkeologi, numismatik, lingvistik,
nordiska språk, klassiska språk, kvartärgeologi och
konstvetenskap. Man håller gemensamma seminarier
fyra–fem gånger per termin, där forskare presenterar sina
resultat. Seminariet anordnar även gemensamma doktorand-
kurser, exkursioner och symposier. Exempel på medel-
tidsforskning som bedrivs vid universitetet är medeltida
rättskipning, järnhantering, frön och matrester i utgrävnings-
material, myntningen på Gotland under medeltiden och
lågadelns framväxt i Sverige.

– När vi började var bebyggelsehistoria det forskningsfält
som var i centrum. Det fanns ett starkt samarbete mellan
kulturgeografer, historiker och arkeologer. Forskningen
handlade om materiella förutsättningarna för samhällslivet,
säger Göran Dahlbäck och fortsätter:

– På senare år har det skett en förskjutning på samma
sätt som i andra ämnen. Kulturteoretiska frågor har
hamnat i centrum och idag ligger tonvikten på andlig och
politisk kultur. Det materiella kommer i bakgrunden. Jag

Medeltiden är en period som fascinerar många människor idag. Medeltida personer är symboler inom EU, Medeltids-
veckan på Gotland får fler besökare för varje år och Jan Guillous böcker om riddar Arn har sålts i över en miljon
exemplar. Vad beror intresset på? Vid Stockholms universitet bedrivs en hel del forskning som berör såväl medeltiden
som nutidsmänniskans förhållande till epoken.

TEXT: CALLE ARVIDSON
FOTO: LOTTEN GUSTAFSSON OCH JONAS ENGMAN

Ur avhandlingen ”Den förtrollade zonen. Lekar med tid, rum
och identitet under Medeltidsveckan på Gotland” (Nya Doxa).



SU-NYTT 5/2002 7

tror att den inriktningen kommer att bestå ett antal år
framåt men skulle gärna se att man fick en ökad koppling
mellan vardagslivet och den andliga kulturen – mer total-
historia där man utnyttjar de tvärvetenskapliga möjlig-
heterna på ett annat sätt.

Tvärvetenskaplig träffpunkt
Medeltidsseminariet har betytt mycket för att upprätt-
hålla intresset för medeltidsforskningen menar Göran
Dahlbäck.

– Även om seminariet aldrig har kommit att omvandlas
till ett centrum för medeltidsstudier på samma sätt som
skett på många håll utomlands har det kunnat spela en
betydande roll som mötesplats för universitetets medel-
tidsforskare och medeltidsintresserade vid Stockholms
museer och arkiv. Det har blivit en tvärvetenskaplig träff-
punkt som lett till stimulerande idéutbyte.

Och samarbete behövs, för de höga kraven på förkun-
skaper gör det svårt att locka unga studenter att välja
medeltidsämnen – latinkunskaper är en nödvändighet
och att lära sig läsa handskrift är idag nästan en omöjlighet
inom ramen för de 10 veckor som man har till förfogande
för att skriva en C- eller D-uppsats. För att stimulera de
studenter som väljer ett medeltidsämne anordnar semina-
riet varje höst en exkursion för doktorander och C- och
D-studerande.

Vad tycker då en historieprofessor om Jan Guillous
böcker om medeltidsriddaren Arn?

– De är ganska bra som historiska romaner betraktade.
De ger en tidsbild som inte är allt för galen samtidigt som
de har romanens frihet. Anakronismer finns men de är
inte påfallande många. Ett exempel är att Guillou skriver
att det fanns tulpaner i Sverige på medeltiden.

 Den förtrollade zonen
– Medeltiden har blivit en idealepok idag. Ofta får den
symbolisera ett slags historisk barndom som man projicerar
sina drömmar på. En tid där historia och saga smälter
samman, säger etnologen Lotten Gustafsson, som just
disputerat på en avhandling om Medeltidsveckan på
Gotland.

Under en vecka varje sommar förvandlas Visby till en
myllrande medeltidsstad fylld av munkar, riddare, väna
jungfrur och vadmalsklätt småfolk.

– Det blir som en stor marknadsplats där man bjuder ut
alla möjliga livsstilar. Ändå är Medeltidsveckan inte i första
hand kommersiell utan mer ett musealt projekt där de
ideella inslagen är tydliga, ett slags gränsöverskridande
museipedagogik där man tagit svärdet ur montern, säger
Lotten Gustafsson.

Det är i mycket bilden av den ljusa medeltiden som
målas upp under medeltidsveckan.

– Människor föreställer sig medeltiden som en tydligare
värld än vår egen där människor är placerade i en fast
social struktur som ligger på ytan. En munk är en munk,
en riddare en riddare. Könsstrukturerna är klara. Det är
en mindre och en europacentrerad värld. Och det upplevs
som en sinnlig mustig tidsålder, säger Lotten Gustafsson
och fortsätter:

– Idag iscensätts ofta ett slags populärkulturell medeltids-
bild med inslag av saga. Många reser till Medeltidsveckan
för att Visby är en kuliss som harmonierar med den typ av
rollspel som kallas lajv. Staden har varit platsen för flera
historiska händelser och man iscensätter till exempel
brandskattningen.

– Deltagarna agerar och använder sina kroppar som
rituella medium för att knyta sig samman med historien
och skapa personliga berättelser. Många är besatta av att
skapa autenticitet in i minsta detalj. En del drömmer om
ett mer genuint liv och ett fåtal skulle vilja göra rollspelet
till verklighet om det fanns en förtrollad zon att bo i.

Medeltidsveckan kan ses som ett uttryck för lekens åter-
komst som vuxenaktivitet.

– Det blir en frizon där man kan prova att göra sådant
man inte står för annars, som att handskas med vapen och
testa uttryck för sociala skillnader och könsroller. Deltagarna
romantiserar och iscensätter en dåtid samtidigt som de
ger uttryck för utopiska visioner och samtidskritik,
säger Lotten Gustafsson. �

Medeltiden i Sverige definieras som perioden sent
1000-tal till omkring år 1500, men övergångsskedena
är flytande vilket innebär att det inte går att dra några
skarpa tidsgränser.

Medeltidsveckan i Visby
Ö v: Säckväven får inte brevlådorna att se ut som ett
naturligt inslag i en medeltida gatubild. Tvärtom ser man
precis vad det är, en brevlåda i fransig säckväv, men den
som är med på noterna uppfattar också att det är en
brevlåda som man bör bortse ifrån.
Ö h: Under fältarbetets gång använde Lotten Gustafsson
(th) olika dräkter, för att se hur de bedömdes. Att visa
kamera och ryggsäck inne i Visby gick inte an och
Lotten fick låna lite tyg att gömma anteckningsboken i.
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Svensk miljöforskning presenterades i Johannesburg

Hur mycket är ett träd värt
jämfört med en p-plats? För att
värdera natur på ett rättvist
sätt vid markplanering identi-
fierar forskare i systemekologi
de tjänster vi får av naturen.
I Chicago har en studie visat
att ett träd ger oss luftrening,
skydd mot vind och sol samt
andra tjänster till ett värde
av 4 000 kronor varje år.

– Förväntningarna inför mötet i
Johannesburg var låga, därför är det
glädjande att det kom deklarationer
inom flera viktiga områden – uthålligt
fiske, biologisk mångfald, förnyelse-
bar energi, rent vatten samt handel
och miljö. Det intressanta är nu hur
regeringarna fullföljer detta praktiskt,
säger Thomas Elmqvist vid Institutionen
för systemekologi.

Inför FN:s toppmöte om hållbar ut-
veckling tog han och kollegan Carl
Folke som båda är professorer i natur-
resurshushållning tillsammans med en
stor grupp internationella forskare fram
en rapport om ekosystemens förmåga
att klara av förändringar och vad det
innebär för samhällsutveckling och
välfärd. Att frågan om naturens så
kallade resiliens kommer upp är av
stor vikt enligt Thomas Elmqvist.

– Ekosystem levererar flera mycket
viktiga tjänster till oss människor. Vi vill
identifiera dessa och försöka uppskatta
deras ekonomiska värde. Resiliens
betecknar sedan vad som krävs för att
ekosystemet ska kunna fortsätta ge
oss de här tjänsterna.

Exempel på tjänster är gröna växters
luftrening, bullerdämpning och skydd
mot både vind och sol. Insekter polli-

nerar växter och fåglar äter upp skade-
insekter. Naturen ger också värdefull
rekreation.

– Bristen på kunskap om de här
tjänsterna gör att de inte tas med i
planeringen och markexploatering
blir ekonomiskt försvarbar utan att krav
ställs på kompensation för det som
faller bort, säger Thomas Elmqvist.

Resiliensrapporten beställdes av
Miljövårdsberedningen och var ett av
Sveriges vetenskapliga bidrag till
Johannesburgmötet. Bakgrunden är
forskarnas arbete inom det globala
programmet Millennium Ecosystem
Assessment (MEA) som har en kopp-
ling till det förra miljömötet i Rio för
tio år sedan. Där märktes behovet av
en lägesbeskrivning för tillståndet hos
jordens ekosystem och ny kunskap
om hur vi ska kunna skydda och bruka
gemensamma resurser. MEA syssel-
sätter mer än tusen forskare över hela
världen och forskningen om resiliens
vid universitetet är ett av endast
sju godkända lokala projekt inom
programmet, vilket säger en del om de
hårda vetenskapliga kraven.

– Samspelet mellan människa och
natur är ytterligt komplex och det krävs
såväl naturvetenskapliga som sam-

TEXT: ANDREAS NILSSON, FOTO: JAKOB LUNDBERG

Hur kan ekosystem värderas och hur klarar de störningar? Det var en av de
vetenskapliga frågor som togs upp under det stora miljömötet i Johannesburg.
Universitetets tvärvetenskapliga Centrum för naturresurs- och miljöforskning
fick uppdraget att ta fram faktaunderlag för världens beslutsfattare.

hällsvetenskapliga metoder för att vi ska
öka förståelsen. Bland de 15 forskare
som arbetar inom MEA-projekten
ryms förutom systemekologer även
statsvetare och ekonomer, förklarar
Thomas Elmqvist.

De två underprojekten inom MEA
äger rum i Vattenriket i Kristianstad
samt Nationalstadsparken i Stockholm.
Här finns redan bra inventeringar av
naturen och forskarna tittar mer på
hur man arbetar med att upprätthålla
kvaliteten hos ekosystemen för sam-
hällsutvecklingen. En av de viktigaste
lärdomarna från forskningen är enligt
Thomas Elmqvist att det krävs en ny
syn på hanteringen av ekosystem.

– Den lokala nivån har varit helt
bortglömd. Kunskaperna hos aktörer
som fiskevårdsföreningar, jordbrukare,
koloniföreningar och andra förvaltare
behöver tas till vara bättre för att det
ska fungera. Förutom att dela med sig
av allt de kan till central nivå är de
lokala aktörerna också effektiva på
att läsa av förändringar i ekosystemen,
förklarar han. �

Läs mer om forskningen om resiliens
på CNM:s hemsida www.cnm.su.se
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Stockholms allmännyttiga bostadsbolag sålde omkring
11 000 lägenheter till sina hyresgäster mellan 1999 och
2001. Omvandlingens konsekvenser har utretts av forskare
från Stockholms universitet och Institutet för bostads-
forskning i Gävle på uppdrag av Hyresgästföreningen.
Lektor Kerstin Bodström vid Kulturgeografiska institutionen
var en av redaktörerna för rapporten Allmän nytta eller
egen nytta?.

– Utförsäljningen har gett ytterligare bränsle åt den redan
ökande segregationen mellan innerstad och förort, säger
Kerstin Bodström. Så länge de som har köpt sin lägenhet
bor kvar förändras inte den sociala situationen nämnvärt.
Men på lång sikt finns en risk att hyresrätten blir en kategori-
bostad för socialt utsatta grupper.

Stockholm har i ett internationellt perspektiv haft en stor
spridning av allmännyttiga lägenheter, även i attraktiva
områden. Av de nybildade bostadsrätterna ligger 80
procent innanför tullarna, där andelen bostadsrätter nu är
49 procent.

Bakom de gemensamma slutsatserna finns etnologiska
djupintervjuer, nationalekonomiska analyser och även ett
fältarbete av studenter vid samhällsplanerarlinjen. Kerstin
Bodström är noga med att påpeka att rapporten inte tar
ställning emot bostadsrätten som boendeform, men sättet
som omvandlingen genomförs på.

– Valfrihet används som argument, men utförsäljningen
ger ingen individuell frihet. De besluten sker fastighetsvis.
Dessutom har försäljningen skett med en stark ekonomisk
lockelse. Många av de boende vi intervjuat vittnar om hur
svårt det varit att tacka nej, även om man ideologiskt och
principiellt är emot, säger Kerstin Bodström.

Att ägna sig åt den här typen av uppdragsforskning,
dessutom politiskt laddad, har inte varit okomplicerat,
medger Kerstin Bodström. Hyresgästföreningen har ställt
krav på viss redigering av materialet och tuffa deadlines.

– Det viktigaste är att man sätter upp tydliga villkor från
början. Och vi har fått skriva det vi ville, säger Kerstin
Bodström. �

Utförsäljningens konsekvens: segregation

Enligt Yvonne Lindqvist beror skillnaderna på hur över-
sättarna arbetar och helt klart på vilken status originalför-
fattaren har.

– Är det en nobelpristagare går man ogärna in i texten
och petar. Ofta förekommer då en diskussion mellan förlagets
redaktör och översättaren. Man publicerar inte boken utan
översättarens godkännande.  Harlequinromanernas över-
sättare är ofta debutanter. De utgår från förlagets instruk-
tioner, vilka innebär att böckerna ska strömlinjeformas.
Förlaget säljer också romanerna på sitt namn istället för på
författarens namn, säger Yvonne Lindqvist. �

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM, ILLUSTRATION: EVELINA LJUNGSTRÖM

Översättning är inget enhetligt begrepp utan betyder olika
saker inom olika verksamhetsfält. Den slutsatsen drar
Yvonne Lindqvist vid Institutionen för nordiska språk i sin
avhandling Översättning som social praktik. Toni
Morrison och Harlequinserien Passion på Svenska.

Yvonne Lindqvist, som disputerade i juni, har studerat
översättarstrategier inom högprestige- respektive lågpre-
stigelitteratur. I sitt arbete har hon jämfört tre romaner av
nobelpristagaren Toni Morrison med tre Harlequinromaner.

– Det som utmärker översättarna av högprestigelitteratur
är att de respekterar författarorginaliteten i originaltexten.
De strävar efter trohet mot förlagans stil både när det gäller
uttryck och bildspråk. När det gäller lågprestigelitteraturen
förhåller sig översättarna mycket friare till originalet. De
stryker hela stycken och repliker i romanerna, säger Yvonne
Lindqvist.

Skillnaden mellan hög- respektive lågprestigelitteratur
framkommer redan i titlarna.  Tittar man på Toni Morrisons
roman Sula så är titeln oförändrad. Romanerna Beloved
och Song of Solomon översätts direkt till svenska medan
Harlequinböckernas titlar anpassas till den svenska mark-
naden. De behöver överhuvudtaget inte relatera till original-
titeln.

Trohet och frihet
TEXT: MADELEINE SALOMON, FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

9
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– södra huset avlöste  Sergels torg på Helldéns
ritbord. Egentligen kom han tvåa i tävlingen om Frescatis
utformning men Henning Larsens vinnande förslag ansågs
göra för mycket våld på naturen så uppdraget gick till
Helldén som bedömdes bäst anpassa sig till omgivningarna,
berättar Martin Rörby som har ägnat sig åt David Helldén
under lång tid. Redan i slutet av 1980-talet gjorde han
intervjuer med arkitekten, som 1991 resulterade i boken
Samtal med David Helldén.

Tävlingen om Frescatis utformning hölls 1960 och
Helldén fick uppdraget två år senare. Men det kom grus i

maskineriet, inte förrän 1968 togs det första spadtaget
och Södra huset stod klart 1971.

Högtstående hötorgskonst
Då David Helldén ritade den första hötorgsskrapan sam-
arbetade han med sin gode vän konstnären Olle Baertling
vid utformningen av entrén.

– Det är en avantgardistisk entré som helt saknar mot-
svarigheter. Den är internationellt berömd men de flesta i
Stockholm har aldrig sett den, säger Martin Rörby.

Baertling har även satt sin prägel på Södra huset.
Han gjorde målningar till A-huset men dessa blev
så illa omtyckta att projektet att låta konstnärer
utsmycka de olika huskropparna avbröts. Baertling
har också formgivit de så kallade färgorglarna,
de målade metallskivor som hänger i seminariekorri-
dorernas tak, och en av hans skira skulpturer står
utanför A-huset.

– mannen bakom Sergels torg, hötorgsskapan och Södra huset

Lagom till jul kommer Martin Rörbys avhandling om
David Helldén (1905–1990), arkitekten som ligger
bakom flera hårt kritiserade byggnader och miljöer.
Helldén upprättade planen för Hötorgscity 1946 och
ritade förutom Södra huset såväl den första hötorgs-
skrapan som Hötorgshallen.

DAVID HELLDÉN

Centrumbyggnaden i Frescati – aula, höghus
för administration och studentbostäder samt
längst bort kårhus, bibliotek, restauranger etc
– som David Helldén föreställde sig dem 1962.

TEXT: CALLE ARVIDSON, FOTO: ARKITEKTURMUSÉET, JÖRGEN KJÆRGAARD

SU-NYTT 5/2002
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Kritiserad
När Södra huset var nytt fick det klä skott för allt som
ansågs fel med det nya universitetsområdet.

– Många har klagat på att Södra huset är för anonymt
men det var aldrig menat som portalbyggnad. Områdets
accent skulle ha utgjorts av ett höghus som aldrig upp-
fördes. Det skulle rymma administration och student-
bostäder, berättar Martin Rörby.

Helldén fick utstå mycket kritik och han fick inte
delta när Frescatiområdet skulle vidareutvecklas på
1970-talet. Kritiken tog knäcken på honom som
yrkesman och Helldén fick inga fler stora uppdrag.
Men han blev inte bitter i den meningen att han
slutade jobba.

– Så sent som 1981 deltog han i tävlingen om Södra
stationsområdets utformning. Hans förslag med en
mängd glasskyskrapor lades åt sidan då. Idag kunde
det mycket väl ha vunnit, säger Martin Rörby.

Omvärderad
– Det finns naturligtvis de som tycker att Södra huset är
en iskall antiseptisk miljö men jag möter mer och mer
sällan den totalt aviga inställningen, säger Martin Rörby
och fortsätter:

– En hel del människor gillar Södra huset. Tiden har
kommit ikapp det och någon har föreslagit att det ska
k-märkas. Idag är synen en annan än för tio år sedan och
Södra huset bedöms utifrån sina egna meriter. Det är
uppskattat bland unga arkitekter och designers och det
får mer och mer internationell uppmärksamhet.

Trots att David Helldéns viktigaste verk är renodlat
funktionalistiska hade han det klassiska arvet i ryggmärgen.

– Det syns till exempel på hur glasskivorna på Södra
husets fasad är proportionerade, säger Martin Rörby.

Finns det då något som han tycker är misslyckat i
Södra huset?

– Hissarna räcker inte till, de är Södra husets akilleshäl. �

Sergels Torg som det presenterades i en modell i skala
1:50 i början av 1960-talet.

De geometriska golvbeläggningsmönstren i Södra
Husets trapphallar bidrar starkt till interiörens
grafiska stringens.

SU-NYTT 5/2002
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Direkt insikt i vad som är på gång
med universitetets webb, möjlighet
att påverka densamma, stöd från
andra i samma situation samt verk-
tyg och utbildning som underlättar
arbetet – allt detta och mer innebär
ett medlemskap i det pånyttfödda
nätverket för webbpublicering.

Stockholms universitets webbplats
består idag av cirka 300 separata in-
stanser i form av institutionshemsidor,
administrationssystem och interna
informationsadresser. Dessa webb-
platser administreras av ett hundratal
personer som på hel- eller deltid jobbar
med publicering och uppdatering av
information. Nätverket för webb-
publicering är ett nätverk för dessa
personer men även för alla som är

intresserade av digital information
och webbpublicering.

– Tanken med nätverket är att skapa
en gemensam plattform för idéutbyte
där informationen kan flöda såväl
horisontellt mellan institutionerna
och vertikalt för att fånga upp de behov
som finns och försöka koordinera
dem, säger webbstrateg Lars Thelin,
Enheten för kommunikation och sam-
verkan.

– Nätverket kommer också att fungera
som referensgrupp för universitetets
webbarbete, med exempelvis verktyg
för webbpublicering och intranät.

Nätverkets egna hemsida är under
utveckling och kommer bland annat
att utrustas med verktyg som kan
hjälpa till i arbetet, som regelverk och
utbildningsmaterial.

Nätverka om nätet
Under hösten planeras även en före-

läsningsserie.
– Vi kommer att anlita externa och

interna föreläsare, från universitet och
näringsliv. Föreläsningarna kommer
att ta upp mer generell information,
om till exempel varumärkesbyggande
och hur man skriver på webben, säger
Lars Thelin. �

För att bli medlem gå in på https://
m b o x . s u . s e / m a i l m a n / l i s t i n f o /
webbpublicering-at-su.se Vid frågor,
kontakta Lars Thelin, Enheten för
kommunikation och samverkan,
tfn 674 70 26, e-post lars.thelin@
eks.su.se.

TEXT: MARIA SANDQVIST

12

Exkursioner, intressanta föredrag
och fester är blandningen som hållit
l iv i anrika Geologklubben. Den
startade redan 1892 vid Geologiska
insti tutionen på dåvarande Stock-
holms högskola och är universitetets
äldsta förening.

– Tänker man på alla kända geologer
som varit med i föreningen kan man
bli lite kallsvettig. Utmaningen idag är
att hålla liv i föreningen när antalet
studenter på geovetarlinjen sjunker,
säger Lars Bergkvist som är Geolog-
klubbens nuvarande ordförande.

Såväl grundkursstudenter som eme-
ritusprofessorer finns bland medlem-
marna och att få dem att mötas under
lättsamma former är en viktig uppgift
enligt Lars Bergkvist. Mineralogiska
och geologiska sällskapet som fören-
ingen först hette bildades för att samla

geologiskt intresserade inom det då
ganska nybildade ämnet till exkursioner
och föredrag. Medlemsavgiften har
visserligen höjts en del från dåtidens
50 öre men i övrigt är verksamheten
den samma – att ordna föredrag med
forskare eller yrkesverksamma geologer
som kan handla om allt från oljeborr-
ning och jordbävningsprognoser till
mineral på Madagaskar.

– Det jag tycker bäst om är vår- och
höstexkursionerna när vi åker iväg till
geologiskt intressanta platser med
kunniga ledare. En geolog kan aldrig
vara ute för mycket i naturen för att
testa sina kunskaper i praktiken, säger
Lars Bergkvist.

Vårens utflykt gick till Småland med
ett besök på SKB:s berggrundslaborato-
rium på 400 meters djup. Reseberättel-
ser från exkursionerna tas med i den
egna tidningen Berg- och dalbladet till-
sammans med presentationer av ny geo-
logisk forskning. I de slitna skrivböcker
där Geologklubbens möten nedtecknats
med sirliga bläckanteckningar beskrivs
också långväga exkursioner till Kina,
Spetsbergen, Grekland och Skottland.

– Att allt det finns bevarat är väldigt
roligt och vi forsätter traditionen med
handskrivna protokoll, även om det
är lite betungande och tar en del tid. �

Universitetets äldsta förening hugger gärna i sten TEXT: ANDREAS NILSSON, FOTO: GEOLOGKLUBBEN

Den första exkursionen för studenter
och lärare i Geologiklubben gick till
Runmarö 1906. Att besöka geolo-
giskt intressanta plaster har ända
sedan dess varit en huvuduppgift
för föreningen.

Denna gång besöker vi
GEOLOGKLUBBEN.

FÖRENINGAR
HOS OSS
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En dag fick Alan McMillion nog av att
sitta och arbeta framför en dator hela
dagarna och återvände till universitetet
för att studera till gymnasielärare.
Men istället blev han kvar, som lärare
på Engelska institutionen. Och en bra
sådan. I år är han en av de fyra lärare
som får universitetets pedagogiska
pris.

– Att undervisa och forska om syn-
tax är roligt. Samtidigt är arbetet som
universitetslärare mycket krävande,
säger Alan McMillion.

I motiveringen står det bland annat
att Alan McMillion med humor och
entusiasm lyckas göra syntax och
grammatik spännande och roligt.

– Jag tycker om grammatik så för mig
är det inte svårt att vara entusiastisk.
Att få priset betyder att jag lyckas med
att få studenterna att se grammatik
som intressant i sig, att det inte är så
tråkigt och att inte tycka illa om det.
Samtidigt betyder priset en hel del för
mig eftersom det är ett tecken på hur
jag är som lärare. Det är svårt att veta
om man gör rätt.

Alans förebild av en bra pedagog är
Hans-Jörgen Ulfstedt, teoretisk filosofi.

– Om jag är osäker på hur jag ska
hantera studentfrågor eller undervisning
försöker jag tänka på Hans-Jörgens
ärlighet och enkelhet.

Alan McMillion menar att han
egentligen inte är någon språkmänniska.

– Språk är inte så lätt för mig, jag får
jobba på det. Det kanske gör det enklare
för mig att sätta mig in i studenternas
situation.

När Alan och hans studenter disku-
terar olika grammatiska frågeställningar
ställer studenterna ofta ganska svåra
frågor.

–  Jag försöker att besvara dem så
gott det går men också ge studenterna
tillräckligt med hjälp för att de själva
ska kunna finna svaren. Men sedan är
det så att ibland finns det inga säkra
svar i grammatiken ännu.

Amerikanska exempel
I sin undervisning använder Alan ofta
exempel ur verkliga tal. En favorit är
George W Bush.
– I hans tal finns många bra exempel
på dåliga exempel. Jag brukar säga att
man kan bli president i USA utan att
kunna syntax, säger Alan och ler.

I motiveringen står det också att
Alan alltid har tid för sina studenter.

– För mig är det givet att studenterna
får komma förbi, ringa eller e-posta.
Samtidigt har vi lärare för mycket att
göra. Tanken är att 30 procent av vår
tid ska gå till egen forskning och
utveckling men det finns sällan tid till
det på grund av resursbrist. Men det

Prisade pedagoger

skulle heller inte fungera med mindre
undervisning. Därför är det bra att
studenterna fortsätter att påpeka detta,
de har en stark röst och politikerna
kan nog lyssna på dem.

De övriga pristagarna är Henrik
Edelstam, Juridiska institutionen;
Stefan Möller, Institutionen för data-
och systemvetenskap och Gunnel Skoog,
Zoologiska institutionen.

Ny känguruinnehavare
Årets utbildningsinstitution blev i år
Juridiska institutionen. Priset är en
kängurustatyett där institutionen får
en inskription, liksom på sockeln till
statyetten Känguru som står utanför
universitetsbiblioteket.

Prisen delas ut vid årets promotions-
och installationshögtidlighet i Stock-
holms stadshus den 27 september. �

Läs mer om pristagarna, motiveringar
och själva priset på www.pu.su.se/
pedpris

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
TEXT: MARIA SANDQVIST

(en av Alans gamla studenter som
verkligen håller med om att han är

en värdig pristagare)

Årets pedagogiska pristagare (fr v)
universitetsadjunkt Alan McMillion,
Engelska institutionen; universitets-
adjunkt Stefan Möller, Institutionen
för data- och systemvetenskap;
universitetslektor Gunnel Skoog,
Zoologiska institutionen och pro-
fessor Henrik Edelstam, Juridiska
institutionen samt årets institution
Juridicum som representerades av
prefekt Ronnie Eklund (t h) vid
pristagarlunchen som anordnades
av PU-enheten i september.
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I tio rum på plan 6 i hus F, Södra huset huserar sedan
april SIEPS. Institutets uppgift är att bedriva och främja
forskning, utvärdering, analys och studier i europapolitiska
frågor. Inriktningarna är de tre disciplinerna ekonomi,
juridik och statsvetenskap. SIEPS hyr universitetets lokaler
men är en fristående myndighet placerad under Statsråds-
beredningen.

SIEPS kommer att bedriva egen forskning och forskning
i samarbete med andra forskare. Fyra forskningsprojekt är
redan igång: Kompetensfördelning, EG:s konkurrensrätt,
EU-kommissionens framtida roll och öppna samordnings-
metoden. SIEPS planerar dessutom att hålla ett par hearings
i dessa ämnen under hösten dit alla intresserade är välkomna.

Man kommer även att utlysa medel för forskning kring
europapolitiska frågor. Den första utlysningen planeras att
ske under hösten och kommer att gälla för forskning om
EU:s roll i världen. Dessutom arbetar man med en databas
med samlad europaforskning.

Vid institutet arbetar även två forskare inom statsvetenskap
respektive juridik, två utredare, en assistent samt en koordi-
nator. Man rekryterar just nu en forskare inom ekonomi. �

Läs mer om SIEPS:s verksamhet, hearings och kommande
utlysningar på www.sieps.su.se

I BLICKFÅNGET

Japanskt teaterpris ti l l  Christina Nygren
Christina Nygren vid Teatervetenskapliga institutionen
har tilldelats Uchimura-priset av det Internationella Teater-
institutet. Institutet med avdelningar i nästan 100 länder
utdelar varje år ett särskilt pris till en person som har uträttat
mycket för att sprida kunskap om japansk teater i ett
annat land. Priset är donerat av familjen UCHIMURA
och består av 20 000 FF. Hon får priset bland annat för
”en unik kunskap om asiatisk teater”. Christina Nygren
är en mycket uppskattad föreläsare och introduktör av
asiatisk teater.

Stipendieregn
Peter af Trampe, Humanistiska fakultetskansliet, har till-
delats ett stipendium om 25 000 kronor ur Marianne
Bernadottes Stipendiefond för dyslexiforskning och
dyslexipedagogik. Han får priset bland annat för sin
”unika förmåga att förena framgångsrik dyslexiforskning
och lysande pedagogik på området.”

Pernilla Andersson och Camilo von Greiff, forskar-
studerande i nationalekonomi vid Stockholms universitet,
har av rektor Gustaf Lindencrona utsetts till Ljung-
bergstipendiater för läsåret 2002/03. Stipendierna är  på

– Det var klart uttalat i styrelsen att vi skulle finnas i en levande
akademisk miljö. Vi vill vara en brygga mellan den akademiska
världen och beslutsfattare, berättar Tomas Dahlman,
direktör och kanslichef vid den nya myndigheten Svenska
institutet för europapolitiska studier (SIEPS), och fortsätter:

– Vid Stockholms universitet finns en stor bredd och de
största institutionerna för statsvetenskap, ekonomi och
juridik. Dessutom är närheten till universitetsbiblioteket
viktig.

Södra husets nya hyresgäst

Tomas Dahlman, direktör
vid SIEPS, har arbetat
många år med EU-frågor,
bland annat på plats i
Bryssel och som chef för
EU-enheten på Närings-
departementet.

TEXT: MARIA SANDQVIST, FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

106 500 kronor vardera och stipendiaterna kommer att
använda pengarna till att finansiera doktorandstudier.

Ur Anna Ahlström och Ellen Terserus Stiftelse har följande
kvinnliga forskare vid Stockholms universitet fått stipendier
läsåret 2002/03 på tillsammans 3 160 000 kronor:

Vid Humanistiska fakulteten: Lena Sjögren, antikens
kultur och samhällsliv; Åsa Carlson, praktisk filosofi;
Lena Gemzöe, centrum för kvinnoforskning; Victorine
Hancock, franska; Liselott Bergström, laborativ arkeo-
logi; Linda Kahlin, nordiska språk och Eeva Koponen,
lingvistik.

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten: Yvonne Svanström,
ekonomisk historia; Maria Jansson, statsvetenskap och
My Lilja, kriminologi.

Juris hedersdoktorer vid Stockholms universitet
Journalisten och jur.kand. Kerstin Ahlberg och professor
Jürgen Basedow har utsetts till årets hedersdoktorer vid
Stockholms universitets juridiska fakultet.

Hedersdoktorerna promoverades vid den sedvanliga
installations- och promotionshögtidligheten i Blå hallen
i Stockholms stadshus den 27 september.
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Räcker det inte
med engelska?
Omkring 120 åhörare hade samlats
i Geovetenskapens hus den 26
augusti för att höra en panel ge
sin syn på den frågan. Initiativet
till debatten kom från fransk-,
spansk-, och tysklärarförening-
arna i samarbete med Anita
Kruckenberg på Enheten för
kommunikation och samverkan.
Panelen bestod bland annat av
representanter från lärarfacket,
näringslivet och myndigheter.

Ungdomar ratar språken för
att de tycker det är svårt och tråkigt
eller för att de taktikväljer ämnen
för att få höga betyg. Antagnings-
systemet till högskolan fick bära
hundhuvudet för taktikväljandet.
Ulf Nilsson, tidigare medlem i
Gymnasiekommittén, rev ner
applåder när han krävde viktade
betyg och studieförberedande
program.

Åsikterna i panelen gick isär på
detaljnivå, som om obligatorium
är bra eller inte, men i huvudsak
var man ense om att moderna
språk måste marknadsföras bättre,
att lärarna måste vidareutbildas
och få mer resurser och att antag-
ningsreglerna till högskolan måste
ändras.

MARIA IBSÉN

Favorit i repris
Den 29 augusti var det dags
för universitetets tredje upplaga
av en gemensam höstupptakt i
Aula Magna. Rektor Gustaf
Lindencrona, prorektor Gunnel
Engwall och förvaltningschef Leif
Lindfors hälsade välkomna till ett
nytt läsår och gav en kort översikt
över de mest centrala frågorna som
universitetets anställda på olika
sätt kommer att bli berörda av och
arbeta med under året. Dessutom
berättade professor Thomas Hall
om sin stockholmsforskning och
Frescati röster under ledning av
Sven Westman underhöll med
sång.

Forskardagarna 18–19 oktober
50 humanister, naturvetare och samhällsvetare
ger korta föredrag om allt från alkoholkulturer till
naturliga kärnreaktorer. För program och för-
anmälan se www.forskardagarna.su.se
Välkommen!

Häfte om bisysslor
Rektor har beslutat om föreskrifter gällande bi-
sysslor och ett litet häfte om bisysslor har sänts
ut till institutioner och enheter. Häftet innehåller
förutom föreskrifterna även lag-, förordnings- och
avtalstext om bisysslor, allmänna råd om bisysslor
med mera och finns även på Personalbyråns
webbplats www.pb.su.se/PA-rutiner/bisysslor/

Nytt på nätet
Vilken kurslitteratur är aktuell denna termin?
Finns den tillgänglig på universitetsbiblioteket?
Finns böckerna att köpa och till vilket pris?
Kursnätet ger snabba svar! Kursnätet är en databas
skapad av Stockholms universitetsbibliotek där
universitets litteraturlistor i digital form finns
samlade på ett ställe. Lagom till höstterminens
start finns nära 30 kompletta litteraturlistor till
olika kurser inmatade och databasen utökas
successivt vidare under hösten. Kursnätet nås
via www.sub.su.se (välj Kursnätet i Snabbval).

Dessutom kan nu alla studenter, forskare och
övriga anställda vid universitetet använda
Nationalencyklopedin, NE online och NE Atlas
över nätet utan kostnad tack vare universitets-
bibliotekets förlagsavtal. Adress: www.ne.se
Direktadress till NE Atlas: www.ne.se/jsp/
search/atlas.jsp

Pohlman om väder och
vind den 4 oktober
Träffa hedersdoktor John Pohlman och klimat-
forskare vid Stockholms universitet för en fråge-
stund om väder och vind. Fredag den 4 oktober
klockan 13–15 i Aula Magna, gratis inträde.
Arrangör: Naturvetenskapliga fakulteten.
Välkommen!

SUS-Nytt
Stockholms universitets student-
kår har fått ett nytt presidium:
ordförande Daniel Pettersson
(Socialdemokratiska studenter)
och vice ordförande Christina
Stoppel-Hillerström (Juridicum).

– Vi kommer att fokusera
på att stimulera startandet och
upprätthållandet av ämnesråd,
förbättra kårens informations-
rutiner och utbudet av social service
på universitetet samt ligga på
universitetet i de studiesociala
frågorna rörande utbildnings-
kvalitet, jämställdhet, studie-
miljö med mera, berättar Daniel
Pettersson.

Presidiet nås via kårens växel,
tfn 674 62 00.

Kunskap för alla
Åtta tisdagar, tolv plus sju tors-
dagar, fem lördagar och fyra
söndagar anordnas universitetets
öppna föreläsningar som i höst
handlar om Resor från havsdjupen
ut i rymden, Polen, Finländskt
och estniskt i Stockholms historia
och nutid, Stockholm 750 år
och antiken. Programmet finns på
www.su.se/forskning/popular-
vetenskap där det även går att se
korta filmer där tisdagsföreläsarna
berättar om sina föredrag, en nyhet
för i år.
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Den sista juni 2003 går rektor Gustaf
Lindencrona i pension efter nio år
som rektor. I arbetet med valet av ny
rektor och prorektor har universitets-
styrelsen beslutat om en kravprofil
och huvuduppgifter för den kommande
rektorn.

Kravprofi l
• God vetenskaplig och pedagogisk

meritering. Skall vara professors-
kompetent.

• Gedigen erfarenhet från ledarskap i
akademisk miljö och gärna från
verksamhet utanför universitets-
miljön.

• Kraftfull företrädare för Stockholms
universitet. Förmåga att föra ut ett
budskap på ett förtroendeingivande
sätt.

• God internationell utblick.
• Goda förutsättningar att etablera

och utveckla förtroendefulla kon-
takter och relationer med universi-
tetets viktiga intressenter.

• Förmåga att samla organisationen
kring gemensamma mål och driva
verksamheten mot dessa mål.

• God lagledare och inspiratör. För-
måga att skapa en god arbetsmiljö.
Förmåga att motivera och utveckla
personal och organisation.

• God personlig trygghet och förtroen-
deingivande i kontakter med regering,
myndigheter och media.

• Utåtriktad med god social begåvning.
• Utåtriktad talang och lyhördhet.
• Mångfaldsperspektivet är en given

utgångspunkt i rekryteringsprocessen.
Särskild vikt skall läggas vid att söka
och identifiera kvinnliga kandidater.

Huvuduppgifter
• Leda och vidareutveckla Stockholms

universitet för att befästa dess centrala
ställning såväl nationellt som inter-
nationellt.

Rektorsvalet – Kravprofil, huvuduppgifter och debatt

En utåtriktad lagledare med god vetenskaplig meritering, som ska leda och
vidareutveckla universitetet, verka för stärkta resurser samt värna och tillvarata
studentinflytandet. Det är några av de egenskaper och uppgifter som univer-
sitetets kommande rektor, som ska tillträda den 1 juli 2003, ska ha.

• Hävda verksamhetens autonomi och
vetenskapliga pluralism.

• Vidareutveckla det internationella
samarbetet.

• Lyfta fram universitetet som en viktigt
dynamisk kraft i huvudstadsregionen.

• Verka för att utveckla starka och
positiva kontakter med regering,
myndigheter, näringsliv, media och
allmänhet.

• Verka för stärkta resurser med sikte
på högkvalitativ forskning och ut-
bildning.

• Samla fakulteterna för att tydliggöra
Stockholms universitet som ett attrak-
tivt lärosäte.

• Driva kontinuerlig utveckling av
universitetets organisation i syfte att
skapa så positiva villkor som möjligt
för forskning och utbildning.

• Värna och tillvarata studentinfly-
tandet vid Stockholms universitet.

• Driva genusrelaterade frågor samt
verka för social och etnisk mångfald.

• Kontinuerligt sträva efter att för-
bättra arbetsmiljön på Stockholms
universitet.

Förslag och beslut
Den av universitetsstyrelsen utsedda
rekryteringsgruppen för valet, med
Anitra Steen som ordförande, ska in-
hämta förslag till ny rektor och prorektor
från en valförsamling som består av
lärare, anställda och studenter. Val-
församlingen, där professor Anders
Colmsjö är ordförande, har inom sig
utsett en beredningsgrupp för sitt arbete.
Under senare delen av höstterminen
avger universitetsstyrelsen sitt förslag
till ny rektor och under vårterminen
2003 tar regeringen beslut i frågan.
Prorektor utses av styrelsen.

Vid frågor om valet kontakta Anne
Heikkinen, Ledningskansliet, e-post
anne.heikkinen@adm.su.se, telefon
16 13 61.

Diskutera och debattera rektorsvalet
Gör din röst hörd: diskutera och debat-
tera rektorsvalet på nya SU-Nytt debatt
på www.insidan.su.se/sunytt/debatt/.
Information om SU-Nytt debatt finns
på webbsidan samt har skickats ut till
prefekter, enhetschefer/motsv, kontakt-
personer m fl.

TEXT: MARIA SANDQVIST, ILLUSTRATION: SHARON SENDOW
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Medicin och business är en utmärkt
kombination. Det har Janina Östling
upptäckt. Hon är doktorand på avdel-
ningen Medicinsk strålningsfysik vid
Stockholms universitet.

Du har varit med att utveckla ett unikt
system, RayTherapy, för att behandla
cancerpatienter i ett team med profes-
sorer och entreprenörer. Hur fungerar
er metod?

– Om tumören ligger nära ryggraden
till exempel, måste man vara försiktig
så att man ger så lite dos som möjligt till
de känsliga vävnaderna runt omkring.
Med vår metod kan man få ett bättre
behandlingsresultat genom mer intensiv
strålning på just den punkten där det
behövs.

Ett underskott på 20 miljoner kronor
blir årets resultat enligt den ekonomiska
prognosen för Stockholms universitet
i delårsrapporten. Universitetet omsätter
cirka 2,5 miljarder kronor per år och
årets prognostiserade resultat är mindre
än en procent av omsättningen.

– Det går ganska bra, vi som univer-
sitet ska inte gå med vinst utan vi strävar
mot ett nollresultat. Sedan 1996 har
över- respektive underskotten varit cirka
en procent av omsättningen vilket är
så nära ett nollresultat man kan komma,
säger förvaltningschef Leif Lindfors
och fortsätter:

– Anledningen till att vi klarar oss så
pass bra beror på det arbete som sker
på alla nivåer, framför allt på institu-
tionerna. Tack vare det har vi bra kon-
troll på pengarna trots bristen på dem.

Delårsresultatet är ett underskott
på 60 miljoner kronor, jämfört med
förra årets underskott på 40 miljoner.
Det slutliga resultatet förra året blev
sedan ett underskott på två miljoner

Nära noll igen
TEXT: MARIA SANDQVIST, FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

kronor. Årets underskott är alltså
en försämring jämfört med år 2001.
Fakultetskanslierna och förvaltningen
har därför fått i uppdrag att ta fram en
helårsprognos för att få en bättre bild
och se vad som kan göras.

Universitetet verkar även i år klara
takbeloppet, tillsammans med hälften
av Sveriges universitet och högskolor.

Högskoleverket (HSV) som granskat
delårsresultaten berättar att resultatet
är bättre än föregående år då endast var
tredje högskola, däribland Stockholms
universitet, klarade takbeloppet. En
förklaring är enligt HSV att utbild-
ningsplatser flyttats från högskolor
med lågt söktryck till högskolor med
högt söktryck. �

Janinas strålbehandlingssystem ledde till pris i Venture Cup

Varför vill du forska på det området?
– Jag vill nå ett mål som fyller en

funktion och hjälper människor sam-
tidigt som jag får hålla på med fysik
och teknik som jag tycker är kul.

Janina Östling och hennes medarbe-
tare har deltagit i affärsplantävlingen
Venture Cup Öst och vann tredjepris
i våras. En fördel med att delta i
tävlingen tycker Janina var att hon
fick instruktioner om vad man bör
tänka på när man startar företag.

– Det blev så himla tydligt vad det
är som är viktigt. Många föreläsare
som jag lyssnade på med Venture Cup
poängterade att kundbehovet är
viktigast. Oberoende av varandra kom
de fram till samma sak. Man förstod

också att det är viktigt att skriva en
affärsplan, inte för att få pengar, utan
för att man behöver själv tänka igenom
vad man vill med sitt företag.

Nu söker RayTherapy stöd från
riskkapitalister för att kunna ta sig vidare
med sin affärsidé.

– Jag känner 150 procents motivation
att sätta igång! säger Janina Östling
innan hon återvänder till sitt labb. �

Venture Cup Öst vänder sig främst till
studenter och forskare på lärosäten
i östra Sverige. Genom tre tävlings-
stadier får deltagarna lära sig skriva
en affärsplan. Den 6 november är
sista dagen att lämna in sin affärs-
idé om man vill vara med och tävla.
Se även www.venturecup.org

TEXT: SARA SVENNUNG
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GRÄDDFIL TILL VÅRA MEST ATTRAKTIVA
UTBILDNINGSPLATSER!
Svenska gymnasieelever  med en Internationell Baccalaureat-
examen (IB) eller fransk Baccalaureatexamen (Bacc) får en
orimlig fördel jämfört med andra utländska sökande till
svenska universitet. Detta får som följd att de konkurrerar
ut sökande från tredje världen.

Detta är viktigt att ändra på just nu när vi ska öka mång-
falden, bl a genom att öka antalet studenter med invandrar-
bakgrund på universitetet.

Idag krävs av de med en fransk Bacc 14.0 (man har skala
1–20 i Frankrike) för att det ska räknas om till 5.0 på den
gamla svenska skalan (1–5). Detta kan jämföras med sökande
från Iran där det krävs 20.0 (också skala 1–20) för att ge
5.0!

Om man betraktar alla som tog en IB-examen vt-01 så
ser man att 3.5 procent av eleverna fick 42 poäng eller högre
(betygsskalan är 1–42).

”42 poäng eller högre” kan synas märkligt med tanke på
att 42 poäng är max. Men i praktiken kan en IB-elev få 3
extrapoäng, vilket innebär att den faktiska maxpoängen är
45. Men det räcker med 38 poäng för att en IB-elev ska få
5.0 på den svenska skalan!

Om man ser hur våra nordiska grannar bedömer sökande
med IB så ser man att Danmark kräver 45 poäng för att en
sökande ska få den danska max.poängen!

Det som denna orättvisa har lett till är att sökande med
fransk bacc eller IB-examen har fått platser på attraktiva
utbildningar på bekostnad av sökande från Iran, Irak, Chile

och Kina. Varför jag nämner just dessa länder är för att de
har skalor där vi idag kräver max.poäng för att deras om-
räknade medelvärde ska bli 5.0.

Mitt förslag till Stockholms universitet är därför:
Kräv av Högskoleverket att en revidering av skalorna för
Internationell och fransk Baccalaureatexamen görs, och
kräv det omedelbart!!

GUNNAR ARRHED, BYRÅDIREKTÖR
INTERNATIONAL STUDENT OFFICE

Svar:
Bedömningen och värderingen av utländska betyg är en svår
och grannlaga uppgift. I insändaren belyses effekterna av
den värdering som för närvarande görs av alla landets
högskolor för bl a två speciella utbildningar. Bedömningen
bygger på insamlad information och avvägningar som är
gjorda i samverkan mellan högskolorna.

Självklart skall man söka undvika negativa effekter av
betygsvärderingar så att en så rättvis prövning som möjligt
kan åstadkommas för alla utbildningar. För bara några år
sedan reviderades just de betygsskalor som Gunnar Arrhed
tar upp. En inte obetydlig sänkning av betygsnivån skedde
i förhållande till andra gymnasieutbildningar. En ständig
revidering av skalorna måste ske och Stockholms universitet
medverkar aktivt i detta arbete på nationell nivå.

Stockholms universitet är även fortsatt berett att medverka
i arbetet med att utveckla underlaget för bedömningar av ut-
ländska betyg.  Detta sker bäst genom samarbete med andra
högskolor och i samverkan med Högskoleverket.

ARNE OLSSON LAURIN
CHEF FÖR STUDENTBYRÅN

Turism är en stor kunskapsfabrik,
och guideböckerna har en enorm makt.
Jag tror att deras texter formar
många människors världsbild mer
än journalistik.

victor alneng,
socialantropologiska institutionen,

i artikeln ”reseguider med global makt”
i dagens nyheter den 17 september 2002.

…universitetet nu fått sin första hederssoffa? Soffan är till minne av
förre förvaltningschefen Rune Lindqvist och är placerad utanför
Bloms hus. För donationen står Högskoleföreningen.
    Förslaget till hederssoffor väcktes av Helene Rabo vid universitets-
biblioteket i SU-Nytt 4/01. Förslaget gick ut på att öka soffutbudet på
campus: ”När rektorer och professorer pensioneras samlas det t i l l
hedersgåvor av ol ika s lag – tavlor,  glas,  böcker och så vidare,
som ska kånkas hem och placeras i  säkert redan överful la skåp –
varför inte istäl let  samla t i l l  en soffa?”
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INSÄNDARE

Gunnar Svensson och Per Olof Hulth
tar i en läsvärd dialog (SU-Nytt 2/02)
om vad som utmärker god vetenskap
upp, delvis kanske långsökta, exempel
på pseudovetenskap i form av bl a
astrologi och magi; likaså hänvisas
det till en kreationism som väl ännu
främst är ett amerikanskt fenomen.

Hur skulle däremot Svensson och
Hulth ställa sig till de former av radi-
kalfeminism som finns företrädda
även bland forskare vid Stockholms
universitet, och som a priori sätter
könsmakt-aspekter över andra veten-
skapliga överväganden? Företräder inte
vissa av de feminister, som snarare

än att öppet utforma empiriska frågor
”skriver in” (med en favoritterm) sin
forskning m m i teser om manliga
problemdefinitioner och förtryckar-
system, i grund och botten vad Svensson
och Hulth här kallar en ”dogmatisk”
vetenskapssyn?

CARL JOHAN LJUNGBERG, PH D
LITTERATUR- OCH STATSVETARE
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Svar:
Om vetenskap, pseudovetenskap
och feminism – ett svar ti l l  Carl
Johan Ljungberg

Först några ord om ”den dogmatiska
vetenskapssynen”. Vetenskapens kanske
främsta kännetecken är den kritiska
och ifrågasättande inställningen, där
varje påstående eller tes betraktas
som åtminstone i princip öppen för
kritisk granskning. Eftersom det i den
vardagliga verksamheten naturligtvis
inte är möjligt att ständigt ifrågasätta
allt, utgår forskningen dock i praktiken
från en mängd föregivna sanningar
som i den konkreta verksamheten helt
enkelt tas som givna. Det som på detta
sätt  tas som givet kan dock inte vara
vilka utgångspunkter som helst, utan
det handlar om tidigare vetenskapligt
etablerade sanningar, alltså teser (lagar,
teorier, påståenden, etc.) som inom
ramen för den vetenskapliga utveck-
lingen utsatts för kritisk granskning
och prövning och i denna visat sig
vara tillförlitliga. Pseudovetenskap
däremot karaktäriseras av att dess före-
trädare utan att utgå från förutsätt-

ningar som det finns vetenskapligt
legitima skäl att hålla för sanna själva
påstår sig bedriva vetenskap. Ofta
inkluderar pseudovetenskap dessutom
en dogmatisk inställning som utmärks
av att vissa teser betraktas som orubbliga
sanningar. En sådan dogmatisk inställ-
ning är naturligtvis fjärran från den
kritiska och ifrågasättande inställning
som är utmärkande för vetenskapen.

Så till ”feminismen”. Själva termen
används i en mängd olika innebörder,
flertalet av dem är snarast av ideologisk
eller politisk art. Ideologier som är
uttryck för och som påverkar enskilda
människors intressen styr naturligtvis
i hög grad vad vi ägnar oss åt. Ett
ideologiskt eller politiskt engagemang
får därför följder för vilka frågeställ-
ningar, undersökningar och experiment
en enskild aktiv forskare uppfattar
som intressanta och angelägna. Av
denna anledning yttrar sig feministiska
forskares feminism ofta i val av frågor,
metod och undersökningsobjekt – på
samma sätt som andra forskares val
påverkas av deras mer eller mindre
medvetna ideologiska utgångspunkter.

Vid sidan av sin direkta forskning deltar
många feministiska forskare dessutom
i den kritiska diskussion kring gräns-
dragningen mellan vetenskap och
ideologi som vetenskapsteoretiker fört
under det senaste seklet. En sådan
ideologisk påverkan av ämnesval och
frågeställning är inte ovetenskaplig.
Som forskare är feminister i allmänhet
säkert lika goda (eller dåliga) som andra
forskare.

I insändaren frågar Ljungberg hur
vi ställer oss till forskare ”som a priori
sätter könsmaktaspekter över andra
vetenskapliga överväganden”. Om
någon forskare i sin forskning på ett
sådant sätt sätter könsmaktaspekter
före vetenskapliga överväganden, så
är det naturligtvis ett uttryck för ett
dogmatiskt och därmed ovetenskapligt
förhållningssätt. Ljungberg antyder i
sin insändare att det finns ”radikal-
feministiska” forskare av denna karaktär
vid Stockholms universitet. Om så är
fallet bör deras forskning naturligtvis
kritiseras.

GUNNAR SVENSSON
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Men det är inte bara de 40 gångna
åren institutionen har anledning att fira.
Strax innan midsommar erhöll man,
som en av tre universitetsutbildningar i
företagsekonomi i Sverige, den prestige-
fyllda EQUIS-ackrediteringen.

– Erkännandet är oerhört bra för
institutionen och höjer statusen för
grund- och forskarutbildningen, säger
Sikander Khan stolt. Den känns också
bra att kunna visa upp, efter att Hög-
skoleverket i en utvärdering riktat
kritik mot oss (jfr SU-Nytt 4/02.).

När Företagsekonomiska institu-
tionen, med bara två deltidsanställda
och med en budget på 15 000 kronor,
öppnade 1962 inne i stan gavs endast
fyra kurser. Majoriteten av de 200 stu-
denterna studerade på deltid. Några
forskarstudenter hade man inte ännu.

– Institutionen har onekligen växt,
konstaterar Sikander Khan. Idag ger vi
100 olika kurser. Vi har 4 000 inskrivna
studenter, 120 doktorander, 6 forsk-
ningsinstitut, 180 anställda och en
budget på 130 miljoner kronor om året.

Förr kunde man bara läsa företags-
ekonomi på de stora universiteten och
hela anslaget kom från staten. Nu är
det en regional utbildning vid 24 hög-
skolor. Statens kaka har blivit mindre
och 45 procent av finansieringen på
Företagsekonomiska institutionen sker
med externa medel från till exempel
näringsliv och stiftelser.

Ändrad inställning
Men det är inte bara finansieringen
och antalet studenter som förändrats
under åren. Inställningen till företags-

ekonomi som ämne har också ändrats.
– Från början var studenterna bara

intresserade av att läsa ren företags-
ekonomi. Nu är det en bred tvärveten-
skaplig utbildning. Det går att fördjupa
sig inom finans, redovisning, organisa-
tion, marknadsföring, entreprenörskap
och internationella affärer. Här finns
både linjer och fristående kurser på
halv- eller heltid.

Ett ämne som under senare tid in-
volverats i samtliga kurser är finansie-
rings- och redovisningsmoral. Antalet
redovisningsskandaler har gjort debatten
kring etik och moral högst aktuell.

– Även om det är stor skillnad mellan
Sverige och USA, där företagen lättare
kan manipulera utomstående revisorer,
så är det nyttigt att ta upp ämnet till
diskussion också här. �

Från 15 000 till 130 miljoner på 40 år

I år är det 40 år sedan Företagsekonomiska institutionen vid universitetet slog upp sina portar. Den 24–26 september
firas händelsen med föreläsningar och seminarier både internt och för allmänheten.

– Vid jubileet kommer vi att presentera pågående forskning och visa vår spetskompetens. Dessutom talar rektor
Gustaf Lindencrona. Professor Hunter Mabon, som var den första studenten som läste vid institutionen kommer också
att närvara, säger Sikander Khan, prefekt vid institutionen.
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40-årsjubilerande Företagsekonomiska
institutionen erhöll i somras den
prestigefyllda EQUIS ackrediteringen.
– Ackrediteringen innebär att vi fått
en kvalitetsstämpel. I hela världen
är det bara 55 högskolor som upp-
fyller EQUIS höga krav på utbild-
ningskvalitet, internationalisering
och företagssamverkan, säger prefekt
Sikander Khan.


