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Cricketträning på gräset nedanför Södra huset en
kväll i maj. Stockholms akademiska cricketsällskap
(SACS) är en av många föreningar med medlemmar
från Stockholms universitet. Om fler av dessa fören-
ingar kommer SU-Nytt att berätta i kommande nummer.

Läs mer om SACS i artikeln Elegant bollspel för gentle-
män med gräsfläckar på sidan 19.

SU-Nytts redaktion önskar sina läsare en riktigt solig,
trevlig och rofylld sommar.

Forskning måste finansieras, men hur? Den
traditionellt viktigaste finansieringskällan är
fakultetsanslaget. Tidigare var det medel
starkt styrda av statsmakterna. Nu har uni-
versitetet och fakulteter möjlighet att besluta
om deras användning. Å andra sidan finns det
inte särskilt mycket att besluta om. Medlen
har minskat genom otillräcklig pris- och löne-
uppräkning och det är vid resursminskning
svårt att uppnå flexibilitet. Merparten av de
medel som inte är studiestöd, är knutna till
professurer, medel som blir tillgängliga för
omprövning endast vid pensionsavgångar.

En andra finansieringskälla är forskningsråd
och liknande organ. En fördel med dem är att
de möjliggör för framgångsrika forsknings-
miljöer att expandera snabbare. En nackdel
är att finansieringen är kortsiktig. Institutioner-
na får planeringsproblem och lovande forskare
lämnar universitetet för säkrare anställningar.

En tredje typ av forskningsfinansiering är
uppdragsforskning, ännu av blygsam omfatt-
ning vid Stockholms universitet. En fördel
med sådan finansiering är ofta en god tillgång
till data. En nackdel är att finansiären kan
vara intresserad av vissa men inte av andra
resultat. Ett aktuellt fall är den så kallade
Dandy-affären som involverade forskare vid
Århus universitet. Forskarna undersökte effek-
terna av ett tandhygieniskt tuggummi på
tandhälsan och fann inga positiva effekter.
Företaget försökte fördröja publiceringen av
resultaten och lyckades till viss del. Å andra
sidan blev uppmärksamheten i massmedia

mycket stor och den negativa effekten för före-
taget därmed större. Århus universitet fast-
ställde nya riktlinjer för samarbetet mellan
forskare och företag och samarbetet med före-
taget upphörde. Dandy-affären pekar på be-
hovet av klara riktlinjer för uppdragsforsk-
ning, inklusive regler för publicering.

En fjärde finansieringsform är donationer.
Vid Stockholms universitet finansieras vissa
professurer och många stipendier av dona-
tionsmedel. Att donationer är viktiga för
amerikanska universitet framgick vid ett semi-
narium vid Stockholms universitet med Nancy
K. Winsnip, ansvarig för en kampanj för att
erhålla donationsmedel till Brandeis University.
Målet för kampanjen är att få 470 miljoner
dollar vilket ser ut att nås. Donationskapital
kan förbättra verksamheten och göra uni-
versitetet mindre beroende av variationer i
anslagstilldelning. Kampanjer som den vid
Brandeis kan inte ge samma effekt i Sverige.
Skattesystem, inkomstfördelning och tradi-
tioner är alltför olika. Vi kan dock lära oss en
del av Brandeis: att göra en ordentlig plan där
finansieringen är inriktad på konkreta saker
som byggnader, specifika professurer och sti-
pendier och inte på en allmän budgetförstärkning.
Mer fakultetsmedel behövs för att öka om-
fattningen och höja kvaliteten på forskningen.
Det är den bas från vilka övriga medel kan
komma till nytta. Vi kan inte själva höja
fakultetsanslaget, däremot kan vi genom aktiva
insatser erhålla mer annan finansiering. ■

Hur finansiera forskningen
vid universitetet?

Eskil Wadensjö
DEKANUS VID SAMHÄLLS-

VETENSKAPLIGA FAKULTETEN
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Resultaten vid Stockholms universitet stämmer
relativt väl överens med det nationella genom-
snittet i SCB:s undersökning. Två tredjedelar av
universitetets anställda menar att de har alldeles
för mycket att göra och en tredjedel har varit
trötta och håglösa samt haft svårt att sova på
grund av tankar på arbetet. Dessutom upplever
en tredjedel ensamhet på sin arbetsplats. Samtidigt
känner tre av fyra arbetsglädje, 92 procent upp-
lever att de har ett meningsfullt arbete och 84
procent menar att de har inflytande på beslut
som rör förhållandena på arbetsplatsen.

Siffrorna redovisades vid en konferens som
anordnades av den partsammansatta Universitets-
och Högskolegruppen (UH-gruppen). SCB:s full-
ständiga analys om universitet och högskolor
samt en analys av arbetsmiljön på den samlade
arbetsmarknaden kommer att redovisas i höst.

Ökad sjukfrånvaro
– Vi är en stor arbetsplats och en del av samhället.
Samhällets problem syns även hos oss. Vi vill att
universitetet ska vara en trivsam arbetsplats med
meningsfulla arbetsuppgifter. Alla förslag på för-
bättringar av arbetsmiljön är välkomna, sade
rektor Gustaf Lindencrona under den halvdag
om universitetets arbetsmiljö som anordnades
av universitetet och de fackliga organisationerna
i Aula Magna i april.

Rektor berättade att sjukfrånvaron inom
samtliga yrkesgrupper vid universitetet har ökat
de senaste åren, särskilt bland lärare och dokto-
rander. En starkt bidragande faktor är de senaste
årens besparingar.

Vad gör då universitetet för att förbättra arbets-
miljön? Bland annat har universitetet en intern-
utbildning för prefekter och skyddsombud där
arbetsmiljöfrågor tas upp. Dessutom ges semin-
arier om stress och stresshantering för dokto-
rander (se SU-Nytt nr 3/02). Samtliga anställda
har rätt till en timmes friskvård i veckan på arbets-
tid och ska också enligt arbetsmiljölagen ha årliga
planeringssamtal.

Universitetets balanserade ekonomi bidrar till
tryggheten som finns menar rektor. Stora under-
skott skulle kunna framtvinga uppsägningar.

Under arbetsmiljödagen deltog även Annette
Carnhede, Statstjänstemannaförbundets (ST)
ordförande; Tommy Johansson, Arbetsmiljöverket
och Gret-Lis Grönlund, ST. Dagen avslutades
med en paneldebatt där universitetets arbetsmiljö-
arbete diskuterades. Bland annat var de olika
talarna under dagen överens om att det är viktigt
med mötesplatser för den egna personalen på
arbetsplatsen.

Hur fungerar er arbetsplats?
Institutioner och enheter har möjlighet att göra
egna kostnadsfria arbetsplatsundersökningar
med hjälp av Personalbyrån. Medarbetarna får
svara på en enkät och svaren behandlas konfi-
dentiellt. Personalbyrån bearbetar svaren och
hjälper även till med uppföljning.

– Vi hjälper till med att kartlägga arbetsplatsen,
se dess starka och svaga sidor och vad man be-
höver arbeta mer med, berättar Kerstin Lannerlöv
vid Personalbyrån.

Vikten av en god arbetsmiljö har blivit en allt
mer aktuell fråga inom universitet- och hög-
skolevärlden. Det finns ett utbrett och aktivt
intresse för arbetsmiljön i universitetets ledning.
Bland annat har universitetsstyrelsen efterfrågat
mer information om vad som görs för att råda bot
på den ökade sjukfrånvaron vid universitetet. ■

För mer information om Personalbyråns arbets-
platsundersökningar, kontakta Kerstin Lannerlöv,
tfn 16 21 08, e-post kerstin.lannerlov@pb.su.se.

Stressigt men meningsfullt. Så kan arbetet vid Sveriges universitet och högskolor beskrivas enligt
en färsk undersökning gjord av Statistiska centralbyrån (SCB). Undersökningen genomfördes
under våren 2002 med syftet att mäta de anställdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö.
Arbetsmiljön var också temat för den halvdag som ägde rum i Aula Magna i april.

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ/GA

Arbetsmiljön – en ständigt aktuell fråga
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Ska ett annat modersmål än svenska
kunna vara meriterande för högskole-
studier? En blivande psykolog kommer
till exempel kanske kunna söka via
alternativt urval om hon/han har
iranska som modersmål, ett språk som
är efterfrågat just bland psykologer.

Andra exempel på alternativa ur-
valskriterier skulle kunna vara att låta
ett betyg i ett för utbildningen rele-
vant ämne, vara meriterande liksom
prov och intervjuer.

De här frågorna diskuterades vid ett
seminarium om alternativt urval som
Studentbyrån arrangerade i början av
juni.

I propositionen Den öppna hög-
skolan ges universitet och högskolor

relativt stora möjligheter att själva
utforma en ny urvalsgrupp, alternativt
urval. Syftet är att minska den sociala
och etniska snedrekryteringen till
högskolan. Inom ramen för alternativt
urval ska även andra bedömnings-
grunder än betyg, högskoleprovs-
resultat och tidigare akademiska poäng
kunna användas på grundutbildningar.
Några kriterier som anges i proposi-
tionen är reell kompetens, otraditionell
studiebakgrund och annat modersmål
än svenska. Målet är att dessa kriterier
ska utvecklas till nya regler under
sommaren och hösten för att ingå i
kurskatalogen inför läsåret 2003/2004.

Möjligheterna med alternativt urval
är många. Inte desto mindre finns ett

antal begränsningar. Samma höga
krav på rättssäkerhet, överskådlighet
och förutsägbarhet ställs förstås på
alternativt urval. Det ska också vara en
praktiskt hanterbar process som inte
får vara alltför resurskrävande. Och
eftersom målet är att minska den socia-
la och etniska snedrekryteringen till
universitetet bör inte heller alla
sökande omfattas av alternativt ur-
val. ■

För mer information eller frågor kon-
takta gärna Moa Almgren på Student-
byrån, telefon 16 19 44 eller e-post
moa.almgren@sb.su.se

Alternativt urval vid Stockholms universitet TEXT: MOA ALMGREN

Tolv procent fler ansökningar till
höstterminen 2002 jämfört med höst-
terminen 2001. Det är resultatet av
årets ansökningar till kurser och linjer
vid Stockholms universitet. Ökningen
visar att intresset för studier växer och
att de senaste årens nedgång i sökande-
tal är bruten.

– Det är mycket glädjande att antalet
sökande till universitetets utbildningar
ökar igen. Ett bekymmer är dock det
relativt svaga intresset för naturveten-
skapliga utbildningar där ingen gene-
rell ökning kan skönjas. Ett positivt
undantag är i alla fall kemistlinjen där
man i år har 40 fler förstahands-
sökande än förra året, en ökning med
160 procent. Ökningen är specifik för
oss och därför kan vi anta att den till
stor del beror på naturvetarnas rekry-

teringssatsningar, säger rektor Gustaf
Lindencrona.*

Antalet sökande har ökat till exem-
pelvis flera av grundkurserna i mo-
derna språk, samtliga utbildningar
inom juridik, kurser i arabvärlds-
kunskap och islamologi men också i
politisk respektive feministisk filosofi.
Även kursen Kläder kropp och identi-
tet har lockat många sökande. På
många utbildningar inom juridik och
samhällsvetenskap kommer det i år
att vara långa köer till platserna.

Dessutom har ansökningarna till
utbildningarna vid Institutionen för
tillämpad kommunikationsvetenskap
– GI och IHR ökat kraftigt sedan förra
året – 44 procent till Grafiska linjen
och 57 procent till Marknadskommu-
nikationslinjen.

– Utvecklingen beror på många fak-
torer. För det första har vi en lågkonj-
unktur på medie- och annonsmarkna-
den. Många satsar då på kompetens-
utveckling. För det andra leder en allt
hårdare konkurrens till större krav på
både utbildning och erfarenhet. Att
man då väljer oss beror nog på att en
akademisk utbildning blir en allt vik-
tigare merit, säger Richard Wahlund,
föreståndare.

Universitetet ökar dessutom mer än
riksgenomsnittet. Verket för högskole-
service rapporterar en ökning på två
procent jämfört med föregående år. ■

* Läs mer om resultatet för de natur-
vetenskapliga utbildningarna på si-
dan 5.

Trendbrott i ansökningarna TEXT: MARIA SANDQVIST
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Flera naturvetenskapliga ämnen har
de senaste åren sett sjunkande sök-
tryck och haft svårt att fylla sina linjer.
Problemet är detsamma över hela
landet. Hårt drabbade har bland annat
kemisterna varit där antalet studenter
halverats sedan mitten på 90-talet.
Till hösten har dock ämnet 40 fler
sökande i första hand vilket innebär
en ökning med hela 160 procent.

– Vi är väldigt nöjda och samtidigt
lite överraskade över det stora intresset
för kemistlinjen. Uppgången är inte
ett fenomen för hela landet utan är
specifik för universitetet, vilket är bevis
på att vårt långsiktiga rekryteringsar-
bete med bland annat egen informatör
fungerar, säger Per Unger som är
studierektor vid Institutionen för or-
ganisk kemi.

En orsak är troligen de nya ingång-
arna till kemistlinjen inom läkemedels-
kemi, miljökemi och biomolekylär
kemi. De ska ge en tydligare bild av
vad kemistyrket kan erbjuda och visar
samtidigt på bredden av forskning vid
universitetet inom dessa områden.

En annan lyckad nyhet är den nya
kombinationsutbildningen i samarbete
med Lärarhögskolan som ger både
magisterexamen och lärarexamen i
olika ämnen. Initiativet kommer från
universitetet och är tänkt att råda bot
på den stora brist på framför allt lärare
i naturvetenskap och moderna språk.

– De få studenterna som valde att
bli ämneslärare fick mig att fundera
på om ungdomar var rädda för att
låsa sig för ett enda yrke. Det födde
idén till den här utbildningen som är
anpassad till dagens flexibla arbets-
marknad och öppnar dörren till att
växla mellan att arbeta som lärare
eller inom sitt ämnesområde, säger
Anders Nordström vid Enheten för
kommunikation och samverkan som
ansvarar för lärarutbildningen vid
universitetet.

Satsningen har blivit en succé och
till hösten har nära 900 sökt de olika
ämnesingångarna till utbildningen,
utan att intresset för den traditionella
ämneslärarlinjen verkar minska.

– Som det var tänkt ser vi alltså ut
att kunna öka det totala antalet äm-
neslärare. Nu hoppas jag att andra
lärosäten följer efter och lanserar
liknade utbildningar, säger Anders
Nordström.

Allt är dock inte positivt för natur-
vetarna. Inom geovetenskap syns en
fortsatt nedgång och det samma gäller
matematik. Även biologerna vid
universitetet har märkt en nedgång,
något Birgitta Åkerman som är studie-
vägledare på Institutionen för biologisk
grundutbildning oroas av.

– Tidigare har intresset varit stabilt,
därför kommer det här som en över-
raskning. En orsak är säkert att några
har valt kemi istället, men nedgången
verkar synas över hela landet. Vi
hoppas det inte är början på en negativ
trend för biologi.

Per Unger hoppas att kemisternas
lyckade rekrytering kan komma övriga
naturvetare till godo.

– Nu ska vi undersöka vad vi gör
rätt för att lyckas locka så många
ungdomar – både för att själva kunna
bli ännu bättre och för att inspirera
övriga ämnen. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Framgång med nya utbildningar för naturvetarna

Ökat intresse för kemi och många sökande till den nya utbildningen som ger
både magisterexamen och ämneslärarexamen. De två lyckade satsningarna
vid universitetet har bidragit till att studenternas val inför hösten blev ett
glädjande besked för naturvetarna.

Biologi
Bio-geo
Nutrition
Fysik
Geovetenskap
Geografi
     (grundkurs)
Kemi
Matematik/
     Datalogi
Naturvetenskapligt
     basår

Sökande till naturvetenskapliga linjer

110 -16 %
68 +1 %
93 +35 %
59 -2 %
14 -36 %
62 +106 %

65 +160 %
54 -32 %

193 +24 %

              1:a hand ht 2002  förändring ht 2001

Källa: Naturvetenskapliga fakultets-
kansliet

Ny utbildning ger
efterlängtade ämneslärare

Den nya kombinationsutbild-
ningen som börjar i höst vid uni-
versitetet ges i samarbete med
Lärarhögskolan. Den ger mag-
isterexamen i ett huvudämne
samt lärarexamen med undervis-
ningsrätt i ytterligare ett ämne
som läses under utbildningen.
Totalt finns 26 olika ingångar
varav flera inom naturvetenskap
och moderna språk där lärarbris-
ten är extra uttalad. Studenterna
läser minst 130 poäng vid Stock-
holms universitet och 50 poäng
på Lärarhögskolan.
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– Vi instämmer i kritiken att det är
mycket skrik för lite ull. Det har varit
ett dyrt arbete för oss och för HSV.
Bland annat har vi fått göra om under-
laget eftersom HSV inte har varit till-
räckligt förberedda och vetat vilka
uppgifter de velat ha. Det är dessutom
ett stort bekymmer att HSV har hand-
läggare som inte kan universiteten.
Till exempel har de räknat fel när det
gäller antalet håpar och håsar, säger
Christina Hellman, prefekt vid Insti-
tutionen för lingvistik.

– HSV var här på ett väldigt kort
besök på 6–7 timmar. De frågade inte
oss eller studenterna hur vi såg på
sådant som de sedan kritiserade i
utvärderingen. Vi har inte heller fått
kommentera deras siffror. Då kunde
vi ha visat att de inte stämmer, berättar
Sikander Khan, prefekt vid Företags-
ekonomiska institutionen.

Bedömargruppernas sammansätt-
ning får också kritik.

– Vi är en stor institution men ingen
i bedömargruppen hade erfarenheter
från stora institutioner. Det kan
medföra att man inte vet vad som är
intressant att titta på och resultatet
blev också ytligt, säger Inger Larsson,
prefekt vid Institutionen för nordiska
språk, och fortsätter:

– Dessutom tycker jag inte att det är
så bra med utländska bedömare i just
våra ämnen. Deras åsikter blir inte
lika relevanta eftersom modersmåls-
studier ser olika ut i olika länder.

Det finns även en misstro mot syftet
med utvärderingarna.

– Det handlar inte bara om kvalitet
utan det verkar finnas en dold agenda.
HSV lägger ner mer styrmedel från sin
sida i riktning mot att fusionera och
lägga ner små ämnen, säger Christina
Hellman.

– Det verkar som om de stora läro-

sätena har fått kritik medan man
tycker att det ska satsas på de mindre
som har ett lågt söktryck. Det är lite
märkligt och man anar något politiskt
bakom. Jag tycker istället att det är en
fördel att vi är stora. Det gör att vi kan
erbjuda en bredd på kurser och en val-
frihet för studenterna, menar Sikander
Khan.

Men det finns en del positiva sidor,
framför allt självvärderingarna.

– Arbetet och diskussionerna i sam-
band med författandet av självvärde-
ringen varit nyttiga för oss och vi har
utnyttjat det i vårt kvalitetsarbete,
säger Christina Hellman.

– Självvärderingen har varit bra att
göra. Det är dessutom intressant att se
hur andra institutioner i Sverige för-
håller sig till sin situation. Sådana här
utvärderingar är ett enkelt sätt att få
grepp om hela ämnet i Sverige, säger
Inger Larsson och fortsätter:

– Det är också positivt att HSV lyfter
fram bekymret med att det finns för få
doktorander och att det utbildas för

få lärare. Då enskilda institutioner
påpekar detta får det inget genomslag.

Lingvistik
Institutionen för lingvistik får gott
betyg av HSV. Institutionen har till
exempel ett ambitiöst handlingspro-
gram för kvalitetsarbetet, uppskattade
IT-baserade övningsprogram och den
är den enda institutionen i Sverige
som bedriver utbildning i teckenspråk
på akademisk nivå. Dessutom kan
lärarna ägna tid åt forskning tack
vare en stor andel extern finansiering.

– Vi är väldigt glada att lingvistik-
ämnet i Sverige fått så goda vitsord.
Det är en positiv rapport som visar att
man med små resurser lyckas åstad-
komma mycket och ha en god kvalitet,
säger Christina Hellman, prefekt, och
fortsätter:

– Vi är också glada att HSV delar
bedömargruppens synpunkt att ling-
vistik är ett ickehumanistiskt ämne
och att ämnet därför bör få mer resurser
och betraktas som ett laborativt

Fortsatt värdering av utvärderingar

Under våren har Högskoleverkets (HSV) granskning av olika högskoleutbild-
ningar fortsatt och utvärderingarna av svenska och nordiska språk, lingvistik
och företagsekonomi är nu klara. Liksom hos tidigare utvärderade ämnen är
kvaliteten på utbildning och forskning god trots problem som exempelvis lä-
rarbrist. Men utvärderingarna får samtidigt kritik av de som utvärderats.

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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ämne. Det har vi kämpat i många år
för att få universiteten att förstå.

I rekommendationerna nämns bland
annat att institutionen bör öka kursut-
budet för att attrahera fler studenter
och att kursutvärderingarna bör byggas
ut till att omfatta även forskarutbild-
ningen.

– Vi har inte fått reda på något vi
inte redan vet eller håller på att åtgärda.
Vi vill vara bättre men det betyder inte
att vi inte redan är bra.

Svenska och nordiska språk
Institutionen för nordiska språk är
enligt den nationella utvärderingen
den institution i Sverige som har störst
innovationskraft.

– En orsak till det är att vi har flera
unika utbildningar, som exempelvis
språkkonsultlinjen, säger Inger Larsson,
prefekt vid Institutionen för nordiska
språk.

Dessutom har institutionen en stor
personalstyrka och en stor bredd i sitt
utbud. Bredden ger studenterna goda
möjligheter till specialisering men
samtidigt menar bedömargruppen och
HSV att bredden kan innebära en
splittring, något Inger Larsson inte
håller med om.

– De har missuppfattat hur vi arbetar.
Vi har haft vår bredd länge och vi tror
att bedömargruppen haft svårt att se
sammanhanget. Vi har kompetens för
den bredd vi har och vid de tillfällen
som kompetens inom ett ämne har
försvunnit har vi lagt ner den kursen.
Våra utbildningar är specialiserade
från första stund och det ställs krav på
studenterna att de vet vad deras utbild-
ning har för inriktning.

Bedömargruppen rekommenderar
institutionen att inte genomföra en
planerad satsning i retorik.

– Det är ytterligare en missuppfatt-
ning. Det som de kallar satsning är att
vi tänkt ta in fler studenter till den
retorikkurs vi redan har, vi tänker
inte starta nya kurser.

Företagsekonomi
Stockholms universitet verkar ha växt
utan eftertanke menar HSV i ett
pressmeddelande om utvärderingen
av företagsekonomi, en slutsats som
också citerats i media.

– Vi blev ledsna när vi fick läsa
kritiken i massmedia eftersom det
inte finns några sådana resultat i själva
utvärderingen. Vi har en mycket ge-
nomtänkt strategi. Till exempel drar
vi in en hel del externa medel, 45 pro-
cent av våra intäkter, och överskotten
används till att förbättra kvaliteten
och arbetsmiljön, säger Sikander
Khan, prefekt.

I utvärderingen tas bristen på pro-
fessorer och lärare upp och det är ett
problem som institutionen arbetar
med att lösa.

– Vi har nu tillsatt 10 av 20 utlysta
tjänster vilket kommer att täcka den
nuvarande lärarbristen. Det tar tid
men vi är på god väg.

Lärarbristen på en del kurser har
medfört att institutionen även fått viss
kritik från sina studenter.

– Jag beklagar att det varit problem.
Studenterna är nu nöjda med de åtgär-
der vi presenterat för dem, bland annat
vår rekrytering av fler lärare med
forskningsanknytning. Det är bra att
studenterna är engagerade och framför
sina synpunkter.

En del nyttiga lärdomar har man
dragit av utvärderingen.

– För att få ett bra och samordnat
kursutvärderingssystem har vi anställt
en ny studierektor som i första hand
ska arbeta med kvalitetskontroll och
samordning. Vi arbetar också med att
utöka våra samarbetsavtal. En ökad
internationalisering innebär ökade
möjligheter att rekrytera fler lärare
utanför Sverige. Men det är något
som hela universitetet måste arbeta
mer med.

Institutionen har även utvärderats
av EQUIS (ett ackrediteringssystem
för universitet/högskolor som erbjuder
olika typer av ekonomi/management-
utbildingar) vars rapport kommer i
juni.

– Deras preliminära rapport ger oss
mycket beröm och är motsatt HSV:s
rapport. ■

Rapporterna finns på HSV:s hemsida,
www.hsv.se

7



8 SU-NYTT 4/2002

Resultaten om att akrylamid bildas i
vissa matvaror presenterades på en
presskonferens i slutet av april. När
Margareta Törnqvist var på väg dit
kunde hon läsa på löpsedlarna vad
media redan rapporterat om upp-
täckten. På plats väntade över hundra
journalister och direktsändning i såväl
tv som radio för att få besked om
”cancergiftet”.

– Trots all uppståndelse var jag aldrig
nervös. Det var för stressigt för att
hinna tänka på annat än att få allt
klart i tid. Dessutom har jag erfaren-
heten från Hallandsåsen där jag var
inblandad och fick informera många
oroliga människor, säger hon.

I ett kuvert på Margareta Törn-
qvists skrivbord på Institutionen för
miljökemi ligger en bunt med klipp
från den hektiska tiden efter press-
konferensen. Hon och doktoranden
Eden Tareke har intervjuats otaliga
gånger.

– En kvart efter att pressmeddelandet
om upptäckten gått ut började det
ringa och det fortsatte resten av dagen
och på alla telefoner. Journalisterna
ringde hem också, även till medarbe-
tare utanför projektet.

Etiska frågor
Med lite perspektiv på händelserna
ser Margareta Törnqvist flera viktiga
etiska frågor värda att diskutera. För
henne ställdes vetenskapligheten och
risken för att andra kan ta över de
unika forskningsidéerna mot kravet
på att samverka med samhället.

– När Livsmedelsverket gradvis insåg
hur viktiga resultaten var och ville gå
ut gjorde vi klart att de måste publiceras
först. Men det kravet gick inte att hålla
fast vid, dels för att det låg i myndig-

hetens ansvar att informera vidare
och dels för att upptäckten började
läcka ut.

Dragkampen mellan att vänta och
följa vetenskaplig praxis eller gå ut för
att rädda Livsmedelsverket från en
oförberedd situation blev därmed
överspelad. Tidsplanen ändrades och
ett manus skickades snabbt in. Press-
konferensen bestämdes så snart arti-
keln var accepterad av tidskriften.

– Samarbetet ställde alltså till pro-
blem, samtidigt kräver tredje uppgiften
att våra rön ska komma samhället till
godo. När vi delgav resultaten till

Livsmedelsverket bäddade vi för en
kulturkrock mellan myndighetens
respektive forskningens ansvar.

Att låta Livsmedelsverket gå ut med
uppgifterna ensamma hade möjligen
varit ett sätt att undvika problemet.
Men Margareta Törnqvist såg flera
anledningar till att medverka vid infor-
mationen.

– Jag ville lyfta fram vårt arbete och
att upptäckten är gjord på Stock-
holms universitet. Dessutom ville jag
få en förståelse för vår forskningslinje
och få en möjlighet att kunna nyansera
riskbudskapet.

Att artikeln med det vetenskapliga
underlaget inte fanns tillgänglig hindra-
de inte andra forskare från att komma
med kritik mot upptäckten. Snabba
uttalanden om att faran var överskattad
dök upp.

– Att vår forskargrupp är tvärveten-
skaplig och ligger utanför den medi-
cinska världen gjorde oss kanske lättare
att angripa. Jag tror också att media-
rapporteringen i vissa fall hade en
genusaspekt, där jag som kvinnlig
forskare har mindre status.

Fortsatt forskning
När lugnet nu lagt sig något över insti-
tutionen fortsätter forskningen. När-
mast vill gruppen se hur mycket krop-
pen tar upp av den akrylamid vi får i
oss. Dessutom är processen för hur
ämnet bildas i mat ännu okänd och
metoden för riskuppskattning håller
på att förfinas ytterligare.

– Och även om det blev mycket
uppståndelse nu tror jag att den största
betydelsen av upptäckten gäller synen
på risker och gränsvärden, något som
inte diskuterats ännu, säger Margareta
Törnqvist. ■

Svåra beslut för forskarna bakom upptäckten
om akrylamid
Enorm uppståndelse kring en vetenskaplig upptäckt och en presskonferens
med mediabevakning värdig de största bolagens årsstämmor. Men facit för
forskargruppen bakom upptäckten om akrylamid innehåller även kritik,
mycket merarbete och en risk att förlora sina vetenskapliga upptäckter.

Margareta Törnqvist hamnade i fokus
för mediaexponeringen när hon pre-
senterade upptäckten att akrylamid
bildas i vissa matvaror.

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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Stort genomslag för forskarna
när medierna larmade

Upptäckten av akrylamid i matvaror
ledde till stor uppståndelse. Universite-
tets forskare förekom i såväl otaliga
tidningar som i morgonsoffor och
radiointervjuer. Tom Andersson som
är nyanställd kommunikationsstrateg
vid Enheten för kommunikation och
samverkan hamnade mitt i turbulensen.
Han är inte överraskad över upp-
märksamheten.

– När det gäller livsmedel och hälsa
är allmänintresset stort. När det
dessutom rörde akrylamid som är känt
sedan Hallandsåsen ledde det till det
extrema intresset. Att Stockholms
universitet och Livsmedelsverket gick
ut gemensamt gav också extra tyngd.

När forskarna bestämt att upptäckten
skulle presenteras på en presskonfe-
rens tog de kontakt med enheten. Tom
Andersson fick ansvar för kontakten
med media för universitetets räkning
och deltog i arbetet med den pressin-
bjudan som skickades ut. När man dis-
kuterade hur mycket information som
skulle gå ut med pressinbjudan menade
han att man skulle ge mer information
och även nämna att det rörde sig om
akrylamid medan Livsmedelsverket
ville säga mindre och istället skicka ut
inbjudan närmare presskonferensen.

– Nu blev det en kompromiss med
lite information och ett dygn till press-
konferensen. Men hur vi än gjort hade
det inte gått att få alla nöjda, antingen

hade bara de stora
redaktionerna i
Stockholm hunnit
till en tidig press-
konferens eller så
hade vi fått svårt att

serva alla journalister
som hört av sig efter ett

mer informativt pressmedde-
lande.

Att stormen kring akrylamid dog ut
nästan lika snabbt som den dök upp
tror han beror på att det cancerlarm
som medierna byggde upp inte ledde
till några konkreta åtgärder – inga nya
kostråd eller varor som plockades bort.

Avlasta och serva
Informationschef Anette Norberg-
Tägt är nöjd med hur enheten hante-
rade den extrema situationen och tror
att universitetet kommit väl ut ur upp-
ståndelsen. Misstankar i media om att
händelsen var regisserad för att få
mesta möjliga genomslag tillbakavi-
sar hon.

– Det har inte handlat om någon
lansering. På forskarnas initiativ har
vi försökt hjälpa dem att hantera en
upptäckt som väckte intresse av egen
kraft. Vårt jobb var att avlasta fors-
karna och serva journalisterna så bra
som möjligt. Ingen har heller haft
något att säga om kvaliteten på själva
forskningsresultaten.

Hon tycker att en viktig effekt av
händelsen är mer fokus på hur den
tredje uppgiften ska hanteras utan att
vetenskapligheten kommer i kläm.
Frågan togs bland annat upp på ett
möte där erfarenheterna från vad som
hänt presenterades för intresserade
prefekter. ■

Akrylamid i viktiga matvaror
Akrylamid bildas i kolhydratrik
mat som värms till höga tempera-
turer. Stekt potatis, bröd och fru-
kostflingor hör till matvaror med
höga halter.

De nya rönen pekar på den
källan som en viktig del i den
födorelaterade cancer som drabbar
västvärldens befolkning. Enligt
olika riskuppskattningar skulle
akrylamid i mat kunna vara yttre
orsaksfaktor för mellan någon
tiondels procent till några procent
av de 45 000 cancerfall per år
som inträffar i Sverige.

Akrylamid är klassat som san-
nolikt cancerframkallande utifrån
djurförsök och ämnets farlighet
består i att det är reaktivt och ger
upphov till en produkt i kroppen
som binder sig till kroppens
DNA-molekyler och kan skada
arvsmassan. Akrylamid självt bin-
der sig till proteiner och kan ge
upphov till skador på nervsystemet.

Bakgrunden till forskargruppens
upptäckt är miljöskandalen i
Hallandsåsen 1997 där stora
mängder av akrylamid läckte ut.
Forskargruppen analyserade hur
mycket tunnelarbetarna fått i sig
men hittade ganska höga bak-
grundsvärden av ämnet hos
människor som inte borde ha
kommit i kontakt med det. Resul-
taten var oroande och forskning
för att hitta källan startade. Olika
teorier togs fram och efter olika
några försök kom man fram till
att ämnet bildades i upphettad
föda.

SU-NYTT 4/2002 9
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Nationalsocialism i förändring. Ett omvärldsanalytiskt
perspektiv heter ett nytt forskningsprojekt som drivs vid
det tvärvetenskapliga Centrum för invandringsforskning
(CEIFO) vid universitetet. Det ingår i forskningspro-
grammet Sveriges förhållande till nazismen, nazityskland
och förintelsen (Swenaz) som drivs inom sex olika universi-
tetsinstitutioner vid olika lärosäten. Flera av delprojekten
har en renodlat historisk inriktning men CEIFO-forskarna
Charles Westin, Helene Lööw och Mattias Gardell har ett
nutidsorienterat perspektiv i sin forskning.

– De senaste tio åren har nya nationalsocialistiska
grupperingar vuxit fram i Sverige, säger professor Charles
Westin. Han kommer att studera vad i samhällsutveck-
lingen som har gjort det möjligt för nynazistiska rörelser
att växa fram i Sverige.

– Vi kan inte blunda för att utvecklingen i Österrike,
Frankrike, Holland och Danmark kan upprepas här om
det kommer fram karismatiska ledare som kan utnyttja
opinionen och kanalisera det missnöje som finns med
invandrar- och flyktingpolitiken.

Mattias Gardell som är religionsantropolog kommer att
studera de socialistiska inslagen inom nationalsocialismen.

Nationalsocialism i förändring

Populistiska högerextremistiska partier har kommit i rampljuset i Frankrike, Danmark och
Holland under senare tid och i Sverige höjs varnande röster inför det stundande riks-
dagsvalet. Vid Stockholms universitet bedrivs för närvarande en hel del forskning inom
området, bland annat vid Centrum för invandringsforskning. Dessutom lades nyligen en
avhandling om högerpopulismen i Frankrike fram vid Sociologiska institutionen.

– Nationalsocialistiska raslagar genom statliga anvis-
ningar tillämpade av Svenska Kyrkan. Avdelningen
för kyrkohistoria, Lunds universitet.

– Pressfriheten och förintelsen. Svenska medier i skuggan
av andra världskriget och rapporteringen om Europas
judar. Institutionen för journalistik, medier och
kommunikation, Stockholms universitet.

– Fruktan, Fascination och Frändskap. Det svenska
kulturlivets och vetenskapssamhällets relation till
Nazism och Fascism 1930–1950. Institutionen för
konst- och musikvetenskap, Lunds universitet.

– Rashygien i omvandling. Det eugeniska projektet i
Sverige under inre och yttre tryck, ca 1930–1950.

– Att de har kommit bort i debatten beror historiskt sett
på att Hitler avrättade ledarna för NSDAP:s vänsterflygel
redan under 1930-talet, säger Charles Westin och fort-
sätter:

– Det präglar till viss del synen vi har idag men Mattias
Gardell menar att vi måste ta vänstersidan inom national-
socialismen på allvar.

Mattias Gardell kommer också att studera national-
socialismens internationella nätverk.

Nazismen i media
Historikern Helene Lööw kommer att titta på hur nazismen
skildras i media. De nynazistiska rörelserna är medvetna
om hur de kan utnyttja media och väcka medias intresse.

– Helene Lööw menar att det går tillbaka till traditioner
från Goebbels propagandaministerium som har varit
stilbildande. Nynazisterna har fått mycket gratisreklam
genom medias intresse, säger Charles Westin.

Ekonomhistorikern Mats Deland ingår också i
CEIFO:s projekt med en historiskt inriktad studie av hur
Sverige vid krigsslutet agerade gentemot de flyende krigs-
förbrytare som kom till Sverige främst från Baltikum. ■

Historiska institutionen, Stockholms universitet.
– Handel och moral. Ett ekonomisk-historiskt perspek-

tiv på relationerna mellan Sverige och Tyskland
1933–1950. Ekonomisk-historiska institutionen,
Göteborgs universitet.

Swenaz får under fem år 20 miljoner kronor från
regeringen. Koordinator för hela Swenaz är professor
Klas Åmark vid Historiska institutionen. Han kommer
att skriva en forskningsöversikt och är intresserad av
att komma i kontakt med andra som bedriver forsk-
ning inom området.

SU-NYTT 4/200210
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TEXT: CALLE ARVIDSON
FOTO: FRANCOIS GUILLOT/AFP/PRESSENS BILD

Få avhandlingar har legat så rätt i tiden som den Jens
Rydgren nyligen la fram vid Sociologiska institutionen,
Political Protest and Ethno-Nationalist Mobilization.
The Case of the French Front National. Men det var inte
länge sedan många tyckte ämnet var otidsenligt. Front
National splittrades 1998–1999 och väljarsiffrorna gick
ned. Många förutspådde att partiet skulle marginaliseras.

Jens Rydgren försöker förklara de faktorer som ledde
till framväxten av Front National i Frankrike och att partiet
hängt sig kvar i fransk politik. Han menar att det beror
på tre faktorer: etnisk nationalism, främlingsfientlighet
och ökad misstro mot politiker.

– I Frankrike har invandrarfrågan haft stor politisk
betydelse sedan mitten av 1980–talet, men hade innan
dess mer teknisk och administrativ karaktär. Politiker-
misstroendet har ökat successivt, liksom i övriga Europa.
Betydande delar av den franska väljarkåren ser ingen
avgörande skillnad mellan de olika etablerade partierna,
vilket utgör grogrund för framväxten av missnöjespartier,
säger Jens Rydgren.

Jens Rydgren har även studerat vilken struktur Front
Nationals väljarkår har.

– Hos Front Nationals väljare fanns under 1990–talet
en överrepresentation bland arbetare, lägre medelklass,
män, samt även av yngre väljare och arbetslösa. Under
1980–talet var det lite annorlunda och partiet hade
starkare stöd i den mer välutbildade medelklassen. Det
stödet har de i stort sett förlorat men de är representerade
i alla samhällslager.

Jens Rydgren tror att siffrorna från det franska president-
valet i stort sett kan komma att stå sig i parlamentsvalet
om det inte inträffar något extremt.

– Det beror bland annat på hur pass taktiskt skicklig Le
Pen är. Det har hänt att han tappat masken och kommit
med antisemitiska antydningar eller sagt att förintelsen
var en detalj. Då har många väljare skrämts bort.

Högerpopulism i Sverige
I Sverige har den radikala högerpopulismen varit ett relativt
misslyckande. Bortsett från Ny demokrati har inget
svenskt högerpopulistiskt parti lyckats nå mer än margi-
nella valresultat i riksdagsvalen.

Förutsättningar som brukar anges som viktiga för
framväxten av högerpopulistiska partier och en utveckling
liknande den i Frankrike och Holland fanns och finns även
i Sverige: arbetslöshet, invandrarmotstånd och politiker-
förakt, men också faktorer som motverkar en sådan
utveckling. Jens Rydgren menar att det går att hitta flera
orsaker till att det inte utvecklats något liknande parti i
Sverige.

– Under krisen i början av 1990–talet hade Sverige en
borgerlig regering när det var som svårast. Då blev det

mer naturligt att missnöjet kanaliserades åt vänster. Om
socialdemokratin hade regerat kunde situationen möjligen
ha blivit en annan, säger Jens Rydgren som menar att en
annan viktig faktor är att det inte fanns något radikalt
högerparti som knöt ihop EU–motstånd med invandrings-
kritik och protektionism. Ny demokrati var för EU. Dess-
utom hade partiet en svag organisation och kunde inte
hålla ihop när Ian Wachtmeister lämnade det.

Sverigedemokraterna å sin sida var för marginella.
– De har svårt att framstå som respektabla. De ses som

för öppet antidemokratiska och skrämmer bort väljarna.
Ytterst få vill stödja ett sådant parti, säger Jens Rydgren
och fortsätter:

– Stödet för demokratin som princip är oerhört starkt
fortfarande. Men det måste återvinnas hela tiden, det kan
aldrig tas för givet. ■

Hur förklaras den radikala högerpopulismen i Frankrike?

SU-NYTT 4/2002 11



12 SU-NYTT 4/2002

Marknaden har fått stor betydelse för
samhällslivet de senaste decennierna.
Transnationella företag får ökad
makt och i takt med detta blir det allt
svårare att styra stater på ett traditio-
nellt demokratiskt vis. Frågan om
företagens ansvar för situationen på
de lokala marknaderna de verkar
inom aktualiseras.

– Man kan dagligen se exempel på
det i media, som Enronskandalen eller
när företag ställs till ansvar för att de
inte har kontroll över att deras under-
leverantörer använder sig av barn-
arbetare, säger Christina Garsten.

Hon leder projektet Att forma
marknader: Ansvarighet och transpa-
rens på den globala marknadsplatsen
vid Socialantropologiska institutionen.
Projektet har av Vetenskapsrådet ut-
setts till excellent forskningsmiljö.

Projektet som har ett globalt per-
spektiv kommer att bedriva studier
både på mikro- och makronivå. Det
fokuserar på begreppen ansvar och

transparens (genomlysning av verk-
samheter) och rör sig i spänningsfältet
mellan stater, marknaden i form av
transnationella bolag och sociala or-
ganisationer och rörelser.

– Nu när transnationella företag på-
verkar samhället allt mer är det viktigt
att de tar ansvar på de platser där de
verkar. Jag kommer i mitt projekt att
titta på några företag och någon gran-
skande organisation och studera hur
företag uppför sig på plats och hur de
bemöter krav på ökat socialt ansvars-
tagande, säger Christina Garsten.

Ansvar och transparens
Totalt är det fem antropologer som
driver varsitt delprojekt. Monica
Lindh de Montoya kommer att studera
begreppet transparens med särskilt
fokus på några organisationer som
har en granskar- och kontrollfunktion.
Anna Hasselström ska titta på kredit-
värderingsinstitut och ställa dessa
mot sociala gräsrotsrörelser för att se

Excellenta socialantropologer om marknaden

vilka diskurser de har och om de skiljer
sig sinsemellan eller om de har samsyn.
I sitt projekt kommer Raoul Galli att
studera hur en transnationell reklam-
byrå jobbar med att sprida idéer
världen över och särskilt hur den arbe-
tar med etiska och estetiska aspekter.
Miguel de Montoya ska på plats i
Sydamerika, med utgångspunkt i för-
söket att forma ett frihandelsområde i
regionen, studera hur transparens är
tänkt att fungera i lokala kontexter.

– Globalisering och vad utveckling
innebär är sådant som Socialantropo-
logiska institutionen sysslat med under
lång tid, säger Christina Garsten och
fortsätter:

– Våra teoretiska och empiriska
verktyg lämpar sig väl för samhälls-
relaterade problem, både när det gäller
att undersöka mer och mindre utveck-
lade samhällen. Inom socialantropo-
login kombineras studier av större
sociala strukturer, transnationella
strukturer och människans tanke-
strukturer.

Det finns en stark ambition inom
projektet att sprida resultaten inte
bara i avhandlingar och vetenskapliga
artiklar utan även populärvetenskapligt
både på svenska och på engelska.

– Vi har också tänkt att inom en två-
årsperiod, när det finns mer material,
hålla ett bredare symposium riktat till
företag, granskare och politiker, men
som också ska vara öppet för allmän-
heten, berättar Christina Garsten.

Till höstterminen startar Free Trade –
Fair Trade, en mångvetenskaplig
doktorandkurs som är knutet till
projektet.

– Den har relevans för många ämnen
inom den Samhällsvetenskapliga fakul-
teten och vi välkomnar naturligtvis
också doktorander från andra lärosä-
ten, säger Christina Garsten. ■

Information om kursen Free Trade –
Fair Trade finns på www.igp.su.se

TEXT: CALLE ARVIDSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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Raul Galli, Anna Hasse Iström, Monika Lindh de Montoya och Christina Garsten
ingår i det projekt vid Socialantropologiska institutionen som utsetts till excellent
forskarmiljö av Vetenskapsrådet.
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Inom en tioårsperiod går närmare
80 procent av universitetslärarna i
romanska språk i pension. För att
försöka täcka behovet av välutbilda-
de lärare även i framtiden startades
hösten 2001 en forskarskola i roman-
ska språk, FoRom.

Forskarskolan FoRom drivs i samar-
bete mellan fem lärosäten: Stock-
holms universitet, Karlstads universitet,
Växjö universitet, Högskolan i Gävle
och Mälardalens Högskola. I höstas
antogs sex doktorander till utbild-
ningen och efter sommaren är det
dags för ytterligare ett tiotal att börja.

– Tanken med forskarskolan är att
få fram ett stort antal personer med
hög akademisk kompetens i franska,
italienska, portugisiska och spanska,
säger Mats Forsgren, professor vid
Institutionen för franska och italienska,
och fortsätter:

– Sverige har ett behov av personer
som är kunniga i de romanska språken
inom både undervisningsområdet
samt handel, industri, förlagsverk-
samhet och politik. För att tillgodose
det behovet behövs i sin tur disputerade
lärare.

Utbildningen vid FoRom ger en
kvalificerad språkvetenskaplig grund
i något av de romanska språken samt
övergripande kunskaper inom det
romanska språk- och kulturområdet.

FoRom – ett språkligt samarbete

För att antas krävs kännedom i flera
romanska språk samt goda läskun-
skaper i engelska.

– Läskunskaper i tyska och latin är
naturligtvis också en fördel, säger
Mats Forsgren.

I kursutbudet som omfattar 25 poäng
ingår två obligatoriska kurser, en
översiktskurs i romanska språk i ett
typologiskt och historiskt perspektiv
samt en språkfärdighetskurs inriktad
på läsfärdighet i de fyra stora romanska
språken. I övrigt erbjuds dokto-
randerna kurser i bland annat andra-
språksinlärning, lingvistik och över-
sättningsteori, talad interaktion och
kultur och identitet som förklarings-
grund till språklig variation.

Central antagning
Antagningen till FoRom, som vänder
sig till samtliga nordiska länder, är
central. Doktoranderna antas vid
antingen Stockholms universitet eller
Växjö universitetet som har examens-
rätt. Stockholms universitet är värd-
högskola och sköter administration,
antagning och organisering av kurser
och seminarieutbud.

– De som antas måste samtidigt bli
antagna vid en lokal högskola som
har ordinarie forskarutbildning i de
här språken, säger Mats Forsgren. De
kan då arbeta med undervisning och
administration upp till 20 procent vid

den lokala högskolan som står för den
delen av lönen. De resterande 80 pro-
centen betalas av FoRom centralt.

Nätverk ger trygghet
En av dem som antogs till forskarskolan
i höstas är Fernando Bermúdez, som
innan han började sin utbildning
arbetade som adjunkt i spanska vid
Mälardalens högskola.

– Det är utmärkt att jag kunnat
behålla mitt jobb som lärare här i
Mälardalen. Det som är så bra med
forskarskolan är att man bygger upp
ett nätverk mellan olika högskolor
och institutioner. För mig som dokto-
rand är det en trygghet genom att det
då finns resurser och tillgång till en
mängd lärare.

– I Mälardalen är det många gånger
svårt att kunna forska om man inte
flyttar till en större ort. Samarbetet
mellan de olika högskolorna ger dok-
toranderna möjlighet att stanna kvar
på hemorten och arbeta som forskare
och lärare. För mig personligen innebär
det också att jag träffar andra dokto-
rander som jag annars inte skulle ha
haft kontakt med, säger Fernando
Bermúdez. ■

För mer information om FoRom, se
www.forom.su.se

TEXT: MADELEINE SALOMON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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I BLICKFÅNGET

Åke Bergman hedersdoktor i Lettland
Professor Åke Bergman, Institutionen för miljökemi,
har utsetts till hedersdoktor vid universitetet i Riga i
Lettland för hans bidrag till miljöforskningen inom
Östersjöregionen och utvecklingen av miljövetenskapen.
Promotionen äger rum den 28 september i Riga.

Tore Sigeman hedersdoktor i Tyskland
Professor emeritus Tore Sigeman har utsetts till he-
dersdoktor vid Friedrich-Schiller-Universität i Jena.
Han hedras för framstående insatser inom jämförande
och europeisk arbetsrätt. Tore Sigeman har varit professor
i civilrätt, särskilt arbetsrätt, vid Stockholms och Uppsala
universitet. Promotionen ägde rum i Jena den 29 maj.

Kemister i Nature
Komponenter av kiselnitrid-baserade keramiska mate-
rial används idag bland annat i motorer och kullager
och i samband med skärande bearbetning. Nuvarande
tillverkningsprocesser är både tids- och energikrävande
eftersom temperaturer högre än 1700 grader celcius och
värmebehandlingstider runt flera timmar krävs för att
komponenterna skall erhålla de efterfrågade mekaniska
egenskaperna.

I en artikel i det nummer av den vetenskapliga tid-
skriften Nature som kom ut den 16 maj, beskriver
forskare från den Materialkemiska gruppen vid Avdel-
ningen för oorganisk kemi genom Zhijian Shen en ny

process baserad på användandet av mycket snabba
uppvärmnings- och avsvalningshastigheter med vars
hjälp motsvarande komponenter kan framställas inom
en tidsrymd av minuter. Den nya tillverkningsprincipen
öppnar för möjligheter till kostnadseffektiv framställ-
ning av nya strukturella och funktionella keramiska
material med avsevärt förbättrade mekaniska, elektriska,
magnetiska och optiska egenskaper.

Årets hedersdoktorer vid Stockholms universitet
Vid Naturvetenskapliga fakulteten:
John Pohlman, meteorolog vid Sveriges Television, dr
Helgi Björnsson från Islands universitet i Reykjavik,
professor Sören Brunak vid Danmarks tekniska univer-
sitet i Lyngby samt laborator Bengt Sjöstrand vid Havs-
fiskelaboratoriet i Lysekil.

Samhällsvetenskapliga fakulteten:
Civilekonom Raoul Hasselgren och Norges ambassa-
dör i Wien Helga Hernes.

Humanistiska fakulteten:
F.d. överintendent Olle Granath och professor Roy
Andrew Miller.

Hedersdoktorerna kommer att promoveras vid den
sedvanliga installations- och promotionshögtidligheten
i Blå hallen i Stockholms stadshus fredagen den 27 sep-
tember. Läs mer om hedersdoktorerna på
www.insidan.su.se/pressmeddelanden.php3

Vid en informations- och inspirationsdag som anordnades
kring Lärandets galleria i maj talade professor Bodil Jönsson
om hur Internet kan användas för kommunikation med
studenterna.

Hon använder sig av Internet i sin undervisning och kan
ha flera kurser på nätet parallellt. Hon har även lagt ut hela
böcker på Internet för att alla studenter lätt ska få tillgång
till samma text och kunna göra sina anteckningar online.
Det medför att alla kan läsa varandras anteckningar.

– Det ger människor en chans att sitta på varandras axlar.
De får tillgång både till sitt eget och andras material, säger
Bodil Jönsson.

För läraren finns det också mycket att hämta. Det går till
exempel att se vilken typ av anteckningar som studenterna
gör på olika sidor i texten och vilka partier som studenterna
inte alls uppmärksammar.

Bodil Jönson menar att det går att öka graden av indivi-
duell undervisning om man använder sig av Internet. Men
det är inte bara kommunikationen mellan lärare och student
som ökar, utan också mellan studenterna. När kurser ges

online visar studenterna snabbt förståelse för att läraren
inte kan ta hand om all kommunikation och börjar hjälpa
varandra med det de kan.

– Lärares uppgift nu som förr är att strukturera, säger
Bodil Jönsson. Förr strukturerade vi främst i vår roll som
sändare. Det måste vi göra nu också men rollen som struk-
turerande återkopplare har blivit minst lika viktig.

Hon pekar på förändringar i kulturen som möjliggjort
den förändrade teknologin.

– Jag gjorde tankeexperimentet att föra in datorer i min
barndoms klassrum – det gick inte. Jag insåg att i det klass-
rummet var det per definition så att en person visste allt –
fröken. Det fanns ingen anledning att söka kunskap någon
annanstans än hos henne. Och det handlade inte om att
söka, fröken visade och talade om, säger Bodil Jönsson.

– Internet förstärker den sökande delen av människan
och gör det möjligt för dig att vara den du är och undra det
du undrar.

Bodil Jönsson är professor och forskningsansvarig vid
Certec vid Lunds tekniska högskola. ■

TEXT: CALLE ARVIDSONInternet i undervisningen
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Ny upplaga av Fakta och Facts
Nu finns en uppdaterad version av snabbguiden
om universitetet, Fakta resp. Facts, både i tryckt
version och på nätet, www.su.se/organisation/
presentation/. Översättningarna till franska,
spanska och tyska, som enbart finns på nätet, är
under uppdatering. Fakta och Facts, som är gratis
att använda vid besök, konferenser, utställningar,
utlandsresor m.m, beställs från fax 15 95 22 (väx-
eln, hus B, Södra huset) eller helpdesk@it.su.se

Upptakt 29 augusti
Årets upptakt inför det nya läs- och arbetsåret
äger rum torsdag 29 augusti kl. 11.00 i Aula Mag-
na. Boka redan nu in dagen i almanackan!

Öppet forum om pedagogisk
förnyelse den 17 september
Hur ska universitetets pedagogiska utveck-
lingsarbete se ut i framtiden? Under våren har en
intern utredning haft till uppgift att se över frågor
som avser pedagogisk förnyelse vid universitetet.
Till de frågor som behandlats är utbildning för
blivande och etablerade universitetslärare,
organisering av den gemensamma PU-verk-
samheten, utbildning av forskarhandledare
med mera.

Utredningens förslag till inriktning på stödet
till den pedagogiska utvecklingsverksamheten
tillsammans med förslag på organisering kommer
att presenteras i höst för att sedan behandlas i
olika universitetsorgan.

Med anledning av utredningen anordnas ett
Öppet forum där en bredare diskussion om
frågorna i utredningen kommer att initieras.
Inbjudan har gått ut till prefekter/motsv.

Tid och plats: tisdag den 17 september kl 13–
18.30 i Aula Magna.

För mer information, kontakta utredningens
ordförande Birgitta Qvarsell, tfn 16 3976,
e-post birgitta@ped.su.se eller sekreterare
Rolf Lind, tfn 16 3198, e-post rolf.lind@fek.su.se

Läs mer om utredningen i SU-Nytt 2/02, sid 4.

Medel till samverkan
Rektor har för år 2002 beslutat
avsätta 1,5 Mkr för finansiering av
projekt som stimulerar universite-
tets samverkan med det omgivan-
de samhället. Projektförslag kan
lämnas av institutioner och andra
akademiska organ, av universi-
tetsbiblioteket samt av studentkå-
rer och fakultetsföreningar/mot-
svarande vid Stockholms universi-
tet. Sista ansökningsdag är den 4
oktober. Utlysningen finns att
hämta på www.eks.su.se.

Besök av JämO
och HomO
Den 16 maj fick universitetet
besök från JämO och HomO.
Ombudsman Claes Borgström,
JämO, och Annika Wahlström,
jurist vid HomO, träffade uni-
versitetets ledning och alla som
arbetar med jämställdhet, jäm-
likhet, handikappfrågor och dis-
krimineringsärenden på grund
av sexuell läggning.

Dessutom hölls en öppen fö-
reläsning i Aula Magna för att
sprida kunskap om den nya lagen
om lika behandling av studenter i
högskolan (SFS 2001:1286) som
trädde i kraft den 1 mars.

För mer information om lagen,
se www.antidiskriminering.nu

Lokalvård läggs ut
Från och med den 1 januari 2003
läggs lokalvården ut på entrepre-
nad enligt beslut från rektor. Idag
sköts den av Lokalvårdsenheten
vid Tekniska byrån.

Beslutet är ett led i arbetet att
öka andelen externt upphandlad
service och minska andelen egen-
producerad service vid universi-
tetet. Genom att använda externa
uppdragstagare förutsätts kost-
naderna minska och universitetet
kommer i högre grad kunna kon-
centrera sig på sina huvudupp-
gifter. Tidigare har telefonväxeln
och kopierings- och tryckeriverk-
samheten övertagits av externa en-
treprenörer.

Under sommaren kommer
Tekniska byrån med hjälp av
Verket för högskoleservice att
upphandla tjänsten. Beslut om
vem som tar över lokalvården
väntas i september.

De anställda vid Lokalvårdsen-
heten kommer enligt praxis att er-
bjudas arbete vid det nya företaget.

Tekniska byrån upphandlar
basstädning, vilket bland annat
innehåller städning av kontor en
gång per vecka. Till detta basut-
bud kommer det sedan att finnas
möjlighet att välja tilläggstjänster.

Vid frågor, kontakta Ann-Ma-
rie Larsson, Tekniska byråns
kansli, tfn 16 3543, e-post ann-
marie.larsson@tb.su.se

Telefonkataloger
på webben
Numera går det att söka efter
telefonnummer och adresser till
både företag och privatpersoner
på webben. Inför år 2002 distri-
buerades det cirka 3 600 paket à
fyra kataloger vid universitetet.
Därför hoppas universitetet av
miljöskäl att till nästa år kunna
minska mängden tryckta telefon-
kataloger från Telia. Gula sidor-
na företag finns på www.gula-
sidorna.se och privatpersoner på
http://privatpersoner.gulasidor-
na.se

Skriv med genusperspektiv
Jämställdhetskommittén utlyser minst ett sti-
pendium på 5 000 kronor årligen för bästa upp-
sats på C- eller D-nivå skriven med ett genusper-
spektiv. Läs mer på www.jamstkom.su.se
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Göran Rosenberg har trettio års erfa-
renhet av att jobba i olika medier. Han
har bland annat tilldelats Stora Jour-
nalistpriset och många har placerat
honom högst på sin önskelista över
framtida chefer för Sveriges
Television. Det senaste året har
han varit gästprofessor vid JMK,
Institutionen för journalistik,
medier och kommunikation.

– Att vilja berätta en historia
om verkligheten är journalistik-
ens grund. Sen kan man kalla
den en nyhet, en berättelse eller
en essä. Journalistik idag är för
snävt definierad av nyhetstänk-
ande. Jag har försökt visa att
journalistik kan vara att berätta
om så mycket mer än det som
automatiskt kvalar in som nyhe-
ter, säger Göran Rosenberg.

När han fick erbjudandet förra
året om att bli gästprofessor
tvekade han. Själv hade Göran
Rosenberg tänkt skriva en ny
bok. Istället blev det hans senaste
bok, Tankar om journalistik,
som mer eller mindre tvingade
honom att tacka ja.

– Det kändes lite som en plikt
att vidareutveckla tankarna i
den. Har man sagt a får man
säga b.

För Göran Rosenberg är jour-
nalistens förhållningssätt viktigare än
att man under utbildningen lär sig att
göra en intervju eller skriva en ingress.
Hantverket kan man lära sig efter-
hand. Att sätta berättelsen i centrum,
att peka på journalistens ansvar för
sin egen historia, blir ett sätt att förmå
journalisten att självständigt fundera
över sin roll och fråga sig för vem han
eller hon skriver. Något som blir allt
viktigare, anser Göran Rosenberg, i
en brytningstid då vinstkraven blir

högre och medierna får ett allt större
inflytande över samhällets utveckling.
Framtidens journalister är de med
akademisk utbildning och andra erfa-
renheter, hoppas Göran Rosenberg,

och han talar sig varm för institutionens
sextiopoängs påbyggnadsutbildning
för dem med en akademisk utbildning i
ryggsäcken.

– Jag har haft läkare, civilingenjörer,
jurister och andra som jobbat i många
år och plötsligt upptäckt att det är
journalister de borde bli. Jag tror att
det är den typ av journalister som
möjligtvis kan hålla medieindustrin
stången, med sin erfarenhet och
kunskap.

Han önskar fler akademiker med något att berätta

Det här är den korta historien om en välmeriterad och eftertänksam journalist
som vill se en renässans för berättandet. Under det senaste året har han för-
sökt förmedla sina tankar om journalistik till blivande reportrar.

Den viktigaste kontakten med stu-
denterna har varit handledningen av
några av sistaterminsstudenternas
examensarbete.  Under läsåret har
han också ansvarat för en serie öppna

föreläsningar, deltagit på stu-
denternas praktiksummeringar
och hållit föreläsningar i den
ordinarie undervisningen.

– Det har varit ett händelserikt
år som blivit en utgångspunkt
för diskussioner med studenter-
na, säger Göran Rosenberg och
nämner händelserna den 11
september, mordet på Fadime,
rättegången och debatten kring
journalisten Jesús Alcalá och
kravallerna i Göteborg.

Men nu är det snart slut.
Hans rum i den långa korridoren
längs Karlavägen blir en lätt
match att utrymma. Bokhyllan
består mest av tompärmar och
anslagstavlans lappar sitter
glest. Efter avskedstalet till
studenterna återgår han på heltid
till arbetsrummet i hemmet.
Där ska han fortsätta arbetet
med sin nästa bok. Vad den
handlar om vet än så länge bara
han själv och hans närmaste
vänner. ■

Göran Rosenberg blir den sista gäst-
professorn på JMK, åtminstone för en
tid. Dagens Nyheter, som hittills fi-
nansierat professuren med cirka en
miljon kronor om året, har tills vidare
dragit in pengarna. Vd Fredrik Åker-
man hänvisar till tidningens dåliga
ekonomi.

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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För en månad sedan arrangerade Kri-
minologiska institutionen ett semina-
rium för forskare och journalister på
Långholmens konferens i Stockholm.
Syftet var att belysa olika perspektiv
på forskningsinformation. Diskussio-
nerna mynnade ut i en debatt om den
tredje uppgiften; i vilken utsträckning
forskare ska anpassa sig till omvärldens
intressen.

– Den tredje uppgiften innebär att
vi kommer att möta massmedia mer.
Hittills har det varit upp till den en-
skilde forskaren men nu tar vi upp det
till gemensam diskussion, säger Ulrika
Bergström, projektledare för seminariet
vid Kriminologiska institutionen.

Professor Jerzy Sarnecki inledde
med en personlig reflektion. En vårdag
1995 figurerade han på Expressens
löpsedel; ”Brottsexpert vill ha ute-
gångsförbud för unga efter tio på
kvällen”. Dagen innan hade Ulf Elving
frågat honom vad han ansåg i frågan.

Sarnecki hade svarat att forskningen
inte gav några entydiga svar, men att
han inte ville se sina egna barn ute på
stan sent om kvällar och nätter. Där-
efter fick ”nyheten” eget liv.

Under seminariet riktade sig Sarnecki
till journalisterna och undrade hur
forskare ska agera i en sådan här situ-
ation. Svaret var entydigt; det gäller att
vara klar och tydlig; och entydig för
att undvika fel. Forskarna menade
emellertid att de sällan har entydiga
svar och att det ofta krävs nyansering
men att media sällan intresserar sig
för det.

Under den avslutande paneldebatten
blev de olika perspektiven än klarare.
Ann-Marie Begler, Generaldirektör
vid Brottsförebyggande rådet, menade
att universiteten måste lära sig att jobba
mer utåtriktat med forsknings-
information. Professor Henrik Tham,
Kriminologiska institutionen, svarade
att det knappast är forskarnas primära

uppgift och att problemet snarare är
att media skriver för mycket om våld,
att bilden överdrivs. Ibland bör kanske
därför forskarna inte uttala sig alls.

Sammanfattningsvis väckte semi-
nariet viktiga frågor om den tredje
uppgiften. Ska forskare anpassa sig
till medias nyhetslogik? I vilken ut-
sträckning? Förhoppningsvis kommer
höstens seminarier vid Kriminologiska
institutionen att bredda och fördjupa
diskussionen. ■

Den tredje uppgiften ställer integriteten på prov

TEXT: TOM ANDERSSON

Med anledning av den till-
spetsade situationen efter
terrorattacken den 11 sep-

tember och konflikten i Mellanöstern
påpekas att nedsättande uttalanden
om folkgrupper inte är tillåtna enligt
svensk lag. Det gäller såväl antisemi-
tiska som antimuslimska uttalanden.

I Brottsbalken 16 kap 8 § stadgas:
”Den som i uttalande eller i annat
meddelande som sprids hotar eller
uttrycker missaktning för folkgrupp
eller annan sådan grupp av personer
med anspelning på ras, hudfärg, natio-
nellt eller etniskt ursprung eller tros-
bekännelse, döms för hets mot folk-
grupp till fängelse i högst två år eller,
om brottet är ringa, till böter.”

Yttrandefriheten är således inte
oinskränkt.

Brottsbalkens regler gäller natur-
ligtvis även på Stockholms universitet.

Vad särskilt beträffar webbpublice-
ring gäller enligt Regler för webbpu-
blicering vid Stockholms universitet
att ”publicering som är kränkande,
stötande eller på annat sätt kan skada
verksamhet vid eller anseendet för
Stockholms universitet får inte ske”.

Reglerna hänvisar dessutom till
SUNET:s etiska regler, enligt vilka
”SUNET fördömer som oetiskt när
någon försöker förolämpa eller för-
nedra andra”.

För e-post o d gäller dessutom enligt
Föreskrifter för anställdas använd-
ning av Stockholms universitets dator-,
nät- och systemresurser att verksamhet
annan än den ordinarie vid universitetet
enbart är tillåten då den inte står i

strid med institutionens regler, SU:s
föreskrifter, SUNET:s regler eller
gällande lagstiftning.

När det gäller affischering, klotter
o d har Akademiska Hus ansvar för
utemiljön, universitetet för inomhus-
miljön. Det innebär att affischer med
kränkande innehåll som placeras
inom eller på universitetsbyggnader
skall tas ned genom universitetets
försorg. Om sådana affischer obser-
veras bör det anmälas till universitetets
säkerhetschef Bengt Kring, tfn 16 12
12, för åtgärd.

Universitetet kommer att med
största allvar se på varje form av hets
mot folkgrupp. ■

Gustaf Lindencrona, rektor



18 SU-NYTT 4/2002

”

”

VISSTE DU ATT ...

INSÄNDARE

– Om en människa bestämt sig för att
agera utan hänsyn till sitt eget liv, kan
den människan i ett normalt samhälle
genomföra nästan vad som helst. I ett
totalt totalitärt samhälle skulle det
kanske gå att skydda sig. Men i ett
sådant samhälle vill vi inte leva.

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi,
angående dödsskjutningen på en gymnasie-

skola i Tyskland i artikeln ”Risk för nya
dödsskjutningar” i Göteborgs-Posten

2002-04-28

... universitetet inför sommaren
har  tagit fram några nya praktis-
ka profilprodukter. Dessa är rygg-
säck, t-shirt (i olika färger),
cykelhjälm och badlakan (ej på
bild). Några av de gamla profil-
produkterna reas nu ut. Besök
SU-butiken i Arrheniuslab, Hus A,
plan 2 eller Informationsdisken,
Södra huset, Hus A, plan 4.
Välkommen!

FOTO: SUSANNA LILIE

Ett universitet är inte bara en industri för produktion
av HÅPar och examina. Ett universitet skall också vara en
tankesmedja där idéer prövas och morgondagens besluts-
fattare skolas till analytiskt och kritiskt tänkande. Skall
detta fungera krävs en rektor med förmåga att leda och
inspirera, och att hålla samman en organisation som till sin
natur är och bör vara öppen, kreativ och pluralistisk.
Rektorn bör därtill vara en framstående vetenskapsman
som kan fungera som garant för akademisk kvalitet.

Stockholms universitet har haft förmånen av en serie rekto-
rer med just dessa egenskaper vilka framgångsrikt lett om-
vandlingen från privat högskola till ett storstadsuniversitet
av europeisk dignitet: Håkan Nial, Dag Norberg, Gunnar
Hoppe, Staffan Helmfrid, Inge Jonsson och Gustaf Linden-
crona. För samtliga gäller att de rekryterats till rektoratet
via uppdrag som dekanus och/eller prorektor.

Därför är det alarmerande när ryktet går att universitets-
styrelsen och framför allt dess ordförande vill rekrytera en
person utifrån genom headhunting. Om syftet med detta är

att förstärka den centrala ledningen så kan sägas att rektor
vid sin sida har en kvalificerad administrativ chef i
universitetsdirektören, och att det rimliga måste vara att
profilera denna kompetensuppdelning. Vi menar att nästa
rektor måste sökas inom universitetet. Det bör vara en per-
son som verkat på olika poster och känner organisationen
väl, detta enligt de principer som tillämpats som vid tidiga-
re rektorsval, alla ytterligt lyckosamma. Den nya rektorn
bör vidare vara en person med förmåga att stimulera och
uppmuntra, vilket förutsätter att vederbörande själv är en
betydande forskare med stor spännvidd. Det är vidare
angeläget att vederbörande har ett brett internationellt
kontaktnät och omfattande erfarenhet av internationellt
samarbete. Kort sagt: universitetet behöver en rektor som
förenar förnyelse med tradition, och exekutiv förmåga
med visionär kringsyn.

KERSTIN DAHLBÄCK OCH THOMAS HALL

Läs mer om rektorsvalet i SU-Nytt i höst.

■
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Årets Adam Helms Lecture hölls av
den danska författarinnan Suzanne

Brøgger vars
författarskap
också är före-
mål för en ut-
ställning i uni-
versitetsbiblio-
teket (SUB).

Evenemang-
et som ordna-
des av SUB och
Svenska förläg-
gareförening-

en, lockade mycket folk och hölls i en
överfull G-sal. Efteråt bjöds det på
buffé i bibliotekets lokaler.

Suzanne Brøgger som är en sentida
landsmaninna till Adam Helms föddes
1944, samma år som Helms flydde till
Sverige undan den tyska ockupa-
tionen. Hon ägnade sin föreläsning åt
förhållandet och korrespondensen
mellan författare och förläggare.
Suszanne Brøgger uppehöll sig vid att
ny teknik är på väg att ändra bokut-
givningen. Hon talade om risker och
möjligheter med de förändringar

Uppmuntrande kommentarer, burop
och varningar för farliga bollar på
blandad engelska
och svenska ekar
över gräset nedan-
för Södra huset.
Träningen med
Stockholms akade-
miska cricketsäll-
skap (SACS) har
samlat ett tjugotal
vitklädda spelare
som på mer eller
mindre konstfulla
sätt försöker fånga
bollen som slag-
mannen knackar
iväg över ängen.

När det blir spel
kommer de typiska
”grindarna” fram
och det blir genast
lite svårt att hänga
med i vad som ger poäng och när någon
blir bränd.

– Det finns tio olika sätt att bli
bränd på för slagmannen, som både
ska slå bollen och skydda grinden.
Men att det finns många regler – eller
lagar som det heter i cricket – gör också
spelet mer intressant, säger Marcus
Bringzén som är ordförande i SACS.
Humöret bland spelarna verkar vara

på topp trots att man nyligen förlorade
en viktig match som hade kunnat

betyda slutspel i den
svenska cricketligan.
De flesta medlem-
marna har en kopp-
ling till lärosätena i
Stockholm och
många är utbytesstu-
denter eller gästfors-
kare från cricketländer.
I Sverige är sporten
som är en av världens
tio största ännu i sin
linda, med ungefär
300 licensierade spe-
lare.

– Men cricket växer
och många av stock-
holmslagen har ung-
domsverksamheter.
Sverige deltog också
i EM förra året med

ett lag där några SACS-spelare ingick.
Matcherna i ligan spelas på en riktig

cricketplan i Rinkeby och är lång-
dragna historier över flera timmar
med såväl tepauser som lunchavbrott.
För att ge sporten mer uppmärksamhet
hoppas Marcus Bringzén att den
akademiska cupen mot Uppsala som
spelas sedan flera år går att sprida till
fler lärosäten. Det skulle både kunna

locka sponsorer och fler spelare.
Orsaken till att han bildade SACS

för sex år sedan med några kompisar
finns främst i litteraturen – i form av
PG Woodehouse samt veterinären
James Herriot vars dagböcker låg
till grund för tv-serien I vår herres
hage.

– Där spelades det ofta cricket och
jag blev nyfiken på hur det gick till.
När jag sedan var i Nya Zeeland ett år
och pluggade fick jag chansen att själv
spela. Efter det var det nog en naturlig
utveckling att det blev ett eget lag. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: ORASIS FOTO/GA

Suzanne Brøgger på besök vid SUB
TEXT: CALLE ARVIDSON

FOTO: ORASIS FOTO/GA

som Internet innebär.
Varje år hålls en öppen föreläsning

i Adam Helms namn för att fästa
uppmärksamheten på internationell
forskning och för att stärka banden
mellan universitetet och bokbranschen.
Föreläsningen kommer ut i tryckt
form. ■

Mer information om Adam Helms
bokbransch–historiska samling finns
på www.sub.su.se/bibliotek/Adam-
Helms.htm

Elegant bollspel för gentlemän med gräsfläckar

I det här numret träffar vi
SACS.

FÖRENINGAR
HOS OSS
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Lärostudion tillhör Humanistiska
fakulteten och skapades ursprungligen
för att ge universitetets språkinstitu-
tioner möjlighet att ar-
beta med aktiverande
och individuell språk-
färdighetsträning.

– Universitetets perso-
nal är mycket välkom-
men att använda sig av
det vi har att erbjuda.
Det finns de som börjar
dagen med att se på ny-
heter hos oss, säger fö-
reståndaren Ulrike Klin-
gemann och berättar
att utländska gästlärare
kommer hit för att titta
på sitt eget lands tv.
Lärostudion har ansvar
för universitetets kabel-
tv–nät i Södra huset och
kan visa 25 kanaler internt.

60 000 besök
För att få tillgång till Lärostudion
behöver man först gå deras introduk-
tionskurs, som tar en halv dag, eller
på annat sätt skaffa kunskap om hur
språkstudier i Lärostudion fungerar.
Det krävs att besökarna har vissa
förkunskaper eftersom det är fem
anställda som ska ta hand om 60 000
besök om året.

– Det är roligt när institutionerna
ber mig ta emot dem för att visa vad vi
kan erbjuda. För ett tag sedan hade vi

en grupp forskarstuderande här som
ville ha information om hur de skulle
kunna använda Lärostudion för att

förbättra sin muntliga framställning
på engelska, säger Ulrike Klingemann.

Det går bra att komma ensam men
Ulrike Klingemann rekommenderar
att man arbetar tillsammans med andra
när man vill öva språkfärdighet.

– De som kommer hit vill ofta öva
sig i att tala fritt utan förlaga och det
är svårt att göra på egen hand – även
om det också går.

Lyssna rätt
Man kan spela in till exempel en
nyhetssändning och sedan använda
den för att träna fraser och ord. Fram-

En studio med mycket att erbjuda

TEXT: CALLE ARVIDSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

för allt kan man spela in sig själv och
lyssna på hur det låter.

– Vår utrustning har många olika
funktioner som gör det
möjligt för våra besö-
kare att arbeta aktivt
med sitt material, säger
Ulrike Klingemann
och fortsätter:

– Det är viktigt att
man tränar sig i att
lyssna. Grunden för att
kunna uttala rätt är att
kunna lyssna rätt.

Framför allt går det
att öka sin språkliga
förmåga på ett lustfyllt
sätt här. Lärostudion
har ett stort videotek
med ungefär 1 300 fil-
mer, filmade skåde-
spel, kulturprogram

och debattprogram från olika länder.
– Vi uppmuntrar människor att

använda våra resurser på sitt eget vis,
det är bara fantasin som sätter grän-
serna. Ofta hittar studenterna på nya
användningar för materialet som vi
inte alls tänkt på. Det finns så många
sätt att göra saker på. ■

Den har funnits i Södra huset sedan det byggdes och är nu inne på sin tredje
generation teknisk utrustning. Lärostudion är en av de resurser inom Stock-
holms universitet som i sann mening är gemensam för studenter och personal.
All personal har rätt att kostnadsfritt använda sig av det som Lärostudion har
att erbjuda.


