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Henning Rodhe
DEKANUS VID DEN

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Universitetets basverksamhet sker vid insti-
tutionerna. Det finns idag ett 70-tal institu-
tioner vid SU varierande i storlek från min-
dre än 10 till ett par hundra anställda. Det är
vid dessa ”kärnenheter” som utbildning och
forskning organiseras och bedrivs.

Behövs institutionerna? Jag tror knappast
att någon ifrågasätter dem. Det måste finnas
överblickbara enheter där man känner varan-
dra och kan planera verksamheten tillsam-
mans. Men hur stor ska en institution vara?
Mellan 50 och 100 anställda har ibland
nämnts som optimalt. Större institutioner
kan ha en tendens att splittras i ett antal grup-
per och små institutioner kan ha svårt att sät-
ta av tillräckliga resurser för bl a ekonomi-
hantering och datorstöd. Behovet av en ”kri-
tisk massa” i forskningen och forskarutbild-
ningen är ett viktigt argument mot alltför små
institutioner. Den ökade decentraliseringen
av SU:s administration ställer också krav på
större och administrativt starkare institutio-
ner. Hur långt ska denna utveckling gå? Kom-
mer vi så småningom bara att ha några få jät-
teinstitutioner inom varje fakultet?

En fråga som nu diskuteras inom den Na-
turvetenskapliga fakulteten är hur man ska
hindra institutionsindelningen från att ska-
pa konstlade väggar mellan de olika veten-
skapliga inriktningarna. Det får inte bli så
att administrativa strukturer försvårar ett

fruktbart samarbete över institutionsgrän-
serna. Mycket spännande forskning sker
idag i gränsområdena mellan biologi och
kemi, mellan ekonomi och miljövetenskap,
mellan historia och sociologi, för att ta några
exempel.

Vi måste skapa enkla modeller för hur pre-
fekterna vid berörda institutioner ska hante-
ra delat handledaransvar, delade examina,
utbyte av laboratorieresurser osv så att alla
parter blir nöjda. Universitetets och fakulte-
ternas sätt att fördela resurser till institutio-
nerna måste utformas så att de uppmuntrar
samarbete över institutionsgränserna där det
är vetenskapligt motiverat.

Även inom grundutbildningen behöver vi
underlätta skapandet av kurser som sträcker
sig över flera institutioner och fakulteter. Re-
virtänkande och administrativa hinder får
inte påverka kursutbudet. Genom sina många
starka vetenskapsinriktningar har vårt uni-
versitet en fantastisk potential för att utveckla
fruktbara mångvetenskapliga kurser. Vi ser
idag flera spännade exempel på nya ämnes-
övergripande kurser: ”kemi för jurister”,
”hållbar samhällsutveckling”, ”matematisk
ekonometri” m fl.

Låt oss behålla institutionerna som admi-
nistrativa enheter men luckra upp institu-
tionsgränserna när det gäller undervisning
och forskning! ■

Behövs institutionerna?

Stockholms universitet ska aktivt främja mångfald
och låta verksamheten präglas av jämställdhet, jäm-
likhet och samhörighet. Universitetet ska vid rekryte-
ring av nya studerande, lärare och forskare särskilt
stimulera sökande från traditionellt icke akademiska
grupper. Universitetet ska vara ett jämställt och jäm-

likt lärosäte som karaktäriseras av öppenhet. Frågor
som rör tillgänglighet, mottagande och bemötandet av
människor med olika behov och bakgrund ska ges hög
prioritet. Så står det i universitetets nya måldoku-
ment, se artikel sid 3. Läs också om universitetets nya
jämlikhetskommitté på sid 5.
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Stockholms universitet har fått nya
övergripande mål som ersätter de
gamla från 1993. Målen fastställdes
vid universitetsstyrelsens samman-
träde den 19 februari.

– Beslutet är resultatet av en omfat-
tande process där förslag till övergri-
pande mål skickats ut på remiss till
fakulteter och institutioner i två om-
gångar. Diskussioner har också förts
vid prefektmöten hösten 2001 samt
vid öppna seminarier. Jag hoppas där-
för att målen är väl förankrade, säger
rektor Gustaf Lindencrona.

– Arbetet har varit tidskrävande men
mycket inspirerande och spännande,
säger prorektor Gunnel Engwall, som
lett den arbetsgrupp som tagit fram
förslaget till övergripande mål.

De nya övergripande målen innebär
att Stockholms universitet ”skall vara
internationellt erkänt för sin forskning
och utbildning. Studenter, lärare, fors-
kare och övriga anställda skall medver-
ka till att forma en kunskapsmiljö som
främjar individers utveckling.”För att
uppnå de övergripande målen ska uni-
versitetet bland annat ge en grundut-
bildning av hög kvalitet med stora val-
möjligheter för studenterna, erbjuda
en forskarutbildning av hög klass, be-
driva forskning av hög kvalitet, aktivt
främja mångfald och låta verksamhe-
ten präglas av jämställdhet, jämlikhet
och samhörighet samt samverka med
det omgivande samhället.

– Målen är långsiktiga och kräver
resurser både i form av pengar och tid.
En del kräver resurser som vi inte har
men hoppas att någon gång få. Alla
målen kräver tid och målmedveten-
het, säger Gustaf Lindencrona.

– På institutionsnivå har diskussio-
nen av måldokumenten inneburit ett
välkommet tillfälle att reflektera över
hur Stockholms universitet bör profi-
lera sig i relation till andra högskolor
och universitet och det är en diskus-
sion som vi tror kommer att prägla

Måldokumentet i mål

den kommande perioden, säger
Christina Hellman, prefekt vid Insti-
tutionen för lingvistik.

Den arbetsgrupp som tagit fram för-
slaget till övergripande mål fortsätter
sitt arbete med att ta fram handlings-
program som konkretiserar de över-
gripande målen och anger en inrikt-
ning av verksamheten de närmast föl-
jande tre åren. Förslag till handlings-
program för grundutbildning, forskar-
utbildning, forskning samt samverkan
med det omgivande samhället har va-
rit ute på remiss. Enligt gruppen har
många konstruktiva och värdefulla
synpunkter lämnats vilket inneburit
att förslagen utsätts för en kraftig om-
arbetning under våren. En förnyad re-
miss, som inkluderar det återstående
handlingsprogrammet om arbetsmiljö
och infrastruktur, beräknas gå ut kring
sommaren. ■

Måldokument och handlingsprogram
Som en del i det omfattande för-
ändringsarbete som pågår vid
Stockholms universitet omarbe-
tas målen för verksamheten. Ar-
betet bedrivs av en grupp tillsatt
av rektor med företrädare för fa-
kulteterna och studentkåren med
prorektor Gunnel Engwall som
ordförande. Arbetet kan följas på
www.su.se/forandring där de oli-
ka förslagen till handlingspro-
gram finns som pdf-filer.

Det nya måldokumentet finns
på www.su.se/organisation/mal-
dokument. Måldokumentet kom-
mer också att tryckas under våren.

Frågor kan ställas till Kersti Berg-
man Ingvarsson, tfn 16 49 33, e-post
kersti.bergman@planering.su.se

TEXT: MARIA SANDQVIST / FOTO: ORASIS FOTO
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Motiverade och nöjda studenter, god
kvalitet på undervisningen, bra lärar-
lag och ett väl utvecklat internatio-
nellt samarbete. Dessa omdömen ger
den bedömargrupp som på Högskol-
verkets (HSV) uppdrag granskat ut-
bildningar i klassiska språk (latin,
grekiska och nygrekiska) Institutio-
nen för klassiska språk. Samtidigt får
institutionen två allvarliga anmärk-
ningar. Den ena gäller grundutbild-
ningen i grekiska och den andra fors-
karutbildningen i nygrekiska. Dessut-
om menar man att institutionen sak-
nar förutsättningar för att bedriva
forskarutbildning i grekiska.

Professor Hans Aili, prefekt vid In-
stitutionen för klassiska språk, är kri-
tisk till utvärderingen och menar att
den är mer en kvantitetsgranskning
än en kvalitetsgranskning.

– Bedömargruppens kritik gäller re-
surstilldelningen till våra ämnen, inte
kvaliteten på dem. HSV grundar sin
värdering på läget sommaren 2001. Vi

har redan gjort en hel del för att förbätt-
ra resurserna för framförallt grekiskan.
Bland annat har den dåvarande halv-
tidstjänsten i grekiska och trekvarts-
tjänsen i nygrekiska omvandlats till hel-
tidsanställningar för docent Eva-Carin
Gerö och docent Eva Hedin. Dessutom
finns nu en doktorand som avlastar do-
cent Gerö i undervisningen.

HSV:s bedömargrupp lägger ansva-
ret för de bristande resurserna på
statsmakterna medan HSV menar att
det är universitetens ansvar att utbild-

ningarna får de resurser som behövs
så att kvaliteten kan säkras.

– Det finns inga sådana resurser vid
universitetet. Vi vet att vi inte har mer
pengar än vi har. Humanister kan hit-
ta glädje i små medel. Till exempel har
ämnet grekiska hos oss levt med
mycket små resurser i trettio år och
ändå hållit hög kvalitet. Vi har stöd av
Humanistiska fakulteten och univer-
sitetsledningen och det finns ett starkt
engagemang vid institutionen, säger
Hans Aili.

– Det finns ett stigande intresse för
klassiska språk och vi gör mycket för att
erbjuda utbildningarna på ett modernt
och bra sätt, säger Eva-Carin Gerö.

HSV har även gjort fler granskning-
ar, bland annat av religionsvetenskap
och matematik. Dessa redovisas (på
grund av tidningens pressläggning) i
nästa nummer av SU-Nytt. ■

HSV:s rapport finns på deras hemsi-
da, www.hsv.se

Kvalitet och kvantitet vid klassiska språk TEXT: MARIA SANDQVIST / FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Hur ska det pedagogiska utveck-
lingsarbetet vid Stockholms univer-
sitet se ut i framtiden? För att ta
reda på det har rektor tillsatt en in-
tern utredning som ska se över och
klargöra behoven för det pedago-
giska utvecklingsarbetet vid univer-
sitetet i ett långsiktigt perspektiv.

– Pedagogisk utveckling är en central
förutsättning för att Stockholms uni-
versitet ska vara attraktivt för såväl
studerande som lärare och annan
personal, säger professor Birgitta
Qvarsell, ordförande i utrednings-
gruppen.

Frågorna som utredningen tar upp
handlar om universitetspedagogisk
utbildning, organisering av den cen-
trala PU-verksamheten, informa-
tions- och kommunikationsteknikens

roll och konsekvenser med mera.
I arbetet ingår bland annat att träf-

fa olika grupper och råd, som studie-
rektorer, Kvalitetsrådet och Pedago-
giska rådet. Dessutom har en enkät
gått ut till prefekter/motsv.

– Det handlar om olika pusselbitar
som vi nu samlar in och sedan ska
sortera, säger Rolf Lind, gruppens
sekreterare.

– Vi märker att det finns en ganska
livlig pedagogisk verksamhet vid uni-
versitetet men den är inte alltid så
synlig. Det är viktigt att den syns och
blir tydlig men också att den ska vara
väl förankrad i verksamheten, säger
Birgitta Qvarsell.

I utredningen ingår också att göra
jämförande utblickar både nationellt
och internationellt. Bland annat har
man besökt Lunds och Linköpings

universitet och även talat med ut-
ländska forskare.

– Det är dock viktigt att vi hittar en
modell för vårt pedagogiska utveck-
lingsarbete som passar för just Stock-
holms universitet och våra förutsätt-
ningar, säger Rolf Lind.

– Vi hoppas att det här är starten på
en satsning på den pedagogiska utveck-
lingen som ibland kanske är lite bort-
glömd. Pedagogiska kunskaper måste
värdesättas, säger Sanna Kolk, en av
gruppens två studentrepresentanter.

Utredningen beräknas pågå till
sommaren. ■

Utredningen kan följas på www.su.se/
forandring där bland annat direktiven
och en kontaktlista finns. Erfarenhe-
ter och synpunkter tas gärna emot av
gruppen.

Pedagogisk förnyelse MARIA SANDQVIST
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– Jämlikhet är ett grundläggande vär-
de i samhället. Och även om vi kom-
mit långt i Sverige finns det mycket
kvar att göra. Vi akademiker ser oss
gärna som fördomsfria och öppna för
kunskap. Men universitetet speglar
strömningarna i omvärlden och fort-
farande har kvinnor, vissa sociala och
etniska grupper samt funktionshin-
drade sämre möjligheter, säger kom-
mitténs ordförande Charles Westin,
professor vid Centrum för invand-
ringsforskning.

Kommittén bildas på initiativ av
rektor och studentkåren och består

förutom av forskare och tjänstemän
inom universitetet även av flera stu-
denter. I och med propositionen Den
öppna högskolan och nya lagförslag
om studenters rättigheter läggs ansva-
ret tydligare på varje lärosäte att arbe-
ta aktivt med rekrytering för ökad
mångfald på högskolan. Kommittén
har i uppdrag att föreslå handlings-
planer för breddad rekrytering och li-
kabehandling av studenter samt för
etnisk mångfald bland anställda. Ar-
betet ska vara klar till årskiftet.

Likheten med det redan existerande
jämställdhetsarbetet vid universitetet

Samlade insatser
för jämlikhet

är inte bara till namnet. I grunden är
det samma syn om allas rätt till sam-
ma möjligheter som ska genomsyra
arbetet.

– Men jämlikhet tangerar andra
områden, bland annat de skilda förut-
sättningar olika grupper av studenter
har med sig till universitetet och hur
de kan tas emot på bästa sätt, säger
Charles Westin. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON
ILLUSTRATION: EMELIE BERGMAN/SUS

Universitetet ska erbjuda samma möjlighet till en akade-
misk utbildning för alla – oavsett social bakgrund, kön,
etnisk tillhörighet eller funktionshinder. Att det målet går
att uppnå ska en ny kommitté för jämlikhet se till.

– En student med funktionshinder kan
känna sig stressad i en utbildningssitua-
tion. Som lärare ökar eller minskar du
den stressen.

Veronica Memory Höglund är lärare
på Alma folkhögskola i Stockholm och
arbetar som pedagogisk assistent för
döva, blinda och dövblinda studenter
vid Engelska institutionen. Här har ett
tiotal studenter med funktionshinder
genomfört grundkursen i engelska och
några har gått vidare till högre kurser.

– En nyckelfråga för att lyckas är att
vara väl förberedd, både som lärare och
student. Till exempel kan det handla
om att mötas före kursen och gå igenom
vad som behövs för att det ska fungera.

När personalen vid institutionen star-
tade satsningen för några år sedan var
alla nybörjare. Veronica Memory Hög-
lund delar gärna med sig av erfarenhe-
terna som arbetet gett, nu senast på ett

seminarium för ett trettiotal lärare och
andra anställda vid universitetet. För
att visa på hur en person med funk-
tionshinder kan känna inför att inte ha
kontroll över situationen lät hon publi-
ken kommunicera enbart via tecken-
språk första halvtimmen.

Förra året läste 176 studenter vid uni-
versitetet med någon form av extra
stöd, vilket kan vara allt från tecken-
tolk, anteckningshjälp eller alternativ
examinationsform. Men självklart stu-
derar många fler med mindre funk-
tionshinder som inte ansöker om stöd.
Veronica Memory Höglund tycker att
de med sina ”osynliga” behov ofta
kommer i kläm.

– Även här gäller det att förbereda
undervisningen. Det handlar om allt
från val av bullerfri lokal till undervis-
ningsteknik med lättlästa OH-bilder
som delas ut i förväg eller att inte prata

och skriva på tavlan samtidigt. Ofta rör
det sig om grundläggande pedagogiska
förbättringar som inte bara gynnar stu-
denter med funktionshinder utan alla
som läser kursen. ■

Veronica Memory Höglunds råd vid
undervisning med funktionshindrade
studenter:

• Ha en mentor på institutionen som
samlar all praktisk information till
studenterna

• Låt alla berörda gå en kort kurs som
ger kunskaper om funktionshinder
och till exempel några tecken på
teckenspråk

• Ta reda på vilket stöd det går att få
för extra kostnader i form av min-
dre undervisningsgrupper och mer
lärartid

• Var inte rädda för att misslyckas.

Förberedelser minskar hindren i undervisningen ANDREAS NILSSON
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➤  God vetenskap – vad är det? En
kontroversiell fråga som ofta handlar
om att klargöra vad som är dålig
forskning eller ren pseudovetenskap.
Vid Stockholms universitet pågår fle-
ra projekt som vill bidra till utveck-
lingen av god forskning som skydd
mot fusk, slarviga slutsatser och lu-
rendrejeri.

Gunnar Svensson och Per Olof Hulth
är två professorer som funderat myck-
et på vad som utmärker god vetenskap.
Med utgångspunkt i sina ämnen – teo-
retisk filosofi respektive astropartikel-
fysik – närmar sig också båda frågan
om forskningens fallgropar.

– Det är viktigt att skilja mellan ve-
tenskaplig kunskap och annan kun-
skap. För all kunskap är begreppet
sanning viktigt, men god forskning är
det som ger oss de bästa grunderna för
övertygelser och därmed det närmaste
vi kan komma sanningen, säger Gun-
nar Svensson.

Han arbetar med en bok om veten-
skaplighet som ska kunna användas
inom utbildningen vid universitetet.
Per Olof Hulth å sin sida ansvarar för
en ny kurs om god och dålig vetenskap
– ett intresse som bottnar i att fysiken
är en tacksam bas för ovetenskapliga
teorier om hemliga krafter och tillva-
rons inre mening.

– Eftersom vi studerar abstrakta fe-
nomen går det i princip att läsa in vad
som helst i fysiken. Då blir vetenskap-
ligheten viktig. Vi arbetar till exempel

alltid med blindexperiment för att
vara säkra på att det vi studerar verk-
ligen existerar och inte är resultatet av
våra egna önskningar om att se något,
säger han.

Arbetet med boken och kursen går
att likna vid den möda en hantverkare
lägger på att vårda sitt viktigaste verk-
tyg – i det här fallet de vetenskapliga

metoder som under de senaste århund-
radena gett oss mycket ny kunskap och
skapat en rågång mot slagrutor, spö-
ken, stjärntydare och annat som inte
hör hemma inom den vetenskapliga
världen.

Inte sämre kontroll
Gunnar Svensson och Per Olof Hulth
tror trots avslöjade fall av forskarfusk
och pseudovetenskap inte att den veten-
skapliga kontrollen blivit sämre inom
högskolan. Snarare handlar det om att
forskningsvolymen blivit större.

– Idag forskar många fler än för någ-
ra år sedan och uppsplittringen av
forskningsresurser till olika lärosäten
runt om hela landet är inte bra ur ve-
tenskaplig synpunkt. För att den vikti-

ga interna kvalitetskontrollen inom ett
ämne från andra forskare ska fungera
är det avgörande att det inte blir för li-
tet och isolerat. Den ökande tvärveten-
skapliga forskningen är också beroen-
de av en bred närvaro av olika veten-
skaper, säger Gunnar Svensson.

Både han och Per Olof Hulth tycker
därmed att regeringens riktade sats-
ning de senaste åren till enskilda heta
forskningsområden inte är helt lyckad.
Forskargrupper inom ett nytt ämne tar
kanske upp till tio år att bygga upp inn-
an de når en fungerande kritisk massa.

– Problemet visade sig under den sto-
ra satsningen på energiforskning som
följde efter oljekrisen på 70-talet. Sam-
ma sak riskerar att hända idag inom
biotekniken, där mycket stora pengar
finns i omlopp. Problemet är att det
inte finns tillräckligt med goda forska-
re för att kunna ta till vara alla anslag –
det ökar risken för dåligt vetenskap,
säger Per Olof Hulth.

Lånad auktoritet
Ett annat hot mot akademin är ren
pseudovetenskap. Det finns flera exem-
pel på hur vilda teorier som är dåligt tes-
tade lyfts fram i projekt, förvanskade
forskningsrön presenteras i populärve-
tenskapliga böcker eller forskare som
uttalar sig om övernaturliga fenomen i
egenskap av vetenskapliga auktoriteter.

– Vetenskapen har en auktoritet som
många oseriösa personer försöker
låna. Vi som arbetar i den akademiska
världen har ett ansvar för att peka på

– universitetet
vill stärka veten-
skapligheten

Hotet från dålig vetenskap och
spektakulära idéer

”
Tänk så mycket spännande
vi forskare tvingas ta död
på, allt från hemliga kraf-
ter till astrologi och para-
psykologi.

per olof hulth, fysikum



SU-NYTT 2/2002 7

ovetenskap, både inom högskolan och
i samhället, säger Per Olof Hulth.

Utmärkande för pseudovetenskap är
att den ofta är dogmatisk och betraktar
all föregiven kunskap som lika mycket
värd. Ett exempel är kreationismen som
är en religiöst baserad lära som hävdar
att evolutionen inte ägt rum. Varje art
har skapats direkt av gud och jorden är
inte äldre än 10 000 år.

– I USA har det gått så långt att sko-
lor i vissa stater tvingas lära ut krea-
tionism parallellt med modern biologi
som två jämförbara teorier, säger Gun-
nar Svensson.

Slöseri med resurser
Att lära ut uppenbart felaktiga saker
inom skolan är kanske den allvarli-
gaste effekten av pseudovetenskap.
Dålig forskning inom akademin är
samtidigt ett slöseri med resurser. Den
kan också minska allmänhetens tilltro
till den akademiska världen och där-
med även tilliten till viktiga rön om
till exempel hälso- och miljöfrågor
som påverkar människors dagliga liv.

Per Olof Hulth tror att en del av pro-
blemen med spridningen av pseudove-
tenskap är journalistikens ansvar.

– För tidningar är det alltid intres-
sant att lyfta upp det spektakulära.
Tänk så mycket spännande vi forskare
tvingas ta död på, allt från hemliga
krafter till astrologi och parapsykolo-
gi. Journalister behöver nog en bättre
förståelse för vetenskapen, men för att
lyfta fram god forskning måste vi fors-
kare samtidigt bli duktigare på att för-
medla det fascinerade med vår ”vanli-
ga” vetenskap.

Medvetenhet och eftertanke
Arbetet med att främja god vetenskap
vid universitetet bottnar till viss del i
att en anställd för några år sedan fors-
kade och undervisade om slagrutor.
För att reda ut problemet krävde uni-
versitetets ledning att forskaren skulle
lägga fram vetenskapliga grunder för
sitt arbete för att få fortsätta. Fallet är
inte unikt, och personer som inte kla-
rar av att dra en klar gräns mellan ett
eget personligt intresse för något och
sin forskning finns på alla lärosäten.

Rektor Gustaf Lindencrona såg möj-
ligheten för universitetet att profilera
sig genom att i utbildningen speciellt
uppmärksamma vad som utmärker god
vetenskap. Det var starten för Gunnar
Svenssons arbete med att försöka föra
in ett vetenskapsteoretiskt perspektiv i
universitetets utbildning på olika nivå-
er. Men idén mötte en hel del motstånd.

– Frågan är känslig och ingen vill få

skrivet på näsan vad som är god och
dålig vetenskap av en utomstående.
Boken jag arbetar med beskriver istäl-
let vad som utmärker vetenskaplighet.
Avsikten är att väcka en medvetenhet
hos våra studenter, men också att upp-
fordra enskilda forskare och forskar-
grupper till eftertanke. Genom att jäm-
föra sin egen forskning med det boken
tar upp kan kanske några sporras till
konstruktivt nytänkande. Tanken är
inte att avslöja dålig vetenskap, utan
att bidra till utvecklingen av den goda
vetenskapen, säger han. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Kurs i god och dålig vetenskap
Under våren går kvällskursen
God och dålig vetenskap på Fysi-
kum. Kursen är tänkt att ge en
introduktion i vad som utmärker
forskningens metoder och tar
också upp olika pseudovetenska-
per, allt från trollkonster och ast-
rologi till alternativ medicin.
Över 200 studenter från olika
ämnesområden går kursen som
ger fem poäng och är ett samarbe-
te med KTH. Per Olof Hulth på
Fysikum och Sven Ove Hansson
på KTH är initiativtagare till kur-
sen och de är också aktiva i fören-
ingen Vetenskap och folkbildning
som arbetar med att motarbeta
pseudovetenskap. Mer informa-
tion om föreningens verksamhet
finns på www.physto.se/~vetfolk/

”
För all kunskap är begrep-
pet sanning viktigt, men
god forskning är det som
ger oss de bästa grunderna
för övertygelser och där-
med det närmaste vi kan
komma sanningen.

gunnar svensson,
filosofiska institutionen
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Ett ödmjukt intresse räcker långt. Fråga professorerna
Per Siegbahn och Margareta Blomberg vid Fysikum.
Utan formell utbildning i kemi har kollegorna under de
senaste åren byggt upp en forskargrupp, som i dag ef-
terfrågas av biokemister världen över och nyligen utsetts
till excellent forskarmiljö av Vetenskapsrådet.

– Man måste vara ödmjuk och förstå att man inte kan allt.
Men det viktigaste för att kunna ändra inriktning på forsk-
ningen har varit vårt stora intresse för biokemi. Sen har vi
också haft turen att träffa rätt människor, förklarar Per
Siegbahn som tillsammans med Margareta Blomberg leder
sex forskare inom teoretisk biokemi.

Per Siegbahn och Margareta Blomberg hade ägnat flera
decennier åt att studera energiförändringar i små molekyler
med hjälp av kvantmekanik, när en framstående ameri-
kansk biokemist för fem år sedan visade sitt intresse. Han
såg att deras erfarenheter kunde utnyttjas inom biokemin
och hans personliga engagemang blev en vändpunkt. I dag
tillämpar Per Siegbahn och Margareta Blomberg sina kun-
skaper från fysiken på den grupp ämnen som kallas enzymer.

– Vår drivkraft är att öka den grundläggande förståelsen
för hur enzymer fungerar, säger Margareta Blomberg.

Enzymer är en verklig maktfaktor i naturen. Olika enzy-
mer styr de flesta naturliga processer i både djur och växter,
exempelvis växternas fotosyntes och våra egna cellers ener-
gianvändning.

Kunskap om enzymer utnyttjas framförallt inom läkeme-
dels- och livsmedelsindustrin. Men fortfarande vet man väl-
digt lite om hur enzymer fungerar i exempelvis människo-
kroppen eller i växternas gröna blad. Ju bättre kunskap, de-
sto effektivare läkemedel kan tillverkas och desto bättre kan
vi härma naturens olika sinnrika lösningar.

Lokalerna intill nybyggda AlbaNova Universitetscen-
trum Stockholms centrum för fysik, astronomi och biotek-

Margareta Blomberg
och Per Siegbahn
– två excellenta fysiker.

nik liknar vilket kontor som helst. Några kemilaborationer
görs inte. Istället bedrivs arbetet uteslutande på datorn.

– En vanlig biokemist som utför laborationer ägnar sig åt
kanske ett eller två enzymer under en karriär. Med hjälp av
datorn kan vi studera kanske tjugo enzymer samtidigt. Ge-
nom att jämföra många olika enzymer försöker vi hitta ge-
nerella principer för hur de fungerar, säger Margareta
Blomberg.

Att som fysiker röra sig in på kemins område har inte varit
problemfritt. En del etablerade biokemister har ställt höga
kunskapskrav, bland annat för att få  publicera sig i tidskrifter.

– Ibland kan det vara bra med sådana krav, men då går
man också miste om ny kunskap utifrån. I övrigt handlade
mycket av tveksamheten om psykologi. Vi har känt oss ac-
cepterade av alla vi träffat personligen, säger Per Siegbahn.

Excellent forskarmiljö
Tidigare svårigheter har vänts till framgång. Allt fler bioke-
mister intresserar sig för gruppens resultat. När Veten-
skapsrådet nyligen utsåg gruppen till ”excellent forskarmil-
jö” innebar det ett genombrott. Det är en utmärkelse som
forskarna delar med en grupp vid Institutionen för organisk
kemi och nio andra naturvetenskapliga institutioner i
Sverige. Det innebär att gruppen i teoretisk biokemi får en
halv miljon kronor utöver ordinarie anslag varje år i tre år.
Per Siegbahn hoppas att pengarna bland annat ska räcka
till att utöka antalet forskare.

Utmärkelsen har också ökat uppmärksamheten från
kollegorna vid Fysikum, som nu visar betydligt större in-
tresse för den lilla kemiinriktade forskargruppen. Men ock-
så vänner och bekanta intresserar sig mer för biokemi än
kvantmekanik.

– Vid middagar har det hänt att jag blivit centrum en hel
kväll för att berätta vad vi gör. Så var det inte tidigare, säger
Per Siegbahn. ■

  Fysiker med kemiintresse

Lusten att lära nytt gav forskningen ny inriktning
TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM  / FOTO: ORASIS FOTO/GA
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söka den kreativt. Att se vad som ligger
under, vid sidan av och framför texten
och inte ta för givet. Och att undersöka
sina egna kreativa redskap i förhållande
till texten, säger Anders Järleby, som
funnit att även om skådespelarutbild-
ningen ändrats så har mycket samtidigt
förblivit vid det gamla.

– Som jag ser det är man kvar i det
rolltänkande som man ville komma
ifrån. Jag hade väntat mig att teater-
högskolorna med nya byggstenar i
botten skulle experimentera fram nya
former att närma sig teater. Men fort-
farande finns målsättningen att lära
studenterna gestalta enskilda roller
kvar i utbildningen. Jag vet inte om
det går att komma ifrån. Jag hade vän-
tat mig större experimentlusta för att
föra scenkonsten framåt. Inte bara att
man servar teatrar med skådespelare
som har redan färdiga mönster utan
att skådespelarna ska kunna gå in i
yrkeslivet med en nyfiken och kritisk
inställning. ■

Anders Järleby är en forskare med stark
teoretisk och praktisk förankring i det
han studerar. Han har arbetat som skå-
despelare, regissör och har varit tio år på
Skara skolscen, en av landets främsta
förberedande skådespelarutbildningar,
först som lärare och sedan som rektor. I
avhandlingen Från lärling till skådespe-
larstudent. Skådespelarens grundutbild-
ning som lades fram vid Teaterveten-
skapliga institutionen i februari beskri-
ver han utvecklingen från en rollfixerad,
auktoritär teaterutbildning under de
gamla teaterknutna elevskolornas tid till
dagens friare skådespelarutbildning i
självständiga teaterhögskolor.

– Förr lärde man ut givna mönster.
Till exempel skulle Hamlet spelas på
ett visst sätt, säger Anders Järleby.

På 1960-talet ändrades skådespelar-
utbildningen. Det nya var att skåde-
spelaren skulle vara med och kreativt
tolka själv.

– Det handlar om att använda impro-
visation, splittra upp texten och under-

I början av 2001 lade EU-kommissio-
nen fram ett förslag till forsknings-
program för åren 2002 – 2006. Målet
är att det så kallade sjätte rampro-
grammet blir det viktigaste instru-
mentet för att genomföra en gemen-
sam, samordnad europeisk forsk-
ningspolitik och ska bättre dra nytta
av den samlade kompetensen i Euro-
pa inom viktiga framtidsområden.

I början av april kommer en ansök-
ningsomgång där Kommissionen ge-
nom en så kallad ”Expression of Inte-
rest” ska få in förslag från olika aktö-
rer i Europa på viktiga ämnen som
kan ingå i ramprogrammets första
ansökningsomgång. Denna kommer
troligtvis att utlysas i slutet av 2002.
Det är alltså viktigt att redan nu kon-
takta kollegor runt om i Europa och
planera för kommande projekt.

Viktiga skillnader jämfört med tidi-
gare ramprogram är att det nu hand-

lar om mycket större projekt med helt
andra krav på projektadministration
och ledning. Kommissionen har valt
att prioritera sju forskningsområden
där man anser att insatser på unions-
nivå kan tillföra ett europeiskt mer-
värde:

1.Genforskning och bioteknik för för-
bättrad hälsa

2.Informationssamhällets teknik
3.Nanoteknik, intelligenta material,

nya produktionsprocesser
4.Flyg- och rymdteknik
5.Livsmedelssäkerhet och hälsorisker
6.Hållbar utveckling och globala för-

ändringar
7.Medborgare och styrelseformer i

det europeiska kunskapssamhället

Dessutom finns ett område, Att förut-
se EU:s tekniska och vetenskapliga be-
hov, som ska innehålla forskningsfrå-
gor som kan uppkomma under pro-

grammets gång samt policyorienterad
forskning.

Ramprogrammet är indelat i tre åt-
gärdsområden:

Att integrera forskningen: nätverk
mellan spetsforskningscentra ”Cent-
res of Excellence”, integrerade projekt
”Integrated projects” och medverkan
i forskningsprogram som genomförs i
samarbete mellan medlemsstater.

Att strukturera det europeiska områ-
det för forskningsverksamhet: forsk-
ning och innovation, forskarmobilitet,
forskningsinfrastruktur och relationer
mellan vetenskap och samhälle.

Att stärka förutsättningarna för det
europeiska området för forsknings-
verksamhet: samordning på nationell,
regional och europeisk nivå. ■

Mer information om det sjätte ram-
programmet finns på www.cordis.lu/
rtd2002/

Skådespelarutbildningens roll

Sjätte ramprogrammet – redan i startgroparna ULLA JUNGMARKER

TEXT: CALLE ARVIDSSON
ILLUSTRATION: ELSA JOHANNESSON
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– vi lär oss titta på kvinnan och att rikta vårt begär
mot den unga kvinnokroppen. Det är så naturaliserat att
titta på kvinnliga blickfång, säger Anja Hirdman vid In-
stitutionen för journalistik, medier och kommunikation
(JMK). Hon har studerat vilka föreställningar om femini-
nitet och maskulinitet som produceras i de bägge tidning-
arna Veckorevyn och FIB-aktuellt och disputerade nyli-
gen på avhandlingen Tilltalande bilder. Genus, sexualitet
och publiksyn i Veckorevyn och FIB-aktuellt.

– Nästan alla kvinnoriktade medier är instruerande
och förmedlar råd och tips om vem man är och borde
vara. Kvinnlighet framställs som någonting man hela ti-
den måste lära sig. Manstidningar förmedlar mer vikäns-
la och målar upp en suverän självbild hos publiken, säger
Anja Hirdman.

Såväl Veckorevyn som FIB-aktuellt riktar sig till rela-
tivt unga läsare och bägge har samma tema: sex, samlev-
nad och relationer. Anja Hirdman har gjort tre nedslag i
äldre årgångar och studerat samtliga nummer från 1965,

1970 och 1975, en tidsperiod som hon kallar ett radikalt
tidsblock i Sverige med sexualdebatt på 1960-talet och
sexuell frigörelse på 1970-talet. Sverige var först i värl-
den med sexundervisning i skolan. Det som var undervis-
ningsfilm i Sverige visades som pornografi i USA.

Mot dessa årgångar har hon ställt tidningar från 1995.
Nu har kroppen blivit en sorts vara. Vi är inte bara kon-
sumenter utan har blivit varor själva. Och tidningarna
har iklätt sig en expertroll.

Samhällsfrågor, upphetsning och pedagogik
Tidningarnas utveckling kan beskrivas som ett slags cir-
kelrörelse. Bägge tidningarna fokuserar på att manliga
behov ska tillfredställas 1965–70 men har även vissa soci-
ala ambitioner. Under 1960–70-talen fanns det ett utblick-
ande i Veckorevyn som anknöt till samhällsdebatten. Det
kunde till exempel handla om daghem. Tidiga FIB-aktuellt
erbjöd både upphetsning och pedagogik. Tidningen före-
språkade pornografins frisläppande och tog samtidigt av-

Tilltalande tidningsbilderTilltalande tidningsbilder

I Veckorevyn möter vi på
framsidan 1995 en nästan
identisk variant av Fib aktu-
ellts omslagskvinnor 1970
och 1975. Det gäller i första
hand inte graden av avklädd-
het utan snarare använd-
ningen av samma blickar,
poser och gester. I Fib aktu-
ellt handlar bilden om kon-
struerandet av kvinnors till-
gänglighet för publiken.
I Veckorevyn lockar den
med utlärandet av tillgäng-
lighet, med instruktioner om
hur man blir begärlig.

10
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stånd från torftigt akademiskt sexprat. Man ville skapa
upplysta publiker, berättar Anja Hirdman.

År 1975 har det hänt något som syns i bägge tidningar-
na. Maktperspektivet problematiseras. Erika Jongs ro-
man Rädd att flyga gick som följetong i Veckorevyn. I
FIB-aktuellt talar kvinnor om sex, vad de vill och hur de
vill ha det. Nu är mannen – han som alltid måste vara
stark – offer för sin roll.

Kroppen i centrum
Men 1995 har alla sådana röster tystnat och i centrum
finns läsarens kropp. Det har blivit till en narcissismens
journalistik och i detta spelar bilden större roll på textens
bekostnad. Om det förr handlade om idolers privatliv i
Veckorevyn så framställs de nu som läsarens visuella fö-
rebilder, med erbjudanden som: så får du x kropp, eller:
så här blir du lika vacker som …

Och 1995 är maskuliniteten återupprättad. Tidningar-
na erbjuder åter en kontrollerande och presterande sexu-

ell bild av män. Kvinnor får makt genom att få män.
– Det mediala utbudet handlar idag så mycket om sex.

Det är viktigt att försöka förstå vad det står för, säger
Anja Hirdman.

– Idag tenderar vi att definiera porr som ett manligt
fenomen men det är en utbudsstyrd definition. Kvinnlig
pornografi finns men är mer textuell.

Men pornografin har definierats olika under olika tider.
– Till exempel har gränserna för mjukporr lösts upp

mycket och används idag även i ett kommersiellt tilltal –
bilder som förr enbart hade en sexuell funktion, säger
Anja Hirdman och visar som exempel en nyligen publi-
cerad annons för ett stort varuhus där den manliga mo-
dellen drar i sina underbyxor – en traditionellt typisk
kvinnlig gest i veckotidningsvärlden. ■

TEXT: CALLE ARVIDSON

Sociologen Joakim Israel ifrågasätter Fib aktuellts syn på
kvinnan 1970 och menar att de ser henne som ett objekt.
Tidningen ser istället den avklädda kvinnokroppen som
tecken på frigörelse. Visa en avklädd man istället replike-
rar Israel och tidningen antar utmaningen.

Här illustreras Fib aktuells vision av
sjuttiotalets frigörelsetema: en ung kvinna

som kastar av sig kläderna, för att slutli-
gen posera helnaken vänd mot kameran.

Först påklädd sedan skymd bakom ett
galler befrias hon både från kläder och

det som döljer henne för betraktaren. Här
skapas en dubbel innebörd av

”frigörelse”: hennes nakenhet och hans
obehindrade rätt att se. Två komponenter

som i tidningen går hand i hand.

11
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Under tre år har 2,5 miljoner kronor
per år delats ut till närmare 60 pro-
jekt vid universitetet för samverkan
med det omgivande samhället. En av
de som fick medel för år 2001 är
Alasdair Skelton, professor vid Insti-
tutionen för geologi och geokemi.

Projektet han beviljats medel för kallas
Earth Fun-Life Fun och är ett samarbe-
te med Karolinska Institutet.

– Främst vänder sig projektet till
barn och ungdomar och syftar genom
olika aktiviteter till att väcka intresse
för geo- och biovetenskaperna, säger
Alasdair Skelton.

Barnen får bland annat bygga ett
pussel av urtidens jättekontinent Pang-
aea. Genom teater där de själva med-
verkar tas de med på en upptäcktsresa
ända tillbaka till kritatiden.

Alasdair Skelton kommer ursprung-
ligen från Skottland. Efter studier vid
Cambridge University avlade han sin
doktorsexamen vid universitetet i
Edinburgh. Avhandlingen handlade
om den process varigenom berg bildas.
I sin nuvarande forskning undersöker
han i huvudsak jordbävningsprogno-

Ett samverkanspussel

I slutet av våren kommer nya sam-
verkansmedel att utlysas på totalt
1,5 Mkr. Projektförslag kan lämnas
av institutioner, studentkårer och
fakultetsföreningar och universi-
tetsbiblioteket.

Enheten för kommunikation och
samverkan kommer tillsammans
med PU-enheten att anordna en se-
minarieserie i slutet av april där oli-
ka projektföreträdare berättar om
sina erfarenheter.

Mer information om utlysningen
och seminarieserien kommer att fin-
nas på www.eks.su.se senare i vår.

Beviljade projekt år 2001

• Inst f geologi och geokemi: (se artikeln).
• Studentkåren: projektet Rekryterings- och mångfald, Idé-

agenten AB samt affärsplanetävlingen Venture Cup Öst.
• Kriminologiska inst: Mötes- och förståelsearena för

kriminologer och journalister.
• Inst f data- och systemvetenskap: Modell för nätverk

för erfarenhets- och informationsutbyte mellan forska-
re och externa intressenter.

• Kemiska sektionen: Utveckling och marknadsföring av
vidareutbildning.

• Kulturgeografiska inst: Kanaler för kommunikation och
erfarenhetsutbyte mellan lärare/forskare inom samhälls-
planering och praktiserande samhällsplanerare.

• Juridiska inst: Adastra mentorprojekt, ett nätverk mel-
lan kvinnliga juridikstuderande och verksamma juris-
ter, samt Juristcentrum.

• Fysikum: Fysikgymnasiet i Danderyd i samarbete med
Danderyds gymnasium.

ser och olika geologiska flöden i sam-
band med kontinentens rörelser.

I oktober förra året installerades
Alasdair Skelton, endast 33 år gam-
mal, som professor vid Stockholms
universitet. Hit kom han efter två år
som gästforskare vid Uppsala universi-
tet. Därefter var han museiinformatör
på Evolutionsmuseet i Uppsala.

Projektet Earth Fun-Life Fun växte
fram redan i Skottland. Alisdair Skel-
ton tog sedan idén till Evolutionsmuse-
et där den utvecklades efter svenska
förhållanden.

– Tanken är att vi på universitetet nu
ska gå vidare och samarbeta ännu mer
med skolorna i landet. Pengarna gör
att jag kan stödja doktoranderna att
delta och att de på så sätt kommer att
föra in geovetenskapen i skolan. I för-

MADELEINE SALOMON

• Inst f klassiska språk: Internetbaserad, interaktiv ny-
börjarkurs i latin.

• Pedagogiska inst: Utbildningsmaterial och -former för
förskolepersonal kring barns utveckling av könsidentitet.

• Samhällsvetenskapliga föreningen: Internationella
veckan med temat Mellanösternkonflikten.

• Socialantropologiska inst: Framställning av informa-
tionsmaterial för och besök vid gymnasier samt utveck-
ling av föreläsningsserie för allmänheten.

• BIG, Kemiska sektionen, Geovetenskapliga sektionen,
Inst f internationell pedagogik: Varsin alumniverksamhet.

• Bergianska trädgården: Informationsskyltar och entré-
tavlor till Botaniska trädgården.

• Inst för internationell pedagogik: Samarbete med gym-
nasieklasser med mångkulturell profil.

• Slaviska inst: Föreläsningsserien ”Polen igår och idag”.
• Socialhögskolans studentkår: Temadagar med externa

föreläsare.
• Inst. f. orient. språk, Koreanska: Realia- och språkkurs

för allmänheten.

längningen ser jag arbetet med barn
som ett sätt att rekrytera studenter
både till institutionen och till andra na-
turvetenskapliga ämnen. ■
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Skeppet Vasa, ett av Stockholms och Sveriges mest populä-
ra turistmål, vittrar. En av de forskare som arbetar med att
försöka rädda skeppet från att förstöras är Magnus Sand-
ström, professor i strukturkemi vid Stockholms universitet
och medlem av Vasas konserveringsråd.
– Det är ett jättejobb. Vi ser målet men vi måste finna vä-
gen, säger han.

Då Vasa sjönk 1628 var vattnet i Stockholms hamn dåligt och
det var just det som räddade skeppets trä från att förstöras.

– Naturen visste råd. Bakterier som behöver syre för att
förbränna organiskt avfall använder sulfatjonerna i vattnet
för att få sitt syre. Kvar blir då svavelväte i vattnet. Och inn-
an Vasa bärgades har det uppmätts mycket höga halter av
svavelväte i Stockholms vatten. Det giftiga svavelvätet är
nämligen naturens eget konserveringsmedel, säger Magnus
Sandström.

Men nu, drygt fyrtio år efter bärgningen 1961, visar det
sig att under tiden på botten trängde svavelvätet in i skeppets
trä och lagrades där upp som elementärt svavel som nu oxi-
deras till svavelsyra. Syran bryter ner cellulosan och träet
blir mjukt. Magnus Sandström har räknat på mängden sva-
velsyra i Vasa och kommit fram till att det kan bildas mer än
fem ton i skeppet.

Järn + svavel
Reaktionen verkar ske ganska snabbt och det beror på att
den påskyndas av den höga järnhalten i träet berättar Mag-
nus Sandström. Vasas mörka färg beror just på den höga
halten av järnföreningar. Järnet kommer från alla bortros-
tade järnbultar i Vasa.

– Tyvärr tillförs det mer järn till träet även nu, från de 8 500
nya järnbultar som sattes dit efter bärgningen och som nu
snabbt rostar.

Tillsammans med forskare från Sveriges lantbruksuni-
versitet, Uppsala universitet, Stanforduniversitetet i USA
och Australien, har Magnus Sandström påbörjat arbetet

med att utveckla nya behandlings- och konserve-
ringsmetoder för att bevara marinarkeologiska
föremål i museimiljö. Arbetet gäller i första hand
Vasa där man framför allt arbetar med att reda ut
tre komplexa samband: Hur sker svaveloxidatio-
nen och hur ska den hejdas? Hur får man ut järnet
ur Vasa? Hur stabilt är trästabiliseringsmedlet
polyetylenglykol (ämnet som ger Vasa den blan-
ka ytan på utsidan)?

Forskarnas arbete och deras preliminära
resultat har väckt mycket intresse internatio-
nellt och bland annat har en artikel publice-
rats i den ansedda naturvetenskapliga tidskrif-
ten Nature den 21 februari.

Pengar sökes
Men det finns ett problem, nämligen brist på
pengar till den fortsatta forskningen.

– Vi har fått bidrag från Knut och Alice Wal-
lenbergs och Carl Tryggers stiftelser men det
behövs mer. Vi arbetar bland annat för att få
långsiktigt stöd från staten. Samtidigt har det
visat sig att ansökningar till tvärvetenskapli-
ga projekt, hur angelägna de än är, har svå-
righeter, även nu i det nya statliga systemet
med Vetenskapsrådet.

Men Magnus Sandström och de andra
kemisterna, fysikerna, mikrobiologerna,
marinarkeologerna, konservatorerna och
träteknikerna tänker inte ge sig.

– Tänk bara på de svårigheter som
Anders Franzén kämpade emot för att få
Vasa bärgad. Vi vill och vi ska bota Vasa!

För att läsa artikeln ”Deterioration of the se-
venteenth-century warship Vasa by internal
formation of sulphuric acid” i Nature 2002,
415, 893–897, se länken sist i artikeln ”Acid
could wreck wreck” på www.nature.com/
nsu/020218/020218-15.html

För att läsa andra internationella artik-
lar om Vasa på webben, kontakta redak-
tören (se sid 2). För mer information om
Vasa och utställningen ”Bota Vasa”, se
www.vasamuseet.se

Vasa vittrar TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS FOTO/GA

Professor Magnus Sandström, som är en av de
forskare som arbetar med att försöka rädda
Vasa, invigningstalade då utställningen Bota
Vasa invigdes den 20 februari.

13
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I BLICKFÅNGET

 

SCFAB:s nya namn: AlbaNova
AlbaNova Universitetscentrum Stockholms cen-
trum för fysik, astronomi och bioteknik är efter
beslut av rektor det nya namnet på Stockholms
centrum för fysik, astronomi och bioteknik. Den
engelska översättningen ska vara AlbaNova Uni-
versity Center Stockholm Center for Physics, Ast-
ronomy and Biotechnology. Alba nova är latin
och betyder ny gryning.

Nya i NUAS
Förvaltningschef Leif Lindfors har valts till ny ordfö-
rande och Inga Horndahl vid Ledningskansliet till ny
generalsekreterare för det nordiska universitetsad-
ministratörssamarbetet NUAS. NUAS arbetar med
att stärka och bygga ut relationerna mellan de nord-
iska universitetet och högre lärosätena på alla admi-
nistrativa nivåer. Till exempel arrangeras konferen-
ser för olika grupper av administratörer som ett led i
erfarenhetsutbyte, nätverksuppbyggnad och fort-
bildning.

– Vi har ett ganska bra deltagande från univer-
sitetets sida. En sak som jag tror att vi inom
NUAS behöver arbeta med är att nå fler yngre
administratörer, säger Leif Lindfors.

För mer information om NUAS och de konferen-
ser som äger rum under år 2002, se www.nuas.org

Hedersdoktor i Tyskland
Tomas Hammar, professor emeritus i invand-
ringsforskning, har utnämnts till hedersdoktor
vid Samhällsvetenskapliga fakulteten i Münster i
Tyskland för ”hans jämförande europeiska mig-
rationsforskning, för konstruktivt arbete med
migrationsteorier över ämnesgränser och för
forskning med inriktning på praktiska problem-
lösningar”. Tomas Hammar var nordens förste
professor i invandringsforskning.

Nytt doktorandombud på kåren
Stockholms universitets studentkårs nya dokto-
randombud heter Mika Nielsen. Hon arbetar för
doktorandernas intressen och villkor på universi-
tetet med frågor som till exempel arbetsförhållan-
den och finansiering. Den 15 april arrangeras en
doktoranddag då bland annat mångfaldssituatio-
nen på doktorandnivå och inom forskarutbild-
ningen tas upp. Mika Nielsen nås på tfn 674 62 15,
e-post mika.nielsen@sus.su.se.
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Registrering via webben
I väntan på att det ska gå att via webben sköta in-
skrivning och registrering samkört med LADOK
ordnade Engelska institutionen med hjälp av En-
heten för IT och media vid Tekniska byrån en
webbplats där studenter som antagits till en tiopo-
ängskurs kunde preliminärregistrera sig samt be-
stämma vilken grupp de ville vara i. Den formella
registreringen gjordes vid ett senare tillfälle.

– På det här sättet sparar vi in lite administra-
tion. Samtidigt tror vi att det här är ett sätt att få
studenterna att bestämma sig tidigare. Och det
hela fungerade bra, säger studierektor David
Minugh.

För att höra mer om engelska institutionens
erfarenheter av webbregistreringen, kontakta
David Minugh, ankn 3611, e-post
david.minugh@english.su.se och för mer infor-
mation om det tekniska, kontakta David Lars-
son, Enheten för IT och media, Tekniska by-
rån, ankn 1367, e-post david.larsson@it.su.se

I förra numret av SU-Nytt stod
det i omslagsbildtexten på sid
två att det Lundbergska huset
där Stockholms högskola huse-
rade vid sekelskiftet inte längre
finns kvar. Som flera uppmärk-
samma läsare har upplyst redak-
tionen om så finns huset kvar
fast det är ombyggt. I huset finns
idag bland annat Vasateatern.

RÄTTELSENatur på film
Den Naturvetenskapliga fakultet-
ens nyproducerade film HIGH UP
– DEEP DOWN – naturvetenskap
på djupet och på tvären visas på
Stockholms Akademiska Forum i
Kulturhuset vecka 13 – 15. I filmen
ger studenter, forskare och yrkes-
verksamma naturvetare en inblick
i sin tillvaro. Följ med på en kun-
skapsresa från universums oänd-
lighet och ner i havsdjupen.

Fler notiser finns…
… på www.insidan.su.se.  Nyhe-
terna uppdateras varje måndag.

Lärande i nya former
Boka in den 14 maj då Lärandets
galleria anordnar ett halvdagsse-
minarium om lärande i nya for-
mer med professor Bodil Jönsson,
Lunds universitet. Studenter och
anställda – alla är välkomna! Mer
information och anmälan finns
på www.lrc.su.se/lararforum

Sista chansen
Den 5 april är sista chansen att
nominera årets lärare och utbild-
ningsinstitution 2002.

Uppmärksamma goda lärarin-
satser i undervisningen! Det kom-
mer studenterna till godo. Kanske
din institution förtjänas att lyftas
fram för sitt sätt att introducera
studenterna, för sitt sätt att pröva
nya grepp i undervisningen.

Särskilt väger förslaget tungt
om ämnesrådet finns bland för-
slagsställarna.

Nomineringsblanketter och in-
formation finns på www.pu.su.se/
pedpris samt på din institution, i
Biblioteket och vid informations-
disken i Studentcentrum, A-huset.

KATARINA J JONSON,
PROJEKTANSVARIG

Nu är det snart dags ...
... för årets träffpunkt – Campus-
konferensen! Den 10 april, kl
12.30–18, fylls Aula Magna av fle-
ra hundra studenter och medarbe-
tare. Vi möts för att utbyta idéer
och ta del av varandras verksam-
heter i syfte att skapa ett ännu bätt-
re universitet. Temat är rekryte-
ring och under dagen får du tillfäl-
le att deltaga i debatten med bland
andra Agneta Bladh från Utbild-
ningsdepartementet, diskutera
bristen på studentbostäder under
ett av många seminarier, höra
Alexandra Pascalidous erfarenhe-
ter av hur etnisk och social snedre-
krytering kan motverkas samt
mingla med ett glas vin och plock-
mat till levande kletzmermusik.

Anmälan görs senast 8 april
på www.ck.su.se. För mer in-
formation kontakta Nina Vet-
tergren, tfn 16 2043, e-post
nina.vettergren@pu.su.se.

NINA VETTERGREN

Arbetsmiljödag 26 april
Hur är det med arbetsmiljöarbetet vid Stock-
holms universitet? Den 26 april anordnar uni-
versitetet och dess fackliga organisationer en ut-
bildningsdag om arbetsmiljöfrågor för all per-
sonal vid Stockholms universitet. På program-
met står bland annat seminarier kring systema-
tiskt arbetsmiljöarbete och jämställdhet. Följ
uppmaningen i insändaren på sidan 19, passa
på att vara med i diskussionen om vår arbets-
miljö.

Välkommen till Aula Magna.
Tid: fredag den 26 april, kl 9–12.30.

SU- förslag på remiss
Efter en skrivelse till Utbildningsdepartementet
från Stockholms universitet har nu ett förslag om
en tydligare lagstiftning om avskiljande av studen-
ter från högskoleutbildning gått ut på remiss till
fyra lärosäten, Högskolans avskiljandenämnd
samt Sveriges Förenade Studentkårer från depar-
tementet. Universitetet anser att en översyn av be-
stämmelserna när det gäller avskiljande bör göras.
Översynen bör utgå ifrån att tolkningen av be-
greppet påtaglig risk ska utvidgas så att avskiljan-
de ska kunna ske tidigare än nu.

Bakgrunden till skrivelsen är de allvarliga över-
fall som skett vid universitetet under senare år.

Remisstiden gick ut den 15 mars.
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som uppkommit om vi visat stora un-
derskott. En del högskolor som befin-
ner sig i denna tråkiga situation har
tvingats till betydande uppsägningar
av lärare och annan personal.

Enligt årsredovisningen har söktrycket
fallit under år 2001 vilket innebär en
total minskning på 30 procent under
perioden 1998–2001. Här är det dock
frestande att snegla på den under hös-
ten gjorda antagningen för vårtermi-
nen 2002 då söktrycket ökade med 13
procent. Det finns dock en mycket stor
skillnad mellan olika ämnen. Sök-
trycket har särskilt ökat till den Juri-
diska fakulteten och ligger också högt
inom de flesta samhällsvetenskapliga
ämnena. Lågt söktryck visar en del
moderna språk och många naturveten-
skapliga ämnen. Vissa hoppingivande
inslag finns dock, till exempel nybör-
jarkurserna i språk och det naturveten-
skapliga basåret.

Universitetsstyrelsen har under
några år anslagit betydande belopp
till rekryteringsfrämjande åtgärder.
Även årets campuskonferens ägnas
rekrytering. Det kan i dagens läge
övervägas om det inte finns anled-
ning till en ytterligare koncentration
på att attrahera sökande till våra
mycket kvalificerade naturveten-
skapliga utbildningar.

Antalet helårsstudenter har ökat vid
alla fakulteter. Trots det har presta-
tionsgraden (helårsprestationer/hel-
årsstudenter) endast sjunkit margi-
nellt. Glädjande nog har andelen stu-
derande ökat på 61– 80-poängsnivå
och 41– 60-poängsnivå. De ansträng-
ningar som våra institutioner gjort för
att öka den mest kvalificerade grund-
utbildningen har tydligen givit resul-
tat. Mot bakgrund av de vetenskap-
ligt kvalificerade lärare som finns vid
Stockholms universitet måste det ock-
så vara en riktig inriktning trots de
merkostnader som utbildning på hö-
gre nivå förorsakar.

För första gången på flera år har ande-
len studerande på kvällskurser ökat,
framför allt vid Humanistiska fakul-
teten. Humanistiska fakulteten har
därigenom kunnat fånga upp en kate-
gori av studieintresserade, äldre för-
värvsarbetande som torde utgöra en
stor grupp i Stockholm och som
Stockholms universitet traditionellt
vänt sig till.

Däremot är distansutbildningen
fortfarande relativt obetydlig för vår
del. Tyvärr fick vi också dålig utdel-
ning på vår ansökan om sådana plat-
ser till det nya nätuniversitetet. Med
tanke på framtiden bör vi trots det
fortsätta med våra ansträngningar, då

R I tio punkter sammanfattar rektor Gustaf Lindencrona år
2001 som ett år med flera glädjande resultat men också
en del fortsatta orosmoln. De tio punkterna (i något läng-
re form) låg till underlag för den diskussion som fördes
vid universitetsstyrelsens sammanträde den 19 februari
om det gångna året och årsredovisningen för år 2001.

ektor summerar året som gått

Det ideala ekonomiska utfallet för ett
svenskt universitet eller högskola är
ett nollresultat, dvs varken över- eller
underskott, och universitetets utfall
för år 2001 är ett underskott på cirka
2 miljoner kronor, det vill säga mindre
än 1 promille av universitetets totala
inkomster.

Vi har dessutom på universitetsni-
vå klarat av vårt åtagande beträffan-
de helårsstudenter och helårspresta-
tioner. Vi behöver således inte betala
tillbaka några pengar till Utbild-
ningsdepartementet. Däremot har
inte alla fakulteter klarat sina helårs-
prestationer. Humanistiska och Na-
turvetenskapliga fakulteterna visar
underskott. För universitets del upp-
vägs det dock av överskott på Juridis-
ka och Samhällsvetenskapliga fakul-
teterna.

En teknisk fråga som inte är betydel-
selös är att vi tidigare visat överskott
på grundutbildningen och underskott
på forskningen. Det har kunnat ge
upphov till föreställningen att grund-
utbildningen subventionerat forsk-
ningen vilket verkat osannolikt. Efter
ett intensivt arbete av universitetsför-
valtningen har felkällorna nu lokalise-
rats och såväl grundutbildning som
forskning visat ett resultat nära noll för
år 2001.

Målet att uppnå ett nollresultat har
inneburit svåra påfrestningar för
verksamhetens del. Hur kännbara de
än har varit är de dock mindre än de

1.

2.

3.

4.

TEXT: REKTOR GUSTAF LINDENCRONA / FOTO: ORASIS FOTO/GA
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särskilt inriktade på närdistansutbild-
ning. Därmed avses nätburen under-
visning i kombination med obligato-
riska sammankomster, särskilt inrik-
tad på förvärvsarbetande, bosatta i
Stockholms förorter och Mälardalen.

Mycket glädjande är den kraftiga ök-
ningen av antalet magisterexamina.
Det är särskilt roligt mot bakgrund av
att vi bara för några år sedan hade en
intern utredning och diskuterade på
prefektmötena hur antalet magister-
examina skulle kunna ökas. Sedan
1998 är uppgången cirka 40 procent.
Antalet kandidatexamina är praktiskt
taget konstant.

Det finns ingen anledning att slå sig
till ro med den uppnådda nivån när det
gäller magisterexamina, trots att vi
med bred marginal kommer att uppnå
statsmakternas mål. Särskilt bör vi ta
vara på den nya möjligheten att ut-
veckla också den nya magisterexamen,
magisterexamen med ämnesbredd.

Studentutbytet, det vill säga det orga-
niserade utbytet med utländska uni-
versitet, har minskat under 2001. An-
talet inresande är nästan dubbelt så
stort som antalet utresande. Minsk-
ningen av antalet inresande beror sä-
kerligen huvudsakligen på studentbo-
stadskrisen i Stockholm. Bostadslös-
het kan förvandla den normalt myck-
et positiva upplevelsen av Stockholms
universitet till en mycket negativ erfa-
renhet. Universitetet har i samverkan
med högskolorna i Stockholm och
studentkårerna aktivt verkat för fler
studentbostäder och en viss förbätt-
ring kan förväntas.

Vad beträffar det minskade intresset
från våra egna studenter att resa ut mås-
te vi närmare kartlägga den orsaken.

Forskarutbildningen har varit excep-
tionellt framgångsrik under år 2001.
Antalet avlagda doktorsexamina är
239, vilket innebär en kraftig ökning i
förhållande till 195 föregående år. Det
är också en ”all time high”. Ökningen
beror framför allt på en mycket stor
ökning vid Samhällsvetenskapliga fa-
kulteten. Även den Naturvetenskapli-
ga fakulteten ökade.

Antagningen till forskarutbildning-
en har ökat, på humanistiskt-sam-
hällsvetenskapligt vetenskapsområde
från 166 till 203 och på naturveten-
skapligt vetenskapsområde från 132
till 133. Det medför att det kanske är
möjligt att nå statsmakternas mål på
det humanistiskt-samhällsvetenskap-
liga området. Däremot är målet för
det naturvetenskapliga området orea-
listiskt högt.

Det stora antalet professorer och
docenter vid Stockholms universitet
gör att vi har kapacitet till en mycket
betydande forskarutbildning. Däre-
mot sätter de ekonomiska ramarna
tydliga gränser för vad som är möjligt.

Stockholms universitet har uppnått
mycket betydande vetenskapliga fram-
gångar under år 2001. Som exempel
kan nämnas två av de elva ”centers of
excellence” som utsetts av Vetenskaps-
rådet, två av fyra Gustafssonpriser, en
av KVA:s särskilda tjänster för yngre
forskare, en av tre av Riksbankens Ju-
bileumsfonds särskilda tjänster för
yngre forskare jämte ett stort antal pri-
ser och andra belöningar.

Vi som är anställda vid Stockholms
universitet blir äldre och äldre för var-
je år. Det finns flera orsaker. Antalet
fasta lärartjänster ökar inte utan
minskar till och med i vissa fall. Om
ett lektorat utlyses hos oss söks det
ofta av en redan väl etablerad lektor
från ett annat universitet. Det medför
att våra yngre forskare i stor utsträck-
ning får söka sig till andra universitet
eller högskolor.

Förhållandet är knappast alarme-
rande ur rekryteringssynvinkel. Om vi
lyckas hålla uppe vår vetenskapliga
nivå kommer våra tjänster att vara att-
raktiva även efter betydande pension-
savgångar. Dessutom kommer den
som så önskar som fyller 65 år fr o m
den 1 januari 2003 att kunna fortsätta
sin anställning till 67 års ålder. Däre-
mot innebär själva ålderssammansätt-
ningen vissa problem. Fördelen är att
vi har mycket erfarna lärare och fors-
kare. Nackdelen är att vi går miste om
något av den vitalitet som ett antal
yngre forskare och lärare ger. Dessut-
om kan det vara svårt att vid äldre år
orka med stress och en tung arbetsbör-
da på samma sätt som vid yngre år. Det
är därför viktigt att universitetet så
gott det går arbetar för en balanserad
ålderssammansättning av de anställda.

En ökad uppmärksamhet måste äg-
nas åt problem med stress och utbränd-
het. Tillsammans med de fackliga orga-
nisationerna anordnas en arbetsmiljö-
dag den 26 april (jfr sid 15 och 19).

Även utvecklingen av den könsmäs-
siga sammansättningen bör uppmärk-
sammas. Efter att under flera år över-

Årsredovisningen kan beställas från
Planeringsenheten och finns även
som pdf-fil på www.su.se/organisa-
tion/forvaltningen/planeringsenheten/
ar.php3

5.

6.

7.

8.

9.
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”

”

VISSTE DU ATT ...

Att lägga sig på 800 spikar är inte ett krav i utbildningen till fysik-
lärare vid Lärarhögskolan men studenten Kent Nordström del-
tog på eget initiativ och frivilligt i fysikexperimentet vid Fysikum.
Experimentet genomfördes i två steg. Först läggs en dörr på Kent
och fyra personer kliver upp på dörren samtidigt. Steg två inne-
bär att läraren Carl-Olof Fägerlind på Kent lägger 50 kilo sten
som han sedan krossar med en slägga.

– Det gjorde inte ont men det kändes, säger Kent Nordström
efteråt och på hans rygg syns små små avtryck av spikarna. ■

Det finns en överdriven tro på att
människors prestationer bara beror på
dem själva, när det i själva verket be-
ror mer på tillfälligheter och yttre fak-
torer som de inte rår över. Det där un-
derskattar man ständigt.

professor henry montgomery vid
psykologiska institutionen i metro stock-

holm den 22 februari i artikeln
”hockeyn en lek på allvar” om sveriges

känslor efter tre kronors
os-förlust mot vitryssland.

träffat rekryteringsmålet när det gäl-
ler kvinnliga professorer har nyrekry-
teringen sjunkit. Samtidigt har ande-
len nyantagna kvinnliga studenter på
grundnivå ökat och överstiger nu 60
procent. I båda avseendena bör vi ar-
beta för en bättre balans.

Den 3 oktober invigdes Stockholms
centrum för fysik, astronomi och bio-
teknik, ett gemensamt centrum för
Stockholms universitet och KTH, ef-
ter många års arbete. Den nya byggna-
den verkar vara en succé såväl este-
tiskt som praktiskt och har erhållit
2001 års stockholmspris för största
tillskott till stadens skönhet under
året. Det innebär också att ambitio-
nen ett samlat campus tagit ytterligare
ett steg mot sitt förverkligande. Det
kommer dock aldrig helt att kunna
förverkligas. Data- och systemveten-
skapliga institutionen i Kista kan inte
inrymmas på campusområdet och är
starkt integrerad i Kistaområdet. Av-
tal har under året tecknats med KTH
om IT-universitetet som ett gemen-
samt namn på vår och KTH:s IT-
forskning och utbildning i Kista.

Tyvärr finns det anledning att miss-
tänka att Akademiska Hus hyressätt-
ningsprinciper missgynnar stock-
holmshögskolor. Det är en fråga som
kräver ökad uppmärksamhet. ■

10.

Student på spikmatta

… universitetet under år 2001 käll-
sorterade 62 ton wellpapp, 35 ton
elektronikskrot, 37 ton blandad metall,
10 ton kvicksilverlysrör och 2 ton frigo-
lit. Dessutom, i vårt papperslösa samhäl-
le, återvanns under förra året 319 ton
blandat returpapper, det vill säga mer än
ett ton per arbetsdag …
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INSÄNDARE

– Vi har mer studentservice än de andra
fakultetsföreningarna och det beror på
att vi har ett större behov än dem. Till
exempel finns det inte tillräckligt med
kopieringsmöjligheter i Kräftriket, be-
rättar Föreningen Ekonomerna vid
Stockholms universitets (F.E.ST.) ord-
förande Andreas Forsberg.

I Kräftriket dit Företagsekonomiska
institutionen flyttade för snart två år
sedan huserar också F.E.ST. i huset
Smedjan. F.E.ST. bildades 1965 och
dess medlemmar är studenter som lä-
ser företagsekonomi. Förutom pubar,
tidning, introduktionsveckor och spex
erbjuder F.E.ST. också sina 4 300 med-
lemmar ett antal läs- och dataplatser,
kopieringsmöjligheter och genom ett

aktiebolag driver föreningen ett kafé.
Andreas Forsberg går åttonde termi-

nen på ekonomlinjen och han har varit
aktiv i F.E.ST. sedan han började läsa
ekonomi. Efter att han blev ordföran-
de i somras har hans arbete till stor del
handlat om att förbättra föreningens
ekonomi. F.E.ST. har ekonomiska pro-
blem som en följd av flytten till Kräftri-
ket och medlemsavgifterna räcker inte
till både verksamhet och hyra.

– Vi är beroende av de extra pengar
som vi får in genom våra samarbetsav-
tal med olika företag. I utbyte får företa-
gen synas, till exempel genom företags-
kvällar, branschdagar och att våra salar
i Smedjan är uppkallade efter dem.

F.E.ST. anordnar dessutom arbets-

marknadsdagarna Ekonomernas da-
gar i mars varje år. Mellan 50 och 70
företag och cirka 2 000 studenter del-
tar och arrangemanget har växt sedan
starten i mitten av åttiotalet. En an-
ledning till det goda deltagandet är en
bra marknadsföring.

– Det är ju många av oss som läser
marknadsföring och det märks. Ibland
syns det att vi är ekonomer. Sen finns
det andra tillfällen då man undrar om
vi är det, säger Andreas Forsberg och
ler. ■

Läs mer om F.E.ST:s verksamhet på
deras hemsida www.fest.se

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS FOTO/GA

Belastningsskadorna har ökat kraftigt.
Ett exempel gäller ST-medlemmar där
besvär från rygg, axlar och armar har
fördubblats på några få år hos män och
ökat kraftigt hos kvinnor.

Fysiska arbetsrelaterade besvär har
säkert både fysiska och psykosociala
orsaker. Trivseln, arbetets organisa-
tion och den fysiska arbetsmiljön på-
verkar oss. Alltsedan de nya föreskrif-

terna från Arbetarskyddsstyrelsen
kom 1999, om att monotont eller
starkt styrt eller bundet arbete vid
bildskärm normalt inte får förekom-
ma, har bundenheten till bildskärmen
ökat. Mer och mer information och
arbete knyts till datorn och nätet, på
gott och ont.

Vi borde se över våra dagliga ar-
betsrutiner innan det är för sent, inn-
an vi är ”fångar i nätet” och innan
skadorna kommer. Personal- och ar-
betsmiljöansvariga chefer i första
hand, men även skyddsombud och
övriga anställda, har ett ansvar för ar-
betsmiljön på Stockholms universitet.

Variera arbetsuppgifterna mer, motio-

HEMMA HOS
fakultetsföreningarna

Vad gör egentligen SF, HumF, NF, JF, DISK och F.E.ST.? SU-
Nytt besöker universitetets studentföreningar för att ta
reda på mer om deras verksamhet. Denna gång gör SU-
Nytt ett besök hos F.E.ST.

nera mer, kräv mer av din arbetsmiljö!
Diskutera på arbetsplatsträffar och

dela på ensidiga respektive omväxlan-
de arbetsuppgifter så gott det går. Gör
det till en regel att vid behov budgete-
ra in utbildning och ergonomiskt rik-
tiga möbler så fort inköp av hårdva-
ror planeras!

Ta också tillfället att diskutera ar-
betsmiljöfrågor med inriktning på
psykosocial arbetsmiljö den 26 april i
Aula Magna! Se notis i detta nummer
(sid 15).

Tänk på din hälsa varje dag!

ANNA-LENA GEMMING, SKYDDSOMBUD
OCH ATF-ERSÄTTARE I SKYDDSKOMMITTÉN

Är du klavbunden,
nätbunden eller bara
fängslad av nätet?

Ekonomer i Smedjan

F.E.ST. har ett
gott samarbete

med Företagseko-
nomiska institu-

tionen och det
underlättar i kon-
takterna med stu-
denterna berättar

F.E.ST:s ordfö-
rande Andreas

Forsberg.
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– Gör du ett uttalande och visar upp en
fasad så är det marknadskommunika-
tion. Att vara med och ha koll är mark-
nadskommunikation, säger Richard
Wahlund, föreståndare vid Institutio-
nen för tillämpad kommunikationsve-
tenskap – GI och IHR, som ger en 60-
poängsutbildning i marknadskommu-
nikation och en grafisk utbildning på
80 poäng.

Studenternas närvaro präglar institu-
tionen eftersom samtliga har daglig
undervisning – och de är mycket moti-
verade. I ett av seminarierummen står
en säng så att en student med disk-
bråck inte ska missa föreläsningarna.

Det ställs stora krav på studenterna
och ändå är genomströmningen nära
100 procent. På utbildningens första
dag har de en tung förberedande tenta-
men. Den ger inga poäng men måste kla-
ras av för att få tillträde till utbildningen.

– Tentamen visar vad studenterna

står inför och de får känna efter om de
är redo att läsa så här mycket. Det bi-
drar till den låga andelen avhopp, sä-
ger Richard Wahlund.

Nya i Södra huset
Institutionen har dessutom höga för-
kunskapskrav och medelåldern på
studenterna ligger runt 30 år. Detta
sammantaget innebär att de redan
hunnit etablera sig i yrkeslivet och är
på så sätt mer jämlika med lärarna.

Institutionen är nyinflyttad i Södra
huset och de lokaler som förr hyste
Studentbyrån har nu en lugnt elegant
atmosfär.

– Vi har kallats lyxinstitution men
vi köpte inte en enda ny möbel när vi
flyttade in, säger Richard Wahlund.

Däremot satsar man mycket på stu-
dentutrymmen.

– En tuff utbildning med mycket un-
dervisning kräver möjligheter till um-
gänge. Det kostar oss mycket men ger

Kommunikatörer med koll

möjligheter till engagemang och nät-
verksbyggande. Hela utbildningen är
utformad för att skapa ständig inter-
aktion. Det skapar vänner för livet –
och yrkeslivet. Studenter som gick för
20 år sedan möts fortfarande regel-
bundet, säger Richard Wahlund.

Institutionens fasta lärarstab är li-
ten, bara fyra personer. Istället anlitar
man ett hundratal externa lärare.

– Vi kan inte husera all den kompe-
tens som krävs till kommunikations-
vetenskap. Däremot söker vi nära re-
lationer med andra institutioner och
har börjat samarbeta, framför allt
med psykologiska och företagsekono-
miska institutionerna.

Egen forskning
Institutionen vill nu etablera egen
forskning.

– Vi har haft åtta doktorander som vi
har rekryterat och handlett men de dis-
puterade vid andra institutioner. Det
skulle vara bättre om de hade varit
verksamma här. Vår roll är diffus nu.
Doktoranderna är inte med och utveck-
lar vårt ämne, säger Richard Wahlund.

Institutionen är aktiv gentemot nä-
ringslivet och ordnar uppdragssemin-
arier för till exempel branschorgan-
isationer som ett slags kommersiell
del av tredje uppgiften.

– Vi har en uppgift att interagera
med det omgivande samhället och bi-
dra till livslångt lärande, säger Richard
Wahlund. ■
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– Vi har en nära kontakt med studen-
terna och bjuder in till diskussion, sä-
ger Richard Wahlund som har studen-
ternas postfack och det gemensamma
kafferummet direkt utanför sitt
tjänsterum.


