
Fjällens hotade kramdjur sidan 10–11

Från väderprognos
till växthuseffekt

Pappa fisk

Kreta och Japan

7/2001
Stockholms univers i te tsny t t



2 SU-NYTT 7/2001

SU-NYTT
7/2001

SU-NYTT
är personaltidningen vid Stockholms universitet.

Tidningens upplaga är 6 300 exemplar.

Adress:
SU-Nytt, Bloms hus

Universitetsvägen 10
106 91 Stockholm

Nästa nummer:
 Utkommer 21/2.
Manusstopp 30/1.

Företagsannonser senast 23/1.

Ansvarig utgivare:
Anette Norberg-Tägt

E-post: anette.norberg-tagt@info.su.se
Tfn: 08-16 22 55
Fax: 08-15 36 93

Redaktör:
Maria Sandqvist

E-post: maria.sandqvist@info.su.se
Tfn: 08-16 13 77
Fax: 08-15 36 93

Annonser (prislista) och grafisk form:
Emelie Hage/Enheten för IT och media

E-post: emelie.hage@it.su.se
Tfn: 08-16 46 77
Fax: 08-16 12 50

Kjell Lundgren /Enheten för IT och media
E-post: kjell.lundgren@it.su.se

Tfn: 08-16 29 02
Fax: 08-16 12 50

Heléne Tildeman /Enheten för IT och media
E-post: helene.tildeman@it.su.se

Tidningens fotografer:
Orasis Foto: Mia Åkermark/ MÅ
och Georgios Athanasiadis/GA

Prenumerationer och adressändring:
Fast anställda erhåller tidningen utan
kostnad. Övriga kan bli prenumerant. 

Meddela adressändringar till:
Maria Sandqvist, fax: 15 36 93.

Postadress: Informationsenheten, Stockholms
universitet, Bloms hus, 106 91 Stockholm.

Redaktionen förbehåller sig rätten att vid behov
korta i insända manus. Skriv därför

kort redan från början.
Insända manus returneras ej.

Ej signerat material ansvarar redaktionen för.

ISSN 1103-2375

OMSLAGSBILDEN: ORASIS FOTO/GA

Leif  Lindfors
FÖRVALTNINGSCHEF

Herr Arnes penningar

Björktrasten (Turdus pilaris) är en av de många
fågelarter som kan skådas kring träd och buskar
på universitetets campus. Hela 80 arter har synts
till kring universitetet som ligger i världens första
nationalstadspark. Bland de vanligare arterna

finns till exempel sparvhök, gråtrut, lövsångare,
silltrut, bofink och kaja. Bland de lite ovanligare
finns havsörn, berguv, näktergal och smalnäbbad
nötkråka.

�Regeringen har nyligen lagt fram sin proposi-
tion Den öppna högskolan. Propositionen inne-
håller både det ena och det andra – det finns
också ganska mycket som den inte innehåller.

Det huvudsakliga innehållet i propositionen
redovisades i SU-Nytt 6/2001. Här vill jag ge
några kommentarer till hur vi går vidare med
uppföljningen av förslagen inom universitets-
förvaltningen.

En allmän kommentar som kan göras är att
propositionen inte fokuseras på det som vi på
universiteten betraktar som huvudfrågorna –
resursbristen inom den grundläggande ut-
bildningen och den felaktiga balansen mellan
fakulteternas forskningsanslag och den extern-
finansierade forskningen.

För att vara rättvis måste man dock säga att
den tidigare utlovade och efterlängtade för-
stärkningen med sju procent av prislapparna
inom humaniora, samhällsvetenskap och juri-
dik genomförs i budgetpropositionen.

Det finns emellertid ganska många förslag
som kan tillföra universitetet resurser. Dessa
kommer dock oftast inte den reguljära vägen
utan kräver särskild verksamhet och organisa-
tion för att vi ska komma i fråga. Detta har
föranlett oss inom förvaltningen att starta en
rad grupper för att kunna hantera frågorna.

En av de största frågorna i regeringens förslag
är etablerandet av ett svenskt nätuniversitet.
Den nuvarande distansutbildningsmyndigheten
Distum läggs ned och en ny nätuniversitets-
myndighet skapas. Hela 211 Mkr satsas på
2 350 utbildningsplatser under 2002. Det får
förmodas att dessa pengar inte bara ska räcka

till drift av de föreslagna platserna utan också
till utveckling av framtida kurser. En särskild
projektgrupp har tillsatts och ska arbeta skynd-
samt med uppgift att förbereda en ansökan till
regeringen om medel för 2002. Gruppen har
redan påbörjat en inventering av vilka kurser
som kan erbjudas.

Stor vikt ska ägnas frågor om studentrekry-
tering och antagning. 40 Mkr om året i tre år
ska fördelas till universitet och högskolor för
att stimulera rekryteringsbefrämjande åtgär-
der. Vi får dessutom pengar för att på försök
värdera ”reell kompetens”. Vidare ska vi upp-
rätta en lokal handlingsplan för hur arbetet
med att bredda rekryteringen ska bedrivas. Vi
får också möjlighet att själva bestämma urvals-
grunderna för högst tio procent av platserna
som vänder sig till nybörjare. En lokal rekry-
teringsdelegation ska därför tillsättas med
uppgift att stimulera institutionerna att arbeta
med rekryteringsfrågorna på ett aktivt sätt.

Basårsutbildning får ges som en förberedelse
till alla utbildningsprogram och nya s k college-
utbildningar uppmuntras. Med detta avses sam-
arbete mellan komvux och högskolan om hög-
skoleföreberedande kurser. Arbetet med dessa
frågor leds av en särskild planeringsgrupp.

Av denna kortfattade redovisning av arbetets
uppläggning framgår att vi ställs inför en rad
nya frågor och arbetsuppgifter. Jag vill till slut
bara säga att jag är helt övertygad om att våra
framgångar inom dessa nya områden är helt
beroende av det engagemang som finns och
det arbete som utförs på våra institutioner.  ■
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�22 000 anmälningar har kommit in
till de drygt 14 000 platserna på vårter-
minens utbildningar. Det är en ökning
med tretton procent jämfört med förra
vårterminen. Den nedåtgående trend
som varat i några år har därmed brutits.

– Anledningarna till uppgången är
säkert flera. Universitetet har satsat
mer på annonsering och information
och det börjar ge resultat. Utbildningen
har också förnyats och de nya kurser-
na har väckt ett stort intresse. Till våren
kan man till exempel läsa Stockholms
historia eller Effektiv kommunikation
på engelska. En tredje orsak är troli-
gen den osäkerhet som råder om den
ekonomiska utvecklingen i samhället.

Fler söker
Kanske ser vi återigen att personer söker
utbildning för säkerhets skull, som ett
alternativ till en befarad arbetslöshet,
säger rektor Gustaf Lindencrona.

– När det gäller språken kan man
glädjande nog skönja en tendens till
ökning. De nybörjarkurser i franska,
italienska och tyska som finns har
breddat rekryteringen till språkstudier.
Nu behöver man inte längre ha läst
dessa språk på gymnasiet för att stu-
dera dem på akademisk nivå, säger
avdelningsdirektör Ingrid Sundberg
vid Studentbyrån.

Bland de traditionella utbildningarna
ökar juristlinjen med 28 procent och
ekonomlinjen med tre procent. Grund-

kurserna i statsvetenskap, företags-
ekonomi, nationalekonomi och eko-
nomisk historia ökar med mellan åtta
och femton procent.

De naturvetenskapliga utbildningar-
na fortsätter dock att minska men det
finns ett par undantag, till exempel bas-
kursen i kemi, matematik för samhälls-
vetare och orienteringskurs i astronomi.

Även nationellt ökar söktrycket nå-
got. Verket för högskoleservice (VHS)
rapporterar en genomsnittlig ökning på
tre procent vid de högskolor och univer-
sitet som har antagning genom VHS.

– Vår ökning är dock den största
i landet, avslutar Ingrid Sundberg. ■

�För att lära juriststudenterna att
hitta rätt i den kemiska terminologin
startar i vår en tiopoängskurs i kemi
på juristutbildningen.

– Det här är nytt för juristutbild-
ningarna i Sverige och kanske också
internationellt, berättar Lars-Johan
Norrby, docent och lektor i kemi vid
Institutionen för fysikalisk kemi, oorga-
nisk kemi och strukturkemi.

Det finns ett stort behov av kursen
menar Lars-Johan Norrby. Samhället
står idag inför svåra frågor som rör
till exempel läkemedelspatent, miljö-
skandaler och om det är möjligt att
patentera gener – juridiskt komplice-
rade frågor där stora ekonomiska vär-
den är involverade. Därför behövs det
jurister med kunskaper i kemi.

– Kemiämnet spänner över så olika
aspekter och ibland är juristernas ordval
när det handlar om kemi fullständigt
befängda. De behöver kunskaper om
vad som menas med begrepp som ke-
miskt ämne, kemisk substans och gen-
modifiering, säger Lars-Johan Norrby

och pekar på att kemiämnet bygger på
en komplicerad terminologi.

– Att lära sig kemi är i mycket en
språklektion men det finns också labb-
ande på juristernas schema. De ska få
en känsla för hur kemister jobbar. Efter
att ha gått den här kursen kommer de
att kunna skilja järn och plast åt på ett
vetenskapligt korrekt sätt.

Kemikursen ligger i slutfasen av jurist-
utbildningen och det krävs 100 poängs
tidigare studier för att få tillträde. Under-
visningen sköts helt av kemister och
lärarna är specialister inom organisk
kemi, biokemi, miljökemi och oorga-
nisk kemi.

En del har varit skeptiska till idén att
lära ut kemi till studenter utan natur-
vetenskapliga förkunskaper, men Lars-
Johan Norrby är full av tillförsikt.

– Gör man det bara på rätt sätt, så
kan man oavsett förkunskaper få vilken
intelligent person som helst att lära sig
kemi. Dessutom är det så att 18 pro-
cent av de som tar en jur. kand. har
läst N-linjen på gymnasiet. ■

Juristerna får kemikurs

till Stockholms universitet MARIA SANDQVIST

TEXT: CALLE ARVIDSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
INGVAR ANDERSSON/PRESSENS BILD

Läkemedelspatent eller miljöskandaler
som Hallandsåsen är några av de om-
råden där kemikunskaper kan vara av
nytta för jurister.
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�Efter ett års arbete har Matematisk-
naturvetenskapliga fakulteten, eller
Naturvetenskapliga fakulteten som
namnet är från och med den 1 januari
2002, fastställt en strategisk plan
för fakultetens forskning, utbildning
och administration för åren 2002–
2006. Avsikten är att förbättra kvali-
teten på forskning och undervisning
genom att skapa en organisation
som tillåter flexibilitet och förnyelse
och som tillvaratar och utvecklar
alla medarbetares kompetens och
kreativitet.

– Planen är tänkt att vara en led-
stjärna i vårt arbete under de kom-
mande fem åren, säger Henning
Rodhe, dekanus vid fakulteten.

Det finns flera skäl bakom beslutet att
ta fram en strategisk plan. Bland annat
har kunskapsutvecklingen inom fa-
kultetens ämnesområden ökat vilket
ställer nya krav på organisationen.
Fakulteten har även fått nya lokal-
mässiga förutsättningar genom Geo-
vetenskapens hus och Stockholms
centrum för fysik, astronomi och bio-
teknik. Dessutom finns problem som
delas av andra lärosäten i Sverige –
urholkning av fakultetsanslagen och
sviktande rekrytering av studenter till
grundutbildningen.

– Jag är, trots problemen, optimis-
tisk inför framtiden eftersom vi har en
väldigt bra verksamhet och det utförs
ett mycket konstruktivt arbete inom
alla delar av verksamheten – vid insti-
tutionerna, sektionerna och vid kans-
liet, säger Henning Rodhe.

När det gäller forskningen tar den
strategiska planen bland annat upp
vilka forskningsområden som de fyra
sektionerna och fakulteten ska priori-
tera under perioden. Bland dem finns
bioinformatik, elektrontransferpro-
cesser och klimatforskning.

För att lärarna ska få tid till att fors-
ka ska det enligt planen finnas en strä-

van inom fakulteten att varje lärare
ska ha en sammanhängande undervis-
ningsfri period på minst en månad
varje år och en hel termin vart femte
år. Dessutom ska den som varit prefekt,
sektionsdekanus, dekanus eller ordfö-
rande för grundutbildningsberedning-
en under minst sex år få ett forsknings-
stöd under två år när de avgår.

– Pengarna ska användas för att
göra det lättare för dem att komma
ikapp med sin forskning. Stödet är
också ett sätt att underlätta rekryte-
ringen till befattningarna, säger Henning
Rodhe.

Ett begrepp som återkommer på flera
ställen i planen är samverkan. Fakul-
teten vill öppna gränserna mellan in-
stitutioner, sektioner och fakulteter
och samverka på olika sätt, bland an-
nat genom fler gränsöverskridande
utbildningar både inom fakulteten
och med universitetets tre andra fa-
kulteter. Redan har beslut tagits om
ett miljöberedande organ som ska sti-
mulera tvärvetenskapliga kurser
inom miljöområdet.

Samverkan med det omgivande

samhället, den så kallade tredje upp-
giften, ska ske bland annat genom att
skolkontakterna utvecklas, satsning-
en på Kemilärarnas resurscentrum
fortsätter och att ytterligare en infor-
matör ska anställas vid fakulteten.
Med hjälp av Success AB ska fakulte-
ten dessutom arbeta med att tillgodo-
se behoven av fortbildning i industrin
och näringslivet.

– Det är viktigt att informera utåt,
både av rekryteringsskäl och för att
visa att vi finns och vad vi kan. Vi tror
också att kontakterna med våra alum-
ner, gamla studenter, kan bli viktiga för
oss som en kanal både ut från och in till
universitetet, säger Henning Rodhe.

Som underlag till planen har en ar-
betsgrupp under ledning av dekanus
Henning Rodhe haft synpunkter från
institutionerna, insamlade och analy-
serade sektionsvis och man har även
använt utvärderingar från veten-
skapsråden. ■

Den strategiska planen finns som pdf-
fil på www.matnat.su.se.

Naturvetarna

har en plan
TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Att värna om den forskarstyrda forskningens ställning är ett av de övergripande
målen i Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens strategiska plan berättar
professor Henning Rodhe, dekanus vid fakulteten.
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�Stockholms universitet är ett av de
lärosäten som kommit längst med att
etablera media- och kommunika-
tionsvetenskap (MKV) som ämne.
Det anser Högskoleverket (HSV) i sin
utvärdering av landets medie- och
kommunikationsutbildningar som re-
dovisades i oktober. Institutionen för
journalistik, medier och kommunika-
tion (JMK), där MKV-utbildningen
ges, har en föredömlig forskningsan-
knytning genom att lärarna är aktiva
inom forskningen och det finns ett
stort forskarutbyte. Dessutom funge-
rar studentinflytandet bra vid JMK.

– Jag är glad och nöjd med utvärde-
ringen, säger Madeleine Kleberg, pre-
fekt vid JMK.

Samtidigt menar HSV att det finns
en obalans mellan journalist- och
MKV-ämnena. För snart två år sedan
utvärderades landets journalistutbild-

ningar och JMK fick då kritik, bland
annat för att utbildningen ansågs för
oakademisk. Därför görs den nu om.

– Från och med vårterminen 2003
kommer journalistutbildningen att
inledas med ett teoretiskt basår som
har mycket stora likheter med MKV-
utbildningen. Vi hoppas att den nya
utbildningen ska medföra att obalan-
sen minskar och att samarbetet mel-
lan de två grundutbildningarna ökar.

I utvärderingen ställs frågan om de
befintliga resurserna är nog för att
bedriva medie- och kommunikations-
utbildningar vid ett tjugotal lärosäten
med 4 000–5 000 studenter.

– Den frågan och mycket annat i
utvärderingen tycker jag visar på en
oro för bristande resurser i framtiden,
en oro som vi delar med dem, säger
Madeleine Kleberg. Jag önskar till ex-
empel att vi kunde erbjuda våra ny-

disputerade post doctjänster men vi
har inte fått medel för detta trots
många disputationer.

JMK har idag en ekonomiskt an-
strängd situation på grund av tidigare
underskott. För att förbättra situatio-
nen har JMK bland annat skurit ner på
kostnader för undervisning och beslu-
tat att skifta antagningen mellan det
långa journalistprogrammet som ska
ges en gång per år och det korta två
gånger per år, tidigare var det tvärtom.

– Dessutom har vi nu en mer nog-
grann uppföljning av institutionens
ekonomi med hjälp av det nya ekono-
misystemet. Och det går åt rätt håll,
säger Madeleine Kleberg. ■

Utvärderingen finns på HSV:s hem-
sida, www.hsv.se.

Både ris och ros till JMK MARIA SANDQVIST

�– Intresset bara ökar
för att använda mer IT
i undervisningen, säger
Magnus Tagesson vid PU-
enheten. Han är verk-

Inom Lärandets galleria byggs det
upp en länkdatabas med goda exem-
pel, där de pedagogiska vinsterna med
IT-baserade hjälpmedel åskådliggörs.

– En del lärare vet inte vart de ska
börja och det är mycket för just dem
som vi arbetar med detta projekt, säger
Magnus Tagesson.

Det finns kostnadsfria kurser och
seminarier inom Lärandets galleria.
En seminarieserie om datorstött lär-
ande, Ped-IT, startade hösten 1998
och har hittills hållit seminarier om
allt från distanspedagogik till juridik
och multimedia.

– Seminarierna är mycket uppskat-
tade. Nu planerar vi vårens program,
men håller det delvis öppet. Vi vill att
det här ska vara ett flexibelt, behovs-
styrt forum som lätt kan anpassas efter
de aktuella behoven, säger Magnus
Tagesson. Ped-IT:s program finns på

vår hemsida – och även tidigare se-
minarier, som vi gärna repriserar om
det finns behov.

Lärandets galleria har IT-kunniga
kontaktpersoner vid Samhällsveten-
skapliga fakultetens samtliga institu-
tioner, men inte lika bra representation
inom de andra fakulteterna och söker
därför personer som är intresserade. ■

Projektet Lärandets galleria ska ska-
pa ett Learning center vid Stockholms
universitet, förbättra servicen för stu-
denterna och stödja lärarna till att öka
användningen av IT.

Läs mer på www.lrc.su.se. Pro-
grammet för Ped-IT finns på
www.pu.su.se/ped-it, länkdatabasen
finns på www.lrc.su.se/lararforum
och mer information om KARK finns
på http://kark.uib.no.

CALLE ARVIDSONärandets galleria

sam inom projektet Lärandets galleria,
som bland annat ger kurser om IT-
baserade undervisningsverktyg, som
hur man arbetar med PowerPoint, och
även PingPong, ett Internetbaserat
program där lärarna kan lägga upp
material och studenterna kan kom-
municera, chatta och göra kursutvär-
deringar.

– Vi hoppas få PingPong i drift kring
årsskiftet, berättar Magnus Tagesson.
Vi arbetar dessutom med uppsatsverk-
tyget KARK där studenter kan lägga
upp PM och uppsatser för att sedan få
kommentarer från andra studenter och
lärare. Det har redan testats vid Institu-
tionen för nordiska språk.
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�Ökad kunskap om atmosfären leder inte bara till
säkrare väderprognoser i radio och TV. Forskare vid
Meteorologiska institutionen har spelat en avgörande
roll även internationellt för att förstå hur koldioxid-
utsläpp påverkar jordens framtida klimat.

– För att skapa väderprognoser studerar vi vädret i dag och
de närmaste dagarna. När vi studerar klimatet använder vi
medelvärden över längre perioder. I båda fallen gäller det
att förstå hur atmosfären fungerar, säger Erland Källén,
prefekt och professor i dynamisk meteorologi.

När Meteorologiska institutionen instiftades vid Stock-
holms högskola 1947, var huvudsyftet att skapa bättre
metoder för att förutsäga vädret. I dag omfattar forskningen
allt från klimatförändringar och havsströmmar till atmos-
fären på tio mils höjd. Samband mellan vindar, temperatur,
tryck, havsströmmar och atmosfärens skiftande innehåll
av olika gaser är komplicerade. Meteorologer och oceano-
grafer arbetar därför sida vid sida med kemister, fysiker
och geologer.

Det tvärvetenskapliga arbetet har länge givit avtryck i
den internationella miljödebatten. I slutet av 1960-talet
exempelvis blev en av institutionens forskare först med att
förklara kopplingen mellan svavelutsläpp och försurande
regn. Några år senare beskrev holländaren Paul Crutzen,
som länge var verksam vid institutionen, nedbrytning av
ozonlagret, för vilket han senare belönades med ett nobelpris.

Institutionen har även lagt viktiga pusselbitar till hur
människans koldioxidutsläpp påverkar det globala klimatet,
både genom forskning och personligt engagemang. En
pionjär på området var Bert Bolin, i dag professor emeritus.
Redan på 1950-talet började han studera halten av koldi-
oxid i atmosfären.

– Bert Bolin har haft en fundamental betydelse för

Två herrar med väderkorn. Erland Källén (till vänster)
och Henning Rodhe vid Meteorologiska institutionen,
MISU, är båda bland annat engagerade i internationell
klimatforskning.

dagens klimatdebatt. Han var länge in-
ternationellt aktiv för att få bättre mät-
underlag av koldioxid från atmosfären.
Dessutom var han med och grundade
FN:s klimatpanel IPCC och var dess
förste ordförande i tio år fram till slutet
av 1990-talet, berättar Erland Källén.

IPCC sammanställer all tillgänglig
klimatforskning och ger med sina åter-
kommande rapporter beslutsfattare ett
vetenskapligt underlag i klimatfrågan. I
rapporterna finns argumenten bakom
Kyoto-protokollet, det nyligen under-
tecknade klimatavtal där världens län-
der förbinder sig att begränsa utsläp-
pen av koldioxid.

Klimat och politik
Klimatfrågan har relativt snabbt kom-
mit upp på den politiska dagordningen.
Nyligen antogs klimatpropositionen
där regeringen stakar ut vägen för hur
Sverige ska begränsa sina koldioxidut-
släpp. Trots stor uppslutning även in-
ternationellt bland beslutsfattare och
företagsledare om risker med en ökad
växthuseffekt, återstår många osäker-
heter för forskarna om hur klimatet
faktiskt kommer att påverkas på lång
sikt. Jordens klimat varierar mycket
även utan mänsklig aktivitet – för
15 000 år sedan, under den senaste is-
tiden, var det till exempel cirka fem
grader kallare än idag.

Från väderprognos till växthuseffekt 

Jordens temperatur stiger. De senaste tusen åren har med-
eltemperaturen på norra halvklotet sakta men säkert sjun-
kit. Vid 1800-talets slut skedde dock ett trendbrott, och
medeltemperaturen har sedan dess ökat med cirka 0,6 gra-
der. Klimatforskare anser att ungefär hälften av ökningen
kan förklaras med naturliga variationer, resten beror på
människans utsläpp av koldioxid.  Runtom i världen, bland
annat på Meteorologiska institutionen, försöker forskare
förstå hur mycket temperaturen kommer att öka i framti-
den och hur det isåfall kommer att påverka vårt klimat.
KÄLLA: MANN ET AL, GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 1999

Jordens medeltemperatur
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Hittills har forskarna konstaterat att
jordens medeltemperatur ökat drygt en
halv grad de senaste hundra åren. Och
att uppvärmningen med stor sannolik-
het påverkats av människans utsläpp
av koldioxid och andra så kallade växt-
husgaser. Än så länge syns det dock
bara i statistik över långa tidsperioder.
Ingen har hittills kunnat visa att upp-
värmningen har några märkbara effek-
ter på det dagliga vädret.

– Man skulle kunna tro att en ökad
växthuseffekt ger mer extremt väder,
till exempel stormar. Många har under-
sökt det, men ingen har sett tydliga be-
vis, säger Erland Källén.

Varma vintrar i Sverige följs av ett
antal kalla vintrar och så vidare. Er-
land Källén leder en forskargrupp som
studerar om ett förändrat globalt kli-
mat också kommer att ändra fördel-
ningen mellan varma och kalla vintrar.

Havets rörelser har stor inverkan på
jordens klimat. Institutionens oceano-
grafer studerar Golfströmmen och de
processer som styr strömmar i havet
runt Island.

Världens väder
Liksom havets och atmosfärens rörel-
ser är gränsöverskridande, bär också
Meteorologiska institutionen en inter-
nationell prägel. Här finns mer än tio
nationer representerade. Dessutom
bjuds varje år hit ett stort antal gäst-

forskare av Internationella Meteorologiska Institutet IMI –
en del av institutionen som får öronmärkta pengar från
regeringen.

I nära samarbete med SMHI och olika forskningscentra
utomlands pågår ständigt ett utbyte av mätdata och ut-
veckling av de datorsimulerade modeller som ger oss både
väderprognoser och en fingervisning om vårt framtida klimat.

Atmosfärens innehåll och spridning av olika ämnen är
ett annat fokus för institutionens forskning. Små, små par-
tiklar förekommer i atmosfären, dels som en följd av
mänskliga utsläpp, dels helt naturligt – partiklar är viktiga
till exempel för att moln ska bildas. Henning Rodhe, profes-
sor i kemisk meteorologi, och hans forskargrupp visade under
1990-talet att partiklar också motverkar uppvärmningen.

– Solstrålningen studsar mot partiklarna. På så vis bidrar
de till att kyla jorden och dämpa växthuseffekten.

– atmosfärsforskning med internationellt genomslag

I dag är Henning Rodhe bland annat sysselsatt med att
studera den ökande försurningen i Indien och Kina.

– I vår del av världen minskar utsläppen av försurande
svavel. I många andra länder saknas grundläggande data
om klimatet som behövs för att argumentera för minskade
utsläpp. Det är angeläget för att de ska undvika samma
problem som vi stött på, säger Henning Rodhe.

Aktiva i samhällsdebatten
Institutionens forskare har ofta tagit en aktiv del i samhälls-
debatten. På 1970-talet, när försurningen nyligen påvisats,
kom starka invändningar både från forskare och andra.

– Det var ett kontroversiellt område. Forskare i framför
allt England och Tyskland ifrågasatte våra slutsatser. Eng-
elsmännen undrade om deras utsläpp verkligen kunde bi-
dra till försurningen i Sverige, säger Henning Rodhe.

Men forskningen fortsatte och även skeptiker ändrade
uppfattning. I dag har insikten lett till motåtgärder, i form
av kraftiga minskningar av svavelutsläpp över hela Europa.

Att arbeta med frågor som uppmärksammas av det övri-
ga samhället är stimulerande, anser Henning Rodhe. Men
det ställer också krav på att sprida sina kunskaper.

– Vi kan inte bara publicera oss i vetenskaplig litteratur.
Vi har ett ansvar att informera samhället om vad vi gör,
säger Henning Rodhe, som liksom andra kollegor ofta ut-
talar sig i media och till allmänheten.

Kim Holmén är docent vid Avdelningen för kemisk mete-
orologi. Vid sidan av sin egen forskning och ordinarie
undervisning, har Kim Holmén föreläst hundratals gånger
utanför universitetet de senaste tio åren. Senast talade han
inför en grupp europeiska politiker om storstädernas roll
för klimatförändringar samt om modernt ledarskap för
svenska företagsledare.

– Visst kan det vara svårt att motivera att det tar tid från
forskningen. Men jag tycker att det är en viktig insats i samhäl-
let. För mig är det en demokratisk fråga, säger Kim Holmén.

En uppfattning som delas av Henning Rodhe.
– Det är viktigt att förmedla den kunskap vi har, framför

allt till beslutsfattare. I det ingår också att berätta om
forskningens osäkerheter, säger Henning Rodhe. ■

På hemsidan www.misu.su.se kan du läsa mer om Meteo-
rologiska institutionen och deras verksamhet. Om du vill
följa utvecklingen av tropiska stormar, titta på satellit-
bilder eller komma i kontakt med isländska SMHI, Vedur-
stofa, gå till www.misu.su.se/%7Eoskar/links/index.html,
där du hittar länkar om väder och klimat.

HENRIK LUNDSTRÖM
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
GRAF: HELÉNE TILDEMAN
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�– Det är ett nytt sätt att studera
samhället, ett nytt verktyg, säger
Christofer Edling vid Sociologiska in-
stitutionen, som gjort studien tillsam-
mans med kollegorna Fredrik Liljeros
och Yvonne Åberg samt fysikerna Luis
Amaral och Eugene Stanley från Boston
University. De har använt sig av ett
statistiskt material om svenska folkets
sexualvanor som Folkhälsoinstitutet
samlade in 1996, och som berör sexu-
ella kontakter från och med den sexu-
ella debuten, och det senaste året
specifikt. Man har studerat fördel-
ningen av antalet kontakter uppdelat
på kön.

Resultaten publicerades i den an-
sedda tidskriften Nature i somras, och
artikeln fick stort genomslag i inter-
nationella media.

– Sex säljer ju alltid, och många var

också intresserade av smittspridnings-
aspekterna, säger Christofer Edling.

Det man anser sig ha funnit är att
sexuellt aktiva personer i Sverige är
kopplade till varandra i relativt korta
kedjor. Den sociala världen består av
en mängd mindre grupperingar eller
kluster som knyts ihop av de individer
som är aktiva i flera kluster. Det gör
att två individer som skenbart be-
finner sig i väldigt olika sociala sfärer,
genom dessa aktiva personer kan
knytas till varandra genom ett fåtal
led.

Det här kallas för Lilla världen-
fenomenet, och är något som social-
psykologer och sociologer intresserat
sig för sedan mitten av förra århund-
radet. Genomsnittligt går det att
koppla ihop två för varandra okända
personer med fem led.

– Så gissar vi att det ser ut med sex-
uella kontakter och det gäller även
andra typer av sociala utbyten. Man
säger ibland att han eller hon känner
alla – det finns personer som knyter
ihop kluster i samhället, säger
Christofer Edling och fortsätter:

– Vi håller på att titta på en ameri-
kansk parallellundersökning från 1992
av den engelsktalande delen av USA,
som handlar om hälsa och sexual-
vanor, och vi får samma resultat i den.

Vanligen går sociala fenomen att
dela in enligt en normalfördelnings-
kurva, alltså att populationen sönder-
faller i klart definierbara kategorier.

Sexuella kontakter
i en liten värld

En tvärvetenskapligt sammansatt grupp bestående av sociologer
från Stockholms universitet och fysiker från Boston University,
har funnit att nätverk binder samman sexuellt aktiva personer.

Det ger forskarna nya arbetsredskap
och kan förklara smittspridningens sociala aspekter.

TEXT: CALLE ARVIDSON
ILLUSTRATION: IDAHLIA STANLEY

Det nya med den här undersökningen
är att det är första gången som forska-
re vetenskapligt kunnat påvisa skal-
fria nätverk – att det inte går att defi-
niera de enskilda personerna på en
given skala. Man hittar inte några
klara tröskelvärden, utan ett kontinu-
erligt spektrum. Det gör det svårt att
definiera de med många kopplingar.

Eftersom gruppen inte haft tillgång
till själva nätverket kan man än så
länge bara ställa upp hypoteser om
hur det förhåller sig. Det här har ock-
så resulterat i kritiska invändningar
från andra forskare.

– Vi har tillgång till ett slumpmäs-
sigt urval men vet inte vilka som varit
med vilka. Därför kan vi egentligen
inte koppla ihop individer. Men det är
väldigt svårt att tänka sig att nät-
verket ser ut på något annat sätt med
denna fördelning, säger Christofer
Edling.

De nya rönen indikerar att smitt-
spridningen av sexuellt överförbara
sjukdomar ser annorlunda ut, och att
riskgruppen är större än man tidigare
trott.

– Generella informationskampan-
jer är kanske inte det mest effektiva,
det kan vara värt att försöka finna an-
dra sätt att nå de högaktiva, säger
Christofer Edling. ■
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�Mats Karlsson vid Institutionen för orienta-
liska språk har doktorerat på den japanske
författaren Nakagami Kenji, som var buraku-
min – en man ur de utstöttas klass.

– Den vanliga Japanbilden är ett rikt, sofisti-
kerat och högteknologiskt samhälle. Men har
man bott i Japan så inser man att det inte är så
annorlunda än i västerlandet, säger Mats
Karlsson och fortsätter:

– Det är även ett fattigt och skitigt arbetar-
klassamhälle. Japanen i gemen tycker om
flamsig masskultur snarare än Kabuki1).

Författaren Nakagami Kenji (1946–1992)
beskriver detta andra Japan. Men han finns inte
översatt till svenska.

– Det är för mycket blod, sex och incest –
säljargument nu, men inte för femton år sedan,
säger Mats Karlsson.

– Han var en kontroversiell person, både
verbalt och rent fysiskt. Han söp och klubbade
ner redaktörer. Skapade en bild av sig själv
som stötande. Jag tror att det var ett sätt att
manifestera utanförskapet.

Nakagami Kenji markerade att han inte

hade med kultureliten att göra och beskrev sig
som ickeintellektuell, men läste och kommen-
terade Derrida.

– Han sa att han skrev på instinkt, med intel-
lektet bortkopplat, men det låg nog hårt arbete
och tankemöda bakom, säger Mats Karlsson.

I Japan har Nakagami Kenji blivit mytologi-
serad och bemöts positivt av nästan alla kriti-
ker. Hans produktion går att dela in i två perio-
der. Det är verk ur den tidiga perioden som är
populära och som Mats Karlsson studerat.

– Fram till 1983 skriver han väldigt starkt.
En kraftfull prosa med korta, kärnfulla me-
ningar. Sedan börjar han skriva oerhört långa
berättelser där han slutat beskriva medvetan-
de, utan hela tiden redovisar händelser, rakt
och utan tematisk spänning. Det tröttar ut lä-
saren. Han har oerhört avancerade intentioner
– som han inte lyckas förklara. Det finns
japanska kritiker som anser att samtiden inte
förstår, inte har hunnit ikapp. ■

1) Kabuki är en japansk teaterform (ka: sjung-
ande, bu: dansande, ki: agerande).

Oöversatt burakumin

Stadsplanering före Kristus
�Lena Sjögrens vandringar i det kretensiska landskapet har lett fram till en
avhandling om tidiga stadsbildningar på Kreta.

Det forntida Kreta var tättbefolkat med tidens mått, Homeros skri-
ver att ön hade 100 städer. Lena Sjögren vid Institutionen för antikens
kultur och samhällsliv har i Sites, Settlements and Early Poleis on Crete
(800–500 BC) studerat vad det finns för spår av en tid utan spektakulära
lämningar, som hamnat i kläm mellan de mer kända och undersökta
minoiska och klassiska perioderna.

Tidigare forskning har använt texter från 600–500-talen f.Kr. men inte
tittat på hur och var bosättningarna var belägna.

– De tidiga städerna anlades på ett naturligt begränsat områdes optimala
plats, där man kunde kontrollera landskapet, berättar Lena Sjögren.

En offentligt anpassad stadsplanering med samlingsplatser och be-
fästningsverk uppkommer under 800-talet f.Kr. Städerna, som kunde
vara ganska oansenliga platser, var strategiskt placerade, med ett högt
läge som gjorde att det gick att kontrollera hela det omkringliggande
landskapet. Inom synhåll fanns kultplatser och mindre bosättningar.

Lena Sjögren kom till Kreta för en utgrävning för tio år sedan och
blev förtjust i ön som är stor och rik på arkeologiskt material. En viktig
del av avhandlingsarbetet har bestått i att vandra i det kretensiska land-
skapet och studera arkeologiska lämningar. Men Lena Sjögren har inte
gjort någon regelrätt inventering eftersom det är svårt att få tillstånd,
utan hon har studerat dokumentation från 1800- och 1900-talen. ■

CALLE ARVIDSON

Den japanske författa-
ren Nakagami Kenji
beskriver ett annat
Japan i sina romaner
berättar Mats Karlsson
som doktorerat i japa-
nologi.

TEXT: CALLE ARVIDSON • FOTO: PRIVAT

Dessa husgrunder från Prinias på centrala
Kreta är exempel på välplanerad husarkitektur
från 600-talet f.Kr.
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�Inte mycket större än en katt och väl kamouflerad både
på vinter och sommar är fjällräven svår att upptäcka.
Anders Angerbjörn har dock studerat hundratals fjäll-
rävar på nära håll. Han leder ett projekt vid Zoologiska
institutionen för att försöka rädda den hotade arten.
Årets sommarinventering av rävar har varit glädjande för
forskarna. För första gången på 20 år har det nämligen
varit lämmelår i de svenska fjällen och många lämlar att
äta betyder fler valpar eftersom fjällräven anpassar sin
fortplantning efter tillgången på föda.

– Vi hittade fullt med valpar hos nio rävpar. En lya
fungerade till och med som bostad för tre familjer med
hela 27 valpar! Det här tillskottet kommer som ett välbe-
hövligt avbrott i den annars sakta sjunkande kurvan över
antal fjällrävar, säger Anders Angerbjörn.

Samtidigt är nio valpkullar ett dystert resultat. Ett gott
lämmelår borde alla rävpar fortplanta sig och nu pekar
allt på att det bara finns kanske trettio vuxna individer i
landet. Hur många av årets valpar som överlever är också
helt beroende av att lämlarna inte försvinner igen redan
under vintern. Finns de kvar fram till våren kan några av
rävungarna till och med få valpar själva nästa år.

Fjällräven blev fridlyst redan 1928 efter att ha jagats
hårt för sin eftertraktade vackra päls. Trots ett långt
skydd har stammen inte lyckats återhämta sig. Det är ont
om stora rovdjur i fjällen som lämnar mat efter sig och
rödräven jagar bort sin mindre släkting från många lyor.
EU-projektet som Anders Angerbjörn och hans forskar-

grupp arbetar inom stöttar fjällräven genom bland annat
utfodring och skyddsjakt på rödräv. Efter femton års fas-
cineras han fortfarande av forskningen.

– Fjällräven är ett roligt djur med mycket spännande
ekologi. De stora variationerna i kullar gör också att det
krävs vetenskapligt underbyggda metoder för att se på
stammens utveckling under långt tid.

Till exempel går det inte att säga om året tillskott leder
till någon förbättring för fjällräven förrän 2005 då man
ser hur många av årets valpar som har överlevt nödåren
fram till nästa lämmelår.

Fjällräven är dock inte hotad på andra ställen runt om
polcirkeln där den förekommer. Den jagas till och med i
Ryssland, Nordamerika och på Island. Att ändå lägga
ned resurser på att rädda den här i Norden tycker Anders
Angerbjörn är viktigt.

– Fjällräven är en så självklar del av den svenska fjäll-
världen och en av de första däggdjuren som vandrade in i
Skandinavien. Det vore en stor förlust om den skulle för-
svinna helt. ■

Fjällens hotade kramdjur

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: LOVE DALÉN

Fjällräven hör till de djur som är bäst på att överleva i
det bistra vinterklimatet runt polcirkeln. Den vita vinter-
pälsen är specialkonstruerad för att hålla värmen med
hjälp av ihåliga hårstrån som isolerar ända ned till -70
grader. Vissa fjällrävar får istället en blåare nyans på vin-
terpälsen men under sommarhalvåret byter alla till sin
tunnare brunspräckliga päls.
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Under de ljusa sommarmånaderna inventerar
zoologerna alla kända fjällrävslyor för att se vilka

som är bebodda. När en valpkull upptäcks slår
forskarna läger på platsen och studerar räv-

familjen under flera dagar. Här märker Anders
Angerbjörn och Magnus Tannerfeldt en unge

och tar blodprov på den. Totalt deltar ett tjugo-
tal personer i inventeringarna för att täcka in

hela de svenska fjällen.

En fjällrävshona kan få upp till tjugo valpar under
goda lämmelår medan hon bara får någon enstaka

unge när det är brist på föda. Årets kullar ligger
på mellan åtta och tretton valpar och de här
kraftiga variationerna gör det svårt att få en

säker bild av hur många livskraftiga individer
det finns över en längre tid.

Fjällämmeln är den viktigaste födan för flera
rovdjur i fjällen. Förutom fjällräven är olika rov-
fåglar beroende av de lämmeltoppar som normalt
dyker upp vart fjärde år. Årets lämmelår är dock

det första på nästan tjugo år. Orsakerna tros
vara kombinationen av att lämmelns föda för-

ändrats på grund av renbete, att rödräv och
mink håller nere stammen samt många vintrar

utan ett tjockt isolerande snötäcke.

FOTO: BENGT ARVIDSSON
ROINE MAGNUSSON

MATS ERICSON
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�Alla universitet och högskolor ska få
starta holdingbolag för att öka samver-
kan med näringslivet. Det sägs i en pro-
position från Näringsdepartementet
efter lyckade försök på Stockholms
universitet och tio andra lärosäten.

– Att regeringen slår fast att det här

tydlig ingång för externa kunder till ut-
bildningar vid institutionerna. Än så
länge har det genomförts omfattande
marknadsanalyser och man marknads-
för nu kurser inom olika ämnen.

– Med klartecknet faller alla pussel-
bitarna på plats och vi kan fortsätta
med full fart. Förutom finansieringen
behövs nu information till institutioner-
na om möjligheterna med uppdragsut-
bildning samt en policy från universite-
tets styrelse för hur man vill utveckla
verksamheten, säger Dan-Anders Lid-
holm som är VD för Success AB. ■

Klartecken för holdingbolag och uppdragsutbildning

�Vilken betydelse har papparollen
hos fiskar? Zoologen Charlotta Kvar-
nemo ska undersöka det i ett nytt pro-
jekt som finansieras av Vetenskapsrå-
det. När ämnesrådet för natur- och
teknikvetenskap presenterade nästa
års forskningsanslag valdes hennes
projekt ut för att illustrera den forsk-
ning av högsta kvalitet som Veten-
skapsrådet ska stödja.

– Det kom som en överraskning
men självklart är det roligt att bli upp-
märksammad och inte minst att få
pengar, säger hon.

Charlotta Kvarnemo vill veta orsa-
ken till att hanfiskarna tar ansvar för
avkomman inom vissa arter. Hon ska
titta på fisken Sandstubb som lever på
Västkusten. Där är hanen aktivast un-
der parningen och den inreder ett bo
under musselskal och bjuder sedan in
honan. Även mindre hanfiskar försö-
ker smita in och släppa ut spermier

och därmed få med sin
avkomma bland de be-
fruktade äggen. Det är en
risk som minskar om
boet är välbyggt och med
hjälp av genetiska studier
ska Charlotta Kvarnemo se om han-
nar som tar mer ansvar för hemmet
också är effektivare i fortplantningen.

– Det skulle i så fall stödja min teori
om att pappavården inom vissa arter
utvecklats genom att dessa hanar gyn-
nats. Den rådande förklaringen är an-
nars att ansvaret bara utvecklas hos
arter där faderssäkerheten redan är
hög, till exempel hos sjöhästar där be-
fruktningen sker i en säck på hanens
mage dit honan fört över sina ägg.

Charlotta Kvarnemo har tidigare stu-
derat just sjöhästar i Australien där hon
tillbringade två år med att dyka runt
och märka sjöhästarna med små nack-
ringar för att hålla ordning på dem. ■

är en bra satsning är en viktig marke-
ring, säger Anders Wickström som är
VD för SU Holding AB.

Han påpekar dock att propositio-
nen undviker frågan om holdingbo-
lagens långsiktiga finansiering. Fram
till nu har de regionala teknikbrostif-
telserna stött verksamheten, men det
är inte tillräckligt för att den ska kun-
na expandera i takt med efterfrågan.

– Vi planerar att gå in som delägare
i två nya projekt under nästa år. Med
mer pengar skulle den siffran lätt kun-
na tredubblas.

Anders Wickströms önskan är att
regeringen antingen dirigerar om
medel från andra statliga forsknings-
och innovationsaktörer eller lättar på
förbudet mot att holdingbolagen kan
ta in externa ägare.

Propositionen klargjorde också att
holdingbolagen får ha dotterbolag som
förmedlar uppdragsutbildning. Vid
universitetet finns sedan tidigare bola-
get Success AB som ska fungera som en

Närvarande fäder viktiga i djur riket

Nya forskningsanslag
Ämnesrådet natur- och teknik-
vetenskap inom Vetenskapsrådet
stödjer över 700 projekt. Av
dessa har cirka 250 nya projekt
valts ut bland över 2 000 ansök-
ningar. Totalt delas drygt en mil-
jard kronor ut och speciella sats-
ningar finns inom IT, material-
vetenskap och medicinsk teknik.
Unga framstående forskare får
också ett riktat stöd. Fullständiga
projektlistor finns på www.vr.se.

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: PRIVAT

Zoologen Charlotta Kvarnemo stude-
rade sjöhästar i Australiens vatten.

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

SU Holding
Holdingbolaget ägs av universite-
tet och bildar dotterbolag för att
kommersialisera forskningsrön
och utbildningstjänster. SU Hol-
ding äger idag Success och Cecid
samt är delägare i Lärarjouren,
Idéagenten, Merlin Institute och
Teknikhöjden. Mer information
finns på www.holding.su.se.

Dan-Anders Lidholm (t v) är VD för Success AB
och Anders Wickström är VD för SU Holding AB,
två bolag som arbetar med den tredje uppgiften.
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�Stockholms universitet är nära län-
kat till nobelpriset som i år fyller 100
år. Dels när det gäller att utse prista-
gare och dels har SU-anknutna fors-
kare vid tre tillfällen fått priset.

– Svante Arrhenius som fick nobelpri-
set i kemi 1903 är en av mina veten-
skapliga idoler. Han var både fysiker
och kemist och behärskade bägge om-
rådena suveränt. Han såg vad som var
på gång och var en sann föregångs-
man för en modern vetenskapssyn.
Hans viktigaste rön är fortfarande
giltiga, säger Astrid Gräslund, profes-
sor vid Institutionen för biokemi och
biofysik. Hon är även ledamot av
Vetenskapsakademien och sekreterare
i Nobelkommittén för kemi, det sista
en syssla som av tradition tilldelas nå-
gon vid Stockholms universitet.

Vad innebär närheten till nobel-
priset för universitetet?

– Rent praktiskt innebär den att
nobelpristagare i allmänhet har hört
talas om och ofta också besökt oss.
Plus att det finns ett stort antal veten-
skapsmän som vill komma hit för att
visa upp sina senaste rön och gästföre-
läsa. Där har vi en stor fördel, säger
Astrid Gräslund och fortsätter:

– Många av våra lärare och forskare
är också ledamöter av Vetenskaps-
akademien.

Stockholms universitet har ett nära
förhållande till nobelpriset inom
många områden, inte minst inom
kemi, fysik och ekonomi. Alla veten-
skapliga nobelföreläsningar hålls i
Aula Magna och det är därför lätt för
både lärare och studenter att ta del av
dessa. Men den kanske viktigaste as-
pekten av nobelpriset är att det riktar
strålkastarljuset på grundforskningen.

– Här sammanfaller nobelprisets in-
tentioner med universitetsvärldens
behov av att samhället förstår att
grundforskning är viktigt, säger Astrid
Gräslund.

Hon har träffat alla pristagare i fy-
sik och kemi sedan 1996 och berättar
att det ofta är karismatiska personer.

– Det lyser ur deras ögon på ett sär-

nobelpristagare under 100 år

skilt sätt när de talar om vetenskap,
och de motsvarar inte alls bilden av
den inbundne vetenskapsmannen –
snarare tvärtom, de vill kommunicera
och diskutera sin forskning.

von Euler-Chelpin 1929
Universitetets andre nobelpristagare
är Hans von Euler-Chelpin, som lock-
ades till Stockholms högskola 1897
av Svante Arrhenius. Hans von Euler-
Chelpin fick kemipriset 1929 för sin
forskning om sockerarters jäsning
och därvid verksamma enzymer.

Crutzen 1995
Paul Crutzen som fick nobelpriset i
kemi 1995 för sin forskning om ozon,
började som dataprogrammerare vid
Meteorologiska institutionen 1958.
Han tyckte inte att det var roligt att
skriva program om han inte själv för-
stod vad projektet handlar om, börja-
de studera och doktorerade i meteo-
rologi vid Stockholms universitet
1973.

– Vi läste tillsammans. Jag är glad
att ha haft honom som kompis i

Astrid Gräslund har sett det lysa ur ögonen på flera nobelpristagare
under sina år som sekreterare i Nobelkommittén för kemi.

många år, säger Henning Rodhe, de-
kanus vid Matematisk-naturveten-
skapliga fakulteten.

– Han är ofta här på besök och vi
samarbetar. Tillsammans har vi varit
med om att driva fram en internatio-
nell organisation för forskningssam-
arbete inom atmosfärkemi.

Paul Crutzen vilar inte på lagrarna,
utan publicerar sig fortfarande trots
att han är pensionerad. Och han har
genom sitt kontaktnät inflytande över
forskningspolitiken i EU. Henning
Rodhe menar att Crutzens pris har
stor betydelse.

– De tre som delade 1995 års pris
var glada att ämnesområdet upp-
märksammades. Nästan alla tidigare
kemipris har gått till akademiska spe-
cialområden. Det här är miljöinriktat,
ett erkännande av att vi som sysslar
med miljö också sysslar med riktig
kemi. Det tror jag att många upplevde
som en öppning, en ny typ av pris, sä-
ger Henning Rodhe. ■

TEXT: CALLE ARVIDSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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I BLICKFÅNGET

�Möten, diskussioner, utbyte av erfarenheter, presentationer
av goda exempel och debatt – den 10 april 2002 anordnar uni-
versitetet åter igen en campuskonferens.

– Det är deltagarna – anställda och studenter – som gör
campuskonferensen till vad den är genom att det är de som
kommer med förslag på egna eller andras seminarier och
det är de som sedan medverkar i diskussioner och möten
under konferensen, säger Katarina J Jonsson vid Enheten
för pedagogisk utveckling.

Utformningen av campuskonferensen blir något annor-
lunda i år då den är en halvdag, en följd av utvärderingar
från förra konferensen. Även andra synpunkter i utvärde-
ringarna har tagits tillvara. Samarbetet med studentkåren
har ökat och dessutom har man bland annat diskuterat att
eventuellt införa längre seminarier men också längre
pauser, för att ge mer tid till att diskutera seminarierna
efteråt, och att även i år inleda med en paneldebatt.

Som en följd av utvärderingarna har information också
gått ut tidigare inför denna konferens. En inbjudan via
e-post skickades i oktober till samtliga studenter och an-
ställda samt till institutionsledningarna bland annat med
en uppmaning om att göra dagen till en schemafri dag så att
så många som möjligt kan medverka.

– Vi hoppas på en stor uppslutning eftersom detta verkli-
gen är en chans att mötas och diskutera och känna sig som
medskapare av universitetet, säger Katarina J Jonsson.

Årets tema är rekrytering i vid bemärkelse: ”Stockholms
universitet – ett attraktivt universitet. Vad gör vi för att
kunna skriva samma rubrik om fem år?”. ■

Sista anmälningsdag för att medverka i konferensen som
presentatör är den 15 mars och som deltagare den 30 mars.
För mer information, se hemsidan www.ck.su.se

Bli en medskapare

Statsminister på besök
På egen begäran besökte statsminister Göran
Persson universitetet den 20 november.
Bakom besöket låg statsministerns önskan
att få träffa forskare från Institutet för social
forskning (SOFI) och Institutionen för
historia och kulturvetarlinjen.

Besöket inleddes med lunch tillsam-
mans med rektor, prorektor, förvaltnings-
chef, tre av fyra dekaner samt student-
kårens ordförande. Därefter presenterade
forskare från SOFI och Institutionen för
historia och kulturvetarlinjen olika forsk-
ningsprojekt för statsministern. Sist på
programmet stod en rundvandring på
Stockholms centrum för fysik, astronomi
och bioteknik.

Tio miljoner till Tovetorp
Zoologiska institutionens forskningsstation Tovetorp
har fått en donation på tio miljoner kronor från Signhild
och Olle Engkvists stiftelse. Donationen ska användas
till en tillbyggnad av Tovetorps laboratorium.

Olle Engkvist var byggmästare och vid hans bortgång
avsattes medel till stiftelsen. Hans änka Signhild Engkvist
var mycket intresserad av djur och natur och Tovetorp har
även vid andra tillfällen fått ekonomiskt stöd från stiftel-
sen. För detta tilldelades hon universitetets guldmedalj
1996. Efter Signhild Engkvists bortgång i september be-
slutade stiftelsen att donera de tio miljonerna till Tovetorp
som kommer att uppkalla tillbyggnaden efter henne.

TÖI – nummer ett
Konferenstolkutbildningen vid Tolk- och översättar-
institutet (TÖI) har blivit rankad som nummer ett i värl-
den av det internationella konferenstolkförbundet
(AIIC, Association Internationale des Interprètes de
Conférence). AIIC utvärderar vart tredje år utbildningar
för konferenstolkar och i år granskades 61 utbildningar
runt om i världen.

TÖI har i år fyllt femton år och med anledning av
jubileet och det Europiska språkåret anordnade TÖI
halvdagsseminariet ”Exilen och kungariket” i oktober.
Seminariet som samlade drygt 160 deltagare handlade
om språk, tolkning och översättning i Sverige och pro-
grammet tolkades till teckenspråk.

Näktergalar i Nature
En studie av näktergalar på Zoologiska institutionens
forskningsstation Tovetorp har för första gången visat
att fåglar kan använda infor-
mation från jordens magnet-
fält som en ledtråd för att
lägga upp stora fettreserver inför
passagen av ekologiska barriärer.
Projektet som är ett samarbete
mellan universitetet, Natur-
historiska riksmuseet och
Sveriges Geologiska Under-
sökning presenterades i en
artikel i den ansedda veten-
skapliga tidskriften Nature
den 1 november.

FOTO: SVEN JAKOBSSON

MARIA SANDQVIST



SU-NYTT 7/2001 15

Kampanj mot bilåkande
Under hösten har universitetets miljöråd belö-
nat cykelåkare i en kampanj för att få färre att ta
bilen till jobbet. Förutom att göra miljön och sin
hälsa en tjänst fick alla som cyklade vid de del-
tagande institutionerna en extra morot i form
av lotter som kunde ge kaffekoppar och tröjor.
En enkät som kartlade olika resmönster sam
hur mycket de anställda arbetade utanför Fres-
cati ingick också i kampanjen som genomfördes
i samarbete med Akademiska Hus. Under våren
2002 kommer miljörådet att göra en större sats-
ning för att följa upp resultatet.

Webbens insida
På Insidan (www.insidan.su.se) finns nyheter,
kalendarium, annonstorg och annan matnyttig
information om universitetet och universitets-
världen. Till exempel finns här ett tjänsteindex
med länkar till alla möjliga användbara sidor,
till exempel blanketter, arbetstider, kartor och
telehandbok. Dessutom läggs information om
öppettider på universitetet och campus under
sommar och jul bland nyheterna.

Entreprenör tar över kopierings-
och tryckeriverksamheten
Universitetets kopierings- och tryckeriverksamhet
drivs sedan den 1 november av Pitney Bowes
Management Services. Universitetet har efter
offentlig upphandling valt Pitney Bowes som
ansvarig för den kopierings- och tryckeriverk-
samhet som Tekniska byråns enhet för IT och
media tidigare bedrivit. Verksamheten fortsätter
med samma prislista som gällt i ett år, med oför-
ändrat öppethållande och samma tjänstutbud.
Lokalerna (i B2, Södra huset) och telefonnummer
är även de desamma. Tre personer från Enheten
för IT och media har anställts av Pitney Bowes.

För många eller
för få SU-Nytt?
Universitetets anställda får SU-
Nytt genom att uppgifter på hur
många anställda som finns på
varje inst/motsv tas fram ur uni-
versitetets elektroniska personal-
katalog SUKAT. Det antalet dist-
ribueras i ett gemensamt kuvert
till inst/motsv. Om inst/motsv får
för få eller för många ex av SU-
Nytt beror detta med stor sanno-
likhet på att uppgifterna i SU-
KAT inte stämmer. Det är den
SUKAT-ansvarige på inst/motsv
som uppdaterar uppgifterna i
SUKAT och SU-Nytts redaktion
kan alltså inte ändra i SUKAT.

Om SUKAT stämmer och det
ändå levereras fel antal eller när
det gäller externa adressater,
kontakta redaktören, se sid 2.

SUvet tio år
Det gemensamma för de cirka
150 medlemmarna tillika pensio-
närerna i den nu tioåriga fören-
ingen SUvet är att universitetet är
deras forna arbetsplats.

– Vi gör mycket roligt tillsam-
mans, berättar SUvets ordföran-
de Gunnar Wallin.

Eftersom medlemmarna har
olika bakgrund och intressen blir
programmet omväxlande. Bland
annat har SUvet besökt moskén
på Söder, isbrytaren Frej, Stucka-
törens hus och varit på lunch-
konsert på Nalen. Dessutom an-
litas ibland universitetets forska-
re som föreningen ser som en
outtömlig källa av kunskap.

Föreningen har möte en gång i
månaden under terminstid.

Intresserad av att bli medlem?
Kontakta Gunnar Wallin, tfn
16 30 90.

Ny handläggare för
disciplinärenden
Disciplinärenden handläggs nu-
mera av Jenny Malmström vid
Juridiska fakultetskansliet. Hon
nås på tfn 16 25 40 eller e-post
Jenny.Malmstrom@juridicum.su.se

Nytt
basmaterial
om
universitetet
Universitetets verk-
samhet beskrivs i en ny
basbroschyr som tagits
fram av Informations-
enheten och som kan
användas vid besök,
mässor och dylikt. Bro-
schyren är på svenska
med sammanfattningar på engel-
ska. Broschyren är gratis och kan
beställas via fax 15 95 22 (växeln)
eller e-post kundtjanst@it.su.se.

Dessutom pryder nu en upp-
daterad permanent utställning
på svenska och engelska väggar-
na i Aula Magna. Här kan man
läsa om universitetet, dess fyra fa-
kulteter samt om studentkåren.

Informationsenheten har även
tagit fram en affisch som kan an-
vändas som skyltmaterial vid mäs-
sor och dylikt. För mer informa-
tion, kontakta Agneta Paulsson,
e-post agneta.paulsson@info.su.se.
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�Fyra miljoner kronor under fyra år,
totalt 16 miljoner kronor, avsätts till
åtgärder som främjar rekryteringen
till universitetet. Det är ett av besluten
i budgeten som togs av universitets-
styrelsen vid sammanträdet den 26
oktober. Pengarna ska användas till
centrala informations- och marknads-
föringsåtgärder, åtgärder i anslutning
till samverkan med det omgivande
samhället samt åtgärder för förbätt-
rad studiemiljö. Beslut om fördelning
av pengarna fattas av rektor.

– Trots att söktrycket minskat så
mycket har universitetet hittills i stort
sett klarat kraven från statsmakterna
när det gäller de medel som statsmak-
terna delat ut för grundutbildningen.
Nu har söktrycket glädjande nog ökat
något men samtidigt kan vi inte vara
säkra på att det är bestående, säger
Ingemar Larsson, chef för Planerings-
enheten.

Budgeten för år 2002 är liksom tidi-
gare balanserad, det vill säga kostna-
derna täcks av intäkterna.

Budgeten 2002
– Det viktigaste när universitetssty-

relsen tar beslut om budgeten är att vi
inte genom egna beslut gör av med mer
pengar än vi har. Och det gör vi inte,
våra intäkter täcker kostnaderna för de
nya besluten, säger Ingemar Larsson.

I budgeten redovisas att universite-
tet får drygt 27 miljoner kronor i öka-
de intäkter som en följd av att ersätt-
ningsbeloppet inom humanistisk,
samhällsvetenskaplig och juridisk ut-
bildning höjts av statsmakterna.
Pengarna tillförs de berörda fakultets-
nämnderna.

Bland nästa års engångsmedel finns
ett beslut om att 500 tkr ska avsättas
per år under två år för att etablera en
sponsringsverksamhet vid universite-
tet. Därefter ska verksamheten vara
självfinansierad eller läggas ner. För-
slaget kommer från en utredning
inom Förändringsprojektet och rikt-
linjer för sponsring har också fast-
ställts av universitetsstyrelsen. Rikt-
linjerna finns på www.info.su.se/
sponsring/. ■

�Samlade riktlinjer för finansiering-
en av service till institutioner och en-
heter har fastställts av rektor. Bak-
grunden är att en utredning inom det
så kallade Förändringsprojektet visat
att sådana saknats eftersom beslut ta-
gits av styrelsen och rektor vid olika
tillfällen. Exempel på service är telefoni,
bevakning och gemensamma system för
studieadministration och ekonomi.

– Genom de samlade riktlinjerna
blir det lättare att se motiven för de
olika finansieringsformerna och fler
kan delta i diskussioner om alternati-
va lösningar, säger Ingemar Larsson,
chef för Planeringsenheten.

I riktlinjerna fastställs bland annat
att institutioner och enheter i största
möjliga utsträckning ska betala för
servicen genom interndebitering eller

internfakturering. I andra hand ska
täckningsbidrag1) användas. Genom
internfakturering och interndebite-
ring bestämmer institutionernas efter-
frågan omfattningen av den centrala
serviceorganisationen. Vid täcknings-
bidrag beslutar universitetsstyrelsen
om serviceorganisationens storlek.

– Det viktigaste skälet till att univer-
sitetet väljer att ta betalt för service är
just att omfattningen av servicen styrs
av efterfrågan. På detta sätt görs inget
som inte institutionerna behöver, sä-
ger Ingemar Larsson.

Idag utförs servicen till största de-
len i universitetets egen regi men i rikt-
linjerna finns också en anvisning om
att servicen i större utsträckning ska
utföras efter extern upphandling.

– För institutionerna blir det ingen

större skillnad utan tjänsterna ska er-
bjudas till ett visst pris, utföras och
debiteras. Dessutom ska upphand-
lingen genomföras så att de som idag
utför servicen erbjudas att stanna
kvar och arbeta med den nya externa
leverantören.

Riktlinjerna har skickats ut till pre-
fekter och motsvarande. ■

1) Täckningsbidrag är den summa som
fakulteterna betalar för gemensamma
eller centrala funktioner. Beslut om
summan tas av universitetsstyrelsen.

MARIA SANDQVIST

Samlade riktlinjer för service

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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�En kraftsamling när det gäller den
tredje uppgiften samt effektivisering
av det administrativa arbetet, det är
bakgrunden till beslutet att inrätta två
nya förvaltningsenheter – en enhet för
kommunikation och samverkan samt
ett ledningskansli – samtidigt som
fyra mindre upphör – Informations-
enheten, Rektors kansli, Juridiska en-
heten samt Enheten för internationel-
la frågor och näringslivskontakter.

– Förändringsprojektet har visat på
fördelarna med att slå ihop mindre
enheter till större, något som också ti-
digare skett vid mindre institutioner.
Dessutom har kraven på universite-
tets omvärldskontakter ökat under de
senaste åren och därför behövs en ge-
mensam organisation för denna sam-
verkan för större slagkraft och ökad
tydlighet utåt, säger förvaltningschef
Leif Lindfors.

Därför inrättas Enheten för kom-
munikation och samverkan som
bland annat ska samverka med nä-

ringsliv, skola och media. Det innebär
att enheten övertar de uppgifter som
idag utförs av Informationsenheten
och näringslivssekretariatet inom En-
heten för internationella frågor och
näringslivskontakter samt att funk-
tionerna rörande lärarutbildning och
kompetensutveckling överförs från
Humanistiska fakultetskansliet. En-
heten ska också samordna stödet till
institutionerna när det gäller att öka
tillgången på externa medel och an-
svara för universitetets sponsrings-
verksamhet, Alumniprojektet samt
projektet Forskardagen. Chef för en-
heten blir Anette Norberg-Tägt. För-
utom Informationsenhetens fast an-
ställda knyts Agneta Stålhandske,
Ulla Jungmarker och Anders Nord-
ström till den nya enheten.

Det nya Ledningskansliet ska arbe-
ta med de uppgifter som tidigare ut-
förts av Rektors kansli. Dessutom
kommer kansliet att hantera de cen-
trala avtalen med utländska universi-

tet, ledningens internationella kon-
takter och universitetets centrala ju-
ristfunktion. Kanslifunktioner för det
nuvarande IT-rådet eller dess motsva-
righet och dess hanteringen av fördel-
ning av projektmedel överförs från
Tekniska byrån. Chef för Lednings-
kansliet blir Pia Bjerén Fürstenbach.
Förutom de fast anställda vid Rektors
kansli knyts Åke Nagrelius, Marika
Riben, Tom Morell och Marianne
Westman till Ledningskansliet.

Frågor om internationellt student-
utbyte som hittills skötts av Enheten
för internationella frågor och närings-
livskontakter överförs till Studentby-
rån.

Den nya organisationen gäller från
och med den 1 januari 2002. ■

Som SU-Nytt tidigare berättat om
(i nr 5/01) överförs Enheten för peda-
gogisk utveckling från och med den
1 januari till universitetsbiblioteket.

Fyra förvaltningsenheter blir två

�Samverkan med det omgivande
samhället – i konflikt med den akade-
miska friheten? var temat för ett semi-
narium den 7 november då den rap-
port som tagits fram inom Föränd-
ringsprojektet om förslag till åtgärder
för att öka de externa forskningsin-
täkterna behandlades. Rapporten har
tidigare redovisats i SU-Nytt (4/01).

Diskussionen rörde bland annat
frågan om huruvida universitetets
oberoende ställning kan hotas av en
alltför stor andel externa medel. Att
få in så mycket externa medel som
möjligt är inte något självändamål.
Man menade att det kostar både i tid,
flexibilitet och kontinuitet. Med få bi-
dragsgivare och en stor andel externa
medel skapas också en stor sårbarhet
och utsatthet. Samtidigt ansåg man
att externa medel kan bidra till verk-
samheten på flera sätt, bland annat

genom ökat utrymme för nyrekryte-
ringar och möjlighet att behålla yngre
förmågor.

Vid seminariet presenterades och
diskuterades även det förslag till
handlingsprogram för samverkan
med det omgivande samhället som
gått ut på remiss i oktober. Bland
annat framhölls att det är viktigt att
universitetets oberoende ställning be-
varas i all verksamhet, även när det
gäller uppdragsforskning.

En fråga som lyftes fram vid semina-
riet var hur universitetet agerar för att
underlätta för studenter att få arbete
efter examen. Det är viktigt att utbild-
ningarnas innehåll marknadsförs gent-
emot potentiella arbetsgivare. Denna
fråga berörs också i förslaget till hand-
lingsprogram, men det ansågs att den
kan behöva förtydligas. ■

Samverkan med det omgivande samhället
– i konflikt med den akademiska friheten?

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

KERSTI BERGMAN INGVARSSON
OCH MARIA SANDQVIST

MARIA SANDQVIST
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VISSTE DU ATT ...

INSÄNDARE

TA-personalen – en dyster skara?
�Universitets administrativa personal har en dyster själv-
bild, i varje fall om man får tro en artikel av den humanis-
tiska fakultetens dekanus Willmar Sauter i förra numret av
SU-Nytt. En huvudorsak till detta är, enligt Sauter, att den
inte känner sig tillräckligt uppskattad.

Att TA-personalen inte skulle vara uppskattad är förvå-
nande. Genom åren har jag hört många kolleger uttala sig
mycket positivt om TA-personalen. Möjligen är vi dåliga
på att förmedla denna vår uppskattning. Detta gäller för-
modligen i så fall inte bara gentemot TA-personalen utan
mot alla som drar slitsamma lass inom främst grundutbild-
ningen, fjärran från ”all den status” som forskning ”på hög
internationell nivå” ger enligt Sauter. Dessutom: tillhörde
jag TA-personalen skulle jag bli indignerad över påståen-
det att uppskattningen på institutionerna av denna grupp
främst beror på dess ”personkännedom”. Min övertygelse
är att flertalet TA-anställda gör ett professionellt jobb, och
uppskattas för det.

Sauter vill göra gällande att administrativt arbete upp-
levs som ”markservice” till forskning och utbildning. Men
varför använda denna nedsättande term? Vi kan väl alla
vara överens om att administration är ett medel, och ett
viktigt sådant, men inte ett mål i sig. Och att administratio-
nen skall anpassas efter behoven, inte tvärtom.

Sauter säger sig vara djupt berörd ”av den negativa sy-
nen som en stor del av den tekniska och administrativa per-
sonalen gav uttryck för”. Längre fram talas om ”missnöje
med vissa aspekter av sakernas tillstånd”, vilket faktiskt är
något helt annat. Vi är säkert alla missbelåtna med någon
eller några aspekter av våra jobb. Och TA-personalens
eventuella missnöje torde dessutom till stor del gälla sådant

institutionerna inte kan påverka – som problemen med
ekonomihanteringssystemet Prosit (numera Raindance).

Min tro är att ”den negativa syn” som mötte Sauter till
betydande del var betingad av olust mot det sätt utredning-
en genomfördes, exempelvis att man inte fick sina syn-
punkter dokumenterade.

Avslutningsvis vill Sauter enrollera TA-personalen för
institutionssammanslagningar. Men det är svårt att tro att
det finns någon för TA-personal optimal institutionsstor-
lek. Små institutioner ger rimligen ett mer omväxlande
arbete och närmre kontakt med övriga anställda. Stora in-
stitutioner kan kanske i gengäld erbjuda större möjligheter
till specialisering, om man nu vill det, och bättre avance-
mangsmöjligheter, om avancemang nu primärt skall ske
inom den egna institutionen.

Institutionsarbetet torde idag på de flesta håll präglas av
flexibilitet och anpassning. Låt oss slå vakt om det vi har
istället för att bryta sönder fungerande strukturer. ■

PROFESSOR THOMAS HALL / KONSTVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN

Jag har skänkt lite glädje åt dessa
olyckliga som inte äger något varuhus,
det är vad jag har gjort.

Ur Tage Danielssons Sagan om Karl-
Bertil Jonssons julafton

SU-Nytts redaktion önskar sina läsare
en riktigt god jul och ett gott nytt år.

…det aldrig disputerat så många vid Stockholms universitet som läsåret
2000/2001 då 238 personer disputerade. Det är en ökning med 18
procent sedan förra läsåret och med 55 procent sedan läsåret 1996/
1997. Den största ök-
ningen jämfört med för-
ra läsåret är inom den
Samhällsvetenskapliga
fakulteten.

I höst har det dess-
utom fortsatt att öka
jämfört med förra hösten
berättar Mikael Sten-
berg vid Studentbyrån.

�Mina kommentarer om TA-personalen har väckt ett visst
gensvar. Somliga – såväl administratörer som lärare – känner
igen sig i min beskrivning, andra menar att det just på deras
institution inte alls är så ”dystert”. Till den senare gruppen
hör uppenbarligen Thomas Hall. Jag är givetvis medveten
om att det finns administrativt välfungerande institutioner,
men systemet som sådant är oerhört sårbart. Därför är det
enligt min mening angeläget att diskutera den administrativa
organisationen ur ett övergripande perspektiv. Ett sådant per-
spektiv måste med nödvändighet inkludera institutionerna. ■

WILLMAR SAUTER / DEKANUS VID HUMANISTISKA FAKULTETEN
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§
�I Juristernas hus, som ritades av arki-
tekten Ralph Erskine, huserar Juridiska
Föreningen (JF) sedan elva år tillbaka.
Huset uppfördes till föreningen efter att
de gamla lokalerna blivit för små och
det ägs av stiftelsen Juristernas hus.

JF bildades 1907 och är idag Sveri-
ges största juridiska studentförening
med sina 3 500 medlemmar. Genom
olika kommittéer och ”mästerier” er-
bjuder JF sina medlemmar arbets-
marknadsdagar, pubar, fester, spex,
gratis idrott och tidningen Iusbäraren.

– Vi samarbetar också med andra

juridiska föreningar i Norden genom
vår Internationella kommitté. Bland
annat anordnas nordiska veckor med
studiebesök på advokatbyråer och
universitet med mera, berättar Malin
Midgard, ordförande i JF.

Föreningens egen nordiska vecka
äger alltid rum vecka 48 och avslutas
med en bal.

Malin Midgard går åttonde termi-
nen på juristlinjen och hon tror att
hennes erfarenheter som ordförande
kommer att vara värdefulla när hon
börjar arbeta som jurist. Och det finns
fler fördelar med ordförandeskapet.

– Det är roligt att vara med under
processen och sedan få se resultatet av
mitt och styrelsens arbete i våra olika
projekt som jag som ordförande är
ytterst ansvarig för.

Malin Midgard är mycket nöjd med
sin styrelse.

– Det är en bra blandning i år. Vi har
ett par gamla styrelseledamöter som

Bland lagar och paragrafer i Juristernas hus

– Vi trivs väldigt bra här, säger Malin
Midgard, ordförande i Juridiska För-
eningen, om Juristernas hus som ligger
mellan Aula Magna och Café Bojan.

HEMMA HOS
fakultetsföreningarna

Vad gör egentligen SF, HumF, NF, JF, DISK och FEST? SU-Nytt
besöker universitetets studentföreningar för att ta reda på
mer om deras verksamhet. Denna gång gör SU-Nytt ett be-
sök hos Juridiska Föreningen.

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

utgör en stomme men också många
nya som bidrar med ett nytänkande.
En del saker görs på ett visst sätt för
att ”så har vi alltid gjort” och det är
bra att det kommer in personer i sty-
relsen som kan ifrågasätta detta och
komma med nya idéer. ■

Läs mer om JF:s verksamhet på deras
hemsida www.jf.su.se
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�Fyra kilometer från Kebnekaise,
några hundra meter ovanför träd-
gränsen uppe på kalfjället ligger
Tarfala forskningsstation. Hit kom-
mer både forskare och studentgrup-
per för att studera glaciärer, klimat-
förändringar och göra väderobser-
vationer. Men även vanliga turister
tar sig ibland hit på besök.

Vegetationen här uppe är mycket
sparsam. Nästan bara sten, snö och is
omger forskningsstationen. Den som
vill ta sig hit måste gå till fots eller åka
helikopter de 25 kilometrarna från
vägslutet i Nikkaluokta.

– På vintern går det även bra att åka
scooter eller skidor, säger förestånda-
ren Per Holmlund, professor i glacio-
logi vid Institutionen för naturgeografi
och kvartärgeologi.

Stationen har till uppgift att tillhanda-
hålla basfakta för forskare som kom-
mer hit för att till exempel studera
hydrologi, det vill säga storleksför-
ändringar på glaciärer och klimat. På
stationen ges också kurser i geologi,
naturgeografi och glaciologi. Det
finns även ett särskilt forskningspro-
gram om glaciärernas storlek och om

vårt klimat. Per Holmlunds främsta
uppgift är att undervisa forskarstude-
rande och studenter, men också att
göra utvecklingsplaner för stationen.
I det ingår även den dagliga skötseln
och administration. Dessutom bedri-
ver Per Holmlund egen forskning.

– Arbetsuppgifterna är mycket va-
rierande. Det mesta bygger på att vi är
utomhus för att studera miljön på
plats. Tarfala är en unik forsknings-
station på det sättet att den är modern
och bekväm med dusch, bastu och
tvättstuga samtidigt som man bara en
kilometer bort är ute på en glaciär.
Trots att det ligger isolerat så känns
det aldrig ödsligt här. På sommaren är
vi alltid 15–20 personer och på vin-
tern är vi runt tio.

Stationen har öppet fem till sex må-
nader om året.

– Under sommaren brukar också
olika turistgrupper komma hit och
bo. Att ta emot grupper är ett av de
sätt man kan finansiera verksamheten
på. Dessutom för vi på ett effektivt vis
ut kunskap om vad vi håller på med.
För närvarande har vi också ett sam-
arbete med Hjalmar Lundbohms-
skolan i Kiruna där eleverna i årskurs

Med glaciären runt hörnet
tre på det Naturvetenskapliga pro-
grammet kan läsa en kurs vid Tarfala.
Vid tre olika tillfällen får de då bedriva
fältövningar. Bland annat vistas de på
Storglaciären. Besöket dokumenteras
sedan i ord och bild. Eleverna får ock-
så göra mätningar av samma slag som
forskarna på stationen gör varje år.

Verksamheten vid Tarfala startade
redan på 1940-talet med Walter
Schutt, professor vid dåvarande Stock-
holms högskola, som ansvarig. 1961
kom stationen officiellt att tillhöra
universitetet och den byggdes då ut.
Sedan har inga större förändringar
skett förrän i år då det var dags att
rusta upp igen. Och i slutet av septem-
ber invigdes de nya lokalerna.

Förutom att  lokalerna fått en rejäl
ansiktslyftning så har de också anpas-
sats till nutida krav med utökade
labbutrymmen och datorer.

– Förr i tiden gick forskarna ut med
ett anteckningsblock i handen som de
sedan tog med sig tillbaka till univer-
sitetet. Nu har man med sig en mängd
teknisk utrustning ut i fält som sedan
bearbetas vid datorerna. ■

Sedan 1945 har Tarfala varit
en plats som lockat forskare
till de vackra omgivningarna.

Föreståndaren Per Holmlund till-
bringar varje år två till tre månader

på forskningsstationen.

TEXT: MADELEINE SALOMON
FOTO: MITTENBILDEN • LARS LIDSTRÖM

ÖVRIGA • PER HOLMLUND


