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Informationsteknikens snabba utveckling
öppnar många nya vägar och möjligheter inte
minst för universitetets grundutbildning. Stu-
denter söker numera regelbundet information
på webben, många håller kontakt med sina
studiekamrater och lärare över elektroniska
nätverk.   Datorprogram utvecklas där vi kan
följa skeenden på ett sätt som aldrig varit möj-
ligt tidigare. Tekniken ger också utomordentli-
ga möjligheter till individuellt lärande. Med
hjälp av välgjorda datorprogram kan en stu-
dent själv och i egen takt t.ex. nöta in fakta och
särskilt anpassade färdigheter. Programmen
kan rätta fel om och om igen utan att tappa
vare sig koncentration eller tålamod. Vid da-
torn behöver heller ingen student känna sig
besvärad över att ge eller höra felaktiga svar.

Det är en självklarhet att Stockholms uni-
versitet önskar stimulera användningen av in-
formationstekniken inom såväl administra-
tion som forskning och utbildning. Men det
är lika uppenbart att tekniken måste kom-
pletteras med direkta kontakter mellan lärare
och studenter. Värdet av de personliga nät-
verk som skapas vid olika möten kan aldrig
överskattas.

Inom universitetet utgör seminarierna en
särskilt betydelsefull form för närmare kon-
takt och överföring av vetenskapliga metoder
och teorier. De erbjuder möjlighet att ta upp
olika ämnen till diskussion och att gå igenom

Samtalets och samverkans betydelse

såväl studenters som forskares alster på väg
till fullbordan. Olika metoder att angripa pro-
blem kan på så sätt verkligen diskuteras med
hjälp av reella exempel.

Diskussionerna vid seminarierna blir mest
givande om universitets studenter, redan inn-
an de själva ska genomföra större självständi-
ga uppgifter, har fått kunskap om vetenskapli-
ga resonemang och förhållningssätt. Inom
universitetet finns därför nu planer att utveck-
la ett program som ger alla studenter inblick i
olika vetenskapliga metoder, även sådana som
används utanför det egna ämnets gränser.

Genom att betona seminariernas och där-
med samtalets och samverkans betydelse går
vi tillbaka till universitetets ursprungliga idé:
att komma samman för lärdom och bildning.
Det var den idé som styrde studenterna i Bo-
logna på 1100-talet där det första egentliga
universitetet bildades. Termen universitet ger
också uttryck för universitetens korporativa
karaktär, ett lärarnas och studenternas sam-
fund. Denna samfundsidé får vi inte glömma
bort i dagens pressade situation. Så långt som
möjligt måste vi söka bevara och stärka när-
kontakten mellan lärare, forskare och studen-
ter, de knappa resurserna till trots. Detta är av
stor betydelse för att upprätthålla och utveck-
la den grundläggande tanken för undervis-
ningen vid Stockholms universitet: att den ska
vila på vetenskaplig grund. ■

Som första land i världen erkände den svenska
riksdagen officiellt teckenspråk som dövas språk
för tjugo år sedan – den 14 maj 1981. Den svenska
teckenspråksforskningen vid Stockholms universi-
tet utgjorde en viktig källa för det officiella ställ-
ningstagandet. Med anledning av tjugoårsjubileet

anordnar avdelningen för teckenspråk vid Institu-
tionen för lingvistik en eftermiddag med historiska
tillbakablickar och korta anföranden om aktuell
forskning den 14 maj. Bland annat berättar Brita
Bergman, professor i teckenspråk, om vad den 14
maj betydde för teckenspråket.
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Från att förut ha legat utspridd finns
nu all studentservice samlad i A-huset,
som samtidigt blivit något av en hu-
vudentré för hela Södra huset.

Kårsdraget spelade och rektor höll in-
vigningstalet när det nya studentcen-
trumet slog upp portarna den 3 april.

– Vi vill att studenterna ska känna
sig hemma här. Ett samlat centrum för
service åt studenterna är unikt för lan-
det och ett led i vår strävan att sätta
studenten i centrum, säger rektor Gus-
taf Lindencrona.

Studentbyråns chef Arne Olsson
Laurin är mycket nöjd med de nya lo-
kalerna.

– Vi har suttit gömda i lokaler som
inte varit ändamålsenliga, därför har vi
inte nått studenterna ordentligt. Nu är
vi mer synliga och nåbara och har kun-
nat samla alla verksamheter med stu-
dentanknytning: CSN, Idéagenten som
hjälper studenter utveckla projektidéer
och Arbetsförmedlingen, säger Arne
Olsson Laurin.

– Det som också är positivt är att stu-
dentdatorerna är samlade och att det
finns ett kafé här, det gör A-huset till en
naturlig träffpunkt.

Han menar att detta sammantaget är
en signal att Stockholms universitet tar
hand om studenterna.

– Det här är en viktig kvalitetsfråga,
förr handlade det om myndighetsutöv-

i centrum

ning, nu ser vi det som service, där
samtal och dialog är viktigt. Vår verk-
samhet bygger mycket på självservice
där vi hjälper studenterna att i görli-
gaste mån på egen hand hitta fram till
det de behöver. Det är en stor pedago-
gisk poäng att de själva deltar.

Totalt arbetar cirka trettio personer
på Studentbyrån, som utöver studie-
vägledning också har hand om doku-
mentation, antagning samt examens-
och stipendiefrågor. Studentbyrån ger
också ut universitetets utbildningska-
talog och är landets näst största antag-
ningsenhet – bara Verket för högskole-
service är större.

Flytten innebär en stor omställning
för personalen.

– Det är lite ovant att sitta i en så här
öppen miljö. Jag hoppas att personalen
ska tycka att den fungerar bra och fin-

na sig tillrätta. Visst är det ett nytt sätt
att jobba att alltid ha studenterna inpå
sig, men totalt sett tycker jag att det
kan bli positivt, säger Arne Olsson
Laurin och fortsätter.

– Det var inte färdigt när vi flyttade
in för sex veckor sedan och det har va-
rit mycket borrande och svetsande.
Men nu är det klart – nästan. Och vi
har hittills bara fått positiva omdö-
men: jättefint, vad ljust och öppet,
kunde det bli så i Södra huset?

Många besökare imponerades av de
nya datorplatserna.

– Det här är en helt ny studenttjänst,
förut har de haft tillgång till dator och e-
post, nu får de en egen hemkatalog och
utrymme för en egen hemsida. Vi ger stu-
denterna en bra och säker IT-miljö med
ett mycket gott integritetsskydd, säger
Leif Johansson, ansvarig för teknik och
utveckling på Enheten för IT och media.

Projektledare har varit Jana Robez-
nieks vid Enheten för byggnadsplane-
ring. Studentcentrums lokaler i Södra
huset, som ritats av den välkände arki-
tekten David Helldén, har nu omarbe-
tats av Lund & Valentin arkitekter AB
genom Bo E Andersson och Ulla Person
och för inredningen av studenttorgen
och datorarbetsplatserna svarar Lund
& Valentin Design AB med Ursula Wes-
termeyer. ■

TEXT: CALLE ARVIDSON
FOTO: ORASIS FOTO

studentenMed
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Nya kurser, IT-utbildning, förbättring
av studenternas arbetsmiljö och ökad
marknadsföring – det är de åtgärder
som delar på de sex miljoner kronor
som universitetsstyrelsen avsatt för
åtgärder för förbättrad rekrytering.

Med anledning av det minskade sök-
trycket till vissa av universitetets ut-
bildningar tillsatte universitetsstyrel-
sen i maj 2000 en arbetsgrupp som fick
i uppdrag att arbeta fram en övergri-
pande strategi för rekrytering. Arbets-
gruppen redovisade ett förslag i okto-
ber och styrelsen beslutade då bland
annat att uppdra åt rektor att fördela
sex miljoner kronor för det första året
med utgångspunkt i gruppens förslag.

– Universitetsstyrelsens stöd och
engagemang i frågan om rekrytering
är betydelsefullt. Bland annat ställer
styrelsen krav på uppföljning som är
en viktig del i arbetet. säger Arne Ols-
son-Laurin, chef för Studentbyrån
och sakkunnig i arbetsgruppen.

Språk och juridik
Närmare 1,5 miljoner kronor kom-
mer att användas till utvecklingen av

Sex miljoner fördelade

fakultetsövergripande och arbets-
marknadsanpassade kurser. Ett par av
kurserna handlar om att kombinera
juridik och språk. I programmen in-
går ett års studier utomlands.

– Vi vill erbjuda en utbildning som
passar i dagens samhälle och som också
studenterna efterfrågar, berättar Mar-
gareta Östman, prefekt vid Institutio-
nen för franska och italienska. Mycket
goda kunskaper i språk och juridik är
användbara på dagens arbetsplatser
och inte bara för examinerade jurister.
Till exempel är kombinationen nyttig
för journalister och i näringslivet.

Initiativet till programmen kom
från Anders Victorin vid Juridicum
för fyra år sedan.

– Att juristerna arbetat så målmed-
vetet och bra är en förutsättning för att
det här arbetet har fungerat så bra.
Bengt Johansson vid Juridiska fakul-
tetskansliet har dragit ett stort lass, sä-
ger Gunilla Allstig, studierektor vid In-
stitutionen för franska och italienska.

Radioreklam
Ett annat grepp är ökad marknadsföring
av universitetet och dess utbildningar.

– Tack vare de extra pengarna får vi
möjlighet att satsa mer på studieinfor-
mation och pröva nya kanaler, säger
informationschef Anette Norberg-
Tägt.

1,1 miljoner kronor ska användas
till centrala åtgärder. Inför ansök-
ningen till höstterminen har univer-
sitetet exempelvis annonserat i radio
och på Internet. En attitydundersök-
ning kommer också att genomföras.

Semlor till gymnasister
Mest problem med sjunkande sökt-
ryck har moderna språk och naturve-
tenskap. Därför kommer 800 000
kronor att användas till särskilt rik-
tade insatser inom de områdena. Na-
turvetenskapliga fakulteten tilldela-
des 400 000 kronor som bland annat
använts till annonsering i T-banan
och i Metro. Under universitetets öp-
pet hus i mars bjöds också besökande
gymnasieelever på semlor av fakulte-
ten.

– Det är viktigt att vi syns och att vi
ger en positiv bild av universitetet och
våra utbildningar, säger Birgitta Åker-
man, studievägledare vid Biologiska
institutionen.

Fakulteten har en arbetsgrupp för
informationsfrågor där en person per
sektion samt fakultetens informatör
Johan Björkman ingår.

– Det är bra med idéer och extra
pengar och det behövs en professio-
nell informatör som har tid och kom-
petens att verkställa idéerna, menar
Birgitta Åkerman.

Framtida beslut
Rektors beslut angående förslagen om
studenternas arbetsmiljö, IT-utbild-
ning av lärare och IT-pedagogiskt ut-
vecklingsarbete samt utredning om
distansutbildning kommer att fattas
senare i år. Rektor beslutade också,
enligt beredningsgruppens förslag, att
en utredning av de utexaminerades si-
tuation på arbetsmarknaden senare-
läggs till förmån för satsningen på
kursutveckling. ■

Universitetet satsar sex miljoner kronor på bland annat nya kurser och ökad
marknadsföring för att råda bot på det minskade söktrycket.

TEXT: MARIA SANDQVIST / FOTO: ORASIS FOTO
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Tre års kvalitetsarbete redovisas i
den självvärdering som universitetet
sammanställt för åren 1997–1999.
– Självvärderingen har två syften –
den är skriven på anmodan av Högs-
koleverket (HSV) och ska bilda un-
derlag för dess bedömning av uni-
versitetet men den är vänder sig ock-
så till institutioner, enheter och fakul-
teter och kan förhoppningsvis an-
vändas i kvalitetsarbetet, säger Ker-
stin Dahlbäck, ordförande i Kvali-
tetsgruppen.

Självväderingen är baserad på rappor-
ter från institutioner och fakulteter.

– Ambitionen har varit att få med
alla i kvalitetsarbetet, säger Kerstin
Dahlbäck, och på sätt och vis har vi
väl lyckats – det beror förstås på hur
man definierar kvalitetsarbetet.

Kvalitetsgruppen har gått igenom
rapporterna och är imponerad av den
aktivitet och vilja till förnyelse som
finns på till exempel institutionerna.

I självvärderingen beskrivs och pro-
blematiseras kvalitetsarbetet uppde-
lat på de fem teman som universitets-
styrelsen 1998 beslöt skulle stå i fokus
i fortsättningen: studentmedverkan,
studenternas ”ingångskapital”, exa-
minationsformer – kursutveckling –
handledning, strategier för att åtgär-
da (konsekvenserna av) den minskade
resurstilldelningen samt marknadsfö-
ring.

Det har skett ett livligt utvecklings-
arbete inom temat examinationsfor-
mer, kursutveckling och handledning
de senaste åren. Till exempel har insti-
tutionerna initierat nya examinations-
former och kurser, även över fakultets-
gränserna, och PU-enheten har bland
annat arrangerat återkommande se-
minarier om forskarhandledning.

Studentmedverkan viktig
Studenterna har uppmärksammats i
campuskonferenser och kvalitetsse-
minarier.

– Studenternas medverkan är viktig
och positiv. Det gäller dock att fort-

Delaktighet i kvalitetsarbetet

sätta hitta formerna för den, både i
beredande och beslutande organ och i
undervisningen. En annan fråga är
hur mycket ansvar som kan läggas på
studenterna, säger Kerstin Dahlbäck.

I självvärderingen framhålls de
minskade resurserna som ett accelere-
rande problem.

– Kvalitetsarbetet har undermine-
rats av de kraftiga nedskärningarna.
Det handlar nu mer om att bibehålla
kvaliteten än att utveckla den, säger
Kerstin Dahlbäck. Att vi ändå lyckats
beror dels på att lärarna, forskarna
och teknisk/administrativt anställda
är – kanske alltför – solidariska och
arbetar hårt, dels att vi har väldigt bra
studenter.

I självvärderingen betonas också
behovet av ett stärkt samband mellan
forskning och utbildning.

– Vi måste fokusera mer på forskar-
utbildning och forskning i kvalitetsar-
betet, säger Kerstin Dahlbäck. Grup-
pen håller med Pedagogiska institu-
tionen som i sin rapport skriver att de
ser ”sambandet mellan de tre huvud-
uppgifterna som ett fundamentalt
kvalitetskriterium i sig”.

Förra gången universitetet redovi-
sade sitt kvalitetsarbete i en självvär-
dering och HSV genomförde en utvär-
dering var 1997.

– Vi har tagit till oss den kritik vi
fick då även om vi inte instämde på

samtliga punkter. Jag hoppas att vi
denna gång är mer medvetna om våra
förtjänster och brister, säger Kerstin
Dahlbäck. Det främsta resultatet av
kvalitetsarbetet har varit den ökade
medvetenheten.

Diskussioner och goda exempel
De ökade kraven och minskade resur-
ser var temat för årets campuskonfe-
rens som hölls den 21 mars. Campus-
konferensen inleddes med en panelde-
batt med representanter från institu-
tioner, universitetsstyrelsen, student-
kåren, Kvalitetsgruppen och Rådet
för högskoleutbildning. Bland annat
diskuterades den minskade undervis-
ningsvolymen och man efterlyste öka-
de resurser. Under dagen hölls sedan
seminarier. Deltagarna fick i efter-
hand svara på en enkät om konferen-
sen.

– Alla var rörande eniga om att kon-
ferensen är viktig och att den är ett bra
forum för diskussion över fakultets-
gränserna, säger Stina Dreijer, PU-en-
heten. Seminarierna ger också förslag
på goda exempel, det vill säga bra idé-
er som är genomförbara och hanter-
bara.

Trots det angelägna ämnet var del-
tagandet inte så stort, endast 140 per-
soner var anmälda.

– Det är synd att det är så få som
deltar, säger Stina Dreijer. Ju fler som
medverkar desto mer givande blir
konferensen och därför måste vi till
nästa år ställa oss frågan varför. Beror
det på bristande intresse, för lite
marknadsföring, tidsbrist eller for-
men för konferensen? ■

Självvärderingen finns att ladda hem
som pdf-fil på PU-enhetens hemsida,
www.pu.su.se. Även sammanställ-
ningar av alla presentationer från
årets campuskonferens kommer att
finnas tillgänglig på hemsidan framåt
sommaren.

MARIA SANDQVIST
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– Tanken med konferensen BFR 2001
är att samla till en öppen diskusson
om flamskyddsmedel för att se vad
det går att göra för att minska risker-
na för människor och miljö, säger Åke
Bergman, professor i miljökemi vid
universitetet och initiativtagare till
konferensen.

Bromerade flamskyddsmedel liknar
de mer kända miljögifterna PCB och
DDT på flera sätt – både hur de sprids
i naturen och vilka effekter de kan leda
till för människor och djurliv. Något
speciellt för flamskyddsmedlen är
dock att vi människor verkar vara ex-
tra utsatta. Vi får inte bara i oss de här
ämnena via födan som andra miljögif-
ter, utan exponeras även i till exempel
arbetslivet när vi kommer i kontakt
med flamskyddade produkter. Höga
halter av bromerade flamskyddsmedel
har bland annat hittats i blodprover
från IT-tekniker och anställda inom
återvinningsindustrin för elektronik.

– Det är en utveckling som är oroan-
de med de erfarenheter vi har från ska-
dor som tidigare miljögifter har orsakat
på olika djurgrupper. Intresset för flam-
skyddsmedel har växt snabbt de senaste
åren, speciellt i och med en svensk rap-
port om stigande halter av ämnet PBDE
i modersmjölk, säger Åke Bergman.

Forskargrupper vid universitetet är

sedan länge världsledande inom kun-
skapen om miljögifter – vilket även
gäller för ”nykomlingen” flamskydds-
medel som man fick upp ögonen för
redan i början av 80-talet. Aktuella
projekt drivs främst vid Institutionen
för miljökemi samt Institutet för til-
lämpad miljöforskning (ITM), men
forskningen sker på bred front och en-
gagerar även systemekologer, analytis-
ka kemister, botaniker och strukturke-
mister på andra institutioner vid uni-
versitetet. Målet är att ge underlag för
en bedömning av riskerna med miljö-
gifter. Ofta är väldigt lite känt om de
ämnen som letar sig ut i naturen, till
exempel gäller det att förstå hur de ser
ut och beter sig i miljön.

Under konferensen BFR 2001 kom-
mer forskare vid ITM bland annat att
presentera resultat från den första bre-
da kartläggningen av bromerade flam-
skyddsmedel inom den svenska miljö-
övervakningen.

– De här ämnena finns i alla de pro-
ver från olika djurgrupper vi analyse-
rat från norr till söder och halterna är
jämförbara med tidigare miljögifter,
säger Lillemor Asplund som ansvarat
för arbetet på ITM.

Sedan mitten av 60-talet analyserar
man i samarbete med Naturhistoriska
riksmuseet olika miljöprover varje år

Genom den årliga miljöövervakningen som
Lillemor Asplund (t v) leder på Institutet för
tillämpad miljöforskning vet forskarna var i
naturen flamskyddsmedel och andra miljögifter
dyker upp. Ulla Eriksson är en av de som varje
år analyserar de många miljöproverna från djur-
grupper i insjöar och på väst- och ostkusten.

Många av de flamskyddsmedel som ska skydda oss från
bränder genom att ingå i tyger, plaster och möbler har visat
sig vara miljöfarliga. I maj samlas världens ledande miljö-
forskare till en unik konferens vid universitetet för att disku-
tera de senaste rönen inom området och samtala med myn-
digheter och tillverkare om problemet.

6

Vilda pilgrimsfalkar har 400 gånger högre halter
av bromerade flamskyddsmedel jämfört med fal-
kar i fångenskap som matats med kontrollerad
föda. De färska resultaten från forskare vid In-
stitutet för tillämpad miljöforskning har fått stor
uppmärksamhet och visar att en typ av hög-
bromerat flamskyddsmedel är mer spritt i miljön
än man tidigare trott.
(Foto: Svenska Naturskyddsföreningen)

Bred konferens
ökar kunskapen om
”nya” miljögifter
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på uppdrag av Naturvårdsverket. Mil-
jöövervakningens långa tidsserier för
miljögifter är världsunika och gör det
till exempel möjligt att följa hur lång-
samt halterna av PCB och DDT i mil-
jön sjunker, trots att användningen är
förbjuden sedan länge.

Den regelbundna kartläggningen av
flamskyddsmedel blir ett viktigt verktyg
för att följa hur dessa ämnen sprids.
Bland annat har forskarna på ITM i en
studie av pilgrimsfalkar hittat en hög-
bromerad variant av ett flamskyddsme-
del som enligt tillverkarna är för stort
för att tas upp av levande organismer.

– Det är oroande eftersom det är ett
ämne med ökande användning och en
tillverkning på åtskilliga tiotusentals
ton årligen. Därför är forskning som

Åke Bergman hoppas att
konferensen om flam-

skyddsmedel vid universi-
tetet ska ge myndigheter

och kemisk industri möj-
lighet att ta del av de se-

naste rönen från världens
samlade miljöforskare.

Miljöprover från bland annat östersjöfisk och
svenska havsfåglar finns samlade på Institutet

för tillämpad miljöforskning sedan flera
decennier. Provbanken som är uppbyggd till-
sammans med Naturhistoriska riksmuseet är
ovärderlig för den som vill spåra spridningen

av miljögifterna PCB, DDT och olika flam-
skyddsmedel bakåt i tiden.

Bromerade flamskyddsmedel
Flamskyddsmedel är benämningen på ämnen som används för att minska
brandrisken i olika material. De som innehåller grundämnet brom har
uppmärksammats som miljöfarliga och dessa så kallade bromerade flam-
skyddsmedel har många likheter med miljögifterna PCB och DDT. Det
mest studerade flamskyddsmedlet är polybromerad difenyleter (PBDE) –
ett ämne som bryts ned långsamt i miljön, anrikas uppåt i näringskedjor
och är spritt över hela världen. Djurförsök visar att PBDE påverkar levern
och hormoner i sköldkörteln samt ger försämrat immunförsvar och bete-
endestörningar. Forskarna har inte sett liknande effekter hos människor
eller djur i naturen, men vet inte heller hur nära vi ligger en kritisk miljö-
belastning.

Bromerade flamskyddsmedel började dyka upp i miljöprover under 80-talet
och halterna har sedan dess ökat. Idag hittas ämnena även i arbetsmiljön och de
återfinns i människors blod och bröstmjölk. Hittills dominerar miljögifterna
PCB och DDT i miljön, men till skillnad från dessa ämnen används och tillver-
kas bromerade flamskyddsmedlen fortfarande för fullt. En orsak är att krav på
brandsäkerhet ofta är billigare att uppfylla med hjälp av kemikalier jämfört
med att konstruera mer brandsäkra produkter. Inom EU finns dock ett förslag
på ett förbud för användning av en lågbromerad variant av PBDE.

visar på att flamskyddsmedlet letar sig
ut i miljön viktig och kan förhopp-
ningsvis ge stöd för regleringar, säger
Lillemor Asplund.

För att underlätta att den här typen
av kunskap når fram till beslutsfattare
och kemisk industri har gruppen som
organiserar BFR 2001 varit mån om
att förutom världsledande forskare
även bjuda in myndigheter samt tillver-
kare och användare av flamskyddsme-
del till konferensen. På så vis hoppas
man att alla deltagare kan mötas under
konferensen och hitta lösningar för
brandsäkerhet som inte medför pro-
blem för hälsa och miljö. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: ORASIS FOTO

Vissa flamskyddsmedel kan bli mer miljöfarli-
ga genom reaktioner som sker i naturen. Johan

Eriksson på Institutionen för miljökemi har
utvecklat en metod som efterliknar nedbryt-

ning i solljus. Genom att belysa högbromerade
flamskyddsmedel kan han i detalj studera hur
snabbt de förändras och vilka nya ämnen som
bildas, vilket hjälper forskarna som letar efter

de här miljögifterna i naturen.
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Hur sker redovisning och ekonomisk styrning  i en organisa-
tion och vilken betydelse har det för sysselsättning och till-
växt? Det är några av de frågor Jan-Erik Gröjer, docent vid
Företagsekonomiska institutionen, och Ulf Johansson VD
för IPF (Institutet för personal och företagsutveckling) tittat
på. Tillsammans leder de ett forskningsprojekt där förutom
Sverige även universitet och forskningsinstitutioner i Norge,
Finland, Danmark, Frankrike och Spanien ingår.

Syftet med projektet är att se hur man kan mäta de osyn-
liga tillgångar som finns i ett företag. Dit räknas till exem-
pel humankapital, kundrelationer, databaser, motivation,
nätverk och samarbetsformer.

– Allt detta som man vanligtvis inte mäter är oerhört viktigt
för att en organisation ska fungera och behövs för att bygga upp
resurser för framtiden, säger Jan-Erik Gröjer. Som det fungerar
idag är man inom många organisationer mest intresserad av att
hålla budgeten och sedan redovisa hur väl man lyckats.

Jan-Erik Gröjer menar att de företag som också förstått vik-
ten av att utveckla och förvalta de osynliga resurserna är fram-
tidens vinnare.

– Det avgörande för företagens förmåga att överleva är inte
enbart dess tekniska kapacitet. Lika viktig är den kompetens
och kunskap som finns hos de anställda. För att den ska kom-

Brussels – A Reflexive World City är
namnet på den avhandling Camilla
Elmhorn vid Ekonomisk- historiska
institutionen lade fram den 30 mars.

Bryssel är i dag en av Europas vikti-
gaste städer. Staden är inte bara ett vik-
tigt centrum för den europeiska politi-
ken, den är också arenan för ett stort
antal transnationella företag.

Vad Camilla Elmhorn tittat på är
hur staden Bryssel och dess invånare
påverkats av intensifieringen av det
europeiska projektet som startade i
mitten på 1980-talet. Hon har under-
sökt både de sociala och ekonomiska
konsekvenserna som dessa processer
har haft på staden.

Camilla Elmhorn har kommit fram
till att det skett en kraftig ekonomisk
omstrukturering bort från en stark in-
dustrisektor på 1960-talet till en näs-
tan total dominans av servicesektorn i
dag. Den snabbast växande branschen
är den avancerade företagsservicen.

Intensifieringen av EU och det fak-
tum att många transnationella företag

nu väljer att placera sina huvudkontor
här har visserligen skapat arbetstillfäl-
len för en del av stadens invånare. Men
inte alla kan ta del av det som det nya
samhället erbjuder.

– Invandrare som tidigare arbetade
inom tillverkningsindustrin och kvin-
nor har drabbats hårt av arbetslöshet.
Bryssel har blivit en etniskt segregerad
och ekonomiskt polariserad stad, säger
Camilla Elmhorn.

I sitt avhandlingsarbete har hon tittat
på ett specifikt kvarter i centrala Bryssel.

– Under 1900-talets början var kvar-
teret borgerligt men förändrades under
1970-talet och blev mer av ett arbetar-
kvarter bebott av belgare och icke- eu-
ropeiska invandrare. Från mitten av
80-talet kan man se hur familjehusen
kontoriserats och EU-tjänstemän och
lobbyister flyttat in. Hyrorna har tris-
sats upp och det har skett en enorm ut-
flyttning av invandrare. Kort sagt kan
man säga att ”vanliga” belgare kom-
mit till korta till förmån för kontors-
komplex och lyxsanering. ■

Bryssel och dess invånare

ma till sin rätt behövs ett klimat där anställda vågar presente-
ra nya idéer och där det är tillåtet att misslyckas.

Att mäta osynliga tillgångar är inte helt lätt. Det behövs helt
nya instrument för den här typen av värdemätning.

– Det gäller att hitta bra definitioner för de olika begreppen,
något som går att uttrycka i siffror eller ord, förklarar Jan-
Erik Gröjer och nämner som exempel ”formell utbildning” på
en osynlig tillgång.

Vem har då nytta av att man mäter osynliga tillgångar i ett
företag?

– Den ena gruppen som kan vara intresserad av den här
kunskapen är personalen i företaget. När de förstår vilken re-
surs de själva utgör i sin organisation kan de ställa krav, säger
Jan-Erik Gröjer. Den andra gruppen som har nytta av det är
kapitalmarknaden – investerare, börsen och kreditgivare. I
dag tar de inte hänsyn till de osynliga tillgångarna eftersom de
inte förstår hur de ska värdera dessa.

Projektet startade för tre år sedan och avslutas under våren
2001. Innan det är avslutat kommer man att ha tagit fram
riktlinjer för hur man kan rapportera om osynliga tillgångar.

– Syftet med riktlinjerna är att man konkret kan visa kapi-
talmarknaden hur dessa fungerar så att de själva kan använda
denna metod i sitt förändringsarbete, säger Jan-Erik Gröjer. ■

TEXT: MADELEINE SALOMON
ILLUSTRATION: EMELIE HAGE

Osynliga tillgångar blir synliga MADELEINE SALOMON
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Det uppstår ofta en konflikt mellan familj och yrkesliv. Om
mycket tid ägnas åt hemmet blir karriären lidande och
tvärtom. Men det finns även positiva samband mellan arbe-
te och familj, konstaterar sociologen Ann-Zofie Duvander i
sin avhandling.

– Jag har hittat exempel på att man kan dra fördel av sin part-
ners kunskaper och kontakter för sin egen karriär. Om man gif-
ter sig med någon som har samma typ av utbildning har man
bättre löneutveckling än andra, säger Ann-Zofie Duvander.

För invandrare gäller dock inte alltid en sådan positiv part-
nereffekt. I en annan av avhandlingens studier framgår att in-
vandrare från Iran, Polen och Finland som är sammanboende
med svenskar löper lika stor risk som andra invandrare att
fastna i arbetslöshet.

– Språkkunskaper och en svensk utbildning har också bara
en begränsad effekt för möjligheten att få jobb. Det tyder på
att det råder diskriminering på arbetsmarknaden.

Uppgifterna härrör från 1993, då det rådde ett kärvt lägre
på arbetsmarknaden. Ann-Zofie Duvander tror att dessa in-
vandrargrupper nu har det något lättare, eftersom de funnits i
Sverige en tid, och att särbehandling i dag i större utsträckning
drabbar de nya invandrargrupperna.

Avhandlingen Swedish couples. Studies on family and
work, som försvarades vid Sociologiska institutionen, inne-
håller fyra delstudier och studerar olika samband mellan fa-
miljeliv och arbete. De två övriga uppsatserna undersöker vad
som påverkar samboende att gifta sig samt hur mammans och
pappans löner påverkar hur de delar på föräldraledigheten.

En kanske något överraskande slutsats är att de som gifter
sig inte har mer traditionella värderingar än sambor. Visserli-
gen väljer kvinnor med en traditionell syn på arbetsfördelning
mellan könen i högre grad än andra kvinnor att gifta sig. Men
de gifter sig med män som vill dela lika på hemarbetet.

– Ett liknande mönster hittade jag i föräldraledighetsstu-
dien. I de familjer där föräldrarna är gifta tar pappan ut mer
ledighet än när föräldrarna är sambor. Också det tyder på att
de som gifter sig inte behöver ha mer traditionella könsroller
än de som sambor, säger Ann-Zofie Duvander. ■

Yrkeskarriären
gynnas av familjen

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM / FOTO: ORASIS FOTO
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T
Pär Blomkvist har nyligen lagt fram
avhandlingen Den goda vägens
vänner vid Historiska institutionen.
Han har undersökt hur billobbyn
vann Sverige för bilismen, och har
funnit stora likheter mellan den reto-
rik som dåtidens bilförespråkare
och dagens IT-apostlar använder.

– Det finns anledning att känna skepsis
mot teknikvurmandet, och att fråga ef-
ter särintressenas inflytande över ut-
vecklingen, säger Pär Blomkvist. Det är
också viktigt att titta på vilket inflytan-
de politikerna har. Tar de tag i proble-
men på ett ansvarsfullt sätt?

Pär Blomkvist visar i sin avhandling
visar vilket stort inflytande som den
svenska billobbyn har haft över bilis-
mens och därmed hela det svenska väg-
nätets utveckling.

Svenska vägföreningen bildades 1914
av privatbilister i Kungliga automobil-
klubben (KAK) i samarbete med Väg-
och vatteningenjörer inom Svenska tek-
nologföreningen. Den arbetade under
första halvan av 1900-talet främst med
rena vägbyggnadsfrågor. Man lyckades
tidigt arbeta sig in i systemkulturen som
en fullt accepterad medlem och förmed-
lare av kunskap och utbildning. Svenska
vägföreningen blev en accepterad del av
den statliga vägförvaltningen, inte
stämplad som särintresse – trots att
Munktells som gjorde ångvältar, Skån-
ska cement, verkstadsindustrin, Volvo,

Saab och oljebolagen hade ett viktigt in-
flytande över föreningen.

Även beslutsfattarna engagerades di-
rekt. Den politiska eliten i Sverige lik-
som nästan alla höga tjänstemän i dåva-
rande Väg- och vattenbyggnadsstyrel-
sen var med i Svenska vägföreningens
styrelse, eller aktiva på andra sätt. Och
sexton av landets tjugofyra landshöv-
dingar – cheferna för länets väghållning
var medlemmar, och därigenom delak-
tiga i att lobba för en förändring av sin
egen organisation.

Massbilismens era
Efterkrigstiden präglas av en extrem
teknikoptimism. Fokus flyttas från väg-
byggnad till hur trafikflödet skulle ad-
ministreras och optimeras.

Industriförbundet, oljebolagen och
bilindustrin sponsrade trafikundersök-
ningar via Svenska vägföreningen. När
Vägplan 59, som i mycket ligger till
grund för dagens vägnät sattes igång, så
hade lobbyorganisationerna redan
hunnit forska i fem år. De har haft så
mycket resurser att de kunnat sätta

agendan. Inte ens vägverket har kunnat
mäta sig med billobbyn i resursstyrka.

– Det har förskjutit makten. Om inte
lobbyisterna haft detta inflytande så
hade utvecklingen sannolikt gått lång-
sammare. Nu ser vi att deras fram-
gångsrika lobbyarbete har skapat pro-
blem i dagens storstäder. Vägbyggandet
har låst fast utvecklingen och styr fram-
tida investeringar, säger Pär Blomkvist
som ser tydliga likheter med dagens tek-
nikoptimism.

– Man kan nästan ta en pamflett från
1950-talet och byta ut ordet bil mot IT,
webb eller nät. Då tänkte man sig att bi-
lismen skulle rädda glesbygden samti-
digt som suget efter att centralisera var
starkt. Företag gav anställda lån för att
köpa bil. Dåvarande kommunminis-
tern Sven Andersson sa 1956 att bilis-
mens utveckling var det kanske främsta
tecknet på demokratisering. På samma
sätt kopplas IT till sådana värden idag. ■

TEXT: CALLE ARVIDSON
FOTO:VÄGVERKETS MUSEUM I BORLÄNGE

 OCH SVENSKA VÄGFÖRENINGEN

Sveriges första motorväg mellan
Malmö och Lund invigdes 1953.
Problemet med köer tillhörde
ännu framtiden.

”Ny teknik som politisk strate-
gi” – Svenska vägföreningen de-
monstrerade den senaste tekni-
ken vid sin kurs i mönsterväg-
hållning 1914 i Danderyd. Målet
var att förändra den sekelgamla
bondeväghållningen och indu-
strialisera vägen.

Från överklassens leksak till
familjens fritidsfordon. Under

efterkrigstiden förändrades defi-
nitionen på bilen. Lyxstämpeln
försvann gradvis och bilen blev
ett frihetsredskap för allt större
samhällsgrupper och en symbol
för den svenska välfärdsstaten.eknikoptimism

och lobbystrategi
– framväxten av det svenska bilsamhället
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Jämställdhetskommittén är beredande
och rådgivande till rektor och universi-
tetsstyrelse i jämställdhetsfrågor.

– En viktig fråga är att genuskunska-
pen kommer in i våra utbildningar, nå-
got som studenterna kräver i allt större
utsträckning, säger Lars Jalmert.

Ett problem som finns i högskolevärl-
den är att studenterna inte omfattas av
Jämställdhetslagen eftersom universite-
ten och högskolorna inte är deras ar-
betsgivare.

– Universitetet har därför sagt att stu-
denterna ska omfattas av samma rättig-
heter, skyldigheter och regler som uni-
versitetets anställda, säger Lars Jalmert.

Halvdag om jämställdhet
En ny jämställdhetsplan för år 2001
fastställdes i februari av rektor efter
förslag från Jämställdhetskommittén.
Jämställdhetsplanen innehåller såväl
årets planerade projekt som en upp-
följning av 2000 års plan. En nyhet
för i år var den halvdagskonferens
som Jämställdhetskommittén och

rektor bjöd in prefekter och institu-
tionsstyrelser till i mars. 110 personer
däribland rektor Gustaf Lindencrona
och prorektor Gunnel Engwall del-
tog. Temat för konferensen var frågan
varför man ska arbeta med jämställd-
hetsfrågor i institutionsstyrelserna.
Bland annat deltog utbildningsföreta-
get Vardagens dramatik som använde
sig av teater för att problematisera
jämställdhetsfrågor. Efter föreställ-
ningen diskuterades bland annat lö-
ner, lojalitet och ledarskap. JämO
Claes Borgström avslutade konferen-
sen och menade att jämställdhet är en
fråga om mänskliga rättigheter.

Välbesökt webb
Varje institution med mer än tio anställ-
da ska enligt universitetets jämställd-
hetspolicy ha en jämställdhetsplan. In-
stitutionernas jämställdhetsplaner finns
förutom på deras hemsidor samlade på
Jämställdhetskommitténs välbesökta
hemsida.

– Sverige är känt för att ligga långt

JÄMSTÄLLDHET

– en mänsklig rättighet

– Jämställdhetslagen ändrades den 1
januari i år. Ändringen innebär att vi
ska göra en mer ingående lönekart-
läggning än tidigare, berättar Ulf An-
dersson vid Personalbyrån. Förutom
att kartlägga och analysera löner för
medarbetare med lika arbeten ska vi
även analysera löner för medarbetare
vars arbeten kan vara helt olika men
är likvärdiga utifrån perspektivet
kompetens, ansvar och ansträngning
samt arbetsmiljö. Eventuella löner

fram när det gäller jämställdhet och ef-
tersom vi är ett av Sveriges största uni-
versitet är många nyfikna på vårt jäm-
ställdhetsarbete. Det märks bland an-
nat genom att vi har många utländska
besökare på vår hemsida. Vi kommer
därför att översätta hemsidan till engel-
ska, berättar Lars Jalmert.

Universitetet hamnade bland de fem
bästa när det gäller jämställdhet i den så
kallade Frankningen.

– Det är bra att vi uppfattas som bra
på jämställdhetsarbete och vi ska vara
stolta över det. Det är dock viktigt att
inse att man aldrig får slå sig till ro, av-
slutar Lars Jalmert.

Universitetsstyrelsen fastställde i fe-
bruari en jämställdhetspolicy för åren
2001–2003. Jämställdhetsarbetet finns
med i det nya måldokument och de nya
handlingsprogram som universitetet ar-
betar med att ta fram. ■

Jämställdhetspolicyn och planen finns
på Jämställdhetskommitténs hemsida
www.jamstkom.su.se.

För tjugo år sedan, 1981, tillsatte universitetet som första universitet i Sverige
en jämställdhetskommitté. En av ledamöterna i kommittén 1981 sitter år 2001
som ordförande.

– Den stora skillnaden mot 1981 är att vi nu har ledningens fulla stöd, sä-
ger Lars Jalmert, Jämställdhetskommitténs ordförande.

Nya regler i Jämställdhetslagen
som kan anses vara diskriminerande
ur jämställdhetssynpunkt ska åtgär-
das inom tre år.

En annan nyhet är att diskrimine-
ringsbegreppet utvidgats så att la-
gen omfattar även arbetssökande.
Ändringen innebär att lagen har fått
samma utformning som de andra
diskrimineringslagarna om diskri-
minering på grund av etnisk tillhö-
righet, sexuell läggning och funk-
tionshinder. ■

JämO kritisk
I jämställdhetsplanen för förra
året saknas en handlingsplan för
jämställda löner och universite-
tet har därför fått kritik från
JämO. Universitetet har efter
kontakt med JämO upprättat en
plan för hur lagens krav ska upp-
fyllas.

TEXT: MARIA SANDQVIST / FOTO: ORASIS FOTO
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1981 började universitetet som för-
sta universitet i Europa hålla kurser
för döva, då i teckenspråk och
svenska som andraspråk. Tjugo år
senare håller Engelska institutionen
grundkursen i engelska för tio döva
studenter och en dövblind student.
– Det är roligt med denna kurs efter-
som den öppnar möjligheter för döva
att ta del av universitetets utbildning-
ar på lika villkor, säger Kristina
Svartholm, professor i svenska som
andraspråk för döva och prodekanus
vid den Humanistiska fakulteten.

Kursen i engelsk litteratur, text och
analys, är på deltid och föreläsningar-
na i litteratur- och kulturkritik följer
gruppen tillsammans med hörande
studenter. Läraren Jon Buscall talar
skandinaviska och universitetets tol-
kar tecknar svenskt teckenspråk. Un-
der våren träffas gruppen tio gånger á
två timmar i Lärostudion.

– Vi har till exempel läst ”The Color
Purple” och studenterna har skrivit
recensioner som läggs ut på en web-
board. Sedan läser alla varandras tex-
ter och diskuterar via chatt och web-
board, berättar Jon Buscall. Allt
skriftligt är på engelska.

I Lärostudion har man hjälp av Ul-
rike Klingemann, föreståndare för
Lärostudion.

– Hon gör en fantastisk insats, säger
Jon Buscall.

Jon Buscall har arbetat en del med
distansundervisning och undervisar i
Creative writing men han har aldrig
tidigare arbetat med döva.

– Det är fantastiskt roligt och jag
utvecklas som lärare. Samtidigt är det
krävande eftersom jag måste förbere-
da mig i väldigt god tid och allt måste
vara nedskrivet och finnas digitalt.

Gruppen får skriftliga prov under
terminen och kommer att tenta i maj.

– Det roligaste är att studenterna är
så positiva, säger Jon Buscall. Vi har
bland annat talat om poesi och det är
intressant att diskutera med en grupp
som inte hör ljuden i poesin. De foku-
serar på andra saker och har tanke-

Tre språk – en kurs
väckande och intressanta synpunkter.

Idén fick två av studenterna för fem
år sedan.

– Jag och Kattis Linné studerade
svenska som andraspråk för döva vid
Institutionen för nordiska språk och
vi diskuterade löst idén att även stude-
ra engelska i egen grupp, berättar
Sven Sandin. Som döv kan det vara
väldigt tufft att läsa ensam bland hö-
rande och det är bättre att studera i
egen grupp där man kan stötta varann
och diskutera tillsammans på tecken-
språk.

1999 satte Kattis Linné in en intres-
seanmälan i ett par medlemstidningar
för döva. Gensvaret blev positivt.
Över 30 döva anmälde intresse och
därefter togs de första kontakterna
med universitetet. I januari startade
kursen.

– Personligen tycker jag att kursen
fungerar väldigt bra. Det finns kanske
vissa moment som inte riktigt funge-
rar bra, men viljan finns att komma
till en lösning som passar alla parter,
säger Sven Sandin.

Många har deltagit i arbetet med
kursen – studenterna själva, lärare,
studierektor och studievägledare vid
Engelska institutionen, Lärostudi-
on, Institutionen för nordiska
språk, tolkar, PU-enheten och Stu-
dentbyrån.

– Det krävs ett kontaktnät med oli-
ka specialkunskaper för att en sådan
här kurs ska fungera och bli bra, säger
David Minugh, studierektor vid Eng-
elska institutionen.

Alla inblandade träffades vid ett
halvdagsseminarium i november där
de bland annat utvärderade olika un-
dervisningsformer som testats inför
kursen.

– Seminariet var mycket viktigt och
givande för kursen, berättar David
Minugh.

Kursen finansieras via stöd från Stu-
dentbyrån och är inte subventionerad
av institutionens ordinarie budget. ■

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS FOTO

Linda Eriksson (t v) som är kursens enda dövblin-
da student deltar i diskussionen med assistans från
teckenspråkstolken Åsa-Jeanette Larsson.

Jon Buscall (t h) och hans studenter, här Sven San-
din, Therese Rollvén och Kattis Linné, diskuterar
engelska prosa och poesi med hjälp av tecken-
språkstolkarna Tord Rådahl (t v) och Thomas Ah-
ron (mitten). Diskussionen förs på tre språk – Jon
Buscall talar svenska, studenterna och tolkarna
tecknar svenskt teckenspråk och allt skriftligt sker
på engelska.



14 SU-NYTT 3/2001

I BLICKFÅNGET

Språkvårdare prisas
Docent Lars Melin, Institutionen för
nordiska språk, är en av två pristagare
som i år får språkvårdsutmärkelsen Erik
Wellanders pris som delas ut av Svenska
språknämnden. Lars Melin får priset för
sina studier av samspelet mellan språk,
innehåll och grafisk form i modern sak-
prosa. Han har bland annat undersökt
hur nya normer växt fram sedan datorn
blivit det dominerande skrivredskapet.
Den andra pristagaren är professor Ma-
rika Tandefelt, Helsingfors. Pristagarna
får vardera 25 000 kronor.

Rektor ledamot i Paideia
Rektor Gustaf Lindencrona har utsetts
till ledamot i Paideia, The European In-
stitute of Jewish Studies in Sweden. Insti-
tutet har regeringens uppdrag att bidra
till att återupprätta den judiska kulturen
i Europa.

Konstvetare belönad
Professor emeritus Jan Svanberg, Konst-
vetenskapliga institutionen, har tilldelats
årets Hildebrandspris på 50 000 kronor
av Kungl. Vitterhets-, Historie- och Anti-
kvitets Akademien. Jan Svanberg får pri-
set då han genom sin lärargärning har

bidragit till ökad förståelse framför allt
för medeltidens konst. Han har också i
sin litterära produktion fördjupat sig i
de medeltida byggmästarnas situation.

Redo för SUCCESS
Dan-Anders Lidholm är sedan den 27
april ny VD för Stockholm University
Center for Continuing Education and
Study Services, SUCCESS AB. SUCCESS
AB är ett helägt dotterbolag till SU Hol-
ding AB och ska förmedla och aktivt
marknadsföra utbildningar tillsammans
med forskare och lärare till företag och
organisationer.

Dan-Anders Lidholm kommer när-
mast från AstraZeneca AB där han varit
chef för företagets strategiska kompe-
tensförsörjning. I hans långa karriär in-
går bland annat en doktorsexamen i
mikrobiologi vid universitetet, postdok-
torala studier i USA samt arbete som
gruppledare vid Karolinska Institutet.

Ny utbildningssamordnare vid SUC-
CESS är Veronica Dahlquist. Dan-Anders
Lidholm nås på:  tfn 16 23 57, e-post:
dan-anders.lidholm@success.holding.su.se

Veronica Dahlquist: tfn 674 77 17, e-post:
veronica.dahlquist@success.holding.su.se

– Intresset för språk hos människor, både hos allmänheten
och de som medverkat i vår satsning under språkåret är
överväldigande. Det är fantastiskt vad människor har bi-
dragit med i tid och intresse, säger Jane Nystedt, ordföran-
de i universitetets arbetsgrupp för Språkåret 2001.

Jane Nystedt är professor i italienska och det går inte att
ta miste på hennes engagemang för språk i alla dess former.

– Vi ville visa mångfalden i ämnen som berör språk –
språk är ju så mycket mer än grammatik och glosor. Vi ville
också berätta vad Stockholms universitet kan erbjuda och
hur roligt det är att läsa språk på universitetet.

Invigningen i januari följdes av den sexton föreläsningar
långa serien På tal om språk. Hörsal 2 i hus A, Södra huset
har varit fullsatt varje onsdag.

– Vi har valt roliga ämnen och tagit upp annorlunda as-
pekter av språk, till exempel barnjoller, manligt och kvinn-
ligt språk, kulturskillnader och teckenspråk.

Från januari till april har man varje vardag 18.55 i Sveri-

En röst om och för språket
ges radio P1 kunnat höra universitetets forskare tala i fem
minuter om språk i programmet Språkbiten. Bland annat
har det berättats om talande tystnad, näverbrev från Nov-
gorod och stavfelens poesi.

– Materialet från radioinspelningarna kommer att sam-
las i en bok som ska ges ut senare i år. Inspelningarna kom-
mer också att finnas tillgängliga på Språkårets hemsida.

Den 4 april arrangerades Språkdagen i Aula Magna.
Gymnasier, folkhögskolor och komvux i Stor-Stockholm
bjöds in till en heldag med seminarier, workshops  och in-
teraktiv utställning. På kvällen bjöds allmänheten in till ett
axplock av dagens aktiviteter.

– Under dagen var cirka 1 200 elever anmälda och det
var knökfullt på alla seminarier och workshops även på
kvällen.

Arbetsgruppen har arbetat sedan våren 2000 och lyckats
dra in cirka en miljon kronor i sponsring. Programmet har
baserats på förslag från institutioner och fakulteter. ■

MARIA SANDQVIST
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Elva nobelpristagare
Med anledning av att det i år är
100 år sedan det första nobelpri-
set delades ut har universitetet
bjudit in elva nobelpristagare till
Stockholm i december. Under två
dagar, 4 och 5 december, kom-
mer nobelpristagarna att ge före-
läsningar och delta i en panelde-
batt. Bland de besökande nobel-
pristagarna finns professorerna
Amartya Sen (ekonomi), Paul
Crutzen (kemi) och Seamus Hea-
ney (litteratur). Programmet rik-
tar sig i första hand till studenter,
gymnasister och lärare och är
öppet för allmänheten i mån av
plats. Mer information om pro-
grammet kommer i höst.

Fakta och Facts
Nu finns en ny uppdaterad ver-
sion av snabbguiden om universi-
tetet, Fakta respektive Facts
2001. Formen är densamma som
förra året men omslaget nytt.
Båda ligger även på hemsidan.
Översättningarna av Fakta till
franska, spanska och tyska, som
endast finns på hemsidan, håller
på att uppdateras. Broschyren är
gratis att använda vid besök, kon-
ferenser, utställningar med mera.

Fakta och Facts kan beställas
från fax 15 95 22 (växeln, hus B,
Södra huset), men även från
kundtjanst@it.su.se

Inte längre tf
Anette Norberg- Tägt, tidigare tf informations-
chef, har anställts som universitetets informa-
tionschef. Hon arbetade tidigare som redaktör
för SU-Nytt under ett par år.

Anette Norberg-Tägt arbetar vid Informa-
tionsenheten och kan nås på tfn 16 22 55, e-post
anette.norberg-tagt@info.su.se.

Kontakt med Kanada
Har er institution kanadensiska gästforskare, ut-
byten med kanadensiska universitet eller bedriver
ni forskning om Kanada? Institutet för Kanada-
studier som är kopplat till Institutionen för fran-
ska och italienska vill få kontakt med institutioner
vid universitetets fyra fakulteter som på olika sätt
har kontakt med Kanada.

– Institutets uppgift är att bedriva information
om forskning och utbildning i frågor som berör
Kanada och medverka till olika former av samar-
bete mellan Sverige och Kanada. Till exempel är
institutet med och arrangerar en nordisk konfe-
rens om Kanada som kommer att hållas på Stock-
holms universitet sommaren 2002, berättar
Françoise Sule, institutets föreståndare. Françoise
Sule nås via e-post Francoise.Sule@telia.com

Övergångsbestämmelser ändrade
Regeringen har utfärdat ändringar i övergångs-
bestämmelser till Högskoleförordningen och
Förordningen om utbildningsbidrag för dokto-
rander. Ändringen gäller doktorander antagna
före den 1 april 1998 och gäller slutdatum för
doktorander att inneha anställning som dokto-
rand och uppbära utbildningsbidrag (SFS
2001:23 och SFS 2001:24). Övergångsbestäm-
melserna till HF finns på Högskoleverkets hem-
sida www.hsv.se/verksamhet/lagar/forordning/
ikraft.htm

Upplev en märklig orgel
Efter att under många år varit helt
ospelbar på grund av nedsmuts-
ning och vattenskada har orgeln i
Aula Svea, Sveaplan, renoverats
till originalskick av Jan Börjeson.
Den 7 juni klockan 18.00 återin-
vigs den annorlunda placerade or-
geln med en konsert med Gunnar
Idenstam – en av Sveriges mest
berömda organister. Välkomna!

Slut på SAMSU
Målet för SAMSU-projektet,
Samverkan vid SU, som nu är av-
slutat var att under en försökspe-
riod praktiskt utforma och pröva
former för samverkan vid sex av
universitetets institutioner/enhe-
ter för att få kunskap och erfa-
renheter inför ett framtida lokalt
samverkansavtal. Hur det gick
finns redovisat i rapporten
”Samverkan vid Stockholms uni-
versitet”. Rapporten har skick-
ats ut till prefekter, enhetschefer
och föreståndare och kan även
beställas från Britt-Marie Olsson
vid Personalbyrån, e-post britt-
marie.olsson@pb.su.se.

Nya och gamla P-priser
Den 1 april höjdes parkeringsav-
gifterna inom Frescati, Kräftriket,
Frescati hage och Lilla Frescati.
De nya priserna blir inklusive
moms: Dagparkering 30 kronor/
dag, Månadskort 480 kronor/
månad och Årskort 4 800 kronor/
år. Timtaxan för personal och be-
sökande är dock oförändrad.
Höjningen beror enligt Akade-
miska hus på att drift och
underhåll medfört ett upp-
dämt behov av en anpass-
ning av parkeringsavgifte-
rna som har varit oföränd-
rade sedan 1996.

För information, beställ-
ningar av årskort, månadskort
eller ändring av plats, kontakta
Nordisk Parkerings kund-
tjänst, tfn 772 15 60,
fax 772 45 97.

Roslagsvägen vid Frescati en
morgon i mars.
(foto: Orasis Foto)
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– Universitetets chefer och ledare är
nyckelpersoner för att förverkliga de
potentialer som föreligger och ge-
nomföra de förändringar som krävs.
Därför vill vi ge dem stöd och möjlig-
het att utvecklas i sitt chef- och ledar-
skap, säger förvaltningschef Leif
Lindfors.

Som ett led i Förändringsprojektet
prövas nu en ny form av ledarskapsut-
bildning för universitetets chefer och
ledare.

Under våren har en pilotomgång
genomförts. De sexton deltagarna är
chefer med olika fakultets-, institu-
tions och förvaltningstillhörighet och
olika chefsnivåer.

– Det är fantastiskt nyttigt att få
träffas och utbyta erfarenheter och
blandningen av chefer var mycket
bra, berättar Christina Hellman, pre-
fekt vid Institutionen för lingvistik
och en av deltagarna.

Pilotomgången bestod av två delar.
På programmet under den första de-
len, ett tre dagar långt seminarium,
stod bland annat omvärldsanalys,

Ledarskap i förändring
strategisk lägesbedömning och aka-
demiskt ledarskap.

– Vi diskuterade till exempel univer-
sitetets möjligheter i den ökade kon-
kurrensen. Vi talade också om vilken
roll vi har som ledare i organisationen
och hur vi kan påverka och medverka,
säger Christina Hellman.

Inför den andra delen, ett två dagar
långt seminarium, hade deltagarna
och sex av deras respektive medarbe-
tare fått svara på en enkät om delta-
garnas ledarskap. Genom enkäten
togs individuella ledarskapsprofiler
fram som sedan diskuterades.

– Det andra seminariet handlade
om oss som individer och ledarskap
utifrån våra personliga förutsättning-
ar, säger Christina Hellman.

Deltagarna har bildat ett nätverk
och kommer att fortsätta träffas.

– Det har en viktig positiv kraft att
dra samman chefer i olika ledarställ-
ningar från olika delar av universite-
tet och diskutera visioner, funderingar
kring den egna institutionen och an-
dra viktiga frågor som man inte hin-

ner med att diskutera i det vardagliga
arbetet. Det finns för lite utrymme för
strategiskt tänkande i vardagslivet,
menar Christina Hellman.

Ledarskapsutbildningen kommer att
utvärderas och sedan tas beslut huruvi-
da utbildningen kommer att fortsätta.

– Det vore tråkigt om inte alla che-
fer får möjlighet att gå utbildningen.
Det finns en utvecklingspotential i att
träffas på detta sätt, säger Christina
Hellman. ■

Förändringsprojektet
Hösten 2000 startade Föränd-
ringsprojektet – en genomlysning
av universitetets organisation och
administration. Syftet är att öka
kvaliteten och effektiviteten i det
administrativa arbetet för att
kunna frigöra tid och pengar till
utbildning och forskning.

Arbetet med Förändringspro-
jektet kan följas på www.su.se/
forandring. Där finns bland an-
nat delrapporter om de olika del-
projekten.

MARIA SANDQVIST

Genom ett antal öppna seminarier och
en ny hemsida ges anställda och studen-
ter fortsatt möjlighet att medverka i ar-
betet med universitetets måldokument
och handlingsprogram. Förankring och
diskussion är viktiga förutsättningar
för att processen ska bli lyckad menar
den arbetsgrupp som är tillsatt för att se
över de nuvarande måldokumenten.

Under senvåren och hösten kommer
ett antal seminarier att anordnas. Det
första seminariet hålls i mitten av maj
och handlar om grundutbildning på
vetenskaplig grund, ett tema som ini-
tierats av rektorskonseljen. Seminarie-
rna kommer att behandla olika teman,
bland annat samverkan med det omgi-
vande samhället och mångfald.

– Genom att fokusera olika teman
hoppas vi få en friare diskussion, sä-

ger Kerstin Dahlbäck, Humanistiska
fakultetens representant i arbetsgrup-
pen och ordförande i Kvalitetsgrup-
pen vid universitetet.

Seminarierna anordnas i samarbete
med Kvalitetsgruppen som redan har
en väl etablerad och uppskattad semi-
narieserie.

Ventilera via webben
På den nya hemsida som tagits fram
finns ett öppet forum där studenter och
anställda kan ge sina synpunkter. På
hemsidan går det dessutom att ladda
hem förslaget till övergripande måldo-
kument som varit ute på remiss. Försla-
get kommer att omarbetas på grundval
av remissvaren och parallellt tas också
förslag till handlingsprogram fram. Un-
der hösten kommer förslag till nytt mål-

dokument och handlingsprogram att
sändas ut på en bred remiss. De nya för-
slagen kommer även de att finnas till-
gängliga på hemsidan. ■

Medverka i förändringsarbetet! MARIA SANDQVIST

Måldokument och handlingsprogram
Sedan en tid tillbaka pågår ett om-
fattande förändringsarbete vid
Stockholms universitet där målen
för verksamheten omarbetas. Arbe-
tet bedrivs av en grupp tillsatt av
rektor med företrädare för fakulte-
terna och studentkåren med pro-
rektor Gunnel Engwall som ordfö-
rande. Arbetet kan följas på
www.su.se/forandring.
Frågor kan ställas till Kersti Berg-
man Ingvarsson, tfn 16 49 33, e-post
kersti.bergman@planering.su.se
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IT • info

nytt på webben

sajttips

Datorer med mera på webben
Inköp av nya datorer, skrivare, pro-
gramvaror med mera på gång? På Enhe-
ten för IT och medias hemsida finns nu
en produktförmedlingstjänst som infor-
merar om IT-produkter och förmedlar
kontakt med leverantören vid köp, till
exempel av datorer och tillbehör.

Produktkatalogen är ett samarbets-
projekt mellan flera svenska universi-
tet och högskolor.

För mer information, se IT och medi-
as hemsida, www.it.su.se.

http://utbildning.regeringen.se/
ansvarsomr/universitet/
publikationer.htm#Svensk

Allmän behörighet, magisterexamen,
helårsprestation – vad heter det på
engelska? Utbildningsdepartementet
har tagit fram en svensk-engelsk ord-
bok för utbildnings- och forskning-
sområdet. Huvudsyftet är att skapa
kontinuitet i översättning av svenska
termer till engelska inom utbildnings-
och forskningsområdet. Ordboken
laddas ner som pdf-fil.

http://nu.hsv.se
Aktuella siffror och statistik om hög-
skolans utveckling finns nu tillgäng-
ligt på Högskoleverkets nya statistik-
portal. Via portalen kan nu intressera-
de snabbt få svar på frågor om sök-

Resurserna till grundutbildningen
vid universitet och högskolor inom
ämnesområdena humaniora, sam-
hällsvetenskap, juridik och teologi
förstärks med sammanlagt 200 mil-
joner kronor under 2002 och 2003
enligt regeringens ekonomiska vår-
proposition som överlämnades till
riksdagen den 17 april.

Per capita-ersättningen, det vill säga
resurserna per student, förstärks med
100 miljoner kronor och ytterligare
100 miljoner kronor 2003. Höjningen
motsvarar en förstärkning med unge-
fär 7 procent.

Den höjda ersättningen är resultatet
av den utredning om högskolans styr-
ning som Ingemar Lind, före detta
rektor vid Örebro universitet, gjort på

Budgetpropositionen överlämnad till Riksdagen:

Höjda ersättningar inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik

uppdrag av Utbildningsdepartemen-
tet. Här föreslås att utbildningsplat-
serna inom humaniora, samhällsve-
tenskap och juridik höjs med 15 pro-
cent.

– Naturligtvis är vi glada över för-
stärkningen. Det finns en mängd hål
att stoppa pengarna i. Sedan 1993 har
grundutbildningens resurser urhol-
kats med 15–20 procent, säger Will-
mar Sauter, professor i teaterveten-
skap och dekanus vid Humanistiska
fakulteten, och berättar att man nu
gör en noggrann kartläggning av hur
resurserna ska fördelas.

– Vi tittar på antalet undervisning-
stimmar, kostnader för dessa timmar
och vad det kostar per student vid var-
je institution. Alla institutioner behö-
ver mycket pengar. Men de små språk-

institutionerna drabbades extra hårt
under nedskärningarna på nittiotalet.
Det ska vi nu försöka rätta till.

När det blev klart att universitetet
tilldelats ökade resurser uppvaktade
Stockholms universitets studentkår
utbildnings- och forskningsminister
Thomas Östros och överlämnade en
halv tårta.

– Halvan var för de första 7 procen-
ten. Den andra halvan får han när res-
ten av pengarna kommer, berättar
Willmar Sauter.

Även forskningen om miljö och
ekologisk hållbar utveckling har fått
höjda anslag. Under perioden 2002
till 2004 har man tilldelats 160 miljo-
ner kronor. ■

MADELEINE SALOMON

tryck och könsfördelning med mera.
Det finns också en ingång till den re-
dan existerande databasen för natio-
nell uppföljning av högskolan (NU-
databasen).
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VISSTE DU ATT ...

Tunnelbanan är så fullpackad att min
treåriga dotter nästan försvinner
bland alla pendlare. Jag fantiserar om
en egen lägenhet under den tid det tar
mig att korsa staden och lämna henne
på dagis innan jag skyndar mig till
jobbet. Där tar jag en kopp kaffe. Sät-
ter på datorn och hörlurarna. Kollar
att jag har det nödvändiga omkring
mig – penna, papper, kartor, kataloger
och annat som behövs i det här jobbet.
Läser kartotekets anslagstavla. Jag
öppnar växellådan. Samtalen börjar
strömma in.

Första samtalet är internt.
– Växeln, hej Luis, säger jag.
– 7878, hör jag en röst utbrista. Ing-

et hej, inga vanliga vänligheter, inget
försök till mänsklig kommunikation.
Datorns klocka anger 8.27. Jag för-
klarar att 7878 inte tar emot några
samtal före klockan 8.30.

– Min klocka är 8.30, försäkrar den
lätt arroganta rösten. Jag vet att du
kan bryta igenom, vill du inte göra
det? envisas rösten.

– Går det inte att ringa lite senare,
försöker jag.

– Jag vill att du ska göra det nu.
Till sist ger jag upp och ringer förbi

voicemail och scheman. 7878 svarar
inte.

– Vet du inte var hon är? utmanar
rösten mig. Jag förklarar tålmodigt att
7878 inte lämnat något meddelande,
kanske är hon lite försenad. Ett torrt
tack följer och rösten är borta.

Samtalen slussas kontinuerligt in.
– Stockholms universitet, hej. Du

ville komma till XX institutionen?
frågar jag.

– Nisse Nilsson kort och gott.
– God morgon, betonar jag. Söker

du Nisse Nilsson eller heter du det?
– Jag vill prata med Nisse Nilsson.

Han jobbar på XX.
– Tyvärr kommer hans namn inte

upp på skärmen. Är du säker på att
han jobbar här?

– Jag pratade med honom igår. Du,
kan inte jag få prata med en annan te-
lefonist?

– Jag har en Nisse Nielsen vid sam-
ma institution. Kan det vara han?

– Ja, javisst. Så heter han! Kan du
koppla mig?

– Nisse Nielsen jobbar på expedi-
tionen men är inte tillgänglig idag. Jag
berättar vilka telefontider Nielsen har
och att han tyvärr inte kan nås förrän
klockan 10 på torsdag.

– Det är inte sant! De svarar aldrig.
Jag försöker lugna ner honom ge-

nom att erbjuda mig att kolla alternati-
va telefonnummer men utan fram-
gång. Killen mumlar skriker skriker
mumlar, börjar låta desperat. Jag pal-
lar inte det längre och gör en god gär-
ning, tror jag, genom att koppla ho-
nom till ett privatnummer. Fem minu-
ter senare ringer en ilsken kursansvarig
och skäller ut mig för att jag vågade
koppla den förtvivlade studenten…

Mina två första samtal denna mor-
gon har varit hårda. Redan lite om-
tumlad kommer jag på att jag måste
sitta många timmar till innan jag kan
dra mig hemåt. Jag tänker på mina tre
barn, på tålamodet som min mormor
brukade betona, på det nedlåtande sätt
många som talar med oss i växeln har,
på varför en del blir så arga när man
upprepar namn ... ring ring! Nästa
samtal kommer. En ung flicka vill tala
med någon som kan något om fiskar.
Dessvärre uppfattar jag inget mer för
hon ringer från sin mobil någonstans
där tunnelbanorna rullar vidare …

L.A. Conde-Costas är sociolog. Han
har studerat och undervisat vid uni-
versitetet. För närvarande arbetar
han i växeln.

Det måste finnas ett kontinuerligt
tillskott på kunskap. Finns det ingen
bas att stå på, så finns det heller ingen
kunskap att förädla. Det är ett skäl
till varför vårt samhälle är så beroen-
de av grundforskning.

gunnar von heijne, professor i
teoretisk kemi vid stockholms universitet, i
artikeln ”fri forskning i prinsars fotspår”

i dagens nyheter.

… det gick åt 500 muffins
vid invigningen av Student-
centrum i A-huset den 3
april. Minglande studenter
och anställda lät sig väl
smaka av choklad- och äp-
pelmuffins som hade köpts
in från Coffeehouse by Ge-
orge, det nyöppnade caféet
utanför Studentcentrum.

Ingen vidare början i växeln

En vanlig arbetsdag i växeln innehåller både
trevliga och mindre trevliga samtal. En av tele-
fonisterna L.A. Conde-Costas skrev till SU-Nytt
om en dag i växeln som inte började så bra …
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Det pågår ett omfattande och ambiti-
öst arbete för att minska universite-
tets miljöpåverkan. Tyvärr är det
svårt att mäta några förändringar
på grund av bristen av information
om hur mycket resurser verksamhe-
ten förbrukar. Det lite nedslående re-
sultatet kommer från revisionen av
universitetets första miljöhandlings-
program.

Ett av de viktigaste delarna i universi-
tetets miljöarbete under förra året var
att miljöombuden skulle få utbildning
i miljöledning. Allt som allt har den
endagsutbildning som universitetets
miljöinformatörer ordnat haft delta-
gare från 49 institutioner och enheter.
Tanken har varit att miljöombuden
sedan ska engagera sina arbetskamra-
ter och bygga upp ett fungerande lo-
kalt miljöarbete.

Miljörådet som ansvarar för miljö-
arbetet vid universitetet har dock
upptäckt att brister i informationen
om till exempel elanvändning eller av-
fallsmängder gör det svårt att bryta
ned miljöpåverkan på en finmaskig
nivå – och därmed ge verktyg både för
det lokala och centrala miljöarbetet.

– Under genomgången av förra
årets handlingsprogram märkte vi att
många av målen som satts upp har
varit svåra att mäta. Utan siffror på
till exempel hur mycket energi som
används är det svårt att mäta om för-
brukningen minskar som vi vill, säger

Svårmätt miljöarbete mot nya utmaningar

Cindy de Wit som är ordförande i
Miljörådet.

Med de erfarenheterna i ryggen har
Miljörådet ändrat utformningen av
det miljöhandlingsprogram för 2001
som rektor antog i början av året.
Målen är nu mer inriktade på proces-
ser för att få fram bättre information,
till exempel genom att få till fler loka-
la elmätare och tätare kontakt med
Akademiska hus som sköter driften av
alla fastigheter. Det enda mängdbase-
rade målet är att universitetets pap-
persförbrukning ska minska med fem
procent.

– En nyhet inför året är att miljöar-
betet dessutom ska innefatta hela uni-
versitetets verksamhet – alltså även
den utbildning och forskning som be-
drivs här. För att kunna få med det har
miljöhandlingsprogrammet även vid-
gats till att innefatta det arbete som
sker inom Centrum för naturresurs-
och miljöforskning (CNM), till exem-
pel den nya fakultetsövergripande
kursen Dagens Eco, en 5-poängskurs i
miljökunskap.

Varje punkt i handlingsprogram-
met har lagts med ett specificerat mål,
planerade åtgärder för att uppfylla
det, vem av Miljörådet eller CNM
som är ansvariga samt hur målet ska
följas upp.

Något som Miljörådet kommer att
arbeta med under året är transporter,
bland annat med en kampanj under
våren som påminner om hur mycket

Fler ska ta cykeln till jobbet! Under året
prioriteras transporter i miljöarbetet
och Miljörådet och Akademiska hus
vill genom en gemensam kampanj un-
derlätta för cyklister – bland annat med
två nya cykelstationer vid Arrhenius-
labb och i Kräftriket där det går att
pumpa däcken eller låna enklare verk-
tyg. Ett tips för cyklister är dessutom
den cykelhjälm med universitetets logo-
typ som finns att köpa i SU-Butiken.

alla anställda reser under ett år. Man
ska också visa på möjligheter till min-
dre miljöpåverkande transporter ge-
nom till exempel åtgärder för cyklis-
ter och information om ett nytt cen-
tralt avtal för tågresor med SJ.

– Vissa resor kanske går att undvika
helt och hållet. Nyligen genomfördes
en disputation med en opponent som
satt på distans i Tyskland med hjälp av
universitetets system för videokonfe-
renser, säger Cindy de Wit.

Mer information om miljöarbetet finns
på www.miljo.su.se. Miljörådet har
också gjort en broschyr med praktiska
tips för hur var och en kan minska sin
miljöpåverkan. Alla anställda har fått
broschyren som även kan beställas av
miljöinformatörerna Minna Janusson
och Ola Ahlqvist på tfn 16 39 88. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: ORASIS FOTO
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Den som tror att det inte längre är
någon idé att forska i matematik, att
det är färdigräknat, ändrar nog upp-
fattning efter ett besök i Matematis-
ka institutionens bibliotek.

– Sedan 1950 har det producerats lika
mycket ny kunskap som det gjorts
fram till dess, säger professor Clas
Löfwall, och sveper med handen längs
väggarna i biblioteket.

Böcker av gångna århundradens ma-
tematiker ryms på två vägghyllor när-
mast taket. Samtidigt breder fler än
hundra olika vetenskapliga publika-
tioner ut sig i bokhyllorna nedanför.

– Och det är bara årets tidskrifter.
En viktig anledning till den ökade

satsningen på matematisk forskning
tror Clas Löfwall är naturvetenska-
pernas ökade samhällsbetydelse.

– Politiker ser att mycket av vår väl-
färd bygger på naturvetenskap och de
inser att naturvetenskapliga framsteg
bygger på matematik.

Matematiska institutionen är se-
dan 1993 belägen i Kräftriket. Men
institutionen har en lång historia
dessförinnan. Exempelvis blev mate-

I logikens laboratorium

matikern Gösta Mittag-Leffler 1881
den första professorn vid dåvarande
Stockholms högskola. Och när rysk-
födda Sonja Kovalevsky fick samma
titel tre år senare, blev hon Skandina-
viens och en av världens första
kvinnliga professorer.

Statistik och ekvationer
I dag jobbar lite fler än sjuttio perso-
ner på avdelningarna för matematik
och matematisk statistik. De senare
har en mer tillämpad inriktning och
samarbetar ofta med statistiktunga
discipliner, bland annat med medicin-
forskare på Karolinska Institutet.

Vid sidan om undervisning består en
stor del av matematikerns vardag av
olika slags ekvationer. Många naturli-
ga fenomen som man stöter på inom
fysik och kemi kan formuleras mate-
matiskt.

– Vi kan hjälpa naturvetare att ställa
upp en ekvation som löser ett problem.
Men vi vill också lyfta upp problemet på
en generell nivå, för att se mönster i det
specifika. Då kan det visa sig att ekvatio-
nen kan tillämpas i andra sammanhang.

Stereoförstärkare utnyttjar elektrisk

svängning, ett fenomen som kan ut-
tryckas i en ekvation. Om ekvationen
görs generell kan den också beskriva
broars naturliga svängningsrörelse.

En skönhetsupplevelse
Fortfarande är papper och penna ut-
märkta hjälpmedel för Clas Löfwall
och hans kollegor, men de senaste de-
cennierna har datorn blivit viktigare.

– Vi hittar mycket mer generella möns-
ter i dag, som vi aldrig skulle hittat utan
datorn. Men har man väl hittat mönstret
fungerar papper och penna utmärkt för
att ställa upp kalkyler och göra beräk-
ningar för att se om teorin håller.

Som matematiker gäller det att ha
en fallenhet för logiskt och abstrakt
tänkande. Och inte förvänta sig att se
tillämpningar på sin forskning, i alla
fall inte direkt.

Clas Löfwall har ingen aning om vad
hans forskning inom avancerad alge-
bra ska användas till. Det verkar inte
bekymra honom. För Clas Löfwall är
problemlösningen belöning nog.

– Det är en enorm skönhetsupplevel-
se, en kick, när man upptäcker generel-
la mönster i det man arbetar med. ■

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM / FOTO: ORASIS FOTO

I Veterinär-
högskolans
gamla lokaler
huserar pro-
fessor Clas
Löfwall och
hans kollegor
tillsammans
med otaliga
siffror och
ekvationer.




