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OMSLAGSBILDEN: MIA ÅKERMARK

Willmar Sauter
DEKANUS VID DEN

HUMANISTISKA FAKULTETEN

Vad är en humanist?

”En humanist är en student som ständigt måste
försvara sitt val av ämne” hävdade en student,
som ständigt har behövt göra detta ända se-
dan han började på Kulturvetarlinjen.

I Nationalencyklopedin beskrivs humanism
bland annat på följande sätt: ”Humanism är
ett honnörsbegrepp med vidsträckt och diffus
användning i vardagsspråket och i den allmän-
na debatten”. (Bd 9, s. 150) Slutligen hänvi-
sas med en pil till Humaniora och där hänvi-
sas till Humanistisk Fakultet.

En humanist är alltså någon som läser eller
har läst (eller rent av undervisar) vid en Hu-
manistisk fakultet som är en av de fyra klas-
siska fakulteterna (som dock inte motsvarar
de fyra fakulteterna vi har vid Stockholms uni-
versitet) – den teologiska, den filosofiska, den
juridiska och den medicinska fakulteten.

Hur dessa gamla fakulteter förhöll sig till
varandra har Strindberg beskrivit i en dråplig
scen i Ett drömspel från 1901. Där har Lord-
kanslern kallat på dekanerna från de fyra fa-
kulteterna för att rådgöra med dem om dör-
ren med fyrväpplingen bör öppnas eller inte.

LORDKANSLERN: Det är frågan om dörren
förstås! – Vad menar Dekanus i Teologiska
fakulteten?

TEOLOGEN: Jag menar icke, utan jag tror …
credo …

FILOSOFEN: Jag anser …
MEDICINAREN: Jag vet …
JURISTEN: Jag betvivlar, tills jag har fått be-

vis och vittnen!
LORDKANSLERN: Nu ska de gräla igen! …

Vad tror då först teologen?

TEOLOGEN: Jag tror att denna dörr icke får
öppnas, emedan den döljer farliga sanningar.

FILOSOFEN: Sanningen är aldrig farlig.
MEDICINAREN: Vad är sanning?
JURISTEN: Det som kan bevisas med två vittnen.
TEOLOGEN: Med två falska vittnen kan all-

ting bevisas – för en lagvrängare.
FILOSOFEN: Sanningen är vishet, och vishe-

ten, vetandet är filosofien själv … Filosofin
är vetenskapernas vetenskap, vetandets ve-
tande, och alla andra vetenskaper äro filo-
sofins tjänare.

Den Humanistiska fakulteten vid Stockholms
universitet omfattar 27 institutioner där det
undervisas i inte mindre än 43 ämnen. Hur
skulle man kunna beskriva denna mångfald i
några få meningar? Nyligen utgav fakulteten
en bok där 13 forskare presenterar sina rön. I
sitt förord skriver professor Kerstin Dahlbäck:

”Att förstå det mänskliga” har satts som ti-
tel på den här volymen med uppsatser av fors-
kare från den humanistiska fakulteten vid
Stockholms universitet. Den anger både huma-
nistens uppdrag och förutsättningen för en
humanism, definierad som tron på människans
okränkbara värde och rätt till frihet.

Att söka förstå det mänskliga är drivkraften
bakom och den gemensamma nämnaren för
humanistisk forskning inom vitt skilda – språk-
liga, historiska, filosofiska och estetiska – fält.

Skulle man vilja sammanfatta detta i en vack-
er allitteration så kan man påstå att humanisten
försöker förstå mänsklighetens Myter, Minnen
och Metaforer. Det är i varje fall ett tänkbart
svar på frågan om vad en humanist är. ■

Höstterminen har startat och varje dag fylls cam-
pus av nya och gamla studenter, lärare, forskare
och anställda som åker med buss 40, med tunnel-
banans röda linje mot Mörby centrum, med bil eller
på cykel till universitetet. Höstens första veckor

innebär bland annat inskrivning i Allhuset, regist-
rering vid institutionerna, nya kurslitteraturlistor
och kurskamrater samt för recentiorerna, de nya
studenterna, Recentiorsdagen startskottet som äger
rum varje terminsstart.
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Ombyggnaden av A-huset har börjat
och universitetet ska nu få en ordentlig
entré och ett väl til l taget student-
centrum.

Ombyggnaden som kommer att pågå
under hösten och vintern beräknas
vara klar i mitten av februari. I en-
trén på plan fyra byggs en informa-
tionsdisk på den plats där husvärd-
arna för närvarande har sitt kontor,
och bredvid byggs ett kafé som ska
drivas av Coffeehouse by George.

Studentcentrum
På plan två, tre och fyra i höghusde-
len ska ett studentcentrum byggas.
Det kommer att bli en öppen planlös-
ning med en ny trappa som förbinder
de tre planen. På plan fyra byggs ett
centralt torg där studenter kan mötas,
omgivet av kontor med glasade väg-
gar för arbetsforum och studievägle-
dare. På plan tre kommer, antagnings-
enheten och CSN att finnas, liksom
även kårens Internet- och andrahands-
bokhandel. Plan två kommer att in-
rymma datorförsedda läsplatser och
en samlingssal.

Samling på Campus
Det kommer också att bli ytterligare
omflyttningar. Personalbyrån flyttar
till plan sex och på plan fem kommer
Enheten för internationella frågor och
näringslivskontakter samt Ekonomi-
avdelningen att husera.

De lokaler som blir lediga i B- och
D-husen byggs om under nästa vår och

-huset
blir entré

under sommaren kommer Grafiska in-
stitutet/IHR att flytta från Garnisonen
till Studentbyråns nuvarande lokaler i
D3 och D4. Etnologiska institutionen
lämnar Villa Lusthusporten för Inter-
nationella- och ekonomienheternas
nuvarande lokaler på våning B8.

Kårhus på gång
Nu projekteras det vinnande kårhus-
förslaget. Byggandet kan komma
igång under nästa år om allt går som
det är tänkt.

En enig jury valde förslaget EQ som
ritats av arkitekterna Fredric Scherman
och Martin Clase på arkitektkontoret
Erséus, Frenning & Sjögren i Göteborg.

– Juryn tycker att förslaget tar god
hänsyn till områdets speciella karak-
tär, relationen till nationalstadsparken
och så har det bra arkitektoniska kva-
litéer, säger Linus Brohult, styrelsele-
damot i studentkåren och en av jury-
medlemmarna.

Men är det inte en udda sits för dig
som gammal aktivist att plötsligt vara
byggherre i nationalstadsparken?

– Jag har känt en extra stor förplik-
telse att se till att landskaps-, kultur-
miljö- och naturmiljöfrågor blir till-
godosedda, säger Linus Brohult, och
fortsätter:

– Kåren plöjer ner mycket pengar i
att göra en miljökonsekvensbeskriv-

ning, trots att det inte är ett krav från
stadsbyggnadskontoret. Vi vill inte-
grera den akademiska miljön och
parkmiljön. Inte ha en utbildnings-
fabrik, utan ett sjudande studentliv
med debatter och föreningsliv. Jag tror
att kåren kan spela en viktig roll här.

Det 9 500 kvadratmeter stora kår-
huset får en sockelvåning i sten som
bland annat ska rymma kåradminis-
trationen. Ovanpå det en glasad in-
dragen mellanvåning med informa-
tion, café och restaurang. Över det en
våning i trä – redan döpt till cigarrlå-
dan av kåren – som ska fungera som
klubbvåning. Allra överst byggs en
glasad festvåning.

Arkitekterna har utgått från propor-
tioner som finns i Södra huset när de
ritat förslaget.

– Vår idé med huset är att skapa en
byggnad som smälter in i det befintliga
landskapet och som flörtar med Södra
huset, säger arkitekten Martin Clase.

Detaljplanering har påbörjats och
ska bli klar under våren. Förhopp-
ningsvis kan ett färdigt förslag ställas
ut i januari – februari. Om allt går en-
ligt planerna ska byggandet påbörjas
om ett år och stå klart hösten 2002. ■

TEXT: CALLE ARVIDSON
BILD: ERSÉUS, FRENNING &

SJÖGREN ARKITEKTER AB

EQ blev det vinnande förslaget i arkitekttävlingen om det nya kårhuset som
kommer att ligga nedanför Södra husets hus A mot parkeringen.
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Arbetsgruppens uppdrag är att iden-
tifiera problemet, informera om pågå-
ende åtgärder, föreslå ytterligare åt-
gärder och initiera metoder att genom-
föra dem, bland annat genom förslag
till beslut i universitetsstyrelsen.

– Vi har redan en ganska klar bild
av problemet bland annat genom en
redovisning som Studentbyrån gjort,
menar professor Leif Wastenson som
är arbetsgruppens ordförande. Men det
handlar inte bara om att fylla platser-
na utan också om att så bra studenter
som möjligt söker sig till oss och att vi
kan minska studieavbrotten.

När det gäller en lägesbeskrivning,
det vill säga redovisa vilka åtgärder
som redan vidtagits och som planeras,
berättar Leif Wastenson att det är
mycket som redan görs, framför allt
inom matematisk-naturvetenskapliga
fakulteten. Men det kan naturligtvis
göras mer.

– Det finns en enighet i gruppen om
att rekryteringsproblemet inte bara är
ett informationsproblem, berättar Leif
Wastenson. Det är viktigt att informe-
ra om Stockholms universitets utbild-
ningar men det handlar också om att
självkritiskt se över våra utbildningar
och vara mer lyhörda för vad samhäl-
let och studenterna vill ha, till exem-
pel genom att göra utbildningarna
mer arbetsmarknadsanpassade. Men

ekrytering – ett nytt läge

detta är något som kräver tid, kraft
och pengar.

Andra åtgärder som gruppen disku-
terat är att se över behörighetskraven
så att fler än de som gått till exempel
naturvetenskapligt program kan söka
de naturvetenskapliga utbildningarna,
satsa mer på fortbildning, försöka få
fler utländska studenter hit genom till
exempel masters-utbildningar, använ-
da nya pedagogiska metoder inom IT,
förbättra kursbeskrivningarna i ut-
bildningskatalogen samt förbättra stu-
diemiljön och bostadssituationen för
studenterna där insatser mot besluts-
fattare i kommunerna redan initierats
av universitetsledning och studentkår.

– Att göra fler läsplatser öppna även
under helgerna i Universitetsbibliote-
ket och Studentpalatset skulle höja
studenternas prestationsförmåga, me-
nar Leif Wastenson.

Arbetsgruppen ska arbeta skyndsamt
och vid nästa universitetsstyrelsemöte
den 23 oktober redovisa läget och pre-
sentera förslag till åtgärder men Leif
Wastenson tror att det behövs initie-
rande grupper även efter detta, på fa-
kultets- och institutionsnivå.

– Det är bra att stimulera olika grup-
per att arbeta med nya tankar kring
vårt utbildningsutbud och sätta fokus
på frågan om rekrytering och studie-
resultat, avslutar Leif Wastenson. ■

I gruppen ingår professor Kent Käll-
ström, Juridiska fakulteten; universi-
tetslektor Marie-Louice Isacson, Sam-
hällsvetenskapliga fakulteten; universi-
tetslektor Per Unger, Matematisk-na-
turvetenskapliga fakulteten; studieväg-
ledare Claes Pettersson, Humanistiska
fakulteten; vice kårordförande Katari-
na Janvid samt Fransisco Contreras,
Stockholms universitets studentkår.
Studentbyråns chef Arne Olsson-Lau-
rin och tf informationschef Anette
Norberg-Tägt biträder gruppen som
sakkunniga. Sekreterare är Kerstin Sö-
derström, Enheten för IT och media.
Gruppen har också adjungerat univer-
sitetslektor Margareta Östman från
den språkvetenskapliga sektionen.

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: MIA ÅKERMARK

Sviktande årskullar, god arbetsmarknad och ökad konkurrens om
studenterna. Alla är de orsaker till att Sveriges universitet och
högskolor dras med rekryteringsproblem. Stockholms universitet
har fortfarande långt fler sökande till grundutbildningen än
universitetet kan ta emot men inom vissa utbildningar, främst i
naturvetenskapliga ämnen och moderna språk, har söktrycket
minskat. Därför beslutade universitetsstyrelsen i maj att tillsätta
en arbetsgrupp vars uppgift blir att arbeta fram en övergripan-
de strategi för rekryteringen av nya studenter.
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Den Matematisk-naturvetenskapliga
fakulteten har flera projekt på gång
för att öka intresset för de naturve-
tenskapliga utbildningarna. Ett exem-
pel är den geovetenskapliga sektion-
ens rekryterings- och informationspro-
jekt ”Geoforum 2000 information”.

En annons om att det gick att söka pro-
jektmedel från Naturvetenskapliga
forskningsrådet, NFR, var upptakten
till Geoforum. De två studenterna
Cajsa Martinsson och Camilla Hansen
som då gick en kurs i vetenskapskom-
munikation kom på idén att starta ett
informationsprojekt med gymnasiesko-
lan som målgrupp. Den Naturgeogra-
fiska institutionen gick in med finan-
siering och tillsammans ansökte man
och fick projektmedel från NFR i vå-
ras.

– Det är jätteroligt att projektet blev
av, säger Cajsa Martinsson.

– Vi kommer nu att arbeta kontinu-
erligt med Geoforum, berättar Camil-
la Hansen. Vi hoppas också på att kun-
na samarbeta med andra naturveten-
skapliga institutioner i liknande projekt
i framtiden och även att arbeta tvärve-
tenskapligt.

Syftet med projektet är att skapa nya
kontaktytor mellan forskare, universi-

Geoforum 2000 tetsutbildning och gymnasieskolor där
geovetenskap inte finns representerat
som ett eget ämne utan endast ingår i
vissa utbildningar och då inbakat i
ämnet naturkunskap. Under hösten
kommer forskare och doktorander att
besöka olika gymnasieskolor i Stock-
holm för att presentera geovetenskap
som ämne, vilken forskning som be-
drivs, hur arbetsmarknaden och arbets-
uppgifterna för geovetare ser ut.

För att stimulera gymnasielärares
egna idéer om hur geovetenskap kan
användas i utbildningen anordnar
Geoforum fortbildningsdagar för gym-
nasielärare. Det första av höstens två
fortbildningstillfällen ägde rum i mit-
ten av augusti. Under dag ett besökte
25 lärare Geovetenskapens hus för in-
formation om geovetenskaplig grund-
utbildning och forskning.

Dag två byttes den akademiska mil-
jön ut mot skärgården, närmare be-
stämt Utö. Utrustade med lutningsmä-
tare, kompass, hammare och skydds-
glasögon begav sig lärarna ut på ex-
kursion under ledning av Anders Frid-
feldt som är studierektor på Naturge-
ografiska institutionen. Han berättar
att Stockholms skärgård är ett av få
ställen i världen som strikt geoveten-
skapligt är ”skärgård” och att Utö ofta
besöks av geovetare tack vare den
komplexa naturen som finns där.

– Utö är hela skärgården samlad på
ett ställe – inner-, mellan- och ytterskär-

gård samt stora delar av mellansveriges
geologi, berättar Anders Fridfeldt.

Genom besöket på Utö vill man visa
vad som finns i Stockholms skärgård
och hur man med enkla medel kan för-
klara geovetenskap i närområdet.

– Det är bra att få reda på mer om
geovetenskap på det här sättet, säger
matte- och NO-läraren Sara Wedahl
från Carlssons skola, en av de grund-
skolor som också visat intresse för
Geoforum. Det vore roligt att kunna
jobba ihop med universitetet i framti-
den.

Den 11 november anordnar Geofo-
rum den tvärvetenskapliga temadagen
”De fyra elementen” på Stockholms
Akademiska Forum i Kulturhuset. Te-
madagen består av föreläsningar kring
de fyra elementen och vilket förhållan-
de vi har till dem idag samt en utställ-
ning som framställs i samarbete med
Grafiska institutet. ■

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: MIA ÅKERMARK

Det talas om istid, strandförskjutning och Utös
natur- och kulturhistoria men också om pegmatit-
gångar, glimmerskiffer, järnmalm och gnejs.

Deltagarna fick även hugga i
sten och de flesta hoppades hitta
den för Utö och Madagaskar
unika mineralen Holmqvistit.

På fortbildningens andra dag tar Camilla Hansen
och Cajsa Martinsson med sig gymnasielärarna till
Utö för en naturgeografisk exkursion.
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– År 2000 är företagsekonomins år
på Stockholms universitet, inledde
rektor Gustaf Lindencrona i sitt invig-
ningstal när Företagsekonomiska in-
stitutionen tog sina nya lokaler i Kräft-
riket i besittning den 30 augusti.

Campusområdet som nu sträcker sig
ända från Roslagstull till Ålkistan –
från Institutionen för socialt arbete till
Bergianska trädgården, har Ludvig Pe-
tersons röda tegelbyggnader i Kräftri-
ket som några av de finaste juvelerna i
kronan. Och Gustaf Lindencrona jäm-
förde dem med engelska och amerikan-
ska ”Red Brick Universities”.

– Företagsekonomiska institutionen
har haft den hetaste viljan att flytta
in. Och flyttningen har föregåtts av en
lång demokratisk process för att sä-
kerställa att en majoritet av lärare,
övriga anställda och studenter verkli-
gen önskat denna flyttning, sa Gustaf
Lindencrona vidare i sitt tal.

– Här måste vara en fröjd att flytta
in, sa utbildningsminister Thomas
Östros vid den efterföljande rund-
vandringen i de vackert nyrenovera-
de lokalerna.

Studenter har tagit hästarnas plats
Husen som Företagsekonomiska institu-
tionen flyttat in i byggdes 1912 åt Vete-
rinärhögskolan, som låg här ända till
1976 då den flyttade till Ultuna. Men
området har äldre anor än så, och det
låg en krog på platsen under 1700-talet.

Företagsekonomer i nygamla hus
– Stället var känt, det serverades

stora präktiga brunnsvikskräftor, och
platsen började kallas Kräftriket, be-
rättar Företagsekonomiska institutio-
nens prefekt Sikander Khan som är
nöjd med flytten.

– Det har gått mycket bra, 22 må-
nader från byggstart till inflyttning, nu
återstår mest småproblem, säger Si-
kander Khan.

Flytt möjliggör förändring
Utbildningsminister Östros pekade på
de möjligheter till förändring som en
flytt ger. Företagsekonomiska institu-
tionen verkar ha gripit den chansen,
och strävar mot att rationalisera sina
rutiner. Man har utarbetat ett förenk-
lat registreringssystem, som gjort att
institutionen kunnat dra ner på den
administrativa personalen. Det har
också gjort att det blivit lättare för
studenterna att anmäla sig till tentor
eftersom det nya systemet är Internet-
baserat.

Virtuellt bibliotek
En av institutionens stoltheter är det
nya virtuella biblioteket som byggts
upp i Kräftriket.

– Det är ett av de mest avancerade
virtuella biblioteken i Sverige och kan
konkurrera väl med handelshögsko-
lorna i både Stockholm och Göteborg,
säger Sikander Khan.

En donation på två miljoner kronor
från Skandia har möjliggjort satsning-

TEXT: CALLE ARVIDSSON / FOTO: MIA ÅKERMARK

Föreläsningssalen Wallenbergsalen
fungerade under Veterinärhögskolans
tid som manege.

Utbildningsminister Thomas Östros invigde, Föreningen Ekonomernas ordförande Peter Rose talade och Akademiska
hus VD Christina Rogestam överlämnade traditionsenligt en husmodell till rektor Gustaf Lindencrona som i sin tur gav
den till Företagsekonomiska institutionens prefekt Sikander Khan.
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en på ett eget virtuellt bibliotek, och
det består nu av 36 datorer som ger
forskare och studenter kostnadsfri till-
gång till över 50 databaser. Det vir-
tuella bibliotekets databaser är även
tillgängliga över Internet för personer
som är inskrivna vid eller arbetar på
Företagsekonomiska institutionen.

Gott om datorer
Företagsekonomiska institutionen är
rikt försedd med datorer. Det finns
fem datasalar med sammanlagt 110
datorer för studenter och forskare.
Dessutom finns det 20 datorer för stu-
denterna som går på ekonomlinjens
fördjupningskurser.

Studenterna kommer att få fri till-
gång till snabba datorer. Institutionen
har fått bredband indraget och stu-
denterna kommer att få passerkort
som ger dem tillgång till datasalarna
dygnet runt.

Institutionen kommer också att
starta ett försöksprojekt där man kan
erbjuda studenter att hyra bärbara
datorer. Till en början kan man erbju-
da 15 datorer.

– Vi förhandlar om modemhyra
med Telia. Det kommer att kosta un-
gefär 500 kronor per termin. Men då
får studenterna tillgång till MS Offi-
ce-paketet och Internet, berättar Si-
kander Khan.

Samarbete
Sikander Khan pekar på vikten av att
stärka banden mellan universitetets in-
stitutioner och har inlett ett samarbete
med Matematiska institutionen. Han
är också mycket för allianser med an-
dra universitet och högskolor, bland

annat har Företagsekonomiska institu-
tionen nära samarbete med institutio-
ner vid samtliga svenska universitet.

Ett sätt att ta tillvara möjligheter till
samarbete är också att hjälpa mindre
högskolor att bygga upp sina företags-
ekonomiska institutioner. Högskolorna
på Södertörn och Gotland har redan fått
hjälp, Örebro och Karlstad står på tur.

– Alla har problem att hitta lärare
och professorer, därför är det viktigt
att dela på resurserna och samarbeta
skolor emellan, säger Sikander Khan.

Tung hyra
Lokalhyran är en tung post för Före-
tagsekonomiska institutionen, och blir
på 13 miljoner kronor per år mot de

I Ellen Lundins fönster syns välstruk-
na gardiner och vackra pelargoner.
Hon är en länk till Kräftrikets histo-
ria, dit hon flyttade redan 1948 med
sin man, institutionsteknikern Stig
Lundin, som fötts in i yrket – hans
pappa började på Veterinärhögsko-
lan redan 1916. Så kedjan är lång och
Ellen Lundin vet mycket om ställets
historia.

Det har varit stökigt under om-
byggnaden tycker hon:

– Oj vilket år, det har varit hemskt.
Buller, grävskopor och långtradare –
och damm, damm, damm.

Ellen Lundin är van vid att umgås
med studenter sedan Veterinärhögs-
kolans tid.

10,5 miljoner kronor som lokalerna i
A-huset kostade.

Men ämnets karaktär förpliktigar
och Företagsekonomiska institutionen
försitter inga chanser till kreativt re-
sursutnyttjande. Tio studenter kommer
att göra en marknadsundersökning –
som de får poäng för – om hur man
ska kunna optimera lokalanvändning-
en. Undersökningen gäller i första hand
Kräftriket, men kan utvidgas till att
gälla hela universitetet. Sikander Khan
pekar på att universitetet förfogar över
bra lokaler nära Stockholms centrum.
Lokaler som till stora delar står out-
nyttjade mellan terminerna.

Söker sponsorer
Företagsekonomiska institutionen sö-
ker fortfarande sponsorer. Hittills har
de fått in 24 av de 40 miljoner kro-
nor som de behöver.

– Det är jättejobbigt, det är en
mycket svår marknad och vi konkur-
rerar med Tekniska högskolan och
Karolinska Institutet om sponsorpeng-
arna, säger Sikander Khan som dock
är hoppfull:

– Det är 16 miljoner kronor kvar. Vi
tror att det kommer att bli lättare att få
pengar från näringslivet nu när vi är på
plats i Kräftriket och verkligen kan visa
upp det som förut var imaginärt. ■

– Men inte i en sådan mängd som
nu, avslutar Ellen Lundin.

Hon ser framtiden an med tillför-
sikt, och det ända hon räds är att det
ska bli för mycket disko i smedjan,
som förutom hennes egen bostad ock-
så rymmer studenternas festlokal. ■

Kräftrikets första dam

Prefekt Sikander
Khan, utbild-
ningsminister
Thomas Östros
och rektor Gustaf
Lindencrona i
glatt samspråk
under rundvand-
ringen.
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I dagarna har docent Tommy Möller på Statsvetenskap-
liga institutionen kommit ut med boken Politikens me-
ningslöshet. Och med den kommer projektet Demokrati
i förändring in på sin slutspurt.

Projektet som studerar demokratins förändringsprocess
i Sverige är ett samarbete mellan de statsvetenskapliga
institutionerna i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund
och Umeå. Det har pågått sedan 1992 och avslutas un-
der hösten.

Projektets tonvikt har legat på att studera demokra-
tins former, styrelseskicket och folkets åsikter. Från
Stockholm har förutom Tommy Möller även professor
Maud Eduards medverkat med A New Democratic Or-
der, som handlar om hur kvinnor organiserar sig i poli-
tiken.

– Projektet har slagit väl ut, det har varit en utmaning
att få genomföra projektet parallellt med samhällsföränd-
ringsprocessen. Normalt undersöker och dokumenterar
man ett fenomen först efter det att det har inträffat. Det
här har varit som att skjuta mot ett rörligt mål.

Samhälle i  omdaning
Tommy Möller har studerat lokalpolitikens villkor i en
föränderlig, internationaliserad värld. När projektet
drog igång var Sverige fortfarande ett land som ansökte
till EU. Då fanns det mycket kritik mot välfärdsstaten.
Sedan dess har ekonomin förändrats mycket.

– Ingen pratar om välfärdsstatens kris just nu, säger
Tommy Möller.

Han pekar också på den genomgripande organisa-
tionsförändring som ägt rum inom kommuner och lands-
ting. Politikernas handlingsfrihet har minskat, styrpro-
blemen i samhället har ökat.

– Idag har vi ett annat Sverige i en annan internatio-
nell miljö, menar Tommy Möller.

Folklig misstro
Forskarna vet sedan tidigare att misstron mot politiker
har ökat under perioden. Men Tommy Möller har för-
sökt reda ut vilka olika typer av misstro som finns. Han
har delat in de som misstror politiker i tre huvudkate-
gorier – de skeptiska, de cyniska och de apatiska.

Tommy Möller menar att det finns olika kategorier
av cyniker, dels de som är cyniker från ett uppifrånper-
spektiv. I den här kategorin finns folk som har makt,
och som betraktar politiker som inkompetenta.

En annan grupp utgörs av cyniker med ett underifrån-
perspektiv, en grupp som Tommy Möller tror har växt
under nittiotalet. Det är en grupp som har låg röstnings-

Politikerförakt
– den mogna demokratins naturliga tillstånd?

benägenhet, något som Tommy Möller menar är ett all-
varligt demokratiskt problem.

Cynism finns också hos vissa aktivister. Tommy Möl-
ler menar att dessa personer visserligen är aktiva, insatta
och välinformerade, men att de upplever ett främlingskap
visavi politiker och i den meningen är cyniker.

Skeptikerna är pålästa i politiska frågor och ofta väl-
utbildade. Tommy Möller beskriver denna grupp som
politiskt medveten och nyanserad i sin kritik.

Tommy Möller har även identifierat en grupp som po-
litiskt apatiska. Han menar att dessa personer befinner
sig i ett slags mellanläge mellan förtroende och misstro.
Det rör sig om personer som är genuint ointresserade
av politik på samma sätt som andra kan vara totalt oin-
tresserade av teater eller idrott. De apatiska har inga
uppfattningar om politik, vilket de misstroende faktiskt
har.

Tommy Möller menar att frågan hur man ska se på
passivitet är problematisk:

– Det kanske är ett dramatiskt misstroende att totalt
vända politiken ryggen. Det är en svår demokratiteore-
tisk diskussion.

Ungefär halva den undersökta gruppen uppgav att de i
en eller annan mening misstror politiker, ett förhållande
som ligger i linje med tidigare undersökningar. ■

TEXT: CALLE ARVIDSON
FOTO: MIA ÅKERMARK

Enligt statsvetaren Tommy Möller kan man dela upp de
som misstror politiker i tre kategorier – de skeptiska, de
cyniska och de apatiska.
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”Ett fattigt men fritt folk, Nationell och politisk självbild
i Sverige från sen stormaktstid till slutet av frihetstiden”.
Så heter den avhandling Jonas Nordin från Historiska in-
stitutionen lade fram den 15 september.

Precis som titeln anger tar avhandlingen upp svenskar-
nas syn på nationell identitet från mitten av 1600-talet till
andra hälften av 1700-talet.

Även om man inte kan jämföra dåtidens nationalism med
den moderna nationalismen så finns det ändå paralleller
att dra när man tittar på i vilket syfte den uppkom.

– De många krigen gjorde att den framväxande stats-
makten var tvungen att ena folket. För att få männen att
ansluta till armén och ge sig ut i krig långt hemifrån tryckte
man på svenskens förträfflighet och spred negativ propa-
ganda om arvfienderna Ryssland och Danmark, förklarar
Jonas Nordin. Enligt den proklamerade bilden var svens-
ken arbetsam, laglydig, frihetsälskande och hjältemodig –
stereotyper som existerar än idag.

Även om man kan tala om en ”Vi och Dom”-känsla

Gammal svensk identitet

så skilde den sig något från dagens förhållanden.
– Människor var mindre fördömande mot andra natio-

naliteter än idag. Den vanlige bonden träffade ju sällan
någon utlänning. De som kom hit från andra länder var
importerad arbetskraft som behövdes för landets utveck-
ling, säger Jan Nordin. Dåtidens människor kände inte till
våra vanliga nationella symboler. Flaggan var till exempel
inte folklig. Det är en modern företeelse. Det som främst
enade var språket. Alla som talade svenska hörde ihop.
Trots att halva befolkningen var finsk så utdefinierades
de ur den nationella gemenskapen. Finland betraktades
närmast som en provins trots att landet var inlemmad i
det svenska riket.

I avhandlingen vill Jonas Nordin belysa att nationella
identiteter uppkom tidigare än vad den internationella
forskningen under lång tid hävdat. Tidigare påstod man
att nationalismen uppkom i och med den franska revolu-
tionen. Men Nordin och andra nutida forskare vill följa
föreställningarna så långt tillbaka som till 1500-talet. ■

Xiaodong Zou är strukturkemist och
arbetar med att studera det innersta
hos olika material. För extremt små
partiklar har det hittills varit svårt att
göra det ända ned till atomstorlek.
Ända fram till att Xiaodong Zou mot
alla teorier lyckades.

– För biologiska prover har elek-
tronmikroskopi fungerat, men när
oorganiska material studeras blir tolk-
ningen av bilderna mycket mer osä-
ker på grund av de ingående tyngre
atomerna och ojämnheter i provtjock-
leken. Med hjälp av datorbehandling
och strukturkemisk kunskap kan vi
dock förbättra bilderna och se vad vi
behöver, förklarar hon.

Det stred visserligen mot fysikernas
teorier för vad elektronerna som mik-
roskopet skjuter ut borde kunna berät-
ta om provet, men det bekymrade inte
Xiaodong Zou som under flera år har
utvecklat sin metod. Därmed möjlig-
görs många värdefulla användningsom-
råden genom att mycket små kompli-
cerade material kan studeras i detalj.

– Själv tänker jag arbeta vidare med
ämnen som är besläktade med mine-

Belönad för omöjlig tjuvtitt på atomer

ralet zeolit – små kristaller skräddar-
sydda med en speciell nätverksstruk-
tur. Med olika aktiva ämnen instop-
pade i mikroskopiska hål kan de bli
katalysatorer som styr en mängd oli-
ka kemiska reaktioner. Zeoliter kan
också användas för att fånga upp far-
liga ämnen ur luft eller vatten.

Xiaodong Zou är en av de unga
forskare som precis anställts av Kung-
liga Vetenskapsakademien. Hon var
på väg till en professur vid Oslo uni-
versitet när hon fick tjänsten men
kommer nu att stanna här vid univer-
sitetet med sin forskning. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON

Nya tjänster fångar forskare
För unga duktiga forskare finns
det mycket som lockar utanför
universitetsvärlden. Kungliga Ve-
tenskapsakademien har inrättat
nya tjänster för att få dem att
stanna i Sverige. Varje år skapas
7-8 tjänster med fem års försörj-
ning och årets lyckliga forskare
valdes ut bland 400 sökanden.
Från Stockholms universitet belö-
nades Xiaodong Zou, strukturke-
mi, Kerstin Lidén, arkeologi och
Ariel Goobar, astronomi.

 MADELEINE SALOMON

Mineralet zeolit är ett
av de material som nu

kan studeras i detalj
med hjälp av Xiaodong

Zous metod.
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att bära rätt märke på byxor eller jacka. Att ha rätt
sorts bil eller tvättmaskin blir allt viktigare för hur vi
konsumenter väljer de varor vi köper – samtidigt som
produkterna blir allt mer lika varandra världen över.
Märket i sig ökar som det avgörande köpargumentet.
Men lagstiftningen när det gäller varumärken tar inte
hänsyn till dessa symbolladdade värden. Det juridiska
systemet har alltid utgått ifrån produkter och produkt-
egenskaper snarare än dess reklamvärde.

I sitt avhandlingsarbete ”Från dekoration och kom-
munikation till relationsskapande varumärken – står vi
inför ett varumärkesrättsligt paradigmskifte?” belyser
Lena Gustafsson vid Juridiska institutionen vilka skill-
nader som finns mellan hur varumärken faktiskt fung-

Nya funktioner för moderna varumärken
  – går de att skydda i lagen?

erar idag och det skydd för dessa som finns i lagstift-
ningen.

– Jag har som hypotes att det kan finnas ett behov av
att förstärka kända märkens reklamvärde mot otillbör-
liga utnyttjanden genom ett speciellt goodwill-skydd,
säger Lena Gustafsson.

Och hon menar att det är viktigt att inse att vi är mitt
inne i ett paradigmskifte när det gäller marknadsföring
och varumärken.

– Reklam handlar inte längre i första hand om pro-
duktinformation. Om hur stark en bil är, eller hur mycket
bensin den drar. Inte heller spelar tillverkningslandet så
stor roll. Istället är reklamen full av upplevelser och sym-
boler som passar in i vår egen vardag eller den vardag vi

TOMMY RINGART
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BMW bygger på sin
hemsida mycket på
associationer som ska
förknippa deras bil med
positiva värden. Under
en bild på en öken väx-
er nyckelorden för en
av bilmodellerna fram:
”Harmoni, Den levande
öknen, Radierande vär-
me, Smekfulla linjer,
Det är bara att kör bara
och ta solen med dig.”

Det går till och med att ladda en så
vardaglig tingest som en dammsugare
med en annan sorts symbolik i rekla-
mens värld. Här i Moulinex damm-
sugarannons.

Värdeladdade symboler blir en allt
viktigare del av reklam och mark-
nadsföring. Företagen lägger ner
stora summor för att bygga upp
dessa positiva symbolvärden. Men
frågan är om och hur dessa värden
går att skydda i lagstiftningen.

Associationerna från Orwell till
Saab är inte självklar – men Saabs
reklammakare tror på den. Så här
lyder texten på ett av de transparan-
ta bladen:

”I George Orwells 1984 utlovade
landet Oceania en framtid av
likriktning, konventionalism och
eftergivenhet. Knappast en plats där
du lär hitta någon som kör en Saab.”

Bakom dessa blad bilder på de
maskiner som ska ta dig ut i friheten.
(Foto: Mia Åkermark)

drömmer om men förmodligen aldrig kan uppnå. För att
uppnå detta laddar man sitt varumärke med känslor och
symboler – inte minst de som signalerar prestige och sta-
tus, säger Lena Gustafsson.

En viktig faktor för hur ett varumärke byggs upp är
hur budskapet om dess värde förmedlas. Budskap ska
kommuniceras på ett sådant sätt att konsumenten dras
med.

– Företagen måste skapa långsiktiga konsumentrela-
tioner. Där tar man med sådant som rättviseaspekter och
miljöfrågor för att kommunicera. Idag fungerar inte
marknadsföring som manipulation – den tiden är förbi,
säger Lena Gustafsson.

Hon menar att IT-utvecklingen förstärker den här
kommunikationstrenden i marknadsföring:

– Den nya tekniken innebär att företaget kan föra en
dialog med många konsumenter samtidigt och ändå rikta
kommunikationen på ett personligt plan. Men de måste
då ladda sina symboler med än mer innehåll eftersom sym-
boler kommer att få en mycket stor betydelse. Symboler
blir en av de få användbara, effektiva och personliga kom-
munikationskanaler som möjliggör en direkt kommuni-
kation med kunderna, användarna, tror Lena Gustafsson.

– Varumärken är med andra ord inte något som så att
säga klistras på en vara – det är en integrerad del av va-
ran. Nästan som en sorts personlighet vi väljer att ha en
relation till. Och den juridiska frågan blir om och hur
dessa värden som företagen bygger upp kan skyddas. ■
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Universitetets samverkan med
omvärlden förstärks

Under våren har Teknikbrostiftelsen i
Stockholm, TBSS, för andra året i följd
tecknat ramavtal med Stockholms uni-

verksamhet riktad till institutioner
med flera.

• Juristcentrum (Juridiska institutionen)
Bland annat skapa kontakter mellan
näringsliv och juridikstudenter under
juristutbildningen.

• Aula Magna Risk Management Com-
munity (Företagsekonomiska institu-
tionen)
Skapa ett organiserat internationellt
samarbete inom riskforskning över
Internet i samverkan med näringslivet.

• Bildstudioprojektet – ”Learning lab”
(Humanistiska fakulteten)
Öka den pedagogiska kvaliteten vid
humanistiska fakulteten genom en pe-
dagogisk utveckling där bruk av digi-
taliserat undervisningsmaterial är ett
centralt inslag

• Utredning studentaktiviteter (Rektors
kansli)
Utredning av vilka aktiviteter som idag
pågår inom ramen för samverkans-
uppgiften vid universitetet.

• Näringslivssekreteraren, (Enheten för
internationella frågor och näringslivs-
kontakter)
Utveckla och förankra samverkans-
projekt för vilken extern finansiering
kan erhållas. ■

TEXT: AGNETA STÅLHANDSKE
FOTO: MIA ÅKERMARK

”Pedagogiska priset” som är ett pris på
20 000 kronor och ett diplom instifta-
des 1992 som ett sätt att belöna och
uppmärksamma skickliga pedagoger.

I år fick följande fem pedagoger ta emot
priset:

Karin Helander vid Teatervetenskap-
liga institutionen. ”Genom sitt stora en-
gagemang, sin lyhördhet och sina väl
upplagda och genomförda lektioner är
hon en självklar kandidat”, löd nomi-
neringstexten. Hon lär sig snabbt elev-
ernas namn och tilltalar dem på ett per-
sonligt sätt. Eftersom hon har en bak-
grund inom teatern kan hon integrera
praktikens perspektiv i den teoretiska
utbildningen.

Theddo Rother-Schirren och Johan

Skickliga pedagoger belönade
Schüldt, båda Juridiska institutionen
delar på priset. Vid sidan av sina res-
pektive advokatverksamheter undervi-
sar de i civilrätt 1. I undervisningen
fungerar de som parhästar på ett för-
träffligt sätt. De utnyttjar sina erfaren-
heter inom yrket så att undervisningen
blir både rolig och intressant.

Professor Anders Karlhede hör till
den grupp som gjorde sin tidiga under-
visningskarriär på rent vetenskapliga
meriter. Han är en av de mest framstå-
ende teoretiska fysikerna i landet, men
ser ingen motsättning i att vara en fram-
gångsrik forskare och dessutom vara en
engagerad lärare.

Nathalie Koivula, Psykologiska
institutionen tilldelas priset för sin
lärargärning på PAO-programmet.

Den 26 maj undertecknade rektor Gustaf
Lindencrona och verkställande direktör Björn
Varnestig, TBSS, årets ramavtal mellan SU 
och TBSS. Med på bilden är också universitets-
direktör Leif Lindfors och näringslivssekre-
terare Agneta Stålhandske.

Motiveringen är att hon för många stu-
denter gjort ett svårt ämne lättare. ■

TEXT: MADELEINE SALOMON
FOTO: YNGVE FRANSSON

Anders Karlhede, Nathalie Koivula, Theddo
Rother-Schirren, Karin Helander och Johan
Schüldt.

versitet, Karolinska Institutet, KTH,
Konstfack, Mälardalens högskola, Sö-
dertörns högskola samt Högskolan på
Gotland. Avtalet ska genom finansiellt
stöd till uppbyggnaden av långsiktigt
hållbara strukturer och projekt ge res-
pektive universitet/högskola möjlighet
att utveckla en sammanhållen strategi
för samverkan med näringslivet. Ram-
avtalet mellan Stockholms universitet
och TBSS uppgår för i år till 3,6 miljo-
ner kronor. Projekt som fått stöd inom
ramavtalet år 2000:

• SU Holding AB
Medverka till att nyttiggöra forsk-
ningsresultat, pedagogiskt utvecklings-
arbete och förvaltningskompetens på
en kommersiell marknad.

• Success AB
Förmedling och aktiv marknadsfö-
ring av utbildningar med forskare
och lärare till företag och organisa-
tioner för att tillgodose deras behov
av ny kunskap.

• Esbri/Företagsekonomiska institutionen
Bygga upp en nationellt och interna-
tionellt slagkraftig akademisk entre-
prenörsutbildning.

• Idéagenten AB
Stöd till studenters entreprenörskap.

• Alumniprojektet (Studentbyrån)
Skapa en central service kring alumni-
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Den 21 juni beslutade regeringen i
enlighet med universitetsstyrelsens
förslag att utse sittande rektor, pro-
fessor Gustaf Lindencrona, till rektor
för den kommande treårsperioden
från och med 1 juli 2000. Vid univer-
sitetsstyrelsens sammanträde den 24
maj beslutades även att utse sittande
prorektor, professor Gunnel Engwall,
till prorektor för motsvarande man-
datperiod.

– Vi gläder oss åt det visade förtro-
endet. Det känns bra att vi har stöd
från anställda, studenter och de fack-
liga organisationerna, säger Gustaf
Lindencrona.

– Det är stimulerande att få fortsät-
ta arbeta med universitetets gemensam-
ma frågor, säger Gunnel Engwall.

Ett unikt campus
Under de sex år som Gustaf Linden-
crona och Gunnel Engwall verkat
som rektor och prorektor har univer-
sitetets campus utvidgats med flera
nya byggnader – Sveaplan, Nya KÖL,
Geovetenskapens hus och Aula Mag-
na.

– Campus har blivit en helhet genom
de nya tillskotten, säger Gunnel
Engwall.

– Vi har verkligen ett helt unikt cam-
pus. De nya byggnaderna, nu senast
Företagsekonomiska institutionens lo-
kaler i Kräftriket, hör till det som va-
rit roligast under de här åren, berättar
Gustaf Lindencrona. Genom vår fan-
tastiska Aula Magna har vi fått möj-
lighet att understryka den centrala roll
vi har i Stockholm och att verka för
den sanna stockholmsandan.

Vilka är då de viktigaste frågorna
den närmaste tiden?

– Till exempel att per capita-ersätt-
ning inom humaniora, samhällsveten-
skap och juridik höjs samt att det sker

en lagstiftning så att externa finansiä-
rer betalar för de universitetsgemensam-
ma kostnaderna, så kallade overheads,
frågor som även är viktiga för andra
universitet och högskolor, säger rektor.
Vi kommer också att internt undersö-
ka hur vi ställer oss till livslångt läran-
de, det vill säga hur vi ska ta tillvara på
efterfrågan till våra utbildningar.

– En annan viktig fråga gäller det
övergripande måldokument som vi nu
håller på att ta fram, berättar prorek-
tor. Tillsammans med mer konkreta
handlingsprogram visar det vart uni-
versitetet är på väg och vilka framtids-
planer vi har för universitetets tre hu-
vuduppgifter – utbildning, forskning
och samverkan med det omgivande
samhället.

Rektorskonventet, UNICA med mera
Gustaf Lindencrona, professor i fi-
nansrätt, och Gunnel Engwall, pro-
fessor i romanska språk särskilt fran-
ska, har också flera andra uppdrag.
Gustaf Lindencrona är bland annat
nyvald ordförande i Akademiska rek-
torskonventet som verkar för ett ra-

Tre år till för Gustaf och Gunnel
Ett storstadsuniversitet som är i centrum av det som händer. Så beskriver universitetets omvalde rektor Gustaf
Lindencrona ”sitt” universitet.

– Stockholms universitet är ett relativt ungt universitet och det finns en frihetsanda och en initiativkraft här som
funnits sedan universitetet grundades, fyller universitetets omvalde prorektor Gunnel Engwall i.

tionellt samarbete mellan universitet
och högskolor i Stockholm. Till ex-
empel är studentbostadskrisen en an-
gelägen fråga för konventet. Gustaf
Lindencrona är även ledamot i hög-
skoleverkets styrelse samt ordföran-
de i Sveriges universitets- och högs-
koleförbund där per capita-ersätt-
ningen är den stora frågan just nu. I
november är universitetet värd för
förbundets årliga konferens, i år med
temat vad universitet och högskolor
kan göra för demokratin.

Gunnel Engwall är bland annat ord-
förande i det europeiska universitets-
nätverket UNICA, Network of Uni-
versities from the Capitals of Europa.
Gunnel Engwall är vice ordförande i
Ahlström-Terselius stiftelse som ger
stöd till doktorander och nyblivna
doktorer och är även med i styrelsen
för Gunnar Ekströms stiftelse. Gun-
nel Engwall har flera franska uppdrag
samt förbereder ett internationellt se-
minarium om forskarutbildning inför
nästa års ordförandeskap i EU. ■

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: MIA ÅKERMARK
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I BLICKFÅNGET

SUS-Nytt
Stockholms universitets studentkårs
styrelse som tillträdde den 1 juli be-
står av merparten av partierna i kår-
fullmäktige till följd av en stadgeänd-
ring som innebär att styrelsen fort-
sättningsvis kommer att vara propor-
tionerligt tillsatt. Presidiet består av
ordförande Jens Västberg från Vän-
sterns studentförbund och vice ord-
förande, tillika studieutskottsordfö-
rande, Katarina Janvid från fakul-
tetspartiet Humanisterna. Nytt för i
år på kåren är att det skapats nya
poster för arbetet med social och et-
nisk mångfald samt miljö. Kåren
kommer också att driva ett IT-bok-
handelsprojekt och fortsätta arbetet
med kårhusprojektet. Kårens repre-
sentanter sitter i Nobelhusen och nås
via kårens växel, tel 674 62 00.

Gyllene pekpinne
Maria Wingstedt, universitetslektor på
Centrum för tvåspråkighetsforskning,
har tilldelats ”Den gyllene pekpinnen”,
priset som bästa pedagog för lärarstu-
denter, som årligen delas ut av stude-
randeföreningen vid Lärarnas riksför-
bund. Hon tilldelas priset för ”skick-
lig, humoristisk, begriplig men samti-
digt seriös undervisning”, ”ett genu-
int intresse för studenternas synpunk-
ter på problem och forskningsresul-
tat”, ”förmåga att ge studenterna stän-
digt nya perspektiv på undervisning-
en och förklara vetenskapsområdets
komplexitet”. Maria Wingstedt under-
visar studenter som ska bli lärare i
svenska som andraspråk. I sin under-
visning försöker hon använda sig av
nya examinationsformer och problem-
baserat lärande som till exempel min-
dre forskningsprojekt och loggbok.

erbjuder

Kostnadsfri innovations-
och affärsrådgivning till
forskare och studenter.

■

Tillväxtmiljö med lokaler
och service för nystartade

innovationsföretag.

Under tiden 17 - 21 oktober ger
Teknikhöjden starta-eget rådgivning  på

Tekniska mässan i monter C03:41.

Gratis entrébiljetter kan erhållas från
Teknikhöjden eller från Idéagenten på

Stockholms universitet.

STOCKHOLMS TEKNIKHÖJD AB
Tel 08-790 97 00   Fax 08-15 85 52

www.teknikhojden.se
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Fuentes i Aula Magna
Under sitt Stockholmsbesök den
13 september besökte den mexi-
kanske författaren Carlos Fuen-
tes Aula Magna och gav föreläs-
ningen ”Mexico en una nuez”/
”Mexico in a Nutshell”.

Carlos Fuentes är ett litterärt
världsnamn och en förgrundsfigur
inom samtidens latinamerikanska
prosa. Han har skrivit ett tjugo-
tal romaner översatta till ett fem-
tiotal språk. Han är även en flitig
kulturdebattör, essäist och en ef-
tertraktad föreläsare världen över.
Föreläsningen var ett samarbete
mellan Institutionen för spanska
och portugisiska med Latiname-
rika-institutet och Litteraturveten-
skapliga institutionen, samtliga
vid Stockholms universitet, samt
Mexikos ambassad.

Vatten – en resurs
eller utmaning?
Vatten i alla dess former har all-
tid fascinerat både vuxna som
barn. En mycket stor del av jor-
dens befolkning har inte tillgång
till dagligt vatten som är hälso-
samt och saknar dessutom vatten
för hygien. Vilka ”dolda” pro-
blem gömmer sig i Sveriges och
andra industrialiserade länders
vatten? Min eller nationens rätt
till vatten kan leda till grann-
osämja respektive krig.

Detta är bland annat vad som
diskuteras med hjälp av forskare
från universitetet i höstens öppna
tisdagsföreläsningar på temat vat-
ten som drar igång tisdag den 10
oktober kl 18-19.30 i sal A2, Söd-
ra huset. Lördagsakademien fort-
sätter på vårens tema Idéer om
Moder jord med start den 30 sep-
tember kl 14–16 i Aula Magna.

6 000 psykologer
I juli var Stockholm värdstad för
den tjugosjunde internationella
psykologikongressen med 6 000
deltagare från 89 länder, den
största världskongressen hittills.
Från Sverige deltog 1 700 psyko-
loger och forskare och general-
sekreterare för kongressen var
professor Lars-Göran Nilsson vid
Psykologiska institutionen. Bland
kongressens teman fanns bland
annat två nya som tillkommit på
svenskt initiativ. De handlade om
psykosomatiska företeelser och
samverkan mellan psykologi och
diplomati och uppmärksamma-
des flitigt i massmedia.

Nit och redlighet
På Sveriges nationaldag den 6 juni var det dags
för årets utdelning av utmärkelsen För nit och
redlighet i rikets tjänst i stora salen i Spökslot-
tet. Utmärkelsen delas ut till de som varit an-
ställda i statlig tjänst i minst 30 år och i år var
det 57 universitetsanställda som tog emot ut-
märkelsen ur rektor Gustaf Lindencronas hand.
Mottagarna väljer mellan en medalj, en kristall-
vas från Orrefors eller ett armbandsur.

Upptaktspremiär
För första gången anordnades en upptakt för
universitetets anställda i Aula Magna den 5 sep-
tember. Rektor Gustaf Lindencrona och förvalt-
ningschef Leif Lindfors hälsade välkomna till ett
nytt läsår och gav en kort översikt över de mest
centrala frågorna som universitetets anställda på
olika sätt kommer att bli berörda av och arbeta
med under året. Ulrich Lange berättade om när
Frescati var experimentalfält och Kersti Bergman
från Planeringsenheten avslutade genom att
sjunga Fjäril’n vingad. Val av elektorer till

forskningsråden
En ny organisation för forsk-
ningsfinansiering har inrättats.
Det innebär bland annat att elek-
torer och ersättare ska väljas.
Dessa ska sedan välja ledamöter
till forskningsråden. Stockholms
universitet ansvarar för samord-
ning av val av elektorer med 15
andra högskolor. Valet ska vara
avslutat före den 15 oktober
2000. Föreskrifter för valet finns
på adress www.jurenh.su.se/
foreskrifter.html För frågor kon-
takta Juridiska enheten, jurist
Cecilia Brunnström, e-post
cecilia.brunnstrom@jur.enh.su.se,
tfn 16 25 18.

CECILIA BRUNNSTRÖM,
JURIDISKA ENHETEN

JSTOR hos SUB
Som andra universitet i Sverige har Stockholms
universitet nu tillgång till arkivdatabasen
JSTOR (www.jstor.org/jstor/). Databasen om-
fattar 117 tidskriftstitlar i elektronisk form
inom flera ämnesområden, bland annat ekono-
mi, socialantropologi, matematik, ekologi och
historia. Varje tidskrift finns från dess start och
fram till mitten av 1990-talet. JSTOR är unik
såtillvida att de äldre tidskrifterna från 1800-
talet också är sökbara. Universitetsbiblioteket
kunde genomföra upphandlingen tack vare ett
samarbete med sociologiska och nationaleko-
nomiska institutionerna, Institutet för interna-
tionell ekonomi och Institutet för social forsk-
ning, som alla bidragit ekonomiskt.

Se också bibliotekets hemsida: www.sub.su.se/
MARGARETHA WIKSTRÖM, SUB
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Stockholms universitets ekonomiska
resultat för år 2000 blir ett under-
skott på drygt fyra miljoner kronor.
Det är den prognos som gjorts i del-
årsrapporten för de sex första måna-
derna i år. Resultatet är en förbätt-
ring med 1999 då underskottet var
11,5 miljoner kronor och det är ock-
så ett bättre resultat än väntat.

– Målet är naturligtvis ett nollre-
sultat. Med tanke på vår omslutning
på 2,2 miljarder är ett underskott på
drygt fyra miljoner så nära noll vi
kan komma, menar förvaltningschef
Leif Lindfors.

Universitetet har sedan tidigare år spa-
rade pengar som kan användas till att
betala underskottet och enligt Leif Lind-
fors är det ingen fara än på ett par år.

Bättre ekonomiskt resultat än väntat enligt delårsrapporten

– Om vi fortsätter att ha under-
skott i samma storlek räcker våra
sparade resurser i närmare 40 år, sä-
ger Leif Lindfors. Men det är viktigt
att de sparade pengarna inte äts upp
av underskott hela tiden utan att vi
till sist får ett nollresultat.

Prefekterna som i universitetets de-
centraliserade organisation har det
ekonomiska ansvaret för sina insti-
tutioner har enligt Leif Lindfors stor
del i att underskottet är så pass lågt.

– Prefekterna har verkligen gjort ett
bra jobb, menar Leif Lindfors. Resul-
tatet visar att det är bra att ansvaret
för ekonomin ligger där ansvaret för
verksamheten ligger.

Landets övriga universitet och
högskolor har skiftande resultat.

– Flera av de stora universiteten är
i samma sits som vi men de mindre
högskolorna har inte så mycket spa-
rade resurser att betala sina under-
skott med, säger Leif Lindfors.

När det gäller helårsprestationer-
na är prognosen inte lika positiv.

– Vi kommer inte att nå upp till
takbeloppet i år, berättar Leif Lind-
fors. Vi har sparade prestationer från
tidigare år som vi kan använda oss
av och det innebär att vi inte kom-
mer att behöva betala tillbaka i år.
Men det är inte mycket kvar och in-
stitutionerna gör stora ansträngning-
ar för att åtgärda detta. ■

MARIA SANDQVIST

Förstudien i projektet Genomlysning
av organisation och administration
på Stockholms universitet är klar
och presenterades för universitets-
styrelsen på sammanträdet den 11
september. Universitetsstyrelsen be-
slutade därefter att arbetet med att
se över universitetets organisation

Organisationen under luppen

och administration ska fortsätta i
enlighet med förstudiens förslag.

– Förslagen i förstudien innebär bland
annat att vi ska se över vilka möjlighe-
ter det finns för en administrativ sam-
verkan på institutionsnivå genom andra
sätt än sammanslagning, säger förvalt-
ningschef Leif Lindfors. Det fortsatta
arbetet med förslagen kommer att ske i
bred samverkan mellan olika grupper.

I förstudien föreslås en genomför-
andeplan med tio åtgärdsområden:

1. Effektiva administrativa processer
i syfte att säkerställa en effektiv
arbetsfördelning mellan central
och lokal nivå

2. Effektivare och mer kundanpas-
sad central administration i syfte
bland annat att minska belast-
ningen på institutionerna

3. Samordnad och rationellare insti-
tutionsadministration

4. Samordnat och effektivare IT-
stöd

5. Samordning av inköp i syfte att
etablera en inköpsverksamhet
som fungerar enligt gällande
regler och med kostnadsfördelar

för universitetet
6. Översyn av köp/säljorganisatio-

nen, till exempel förenkla rutine-
rna för internfakturering

7. Utökad uppdragsutbildning
8. Ökad extern forskningsfinansiering
9. Öka attraktivitet och genom-

strömning i grundutbildningen
10. Kompetensutveckling av adminis-

trativa ledare

Bakgrunden till förstudien är att uni-
versitetsstyrelsen i december 1999 be-
slöt att tillsätta en beredningsgrupp
för rationaliseringar och ompriorite-
ringar. Gruppen upphandlade med
konsulten Sinova om att göra en ge-
nomlysning av universitetets adminis-
tration och organisation på alla ni-
våer i syfte att uppnå kostnadsbespa-
ringar och effektiviseringar. Konsul-
ten har under vårterminen besökt ett
antal institutioner och delar av för-
valtningen samt arrangerat work-
shops med deltagare från institutio-
ner och förvaltning. ■

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: MIA ÅKERMARK
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IT •  info nytt på webben

sajttips

Under vinjetten sajttips presen-
terar vi användbara sajter som
rör såväl forskning och utbild-
ning som förvaltningsfrågor.
Hör gärna av er med bra förslag
på favoriter!

Ett fysiskt men också ett digitalt cam-
pus som kan nås 24 timmar om dyg-
net. Fler IT-inslag i kurserna, student-
administrationen sköts via webbase-
rad självbetjäningsprincip och anställ-
da erbjuds hemdatorer. Ett intranät
för anställda underlättar och effekti-
viserar det dagliga arbetet och alla
blanketter är ersatta med elektronis-
ka formulär. Den virtuella och fysis-
ka ”learning center” erbjuder studen-
ter, lärare, forskare och anställda ett
samlat utbud av tjänster och möjlig-
heter.

Så kan det se ut vid Stockholms uni-
versitet om två år enligt den IT-vision
som en arbetsgrupp tagit fram på upp-
drag av IT-rådet och som presentera-
des vid universitetsstyrelsens samman-
träde den 11 september.

– Stockholms universitet är ett stor-

IT-vision@su.se

stadsuniversitet och bör ligga i täten
för IT-utveckling bland Sveriges uni-
versitet och högskolor, säger Gunnar
Sahlin, chef för Universitetsbiblioteket
och ordförande i IT-rådet.

I rapporten föreslås bland annat att
universitetet ska satsa på att öka ser-
vicen och utnyttjandet av IT-resurser
genom att skapa ett ”learning center”,
bygga ut student- och lärarinforma-
tionen, utveckla den interna kommu-
nikationen och administrationen ge-
nom att bland annat bygga ut det re-
dan befintliga intranätet Insidan och
genomföra IT-pedagogiska projekt.
En förutsättning för visionen är en ut-
byggnad av IT-infrastrukturen där
ombyggnad och förstärkning av data-
nätet är en viktig åtgärd.

– Ett exempel som föreslås är att
skapa en studentportal där studenter-

na ska kunna hitta all den informa-
tion de behöver från tidiga fundering-
ar på att studera här till att de tagit
sin examen och till och med efter ex-
amen som alumner, säger Gunnar
Sahlin.

– Nu väntar vi på att universitetssty-
relsen tar med IT-visionen i arbetet
med nästa års budget så att vi sedan
kan starta arbetet med att förverkliga
idéerna, säger Gunnar Sahlin. ■

Arbetsgruppen har bestått av Kjell
Gullberg, IT-koordinator; Gunnar
Backteman, Enheten för IT och me-
dia; Gunilla Lilie Bauer, IT-chef Uni-
versitetsbiblioteket och Magnus Ta-
gesson, IT-pedagogisk konsult. Rap-
porten kan hämtas hem som pdf-fil på
www.it.su.se/ITvision

Hjälp till att renovera Insidan
Insidan (www.insidan.su.se) ändrade
utseende i och med försommarens pre-
miär för Stockholms universitets nya
hemsida. Nu planeras många nya
funktioner för anställda vid universi-
tetet – genvägar till olika administra-
tiva tjänster, en digital version av vår
grafiska manual och bättre nyhetshan-
tering för att ta några exempel. Infor-
mationsenheten, som ansvarar för In-
sidan, vill involvera användarna i det
pågående arbetet.

De som är intresserade av att bidra
i arbetet med renovering av Insidan är
varmt välkomna att anmäla sitt intres-
se till per.wising@info.su.se.

För mer information, kontakta
Informationsenheten, Per Wising, tfn
674 70 26.

www.jurenh.su.se/regelbok
Stockholms universitets regelbok har nu
kommit ut i ny upplaga. Regelboken
finns på nätet och kan även beställas i
tryckt version från Juridiska enheten.
Kontakta jurist Cecilia Brunnström, e-
post cecilia.brunnstrom@jur.enh.su.se,
tel 16 2518.

www.doktorandhandboken.nu
Stockholms universitet har sedan tidi-
gare tagit fram egna doktorandhand-
böcker. Se vidare www.insidan.su.se/
fordoktorander.php3

Högskoleverkets webbstation
Doktorandhandboken.nu riktar sig till
blivande doktorander, men även till
personer som redan har påbörjat sina
forskarstudier. Handboken publiceras
enbart på webben för att den ska kun-

na uppdateras kontinuerligt, både vad
gäller regelverk och andra uppgifter
men också för att alla länkar ska kun-
na hållas aktuella.

www.forskning.com/
Teknik & Forskning lanserade en ny
webbstation under sommaren. Här
publiceras de senaste nyheterna från
forskningsfronten. Ett forum bjuder in
till diskussion om artiklarna.

MARIA SANDQVIST
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”

”

VISSTE DU ATT ...

… det vid universitetets årliga installations- och promotionshögtidlighet
delas ut doktorshattar, lagerkransar, diplom och ringar.

Doktorshatt delas ut till hedersdoktorer och nya doktorer vid den juri-
diska fakulteten och är symbolen för den akademiska friheten och mak-
ten. Lagerkrans delas ut till hedersdoktorer och nya doktorer vid de
humanistiska, samhällsvetenskapliga och matematisk-naturvetenskapliga
fakulteterna, och är också en symbol för den akademiska friheten. Diplo-
met –  det skrivna beviset på värdigheten – ges till alla. Ringen symboli-
serar troheten mot vetenskapen och ges endast till hedersdoktorer.

Årets högtidlighet ägde rum den 29 september och uppmärksammas i
nästa nummer av SU-Nytt.

Att säga att det finns mycket felaktig
information på Internet är ett under-
statement. Internet är en djungel så-
tillvida att det finns allt möjligt där,
både närande och giftigt, samtidigt
som det inte finns några tydliga vä-
gar att hitta rätt.

torsten thurén, doktor i journalistik,
i en intervju i gaudeamus 5/2000.

det inte gör det, säger Minna Janusson.
– Istället för att tänka på de tusen-

tals personer som vi ska arbeta mot ser
vi istället alla de intresserade miljöom-
bud vi ska jobba tillsammans med, sä-
ger Mårten Wallberg. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: MIA ÅKERMARK

Mårten Wallberg och Minna Janus-
son nås på tfn 16 39 89/88 och
marten.wallberg@tb.su.se och
minna.janusson@tb.su.se.

Miljöinformatör-
erna Minna
Janusson och
Mårten Wallberg
ska tillsammans
med universitetets
miljösamordnare
Karl-Axel Boström
hjälpa institutioner-
na med sitt miljö-
arbete.

Nya tag får fart på miljöarbetet

Universitetets miljöhandlingsprogram
blev klart i våras och de första målen
är satta redan under år 2000, bland
annat ska el- och vattenförbrukningen
minska. Full fart redan från början allt-
så och därför har två miljöinformatö-
rer anställs på halvtid vid Enheten för
miljö, service och logistik. Mårten
Wallberg och Minna Janusson har sto-
ra ambitioner med vad de vill göra.

– Målet är att få alla med oss i arbe-
tet genom att ge insikt om att miljöar-
betet är viktigt och inte behöver vara
svårt, säger Mårten Wallberg, biolog
som även leder vandringar i Frescati.

Minna Janusson har läst geografi och
tror att deras arbete inte bara blir posi-
tivt genom att minska miljöpåverkan.

– Universitetet borde kunna utnytt-
ja att det ligger i Nationalstadsparken
bättre. Med en starkare miljöprofil
skulle vi till exempel kunna konkurre-
ra om studenter på ytterligare ett sätt.

Under sina första veckor har de bör-
jat ta kontakt med alla miljöombud
eller prefekter på institutionerna. Nästa
steg är en kortkurs i miljöledning i bör-
jan av oktober för att hjälpa till med
att få igång det lokala miljöarbetet.
Kursen ska bland annat visa på goda

exempel från Naturgeografiska institu-
tionen och för att demonstrera hur av-
fallshanteringen fungerar avslutas kur-
sen med en vandring i universitetets
omfattande kulvertsystem.

Uppgiften att försöka påverka en
så pass stor arbetsplats som univer-
sitetet skulle lätt kunna kännas omöj-
lig, men verkar inte vara något som
skrämmer de båda.

– Våra tidigare erfarenheter från stu-
dent- och miljöarbete kommer att vara
till stor hjälp. Det gör att vi rätt väl
vet hur universitetet fungerar – och när



SU-NYTT 5/2000 19

Universitetets personallag, Kristina
Abiala knep en mycket hedrande fjär-
deplats vid den Akademiska rodden
som avhölls den 2 september på
Brunnsviken. Tävlingen arrangerades
för fjärde året i rad och förutsättning-
arna vid årets upplaga var idealiska –
stilla vatten, en värmande sol och un-
derhållning från delar av Promenad-
orkestern.

Kristina Abialas lag tog sig till final

Akademiska rodden:

Startkrångel hinder för medaljmöjlighet

– Vi kommer att snitta på 20 minuter och ange tonen
för en nya era inom fakulteten. Vi kallar den för ”fitness
future”. Så självsäkert uttryckte sig Ola Wiklund, docent
vid Juridiska fakulteten före start i Bellmanstafetten.

Tävlingen ägde rum i perfekt löparväder med lagom myck-
et sol i Stora Skuggan lördagen den 2 september. Samman-
lagt ställde 1 200 lag upp för att springa de fem gånger
fem kilometrarna runt Stora Skuggan. De fyra lag som
Bengt Johansson organiserat från centralt håll från uni-
versitetet representerade chefer, förvaltning, lokalvård och
Juridicum – eller Juridicum equipe A, som det sistnämnda
laget föredrog att kalla sig. I startfältet fanns också tre lag
från fakulteter och institutioner på universitetet som själ-
va anmält sig.

Olle Wiklund, som representerade Juridicum equipe A,
kom själv in på tiden 20 minuter och 30 sekunder efter
andra sträckan. Det vill säga något över den genomsnitts-
tid han själv satt upp för laget, men han var ändå nöjd.

– Jag blev mest omsprungen av elitlagen, men i övrigt
kändes det mycket bra, kunde han  konstatera efter att ha
lämnat över stafettpinnen i en felfri växling.

Något större problem hade chefslaget i sin växling. Leif
Lindfors sågs springa i märkliga cirklar kring i växlings-
fållan med stafettpinnen innan han till slut hittade sin blå-
klädda lagkamrat.

Resultatlistan visade att juristernas lag klarade sig myck-
et bra i den hårda konkurrensen. Visserligen hamnade ge-
nomsnittstiden strax över 20 minuter, på 21,5 minuter,
men laget kom in på en mycket aktningsvärd  26:e plats
bland de 740 mixade lagen och blev därmed klart bästa
lag från universitetet. ■

TEXT: TOMMY RINGART
 FOTO: MIA ÅKERMARK

via en klar seger i försöksheatet och
en andra plats i semifinalen. Men fi-
nalheatet började olyckligt för laget.

–  Vi hamnade lite fel före start.
Kanoten låg för nära en markerings-
pinne och vi tvingades hålla inne ett
par årtag i början av loppet. Vi kom
efter men tog oss ordentligt mot slu-
tet och var inte långt från både andra-
och tredjeplats när vi passerade mål-
bojarna, säger lagledaren och socio-

Jurister med i toppstriden

logilektorn Kristina Abiala med ett
stänk av besvikelse efter målgången.

Segrade i personalklassen gjorde ett
lag från Idrottshögskolan. Studenttäv-
lingen slutade också med ett vinnan-
de lag från Idrottshögskolan. Ett av
de fyra lagen från universitetet nådde
fjärdeplatsen i studenttävlingen. ■

TEXT: TOMMY RINGART
FOTO: MIA ÅKERMARK

Samree Larsson
och Niram
Kobhua
från lokalvård-
ens damlag tar
igen sig i gräset
efter ett väl ge-
nomfört lopp.
(foto: Bengt
Johansson)

Universitets
starkaste lag
Juridicum
equipe A bestod
av Ola Wik-
lund, Christer
Silfverberg,
Nadia Lousseief,
Jakob Broman
och Simon
Smart.

12 000 fötter
sprang
Bellman-
stafetten på
Frescati.
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Den strålande forskningens institution
– Vi måste bli mycket
bättre på att föra ut
vår forskning. Det sä-
ger Mats Harms-
Ringdahl, gästpro-
fessor i strålningsbi-

ologi på Institutionen
för genomforskning och me-

nar att samhället lider av en strål-
ningsfobi som inte står i proportion
till de andra risker vi dagligen utsät-
ter oss för.

– Samhället satsar avsevärt mycket
mer pengar för att förhindra ett extrad-
ödsfall i strålningsinducerad cancer jäm-
fört med vad som generellt läggs ner på
att förhindra dödliga olyckor i samhäl-
let, exempelvis i trafiken, säger Mats
Harms-Ringdahl.

Jag träffar honom längst ner i E-huset
i Arrheniuslaboratorierna. Det känns
som att kliva rätt in i ett bankvalv med
tunga järndörrar. Överallt syns varnings-
skyltar som vittnar om strålningsrisken.

Mats Harms-Ringdahl säger att järn-
dörrarna hör till skyddsrummen och att
varningsskyltarnas uppgift i första hand
är att informera brandsoldater eller an-
dra som kan behöva komma in i loka-
lerna om att där finns strålkällor.
Gränsvärdena vid arbete med dessa

strålkällor är så hårt satta att persona-
len inte utsätts för högre doser än vad
allmänheten gör.

På strålningsbiologen arbetar man i
första hand med grundforskning röran-
de mekanismer för uppkomst av olika
former av strålskador som celldöd, mu-
tationer och cancer. Inom ramen för
ämnet ansvarar man även för grund-
utbildningen med en 10-poängs på-
byggnadskurs samt forskarutbildning-
en i strålningsbiologi som för närva-
rande omfattar sju forskarstuderande.
På institutionen arbetar 25 personer
varav hälften inom strålningsbiologi.

Stockholms universitet är det enda
universitet i landet som undervisar i
strålningsbiologi både på grundutbild-
nings- och forskarutbildningsnivå. I öv-
rigt finns kurser vid medicinska fakul-
teter men med inriktning mot medicin-
ska applikationer. Dessa är också en
väsentlig del i strålbiologens projekt.
Inom immunterapi har detta lett till ett
omfattande samarbete med forskare vid
Karolinska Institutet.

– Men de primära frågeställningarna
inom forskargruppen rör strålskydds-
frågor med fokus på riskbedömning av
låga doser. Vår uppgift är att analysera
de strålningsrisker som kan uppkomma

för allmänheten vid exempelvis radio-
aktivt nedfall som efter Tjernobylkata-
strofen, säger Mats Harms-Ringdahl.
Det råder dock stor enighet om att de
strålskyddsnormer som samhället an-
vänder idag ger god säkerhet i det låga
dosområdet.

Det är med dokumenterade kunska-
per i botten Mats Harms-Ringdahl an-
ser att samhället lider av strålningsfobi.

– Att till exempel byta ut energin från
svenska kärnkraftverk mot importerad
energi från fossila bränslen är irratio-
nellt och inkonsekvent. Det innebär
också större risker för befolkningen här
och i våra grannländer vad det gäller
nya cancerfall och andra sjukdomar.
Det har flera utredningar visat. Tyvärr
får det ingen genomslagskraft i de poli-
tiska leden.

Mats Harms-Ringdahl säger att fors-
karna bör vara självkritiska till varför
det blivit så.

– Vi har helt enkelt varit alldeles för
dåliga på att delta i debatten. Forskare
från olika universitet och inom olika
områden som miljökemi, toxikologi,
meteorologi, cellulär- och genetisk
forskning borde samverka bättre och gå
ut tillsammans för att informera och
skapa opinion. ■

TEXT: MADELEINE SALOMON
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På strålningsbiologen där Mats Harms-Ringdahl är gästprofessor forskas det bland annat om olika former av strålskador.


