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Peter Seipel
DEKANUS

JUR ID I SKA FAKULTETEN

Om några få år firar den juridiska fakulteten 
vid vårt universitet sin hundraårsdag. En blygsam 
ålder, menar säkert kollegerna vid Lunda- och 
Uppsalafakulteterna. Hög ålder är heller inte vad 
Stockholmsfakulteten håller för viktigast. Snarare 
är det att agera i nuet och, inte minst, att lägga ut 
kursen för framtiden.

Arbetet med att forma fakultetens framtid på-
verkas av många faktorer. En av dem är den osäker-
het som hänger samman med politiska beslut på 
regeringsnivå, ekonomiska omläggningar inom 
universitetet, arbetsmarknadens fl uktuationer 
och så vidare. Fakultetens strategigrupp har kon-
staterat att det ofta handlar om att parera snarare 
än planera, att hålla hög handlingsberedskap 
således.

Planeringen går bland annat ut på att erbjuda 
utbildningsplatser i lagom omfattning. Paradoxalt 
nog har detta inneburit successiva nedskärningar 
av antalet platser i grundutbildningen. Anled-
ningen fi nner man i de ekonomiska mekanismer 
som bestämmer grundvillkoren för verksamheten: 
(a) det lönar sig inte att ”överprestera”, (b) ett 
minskat studentintag ger utrymme för kvalitets-
förbättringar hos utbildningen som annars är svåra 

att genomföra, inte minst på grund av höga och 
växande löne- och hyreskostnader.

En faktor med särskild tyngd är den så kallade 
Bolognaprocessen, alltså arbetet med att interna-
tionellt anpassa examensbeskrivningar, betygs-
skala med mera. 

Juridik är en yrkesexamen och låter sig inte 
enkelt mixtras med. Enligt de förslag som nu 
remissbehandlas kommer juridiken att också fort-
sättningsvis vara en yrkesexamen. Den behöver 
därför inte pressas in det ”3–2–3-schema” för 
grundnivå, magisternivå och doktorsnivå som 
ofta – och delvis missvisande – brukar presenteras 
som Bolognaprocessens strikta formel. Men en 
viss anpassning behövs. Framför allt gäller det 
magister- och doktorsnivåerna. Det fi nns till ex-
empel förslag om åtgärder för att få ned volymen 
på de rättsvetenskapliga avhandlingarna och en 
diskussion pågår om nivån hos olika avsnitt av 
grundutbildningen. Detta sker i samverkan mellan 
de fem ”stora” juristutbildningarna i Göteborg, 
Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Förhopp-
ningsvis går det att nå en samsyn och utforma 
gemensamma lösningar. ■

Kurs mot framtiden

Aprildag vid Brunnsviken och dags att sjösätta båten. För tre år sedan förbjöds 
båtbottenfärger som innehåller koppar och vissa andra gifter för användning 
på fritidsbåtar i Östersjön och insjöarna. Orsaken var att forskare visat att be-
kämpningsmedel i färgerna allvarligt påverkar växt- och djurliv. Vad man då 
inte kände till var att även de ”giftfria” färgerna har oönskade effekter på 
växt- och djurarter.
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Hur kan en lärare dokumentera sin peda-
gogiska skicklighet? Hur kan den mätas 
sakligt? Frågorna behandlades vid ett semi-
narium om pedagogiska meritportföljer.

Enligt Högskoleförordningen ska peda-
gogisk skicklighet i regel väga lika tungt 
som vetenskaplig vid tillsättning av lärar-
anställningar. Verkligheten är en annan. 
I alla fall enligt de tjugotalet deltagare 
som i mars samlades vid Stockholms uni-
versitet till ett nationellt tvådagarssemi-
narium om pedagogiska meritportföljer. 
Vetenskapliga meriter väger tyngre än 
pedagogiska − de anses dessutom vara 
lättare att redovisa och mäta. Seminariet, 
som gick under namnet Vinterinstitutet 
2004, hade tillkommit på initiativ av 
Rådet för högre utbildning och var ett 
samarrangemang med Stockholms uni-
versitet. 

Med pedagogisk meritportfölj avses 
normalt de meriter som en lärare sam-
manställt för att visa sina pedagogiska 
färdigheter. Det kan till exempel vara upp-
gifter om kurser hon undervisat inom, 
antal studenter hon handlett och delta-
gande i pedagogiskt utvecklingsarbete. 
Oftast är det en kvantitativ samman-
ställning.

Kvalitativa aspekter som pedagogisk 
grundfi losofi  samt studenternas möjlig-
heter att tillgodogöra sig undervisningen 
saknas ofta. Det är kanske inte så kon-
stigt. Att göra en lista över de kurser man 
hållit som lärare är lättare än att refl ek-
tera över undervisningen och formulera 
sin pedagogiska fi losofi . Dessutom är det 
lättare att objektivt bedöma vad en männi-
ska gjort än vad hon säger sig vilja göra.

Pilotprojekt
Birgitta Giertz, Uppsala universitet, redo-
gjorde för begreppet pedagogisk skicklig-
het och för olika kriterier och indikatorer 
på en lärares pedagogiska skicklighet. Per 
Runesson vid Lunds Tekniska högskola 
visade hur han tillfogat ett kvalitetsper-
spektiv i beskrivningen av sin pedago-

giska verksamhet. Förutom meritförteck-
ning innehåller hans portfölj även en redo-
görelse för pedagogisk grundsyn och hur 
den omsätts i verkligheten.

Deltagarna vid Vinterinstitutet arbe-
tade med sina egna meritportföljer som 
granskades och kommenterades av övriga. 
Efter att ha fått ”fi nslipa” på portföljerna i 
några veckor skickades de in för utlåtande 
av erfarna sakkunniga. Varje portfölj be-
döms av två experter och svar väntas 
efter sommaren. Det rör sig inte om ett 
regelrätt sakkunnigutlåtande då delta-
garna inte söker en ledig anställning. 
Däremot får de veta om det utifrån deras 
portfölj är möjligt att bedöma pedago-
gisk skicklighet. 

Utvärderingen av meritportföljerna är 
ett pilotprojekt. Förutom de besked del-
tagarna får om sina meritportföljer blir 
det möjligt att analysera hur sakkunnig-
utlåtanden över meritportföljer faktiskt 
går till och om det går att använda sig av 
objektiva kriterier vid granskningen.

Mer kritisk syn
Fredrik Oldsjö, forskarassistent i latin, 
ansvarade tillsammans med Anne Bos-
chini, forskare vid Nationalekonomiska 
institutionen, för Vinterinstitutet. Han är 
nöjd med seminariet och säger sig ha fått 
en djupare och mer kritisk syn på merit-
portföljer.

− Hur ska jag redovisa min pedago-
giska skicklighet så att den blir bedöm-
bar? Hur ska jag sakligt beskriva min 
undervisning och dess resultat för någon 
som inte varit med och sett mig under-
visa?

Stockholms universitet reviderade förra 
året anställningsordningen för lärare 
(AOSU). Nu är genomgången högskole-
pedagogisk utbildning nytt behörighets-
krav vid anställning av lektorer och 
adjunkter. Även sökande till anställning 
som professor ska ha genomgått adekvat 
pedagogisk utbildning om det inte fi nns 
särskilda skäl. Det dokument som fung-
erar som komplement till anställnings-

ordningen (Meritering för anställning 
som lärare) med anvisningar om redo-
visning av pedagogiska meriter håller på 
att uppdateras. Det sker inom en arbets-
grupp med representanter från Personal-
byrån, Universitetspedagogiskt centrum 
(UPC) och fakultetskanslierna. ■

Vinterinstitutet är en uppföljning av 
de årliga Sommarinstitut som Rådet 
för högre utbildning arrangerar, där 
20 unga lärare och forskare ges en 
veckas intensiv pedagogisk utbildning. 
Se http://hgur.hsv.se/activities för mer 
information. 

Anne Boschini och Fredrik Oldsjö har funderat 
mycket kring pedagogisk skicklighet. I mars anordnade 
de Vinterinstitutet om pedagogiska meritportföljer.
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teknik + ekonomi + design
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Ekonomer, tekniker och designers har 
mycket att lära av varandra. Ett samar-
betsprojekt har fört några Stockholms-
studenter vidare ut i världen.

Under våren deltog Marknadsakademien 
vid Företagsekonomiska institutionen för 
tionde gången i TED-projektet tillsam-
mans med Kungliga Tekniska Högskolan 
och Konstfack. Varje år får runt 60 stu-
denter från de tre lärosätena under två 
månaders tid öva sig i produktutveckling. 
TED står för Teknologi, Ekonomi och 
Design och här får blivande ingenjörer, 
marknadsförare och industridesigners 
träning för kommande professionella kar-
riärer. De delas in i sex till sju projektgrup-
per med tre till fyra marknadsförare och 
teknologer samt två industridesigners i 
varje grupp. Studenterna handleds sedan 
av två lärare från Marknadsakademien, 
tre från KTH och en från Konstfack.

Enligt Hans Rynnel, studierektor vid 
Företagsekonomiska institutionen, hand-
lar projektet främst om att lära sig att 
samarbeta och att upptäcka sin disciplins 
möjligheter och begränsningar. Det kan 
vara att hantera förutfattade meningar 
om andra yrkesgrupper, att utveckla inte-
gritet i yrkesrollen och att lära sig att ta 
ansvar för projekt. Tyngdpunkten ligger 
på samarbete, inte på att få fram ett för-
slag till produkt.

På hösten sätter sig lärarna ned för att 
diskutera temat för nästa års TED-pro-
jekt. Det är även lärarna som ansvarar 
för gruppindelningen. Sedan är det stu-
denterna som driver projektet.

Årets tema var Svensk Design 2005. 
Lisbeth Svengren Holm, universitetslektor 
vid Företagsekonomiska institutionen, 
medger att ämnet var litet besvärligt då det 
var väldigt brett. Men efter en inledande 
brainstorming kunde studenterna enas 
om några grundläggande värderingar 
om svensk design, till exempel funktio-
nalitet och omtanke.

Valet av ett brett ämne satte samtidigt 
fokus på behovet av att förankra idéer 
inom hela gruppen. Studenterna har 
tvingats att brottas med olika angrepps-
sätt och förhoppningsvis lärt sig teknik 
som kan tillämpas även för problemlös-
ning på andra områden.

Resa till Sydkorea
I år redovisades sex projekt. Bland dessa 
fanns idéer om hur man kan utforma ut-
rustning för att mäta skadligt buller 
samt en indikator på stressnivå. Tidigare 
teman har bland annat varit ”Problem 
i offentlig miljö” och ”Design Against 
Crime”. Variationen bland projekten är 
stor. Alltifrån ett sällskapsspel som ska 
främja samarbete i världen till förslag på 
nya skidliftar och minikassaskåp.

De fl esta idéer leder inte vidare till kon-
kreta produkter då studentgrupperna 
splittras efter projektperioden. Med det 
fi nns undantag.

Emelie Gustafsson och Mikael Swedén 
vid Marknadsakademien deltog i TED-

projektet förra året och har därefter fort-
satt att samarbeta med några studenter 
från Konstfack. Deras projektgrupp är 
Europas representant i något som kallas 
Samsung Global Design Membership där 
de jobbar under temat ”Self Expression 
in Mobile Communication”. I slutet av 
april var de till London för att presentera 
hur långt projektet framskridit samt den 
marknadsundersökning som ligger till 
grund för arbetet (och som är integre-
rad med deras magisteruppsats). I början 
av sommaren ska projektgruppen ha 
tagit fram ett designkoncept som de 
sedan ska redovisa för Samsung i Syd-
korea i augusti. 

Vad projektet konkret kan resultera i är 
det ännu för tidigt att säga, enligt Emelie 
Gustafsson. 

− Här handlar det om att utveckla pro-
dukter som kan framställas tekniskt inom 
fem år. Det kan innebära helt nya typer 
av produkter som vi idag inte känner 
till. ■

TEXT: PER LARSSON  •  BILD: ORASIS/MÅ

Projektet tar Emelie Gustafsson och Mikael Swedén till Sydkorea.
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Ämnesbetyg istället för kursbetyg, införande av gymnasieexa-
men och historia som nytt kärnämne. Det är tre av de elva steg 
som föreslås för att utveckla gymnasieskolans kvalitet.

I vår lägger regeringen, miljöpartiet och vänsterpartiet en pro-
position för att utveckla gymnasieskolan. ”Framtidens gymna-
sieskola måste (…) svara upp mot de krav som (…) samhället 
ställer på såväl breda kunskaper som hög specialisering. (…) 
måste motverka negativ stress, fragmentisering och taktikval”, 
säger partierna i ett pressmeddelande. 

Ett ämnesbetyg med en helhetsbedömning istället för dagens 
kursbetyg, en gymnasieexamen och ett gymnasiearbete som 

anknyter till elevens studieväg istället för dagens projekt-
arbete, är några av förslagen. Historia blir nytt kärnämne, en 
lärlingsutbildning föreslås och elever på gymnasieskolans indi-
viduella program får rätt till heltidsutbildning.

– Flera av förslagen är vettiga men jag har svårt att se att de på-
verkar övergången till högskolan. De största förändringarna 
gäller yrkesutbildningarna, säger Johnny Wijk, ordförande i 
universitets referensgrupp för lärarutbildningsfrågor.

Förändringarna bör göras inför höstterminen 2007. ■

Förslagen fi nns på Utbildningsdepartementets hemsida, 
http://utbildning.regeringen.se

Den framtida gymnasieskolan TEXT: MARIA SANDQVIST

Självvärdering en kreativ process
Högskoleverket (HSV) fortsätter sina utvärderingar av utbild-
ningar vid landets lärosäten. Under våren har fl era rapporter 
kommit där utbildningar vid Stockholms universitet fått beröm 
för att hålla bra kvalitet. 

Grundutbildningen vid Institutionen för data- och system-
vetenskap, DSV, vid IT-universitetet i Kista betyget ”högklas-
sig” av HSV:s bedömargrupp.

Hur känns det, Anita Kollerbaur, prefekt på DSV?
− Det är givetvis fantastiskt stimulerande. Utvärderingen ger 

oss ett kvitto på att långsiktigt arbete bär frukt. 
Vad är det som gör att ni lyckats så bra?
− Det är många samverkande faktorer. Vi arbetar metodiskt 

med förnyelse både innehållsmässigt och pedagogiskt, våra 
lärare är kompetenta och entusiastiska, vi har en bra samver-
kan med de studerande och en bra studie- och arbetsmiljö. 

Lokaliseringen till Kista erbjuder en unik miljö för IT-forsk-
ning och utbildning. DSV är en del av IT-universitetet och sam-
verkar bland annat med fl era forskningsinstitut och företag. 

Ska ni vidta några åtgärder med anledning av 
utvärderingen?
− Det vi framför allt behöver arbeta mer med är att öka 

internationaliseringen av utbildningen. Arbetet med anpass-
ningen till Bolognamodellen har redan inletts, och till hösten 
startar vi en ny kurs riktad till nya målgrupper – en översikts-
kurs om 10 poäng i data- och systemvetenskap.

Vad har arbetet med självvärderingen inneburit 
för institutionen?
− DSV arbetar även i vanliga fall med processer av den karaktär 

som självvärderingen innebar, men har inte dokumenterat 
dessa lika detaljerat som vi nu behövde göra, något som vi 
uppfattat som positivt. Ett stort mervärde med den nationella
mallen för självvärderingen är att den ger en mycket större möj-
lighet till en ”benchmarking” mot andra institutioner. 

Bra tidpunkt
Hans Aili är prefekt vid Institutionen för orientaliska språk 
och ansvarar för ämnena arabiska och indologi som också 
utvärderats. Även dessa ämnen får överlag bra kritik för sin 
akademiska standard. Han tycker också att självvärdering är 
ett bra sätt att arbeta. 

− Självvärderingen är en kreativ process där vi tvingas lägga 
ner mycket tid och kraft. 

Institutionen tvingas kritiskt granska sin egen verksamhet 
och fundera över hur övergången mellan olika nivåer fungerar.

− Det fi nns väldigt mycket att ta till sig i HSV:s utvärdering. 
Den ger oss också råg i ryggen att planera nya saker. Man 
vågar göra mer när man vet att kvaliteten är god.

Dessutom kom utvärderingen med dess positiva resultat vid 
en bra tidpunkt då det fi nns relativt nyutnämnda professorer i 
båda ämnena, som har nya idéer de vill genomföra.

I likhet med fl era andra språkämnen är arabiska och indo-
logi sårbara med små ekonomiska anslag och få anställda. 
Indologi kommer dock nu att få ytterligare en lärare då en 
doktorand får anställning, därmed fi nns fyra lärare som kan 
undervisa i fyra olika språk. Inom arabiska skapas ett paket 
med realiakurser om Mellanöstern och Nordafrika. 

− Vi skapar nya ämnen med befi ntliga resurser.
Bedömargruppen föreslår närmare samverkar med institu-

tionerna vid Uppsala universitet. 
− Det kan vara lockande i ett nationellt planerarperspektiv, 

säger Hans Aili. Men problemet är att Stockholmsstudenter 
drar sig för att pendla till Uppsala. ■

Exempel på andra utbildningar som nyligen utvärderats 
av Högskoleverket och som ges vid Stockholms universi-
tet är etnologi, sociologi, kriminologi, socialantropologi 
och psykologi. Samtliga utvärderingar fi nns tillgängliga 
på Högskoleverkets webbplats www.hsv.se 

TEXT: PER LARSSON
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Den 1 maj fick Europeiska unionen (EU) tio nya medlemslän-
der. Det skapar möjligheter, som ökad handel, men ställer även 
krav på reformer, till exempel av bidragssystem. Vissa målar upp 
hotbilder med ökad alkoholinförsel och ”social turism”. Den 
närmaste tiden är ett förslag att vänta till grundlag för EU och 
den 13 juni ska svenskarna välja ledamöter till EU-parlamentet.

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har med 
andra ord möjlighet att hamna i rampljuset med sin forskning. 
Institutet, som funnits i två år, är en av Sveriges minsta myn-
digheter med sina nio anställda. Trots att institutet inte hör till 
Stockholms universitet − det lyder under Statsrådsberedningen 
− är det lokaliserat till Södra huset. Och det är ingen slump. När 
institutet bildades var tanken att det skulle ha fysisk närhet till 
EU-forskning vid ett universitet. Här i F-huset har man nära 
till såväl statsvetare, ekonomer som jurister och − inte minst 
− ett stort bibliotek.

− Fysisk närhet till forskningsmiljön ska inte underskattas, 
säger Fredrik Langdal, statsvetare och forskare vid Sieps.

Kanslichefen Tomas Dahlman anser att Sieps forskning ska 
fungera som en bro mellan den akademiska och politiska världen. 
Resultaten ska vara användbara av politiker och tjänstemän i 

I centrum för Europadebatten

riksdag och på departement. Däremot tar man inte uppdrags-
forskning.

Sieps bedriver forskning inom tre områden: ekonomi och 
handel, juridik och statsvetenskap.

Formellt är det styrelsen (där landshövding Mats Hellström 
är ordförande) som beslutar om forskningsprojekten, men per-
sonalen har stort infl ytande över vad de ska handla om. För-
utom egen forskning delar Sieps ut forskningsbidrag till projekt 
som sträcker sig över en treårsperiod, för närvarande fi nns fem 
sådana projekt. 

Utomstående forskare engageras även för att skriva olika 
rapporter. Ett exempel på en sådan ”extern” rapport är den 
Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap vid Stockholms 
universitet, skrev om EU:s regionalpolitik. När rapporten pre-
senterades i Bryssel i höstas fi ck den stor uppmärksamhet i 
europeiska tidningar. 

Aktuell forskning
Ekonomen Jonas Eriksson vid Sieps håller för tillfället på med 
en utredning som anknyter till den aktuella politiska debatten 
om övergångsregler för de nya EU-medlemmarna. Han försöker 
att med en ekonometrisk modell prognostisera hur många per-
soner som kan förväntas fl ytta till Sverige som en följd av EU:s 
östutvidgning. Resultaten är inte offentliga när dessa rader 
skrivs men borde vara av intresse för politiker som träter om den 
”sociala turism” som påstås följa i utvidgningens spår.

En annan aktuell fråga är valet till EU-parlamentet. Fredrik 
Langdal är svensk representant i en EU-grupp som tittar på 
partiernas förmåga att få väljare att rösta. En liknande studie 
gjordes av det förra EU-valet 1999 då knappt var fjärde väljare 
röstade. Forskningsresultaten från det valet visar att väljare 
som ”utsattes” för valkampanjen var mer benägna att rösta än 
andra. De som inte röstade hade eller ville inte ha kunskap om 
EU, många av dem var även negativt inställda till unionen. För att 
få fl er att rösta i årets EU-val tror Fredrik Langdal att partierna 
måste ta valet på allvar och förklara vad det innebär. Det är en 
till stor del en fråga om folkbildning.

På Sieps pågår också ett annat forskningsprojekt med an-
knytning till valet. Det är en granskning av hur Dagens Nyheter 
och Svenska Dagbladet skildrar valet.

Varför ska man överhuvudtaget rösta 13 juni?
− För att påverka hur den offentliga makten utövas, säger 
Fredrik. ■

På www.sieps.se går det att läsa mer om Sieps seminarier 
och rapporter.

TEXT: PER LARSSON  •  BILD: ORASIS/MÅ

Hur många östeuropéer söker sig till Sverige när EU utvidgats? 
Hur ska partierna mobilisera väljare i EU-valet? Forskarna på Sieps försöker hitta svaren.

Tomas Dahlman, Kicki Asplund, Josefi n Almer, Matilda 
Rotkirch, Jonas Eriksson och Carl Fredrik Bergström 
(sittande) är sex av de nio anställda vid Sieps.
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Svensken dricker idag i genomsnitt tio liter ren alkohol per 
invånare och år. Det är en ökning med 25 procent sedan 1996 
då det svenska genomsnittet låg på åtta liter. Jämfört med övriga 
EU där genomsnittet är tolv liter är siffran fortfarande låg. Det 
är dock bara en tidsfråga innan Sverige ligger på samma nivå 
menar Eckart Kühlhorn som är professor i sociologisk alkohol-
forskning vid SoRAD.

– Det är inte en fråga om, utan när. Med en utveckling i samma 
takt som tills nu så kommer vi att vara där om fyra-fem år.

Att svenskarna dricker mer beror, enligt Eckart Kühlhorn, till 
stor del på att Sveriges EU-medlemskap inneburit en anpassning 
till EU:s alkoholpolitik och regler.

− Den starka alkoholpolitiken som varit ett kulturellt särdrag i 
Sverige under 1900-talet kommer att försvinna och det är mycket 
synd. 

Han är också säker på att Systembolaget inom en ganska snar 
framtid kommer att förlora sitt monopol.

– I och med att handeln utomlands har ökat tvingas System-
bolaget agera mer och mer som ett marknadsföretag. Det är inte 
förenligt med dess myndighetsutövande och folkhälsoaspekten 
som legitimerar monopolet.

Eckart Kühlhorn befarar att de mer liberala reglerna för alko-
hol inom EU kommer också att få konsekvenser för användandet 
av narkotika i Sverige.

– Det går inte att bedriva en restriktiv narkotikapolitik när man 
är liberal gällande alkoholpolitiken. Hur ska man kunna moti-
vera för ungdomar att de får handla och dricka stora mängder 
alkohol men att de inte får röka en pipa hasch …

Närmare till billig sprit
Anpassningen till EU:s regler har bland annat medfört att res-
triktionerna för alkoholinförsel minskat. Svenskarna får föra in 
allt mer alkohol från länder med lägre alkoholskatt och därige-

nom lägre priser. De legala ransonerna alkohol har därför ökat. 
Resandeinförseln svarade 2002 för 19 procent av den totala 
konsumtionen.

I vissa delar av landet har det också blivit närmare till den 
billigare spriten i EU. Vårt grannland Finland har nyligen sänkt 
skatten på sprit och Estland, Lettland och Litauen är nyblivna 
medlemmar i EU. Skåne med närheten till Danmark är hittills 
det enda län där den resandeinförda alkoholen under 2002 
storleksmässigt översteg Systembolagets försäljning.

Den ökade alkoholkonsumtionen får enligt Eckart Kühlhorn 
konsekvenser.

– Genom en större lättillgänglighet till alkoholen som dess-
utom är billigare får vi en större frihet att bestämma över vårt 
eget liv. Restauranglivet kommer att bli mer alkoholfokuserat 
och det sociala umgänget därmed öka. Dessutom kommer an-
talet jobb att bli fl er, framför allt inom restaurangnäringen, 
detaljhandeln, polisen, socialtjänsten och sjukvården. Tyvärr 
knappast inom exportindustrin, utöver kanske vodkatillverk-
ning och underhållningsmusik.

Ökad kriminalitet
Men de negativa konsekvenserna dominerar. Bland annat i form 
av fl er trafi kolyckor och en ökad alkoholrelaterad trafi kdödlig-
het, något som framför allt drabbar unga. Men också äldre stor-
konsumenters liv riskerar att bli kortare.

– Vi kommer dessutom att se en ökning av självmord, drunk-
ningsolyckor och arbetsolyckor som ofta är kopplade till alko-
holkonsumtion, fl er sjukskrivningar och förtidspensioneringar 
samt en ökad kriminalitet, framförallt gällande våldsbrott, 
säger Eckart Kühlhorn och fortsätter.

– Vi kan också vänta oss mer problem i våra relationer. Det kan 
bland annat handla om oönskat sex, problem i relationen mellan 
barn och föräldrar och ungdomsalkoholism. ■

Mer alkohol med EU-anpassning TEXT: MARIA SANDQVIST  •  BILD: ORASIS/MÅ

Sedan Sverige gick med i EU har svenskarnas alkoholkonsumtion ökat och närmar sig genomsnittet för länderna 
inom EU. Det visar den kartläggning av alkoholkonsumtionen i Sverige som Centrum för socialvetenskaplig alkohol- 
och drogforskning (SoRAD) genomför kontinuerligt sedan år 2000 på uppdrag av regeringen. 



Ibland kan en viss lukt få en person 
att minnas en plats eller en händelse som 
han eller hon kopplar till just den lukten. 
Det beror på att luktsinnets upplevelser 
projiceras till hjärncentra som i första 
hand hanterar grundläggande överlev-
nadsfunktioner som minne och känsla. 
Det fi nns en handfull forskare i världen 
som forskar kring minne och lukt och 
några av dem fi nns vid Psykologiska in-
stitutionen vid Stockholms universitet. De 
har nyligen genomfört en studie som visar 
att lukt inte bara kan få oss att minnas, 
den kan också få oss att minnas mer.

Studien gick i korthet ut på att olika 
grupper fi ck se en händelse, en bilolycka, 
och en grupp fi ck samtidigt känna en lukt 
som hörde ihop med händelsen, bensin. 
Vid återberättandet fi ck samma grupp 
åter känna bensinlukten.

– Skillnaderna mellan grupperna var 
signifi kanta. Den grupp som fi ck känna 
bensinlukten mindes mer än de andra, 
berättar forskningsassistent Johan Wil-
lander.

Tidigare forskning har visat att ju mer 
elaborerade minnena är, det vill säga ju 

mer upplevelsehågkomsten liknar själva 
händelsen, desto fl er ledtrådar ges man 
och desto mer minns man. Verbala och 
visuella ledtrådar skulle nu alltså kunna 
kompletteras med lukt.

– Det kan användas i rehabilitering vid 
hjärnskador och för att hjälpa personer 
att minnas mer av traumatiska händel-
ser de upplevt, som till exempel våld-
täkt, säger Johan Willander som arbetar 
tillsammans med sin handledare Maria 
Larsson och vittnespsykologen Sven Åke 
Christiansson.

– I våldtäktsmål kan kvinnan ha svårt 
att minnas det visuella men hon upp-
fattar ofta lukter, säger Maria Larsson 
som påbörjat ett samarbete med Annika 
Melinder vid Oslo universitet kring lukt-
minnen i vittnesmål om sexuella över-
grepp och våldtäkt.

Studien ska nu utvidgas. 
– Bland annat vill vi undersöka om 

olika typer av lukter kan påverka minnet, 
det vill säga om lukten passar in i händel-
sen eller ej, berättar Johan Willander. ■

LUKT KAN HJÄLPA VITTNEN ATT MINNAS

TEXT: MARIA SANDQVIST 

Första veckan i mars samlades tjugo-
tre doktorander från sex nordiska länder 
på Institutionen för lingvistik för att delta 
i en alldeles ny kurs om treebanking. Det 
är ett sätt att märka upp texter så att 
datorer som behandlar dem själva kan 
”lära sig” den grammatiska strukturen.

− Datorlingvistikens mål är att auto-
matiskt kunna behandla betydelsen i 
språket, berättar professor Martin Volk, 
ansvarig för kursen.

− När vi får en text, till exempel från en 
tidning, vill vi ta reda på vem som gjorde 
vad med vem. För att kunna göra det 
måste datorn analysera den grammatiska 
strukturen i varje mening; vem är sub-

Stort intresse för kurs om treebanking

jekt, var är verbet och så vidare. Tidigare 
har man inom datorlingvistiken gjort det 
genom att bygga analysprogram med 
manuellt skrivna regler för datorn att 
följa. På senare tid har man funnit det 
bättre att istället märka upp de gramma-
tiska beståndsdelarna i meningarna och 
låta datorn härleda reglerna själv.

En korpus (textsamling) av texter som 
är märkta på detta sätt kallas treebank, 
efter den ofta trädliknande struktur som 
märkningarna får. Processen att göra en 
treebank kallas treebanking.

Martin Volk känner inte till en sådan 
här kurs någon annanstans i världen. 
Intresset var mycket stort, och den kom-

mer att hållas igen som en sommarkurs i 
Tartu i Estland. Kan man hitta resurser 
kommer den troligen också att ges igen i 
Stockholm.

Institutionen är mycket nöjd med anta-
let deltagare, och doktoranderna har gett 
kursen höga betyg i kursutvärderingen. 
Nio av dem kommer också att arbeta 
vidare med institutionen i olika projekt 
för att fördjupa sina kunskaper.

− Utmaningen ligger i att lista ut hur 
man på bästa sätt märker upp en korpus, 
säger Martin Volk. Därefter hur man sök-
er igenom informationen och naturligtvis 
hur man lär datorn lära sig reglerna och 
därefter använda dem på en ny text. ■

8

TEXT: MARIA IBSÉN
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FOTO: ORASIS/MÅ
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Lärandets galleria har nu över-
gått från att vara ett projekt till löpande 
drift. Det universitetsövergripande pro-
jektet startades 2001 och syftet var att 
utveckla ett så kallat Learning Resource 
Centre vid universitetet. 

I den redovisning som skrivits av pro-
jektledaren Gunilla Lilie Bauer vid uni-
versitetsbiblioteket (SUB) konstateras att 
det skett ”en kraftig ökning av den IT-
pedagogiska verksamheten”. 

Universitetets lärare har fått ett forum 
för IT-pedagogisk utveckling med en 
mötesplats på campus i form av lokalen 
Lärandets galleria, inrymd i huvudbibli-
oteket samt nätverket Lärarforum. Det 
består bland annat av en etablerad semi-
narieserie, stöd till lärare samt praktisk 
testverksamhet av kursplattformar. Ett 
annat resultat av projektet är den student-
portal, Mitt universitet, som lanserats. 

Projektet Lärandets galleria avslutat

I redovisningen identifi eras även ett 
antal positiva sidoeffekter. Lärandets 
galleria har till exempel blivit ett känt 
begrepp i universitets- och biblioteks-
världen, nationellt och internationellt. 
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 
har anslagit medel för projektet ”Lärande-
ResursCentrum på Campus” som SUB 
leder tillsammans med Växjö universitet 
under 2003 och 2004. 

Förslag till organisation och fi nansie-
ring av verksamheten lämnas också som 
underlag för diskussion och beslut i sam-
band med universitetets arbete med bud-
get 2005. Bland annat att verksamheten 
i Lärandets galleria ska utvecklas och 
drivas i samverkan mellan Universitets-
pedagogiskt centrum (UPC) och SUB. UPC 
får huvudansvaret för de IT-pedagogiska 
seminarierna, kurserna och Lärarforum. 

Studentbyrån föreslås bli huvudman och 
systemägare för studentportalen. ”Mitt 
universitet” bör bli det samlade begreppet 
för student- och personalportal/intranät 
med individualiserad information för stu-
denter och anställda. ■

TEXT: PER LARSSON  •  ILLUSTRATION: SHARON SENDOW
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D
e senaste månaderna har astrobiologi 
varit ett av de mest exponerade veten-
skapliga ämnena – även om de fl esta 
nog inte har tänkt så mycket på forsk-
ning när vi sett alla ”semesterbilder” 
från NASA:s två robotar på Mars. Till-
sammans med den europeiska satel-
liten Mars Explorer som cirklar runt 
vår grannplanet har de dock hjälpt 
forskarna att hitta mängder av spår 

efter vatten på de kalla och ogästvänliga sandslätterna som en 
gång erbjudit förutsättningar för liv.

I Sverige har forskningen kring livets uppkomst precis vak-
nat. Nils Holm vid Institutionen för geologi och geokemi är 
en av få svenska astrobiologer och är ordförande i nätverket 
Swedish Astrobiology Network med ett 40-tal forskare som 
medlemmar.

– Jag har länge varit fascinerad av livets uppkomst – att 
något levande har kunnat bildas ur enkla kolföreningar. Inom 
astrobiologin använder vi ofta jorden som en analog för hur 
liv kan uppstå. Det är kanske långsökt när vi inte vet så mycket 
om betingelserna på planeterna som upptäcks i avlägsna sol-
system. Samtidigt har vi inte så mycket mer att utgå ifrån, 
förklarar han.

Ämnet är tvärvetenskapligt och geovetare, biologer, kemister och 
astronomer samarbetar för att undersöka förutsättningarna 
för liv i miljön, hur livet kan utvecklas och hur vi kan upptäcka 
tecken på liv i rymden. Astrobiologin fi ck sitt nuvarande upp-
sving tack vare rapporterna i slutet av 90-talet om fossil från 
bakterier i en Marsmeteorit på Sydpolen. Fyndet som senare 
har ifrågasatts var det första tecknet på liv utanför jorden och 
fi ck USA:s president Bill Clinton att satsa pengar på forsk-
ningen. 

– Då kallades ämnet fortfarande exobiologi och sysslade med liv 
i rymden. Det utestängde för forskning som även var intresserad 
av de grundläggande förutsättningarna för livet här på jorden. 
Det är kunskaper som inte bara är viktiga för att vi ska få reda på 
mer om vårt ursprung, utan även för att hjälpa rymdforskarna 
att veta vilka kemiska byggstenar de ska leta efter i jakten på 
liv utanför jorden, säger Nils Holm.

Studier av heta källor
Han är en av få forskare som har pengar för astrobiologisk forsk-
ning i Sverige. Projektet är fi nansierat av Rymdstyrelsen som sam-
ordnar svensk rymdforskning och handlar om heta källor som 
fi nns på havsbotten i skarvarna mellan kontinentalplattorna. 

− Ända sedan de här varma djuphavskällorna upptäcktes i 
slutet av 70-talet har det funnits teorier om att livet på jorden 

>>> Läs mer: Swedish Astrobiology Network, www.astrobiologi.se 
och astrobiologisk forskning vid NASA, www.nai.arc.nasa.gov/

10
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Från de djupaste sänkorna på havsbotten till nästan osynliga planeter som kretsar kring avlägsna solar. Astrobiologernas 
arbetsfält är brett när de vill lära sig mer om livets uppkomst. Utvecklingen av det nya ämnet i Sverige leds från 
Stockholms universitet.
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På jakt efter liv. NASA:s robot Spirit har rullat över 
Mars yta sedan årskiftet för att leta efter olika spår 
efter vatten. Spirit och ”kollegan” Opportunity har 
tillsammans kört 1,5 kilometer och på vägen funnit 
mineral som bara kan bildas i närvaro av vatten och 
spår av vattenerosion på stenar de undersökt. 
(Foto: NASA/JPL)

skulle ha sitt ursprung i den miljön. Idag har forskningen gått 
framåt och vi får fl er och fl er pusselbitar att stämma. Bland 
annat studerar jag hur det bildas enkla kolföreningar genom 
kemiska reaktioner i järnmineral på havsbotten.

Planer på forskarutbildning
Nils Holm var i början av april på en stor forskarkonferens som 
samlar världens astrobiologer vartannat år. Det snabbt växande 
ämnet har idag cirka 700 forskare i USA. Även de europeiska 
forskarna börjar visa upp sig och framför allt när det gäller 
teleskopforskning ligger de minst lika långt framme som sina 
amerikanska kollegor. På forskarmötet var självklart erfaren-
heterna från Mars en av huvudattraktionerna. Nyligen beslöt 
NASA sig för att förlänga de två robotarnas uppdrag i jakten 
på fl er intressanta upptäckter. 

− De många fynd som görs ställer nya frågor för astrobiolo-
gin som det krävs mer forskning för att fi nna svar på. För att 
locka nya forskare till ämnet är en av huvuduppgifterna för 
vårt astrobiologiska nätverk att utveckla utbildningsmöjlighe-
terna i Sverige. Idag fi nns det översiktkurser vid fl era lärosäten 
och här i Stockholm fi nns planer på en forskarutbildningskurs 
för att få fram nya astrobiologer. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON

Livet på jorden kan ha uppstått kring heta källor på 
havsbotten. I jakten på att förstå vilka byggstenar som 
behövs för primitiva former av liv undersöker Nils Holm 
mineral från bottenprover. Han har bland annat sett 
att oxidation av vissa järnmineral i det hundragradiga 
vattnet en bit från källorna kan bilda vätgas som i sin tur 
reagerar med koldioxid och bildar enkla kolföreningar.
(Foto: University of Washington)

Den europeiska satelliten Mars Explorer som cirklar runt 
Mars har hittat stora mängder vatten på planetens sydpol. 
Därmed ökar möjligheterna till att det fi nns – eller har 
funnits – liv på vår röda granne i solsystemet. (Foto: ESA)



Enkla mätmetoder kan påvisa skadeverk-
ningar av giftfria båtbottenfärger. I ett sam-
verkansprojekt mellan Institutet för tillämpad 
miljöforskning, Kryssarklubben, Skärgårds-
stiftelsen, WWF och Marina läroverket mäts 
färgernas påverkan på växt- och djurliv.

Tillhör du dem som nyss sjösatt båten? Då 
har du säkert behandlat skrovet med färg 
för att hålla borta havstulpaner, alger och 
andra organismer. Tänkte du då att det är 
bra att giftiga båtbottenfärger förbjudits 
och därmed deras påverkan på miljön? 

Tyvärr kan du inte pusta ut, risken är 
stor att den färg som marknadsförs som 
miljövänlig ändå påverkar växt- och djur-
livet i vattnet. 

För tre år sedan förbjöds båtbotten-
färger som innehåller koppar och vissa 
andra gifter för användning på fritids-
båtar i Östersjön och insjöarna (på Väst-
kusten är koppar i lägre halter fortfarande 
tillåtna då den högre salthalten i vattnet 
ökar beväxningen av organismer). Bak-
grunden var att forskare visat att fl era av 
bekämpningsmedlen i färgerna allvarligt 
påverkar växt- och djurarter i vattnet. 

För färger som inte anses vara bekämp-
ningsmedel (som inte innehåller biocider, 
som till exempel koppar och Irgarol) 
räcker det med en anmälan om innehållet 
till Kemikalieinspektionens produkt-
register. Färgtillverkaren är däremot inte 
skyldig att undersöka kemikaliernas på-
verkan på miljön. 

Sjöfartsverket gjorde en undersökning 
över hur effektiva de nya miljövänliga 
färgerna var. De två effektivaste testades 
av Britta Eklund vid ITM och de visade sig 
giftiga både mot algen Ceramium tenui-
corne (Ullsleke) och kräftdjuret Nitocra. 
Våren 2003 gjorde Jenny Karlsson sitt 
examensarbete med båtbottenfärger. Hon 
testade samma färger som Britta tidigare 
hade testat och bekräftade hennes resul-
tat. Jenny Karlsson testade ytterligare två 
färger och även de visade sig vara giftiga 
mot båda organismerna.

Samverkan med gymnasieelever
Britta Eklund tycker att det var bra att 
myndigheter förbjöd användning av de 
farligaste gifterna för båtbottenfärger men 
att det var tråkigt att myndigheterna änd-
rade lagstiftningen om båtfärger utan att 
utreda vad alternativen innebar. 

− Vi vet egentligen inget om de nya pro-
dukterna. I min naivitet trodde jag att de 
inte skulle vara giftiga.

Det behövs en ny kemikaliestrategi för 
att minska giftspridningen, enligt henne. 
Den bör bygga på att kemikaliers even-
tuella giftighet testas innan de förs in på 
marknaden. Det kan ske genom enkla och 
billiga biologiska test som kan göras av 
forskare eller konsulter. I vårt dagliga liv 
omges vi av uppemot 50 000 kemikalier. 
Då behövs det enkla och billiga metoder 
för att gallra bort de värsta, anser hon.

För att kunna informera om bottenfärger-
nas giftighet ansökte Britta Eklund och 
ITM om samverkansmedel från Stock-
holms universitet. Resultatet blev 150 000 
kronor. Ungefär hälften av pengarna går 
till information om båtbottenfärger riktad 
till fritidsbåtsägare, bland annat via båt-
tidningar. Andra halvan av anslaget går 
till ett samarbetsprojekt med gymnasie-
elever på Marina läroverket i Stocksund. 
Jenny Karlsson vid ITM handleder gym-
nasieeleverna när de testar giftigheten hos 
ytterligare fyra båtfärger. Resultaten ska 
bland annat redovisas vid Båtmässan i 
Älvsjö 2005. Tillsammans med de tester 
som gjorts av Sjöfartsverket och ITM kom-
mer då totalt åtta färgers eventuella giftig-
het att vara klarlagd.

Men fl er färger återstår att testa. Och det 
kan ske med de relativt enkla och billiga 
testmetoder som Britta Eklund varit med 
om att utveckla. Som samverkansprojektet 
visar kan gymnasieelever (med handled-
ning) göra den här typen av tester.  

Hur ska då den båtägare göra som 
vill ha rent miljösamvete?

Om han eller hon rengör skrovet manu-
ellt just innan havstulpanerna fått fäste 
är de inte så svåra att få bort. Sedan kan-
ske inte alla behöver ha helt rena skrov, 
och därmed minskat vattenmotstånd. 
För många är just tjusningen med fritids-
båten att lugnt kunna glida fram, säger 
Britta Eklund. ■

 

”Giftfria” båtfärger också farliga

Britta Eklund (th) samarbetar med elever vid Marina läroverket i Stocksund för att påvisa farligheten hos båtbottenfärger.

TEXT: PER LARSSON 
FOTO: ORASIS/MÅ
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Avvakta med att utlysa professurer om det saknas starka kvinnliga 
kandidater. Det är ett av rektor Kåre Bremers konkreta förslag till 
hur andelen kvinnliga professorer ska öka.

Regeringens mål för Stockholms universitet är att andelen 
kvinnliga professorer ska vara minst 30 procent vid utgången 
av 2004. Dit är det långt – 2003 var siffran 16 procent.

Nu är det hög tid för konkreta åtgärder, anser rektor Kåre 
Bremer. På hans initiativ har universitetets jämställdhetspolicy 
fått en ny paragraf. Där ges fakulteterna i uppdrag att innan 
15 september komma med förslag på hur man ska jobba vidare 
med fyra punkter.

Den första är att utarbeta en förteckning över Stockholms uni-
versitets kvinnliga lärare och forskare med förutsättningar att 
söka anställning som eller befordras till professor. Den andra 
är att utarbeta förslag på åtgärder som stödjer och uppmuntrar 
dessa kvinnor så de kan bli professorer. Den tredje är att utar-
beta rutiner som genomlyser och utformar anställningsprofi len 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv och inventera kvinnliga 

Handlingsplan för fler kvinnliga professorer
sökande inför ledigkungörande av professurer. Avslutningsvis 
går uppdraget ut på att undersöka ”andra förslag” som kan bidra 
till att underlätta för kvinnor att få anställning som professor.

− Arbetet med att öka andelen kvinnliga professorer bedrivs 
bäst före annonseringen av nya professurer. Det ska inte ske när 
man väl sitter och går igenom inkomna ansökningar till en 
tjänst, säger Kåre Bremer.

Det är då naturligt att först inventera potentiella kvinnliga 
professorer samt stödja och uppmuntra dem att söka tjänsterna. 
Här kan det till exempel röra sig om mentorsprogram eller att 
avsätta extra tid för forskning. Punkten därefter är kanske mest 
kontroversiell: att utforma anställningsprofi ler utifrån ett jäm-
ställdhetsperspektiv. Enligt Kåre Bremer kan det innebära att 
vissa professurer inte utlyses vid ett visst tillfälle om det då inte 
fi nns lämpliga kvinnliga kandidater. Fakulteterna kan även välja 
att utlysa en annan professur där det fi nns starka kvinnliga 
kandidater. Det kan även bli aktuellt att ändra namn och in-
riktning på professurer för att öka andelen kvinnor. 

Till hösten ska åtgärdsprogrammet vara påbörjat. ■

TEXT: PER LARSSON

Under året kommer Högskoleverket att göra en nationell 
utvärdering av lärosätenas arbete med samverkansuppgiften. 
Ambitionen är att beskriva och bedöma hur lärosätena arbetar 
med den tredje uppgiften, samt sprida  kunskap om framgångs-
rika arbetssätt. Verket är bland annat intresserat av hur univer-
sitetet sprider information om forskning till olika målgrupper, 
hur man ser till att utbildningen motsvarar arbetsmarknadens 
behov, hur arbete med kommersialisering och uppdragsutbild-
ning bedrivs, samt vilka styrdokument som fi nns för samverkan 
och hur uppföljning av dessa sker. 

Ett svar från Stockholms universitet skickades in till verket 
innan påsk. I rapporten förekommer en stora mängd exempel på 
samverkansaktiviteter. Några aktivteter som speciellt lyfts fram 
som goda exempel på samverkan är mångfaldsprojekten inom 
rekrytering på Kemiska sektionen och Juridiska institutionen, 

Högskoleverket utvärderar samverkansuppgiften
Adastra mentorskapsprogram, Forskardagarna, Global ice på 
Ishotellet i Jukkasjärvi, Alumniföreningen School of Business 
Alumni Association, Internationella curatorutbildningen, samt 
Vetenskapens Hus. 

De centrala samverkansmedel som avsatts vid universitetet 
har också lyfts fram. Totalt har 10,5 miljoner delats ut till sam-
verkansprojekt mellan 1999 och 2004. Institutioner, universi-
tetsbiblioteket, studentkåren och olika enheter har fått medel. 
Projekten som genomförts omfattar ett brett spektrum av aktivi-
teter riktade mot näringslivet, mot grund- och gymnasieskolan, 
samt mot samhället i ett bredare perspektiv.

Rektor med fl era kommer att träffa Högskoleverkets repre-
sentanter den 17 juni för att diskutera universitetets syn på sam-
verkansuppgiften. Verkets rapport kommer att vara färdig i 
december 2004. ■ 

TEXT: MARIKA KURLBERG

Får vi snart se fl er kvinnliga namnteckningar under 
beslut vid Stockholms universitet?
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IT-utveckling högt på dagordningen
− Bibliotekens verksamhet blir allt mer komplex. De ”gamla” 
uppgifterna med in- och utlåning, katalogisering och 
tryckta samlingar fi nns kvar, och nya tillkommer ständigt 
med till exempel elektroniska resurser, e-publicering och 
vetenskaplig kommunikation. 

Det säger Stockholms universitetsbiblioteks nya överbib-
liotekarie Catarina Ericson-Roos, som menar att det är bib-
liotekens uppgift att vara pådrivande i de här frågorna.

Catarina Ericson-Roos (bilden) kom till SUB 1998, då som 
enhetschef för litteraturförsörjningen. Sin nya tjänst till-
trädde hon första januari i år. Att vara chef är inte detsamma 
som att vara bibliotekarie, betonar hon, även om chefen 
naturligtvis måste ”kunna bibliotek”.

− Man måste tänka strategiskt och organisatoriskt, säger 
hon. Man måste se medarbetarna, ta tillvara deras kunskap 
och lyfta fram nyckelpersoner. Det är mer viktigt än någon-
sin, när vi får fl er och fl er uppgifter som ska göras med 
samma resurser.

Universitetsbiblioteken konkurrerar i någon mån, men 
bibliotek har också alltid samarbetat. Många projekt idag 
handlar om IT-utveckling, där de fl esta bibliotek har lik-
nande behov. Exempel på ett sådant samarbete är Digitala 
vetenskapliga arkivet, DiVA, en databas för avhandlingar 
och andra publikationer som utvecklats i Uppsala och nu 
används av bland andra Stockholm och Umeå. Många 
gånger handlar samarbetet om att samordna resurser.

− Jag vill att Stockholms universitetsbibliotek ska bli ett 
resurscentrum för informationskompetens, säger Catarina 
Ericson-Roos och berättar att hon sökt projektmedel från 
BIBSAM vid Kungliga biblioteket för att utveckla ett 
sådant. 

− Undervisningen är viktig, och idag gäller det i än högre 
grad för studenter att kunna söka information och kritiskt 
granska källor. Både lärare, studenter och bibliotekarier har 
behov av en utveckling av verktyg och pedagogik, fortsätter 
hon, och nämner Lärandets galleria som en mötesplats för 
alla intresserade av lärande på nya sätt. 
/Maria Ibsén

Kortare köer vid terminsstarten
I höst kommer köerna vid registreringen att minska. Ett 
beslut av rektor innebär att studenterna ska ha betalat sin 
avgift senast tre veckor efter kursstarten. 

− Den kontroll som hittills gjorts i samband med regist-
reringen tas bort och ett tidsödande arbetsmoment för in-
stitutionerna försvinner, säger avdelningsdirektör Ingrid 
Sundberg vid Studentbyrån. 

I fortsättningen får studenterna registreras utan att de 
dessförinnan visat bevis på att de betalat avgiften. Student-
kårens arbete med inskrivning av nya studenter kan också 
spridas över en längre period. Även här blir det kortare 
köer.

Ändringen har kommit till av två skäl. Det viktigaste är 
att få en smidigare och snabbare registrering utan onödigt 
köande för studenterna. Idag skickas många studenter 
fram och tillbaka mellan institutionen, studentkåren och 
Studentbyrån.

Den andra anledningen är att göra det möjligt för stud-
enter att själva registrera sig via webben. Att då behålla 
dagens kontroll är inte möjligt. Ett par institutioner är in-
tresserade av att låta några av sina studenter testa webb-
registrering redan i höst.

Kommer alla att betala som de ska?
− Vi arbetar tillsammans med studentkåren med att få 

fram rutiner som gör att ingen kan smita undan. Liksom 
tidigare ska avgiften kontrolleras vid tentamen och här kom-
mer många att fångas upp. De som registrerat sig och inte 
betalat i tid kommer också att få en påminnelse i form av 
ett brev från kåren. Vi kommer att följa upp och utveckla 
rutinerna tills vi fått ett bra resultat och fångat upp even-
tuella ”syndare”, lovar Ingrid Sundberg.

14

Tillförordnad informationschef
Anette Norberg har slutat som in-
formationschef och enhetschef för 
Enheten för kommunikation och 
samverkan (EKS) vid Stockholms 
universitet då hon rekryterats till 
en tjänst som informationsdirek-
tör på Stockholms stad. 

Rekryteringsförfarandet på-
går. I väntan på att efterträdaren 
kommer på plats är Sofi e Mau-
ritzon tillförordnad som infor-
mations- och enhetschef.
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TYCK TILL!
Något du vill debattera eller tipsa 
om? Hör av dig med insändare 
och tips till redaktionen. 
Du når oss på tfn 16 44 64 eller 
per.larsson@eks.su.se

Stipendium för genusuppsats
Jämställdhetskommittén vid Stock-
holms universitet utlyser minst ett 
uppsatsstipendium på 5 000 kronor 
för bästa uppsats på C eller D-nivå 
skriven med ett genusperspektiv. 
Förutom kravet på genusperspektiv 
fi nns inga särskilda restriktioner. I 
övrigt gäller de inom-institutionella 
uppsatskraven.

Uppsatserna ska vara examine-
rade under läsåret 2002–2003 och 
sista inlämningsdag är den 15 augusti 
2004. Uppsatsen lämnas till Inga-
Lena Tofte på Personalbyrån både 
i pappersversion (två exemplar) och
på diskett tillsammans med intyg 
om examination samt författarnas 
namn, adresser och telefonnummer.
Skriv Jämställdhetskommitténs upp-
satsstipendium på kuvertet. De in-
lämnade uppsatserna kommer att 
diarieföras och bedömas av en arbets-
grupp utsedd av kommittén. Upp-
satser som belönats med stipendium 
presenteras på kommitténs hemsida, 
www.jamstkom.su.se. Övriga upp-
satser arkiveras på Centrum för ge-
nusstudier, såvida inte begäran om 
att få uppsatsen i retur och ett fran-
kerat returkuvert lämnas tillsam-
mans med uppsatsen. 

Ny astronomilinje
Till hösten startar Stockholms uni-
versitet en ny fyraårig astronomilinje 
som ger en fi losofi e magisterexamen. 
Utbildningen består av ett initialt 
basblock om 80 poäng, som (för-
utom en kurs) är gemensamt med 
fysiklinjen. Därefter läses ett på-
byggnadsblock om 50 poäng samt 
ett fördjupningsblock om 30 poäng
(inklusive examensarbete 20 poäng).

5,4 miljoner till klimatdator
Knut och Alice Wallenbergs forsk-
ningsstiftelse har anslagit 5,4 miljo-
ner kronor för en ny datorresurs till 
Nationellt Superdatorcentrum, NSC, 
vid Linköpings universitet i sam-
arbete med Stockholms universitet 
och SMHI. 

Det nya anslaget ska underlätta 
klimatberäkningar för Östersjön 
och Arktis. Dessa områden är väs-
entliga för att förstå det framtida 
svenska klimatet, men påverkar även 
på global nivå. Förståelsen av dessa 
klimatsystem kräver detaljerade stu-
dier på grund av de mycket komplexa 
processerna mellan luft, land, hav och 
havsis. Dessa studier utgör viktiga 
bidrag till internationell forskning. 

Professor Erland Källén vid Meteo-
rologiska institutionen berättar att 
forskarna vid Stockholms universitet 
och SMHI länge försökt att få bättre 
datorkapacitet. Nu kommer man att 
få en av de kraftfullaste datorerna i
världen. Upphandlingen har redan 
påbörjats för att så snabbt som möj-
ligt få datorn på plats. 

Stockholmsjurister vann − igen!
Ett lag från Stockholms universi-
tet har åter erövrat första pris i den 
mycket prestigefyllda internationella 
rättegångstävlan i EG-rätt, EC Moot 
Court Competition. Tävlingen, som 
baseras på ett fi ktivt rättsfall och som 
äger rum på engelska och franska, 
avgjordes nyligen inför domarna i 
EG-domstolen i Luxemburg. Det är 
andra gången ett Stockholmslag 
vinner tävlingen, och på fi nalplats 
har Stockholmslag funnits med åtta 
gånger tidigare.

Det vinnande laget bestod i år av 
Martin Mörk (linjestudent Stock-
holms universitet), Teddi Rull (mas-
terstudent från Estland), Vassia Niko-
lovska (masterstudent från Bulgarien) 
och Johanna Steyrer (masterstudent 
från Tyskland). De vinnande student-
erna får förutom äran även ett års 
praktik inom någon av EU:s insti-
tutioner eller vid en internationell 
advokatbyrå.

Inflytande tema på Campuskonferensen
− Jag kom hit för att gnälla, inledde Marie Sandström 
sitt inlägg på årets Campuskonferens. 

Men professorn och ställföreträdande prefekten 
vid Juridiska institutionen kom ändå fram till att 
sådant som svårigheter att boka föreläsningslokaler 
och mycket hemarbete uppvägs av den kreativa miljö 
som fi nns på ett universitet.

− Ett universitet är en märklig organisation där alla 
faktiskt har en röst. En klok uppfattning kan bära hela 
vägen. Roten till detta tror hon står att fi nna i univer-
sitetens övergripande uppgift − att vårda kärleken till 
vetenskapen.

− Vetenskapen drog mig hit och den får mig att 
stanna. 

En annan av inledningstalarna var Lisbeth Hägg-
berg från ST-ATF. Hon talade om tre viktiga T:n som 
behövs: trygghet, tillåtelse och tid. Utan dem är det 
svårt att förankra beslut och väcka engagemang.

− Vi måste orka med att vara kritiskt tänkande 
individer själva om vi ska få studenter att tänka kri-
tiskt. 

Efter inledningspasset följde 13 seminarier som de 
280 deltagarna kunde välja mellan. Bland de ämnen 
som togs upp var doktoranders och studenters infl y-
tande, ”Att tända till på indirekta kostnader!”, korta 
anställningar samt jämställt infl ytande.

Öppet hus livade upp
I mitten av mars ordnade Stockholms universitet 
traditionsenligt Öppet hus för blivande studenter 
med bokbord och information i Södra huset samt 
Geovetenskapens hus. Evenemanget lockade 2 000–
3 000 personer och de som höll sig framme i tid 
bjöds på semla − 700 gick åt!

Karin Grelz på Studentbyrån var ansvarig för 
evenemanget.

De fl esta vid borden var mycket nöjda och hade 
haft många besökare. Det här evenemanget tycks 
liva upp folk! 

De allmänna informationspassen drog fl est åhör-
are. Studentinformatörerna som höll i dem fi ck 
många lovord i en enkät som delades ut till besö-
karna. Vanliga frågor från de blivande studenterna 
var om vilka betyg som behövs för att komma in på 
en utbildning, hur arbetsmarknaden ser ut och vilka 
möjligheter som fi nns till utlandsstudier.

I år ordnades särskilda informationspass om tvär-
vetenskapliga kurser (Hållbar samhällsutveckling) 
och om Kombinationsutbildningen. Ballonger hade 
även satts upp för att visa vägen mellan husen. Inför 
nästa års Öppet hus ska en idégrupp samlas och 
utvärdera dagen för att se om verksamheten kan 
utvecklas ytterligare. 
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I Golfströmmen norr om Skottland, mitt emellan Island 
och Norge, ligger Färöarna. Landskapet präglas av branta 
klippor, fjordar, vikar och berg. Det fi nns inte mycket växtlig-
het, varken träd eller skogar (förutom ett fåtal odlade), men 
desto mera gräs. Färöarna är en del av kungariket Danmark 
(och förhåller sig ungefär som Åland till Finland) men har 
eget parlament, egen valuta, eget språk, egen litteratur och 
egen konst.

Vädret skiftar snabbt mellan solsken och dimma med regn-
skurar, och vindarna viner kring de tjärade husknutarna. Trots 
att man är så långt norrut gör Golfströmmen att hamnarna 
aldrig fryser till och att temperaturen ligger mellan +3 och 
+11°C året om. 

De första bosättarna var troligtvis irländska munkar som i 
mitten av 700-talet sökte en lugn tillfl yktsort. Hundra år senare 
seglade de norska vikingarna västerut och koloniserade Färö-
arna. Under vikingarnas tid fanns det inte så stora skillnader i 
språket, vikingarna talade ungefär på samma sätt oavsett var de 
kom ifrån, och dagens färöiska har sina rötter i detta fornnor-
diska språk. De fl esta färingar förstår även de andra nordiska 
språken och de yngre talar dessutom engelska.

Färöarna är ett modernt land trots att historien befi nner sig så 
tätt inpå. 74 procent av hushållen har dator och lika stor andel 
av befolkningen har en mobiltelefon – nästan alla över tio år 
äger en egen mobiltelefon! Här fi nns alltså en bra grund för 
att jobba med IT. 

Speciellt universitet
Under sex veckor har jag arbetat med olika kommunikations-
frågor på Färöarnas universitet. 

Anledningen att jag hamnade här var att jag utvecklade 
webbplatsen för det nordiska universitetsadministratörssamar-
betet NUAS*. Jag undersökte då möjligheterna att jobba utom-
lands ett tag och efter att ha sett bilder på och läst om Färöarna 
var det inte så svårt att välja universitet att åka till!

Färöarnas universitet grundades efter ett initiativ som togs av 
Färöarnas Vetenskapliga Sällskap 1965. Detta lilla universitet 
har begränsade resurser både vad gäller pengar och befolknings-
underlag och blir självklart lite speciellt. Universitetet erbjuder 
på sina tre fakulteter utbildning som är särskilt intressant för 
Färöarna, och som endast fi nns just där. 

Trots skillnaderna mellan Stockholm och Tórshavn, Stock-
holms universitet och Färöarnas, slås jag oftare av likheterna, 
särskilt när det gäller IT och kommunikation. Hur får man 
ett gemensamt ansikte utåt? Vad vill vi säga? Vem bör fatta 
de strategiska besluten gällande teknik, pedagogik och form? 
Närheten till rektor och andra viktiga personer i samman-
hanget gjorde dessa samtal väldigt intressanta.  

Många internationella företag, inom till exempel IT- och bio-
teknik, är intresserade av att testa i liten skala, då passar Färö-
arna perfekt. Universitetet planerar ett antal nya utbildningar 
som ska möta denna relativt nya arbetsmarknad. Färöarna för-
ändras, och det gör också universitetet i sin strävan efter att få 
färingarna välutbildade och rustade att möta framtiden. ■

Universitet mellan hav och berg TEXT OCH BILD: SHARON SENDOW

* Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets 
(NUAS) mål är att genom utbyte stärka gemenskapen 
mellan de nordiska universitetsadministratörerna. 
Universitetsdirektör Leif Lindfors vid Stockholms 
universitet är ordförande för NUAS. Se www.nuas.org

Fakta:
Färöarna har drygt 47 000 invånare och 70 000 får. Knappt 
hälften av befolkningen bor i huvudstaden Tórshavn. Färöarnas 
universitet har cirka 150 studenter och 40-talet anställda. Där 
fi nns tre fakulteter: Färöiska fakulteten, Naturvetenskapliga 
fakulteten, Fakulteten för historia och samhällsvetenskap.
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Ökad information om bisysslor
Informationen om de universitetsanställdas skyldighet att an-
mäla bisysslor måste bli bättre. 

Internrevisor Bertil George har tidigare i en rapport konsta-
terat att endast ett fåtal anmälningar om bisysslor kommit in till 
de institutioner som ingått i revisionen. ”Min bestämda åsikt och 
bedömning är att det fi nns ett stort antal anställda med bisysslor 
som inte anmäler detta till institutionen”, skriver han. Orsaken 
är enligt honom främst okunnighet om anmälningsskyldighet 
och gällande regler. 

Enligt  4 kap 32 § högskoleförordningen ställs för lärare krav på 
anmälan av bisysslor som faller inom tjänstens ämnesområde.

Sedan tidigare fi nns reglerna för anmälan av bisysslor samt 
blankett för anmälan på personalbyråns hemsida. För att ytterlig-
are öka medvetenheten har nu ett brev från rektor gått ut till samt-
liga prefekter och enhetschefer. I brevet betonas vikten av att be-
stämmelserna om anmälan av ämnesanknutna bisysslor följs.

Blankett och regler fi nns på 
www.pb.su.se/PA-rutiner/bisysslor

VISSTE DU ATT...

… universitetet under ett år får cirka 1,2 miljoner inkommande brev 
och 32 000 paket (som ska kvitteras). Det under en normal arbets-
dag cirkulerar drygt 10 000 internpostförsändelser. Varje dag måste 
Internposten gå igenom en postback med brev som har ofullständiga 
adresser för att se vem de ska till. Att cirka 15 postbackar med utgående 
post lämnar universitetet varje dag.

NYTT PÅ WEBBEN
Miljöutbildningar
Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning (CTM) har i sitt 
nyhetsbrev gjort en sammanställning av utbildningar med miljö-
inriktning vid Stockholms universitet. Nyhetsbrevet kan laddas 
ned på www.ctm.su.se 

Nationella Exjobb-poolen
Verket för högskoleservice (VHS) tog den 1 april över förvalt-
ningen av den Nationella Exjobb-poolen. Nationella Exjobb-
poolen förvaltades tidigare av Kungliga Tekniska Högskolan 
(KTH). Webbplatsen Nationella Exjobb-poolen erbjuder företag, 
myndigheter, kommuner och övriga organisationer att kostnads-
fritt annonsera förslag på uppsatsämnen och examensarbeten.
http://exjobb.sunet.se

Månadens dokument
Riksarkivet har på sin hemsida något som kallas ”Månadens dok-
ument”. Under april var det ett brev från tatarerna till drottning 
Kristina. Andra exempel är pepparkaksrecept från 1700-talet 
och ”Dagordning för patienterna vid Västeråsens sanatorium”.
www.ra.se/ra/manadensdok ”

” 

Alla vet att han inte längre har 
någon verklig makt. Han är som en 
pilbåge. Förr i världen var den ett 
fruktat krigsvapen men nu har den 
degenererats till ett sportredskap, 

en fritidsgrej.

etnologiprofessor Karl-Olov Arnstberg 
om kungen i Dagens Nyheter 20 april

HALLÅ DÄR …

 … Ariel Goobar professor i experimentell 
 partikelastrofysik vid Stockholms uni-
 versitet som är en av fem unga forskare
 som får Göran Gustafsson-prisen 2004. 
 Han får priset i fysik för sina studier av
 universums accelererande expansion. 
 Förutom ett personligt pris på 100 000 
 kronor får varje pristagare 4,5 miljoner 
 kronor till forskning, fördelat på tre år.

Vad var din första tanke?
− Otroligt! 

Berätta mer om din forskning!
− Jag försöker att ta reda på vad som egentligen fi nns i universum. 
Gravitationskraften påverkar galaxer vilket i förlängningen 
borde innebära att universums expansion saktar ned. Jag ville 
mäta det och fann överraskande att hastigheten mellan galax-
erna i stället ökat under fl era miljarder år. Det indikerar att 
universum till största delen består av annat än atomer som du, 
jag och stjärnorna är gjorda av.  Universums densitet domineras 
av ”mörk energi” som får allt att repellera. Dessutom fi nns det en 
hel del ”mörk materia” som till exempel får stjärnor att rotera 
mycket snabbt runt galaxkärnor men som inte ”syns” på astro-
nomiska bilder.

Vad kan vi vänta för nya forskningsresultat?
− Jag är väldigt nyfi ken på att ta reda på vad mörk materia och 
mörk energi är. Kanske kan här göras koppling till forskning i 
partikelfysik.

Vad ska du göra med pengarna?
− Jag räknar med att kunna rekrytera och betala för duktiga dok-
torander och post docs. En del av den personliga prissumman 
går till att ta med familjen till Kalifornien där jag ska forska i 
sommar.



www.butiken.su.se
universitetets egen marknadsplats

INKÖP & FÖRSÄLJNING

Får det lov att 
vara en t-shirt?
VÅRENS NYA PROFILPRODUKTER ÄR HÄR! 
Shoppa loss bland t-shirts, mineralvatten-
fl askor (perfekt för vårens konferenser) 
och tygkassar med fi na motiv. Hela 
vårt sortiment av profi lprodukter kan 
du se om du går in på vår webbutik 
(se adressen nedan) eller besöker oss 
i Arrheniuslaboratoriet.
Välkommen!

TANDVÅRD I FRESCATI 

Vet Du att det fi nns en tandläkargrupp 
i FRESCATI? 

Vi har öppet vardagar 07.30–16.30 
ofta även på lördagar. 

Tandläkare: 
Caroline Edwall-Arvidsson, Dr med sci 

Maria Edwall, Leg. Tandläk. 
Björn Edwall, Odont Dr 

Lennart Edwall, Professor em, specialist 
i endodonti/rotbehandling med särskild 

kompetens i oral smärtdiagnostik. 

Armfeltska Stugan, Lilla Frescativägen 6 
vid VILLA FRESCATI och 

intill Kungl. Vetenskapsakademien. 
Mottagning efter tidsbest. Tel. 15 98 08. 

PRAKTIKERTJÄNST 
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Reservera master för femårig utbildning
I nummer 2/2004 av SU-nytt publicerades en diskussion mellan 
några personer från förvaltning, institutioner, och studenter 
om de olika utredningarna som är aktuella för den högre utbild-
ningen. Bland annat diskuterades förslaget om att införa en ny 
masterexamen efter totalt 160 eller 200 poäng. Tyvärr tog man 
inte upp ett allvarligt problem med det i övrigt mycket bra 
förslaget. *

Bakgrunden till förslaget är att den nuvarande magister-
examen, som normalt sett omfattar 160 poäng, inte är jämför-
bar med internationella masterexamina och inte heller passar 
i den modell med tre utbildningscykler omfattande 3+2+3 år 
som ser ut att bli resultatet av de europeiska ländernas anpass-
ning till Bolognadeklarationen. Till problembilden hör också 
att den nuvarande magisterexamen översätts med ”master” 
och idag därför sammanblandas med internationella master-
examina. Därför föreslår Regeringskansliets arbetsgrupp (Ds 
2004:2) att den gamla magisterexamen avskaffas och en ny 
masterexamen omfattande 3+2 år införs. 

Det märkliga och enligt mig obetänksamma är att master-
examen dessutom skall kunna tas ut efter 3+1 är (alltså 160 
poäng). Vad som i realiteten föreslås är alltså att den gamla 
magisterexamen i allt väsentligt får vara kvar men under 
benämningen masterexamen. Givet den problembild angående 
den nuvarande magisterexamen som tecknas av departements-
promemorian, som jag tycker är lätt att hålla med om, vore 
det naturliga att benämningen masterexamen reserveras för 
en utbildning som omfattar 3+2 år. Då är det ingen tvekan om 
att en framtida svensk masterexamen kommer att hålla hög 
och internationellt jämförbar nivå. 

Att tillåta att examensbenämningen master används för en 
fyrårig utbildning urholkar den femåriga masterexamens signal-
värde och därmed försvåra internationell jämförbarhet. Det är 
möjligt att det fi nns ett behov av en allmän examen med utgång 
efter 3+1 år. Jag ser inte det behovet för mitt eget ämne national-
ekonomi, men olika institutioner och fakulteter har olika behov. 
Min slutsats är att OM man ska ha en examensutgång efter 
fyra år så bör den INTE kallas för masterexamen. Det fi nns 
andra namnalternativ, men inget diskuteras i utredningen. 

Personligen skulle jag föredra att masterexamen reserverades 
för den femåriga utbildningen och att benämningen kandidat-
examen användes för såväl den tre- som den fyråriga utbild-
ningen enligt den enkla formeln att den högre utbildningen 
kallas master och alla lägre utbildningar för kandidat.

MICHAEL LUNDHOLM, 

 docent i nationalekonomi och studierektor för 
grundutbildningen på Nationalekonomiska institutionen

  
* Ovanstående frågeställning togs upp i diskussionen. 
Däremot fanns inte utrymme att ge en rättvisande bild av 
vad som sades i tidningen. Redaktörens anmärkning.

INSÄNDARE
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ARBORETUM ÄR LATIN FÖR en plantering 
av buskar och träd som är gjord i studie-
syfte. I Sverige fi nns tjugotalet sådana, 
främst vid de botaniska trädgårdarna. 
Bergianska trädgården har följaktligen 
ett arboretum, dessutom fi nns ytterligare 
ett vid Stockholms universitet. Arboretet 
på Campus bygger dels på vad som åter-
stod av planteringarna på det gamla så 
kallade experimentalfältet som Statens 
lantbruksförsöksanstalt hade här, dels på 
vad som nyplanterats de senaste decen-
nierna. Det innefattar ytan mellan Arr-
heniuslaboratoriet, Geovetenskapens hus, 
Lantis, Fiskartorpsvägen och Södra huset. 
Dessutom ingår det artrika arboretet 
som fi nns vid Frescati Hage där Skogs-
högskolan låg fram till 1979. Inom dessa 
två områden är cirka 1 200 träd eller träd-
grupper kartlagda (alla har dock inte 
skyltar).

Börje Drakenberg, botaniker och tidi-
gare lärare vid Skogshögskolan och till-
fällig lärare i naturgeografi , har kartlagt 
träden och satt upp skyltarna. Det bör-
jade för tio år sedan då Lars Bergman, 
trädentusiast och professor i psykologi, 
varnade för att arboretet i Frescati hage 
förföll. Han och Börje Drakenberg inven-
terade och Lars skyltade upp detta för 
cirka tio år sedan. Träden på resten av 
Frescatiområdet saknade skyltning och 
efter en inventering kunde Börje även 
sätta upp skyltar här för två år sedan.

Alla ovanliga trädslag har skyltats men 
även sådana som är vanliga i naturen men 
ovanliga i arboretet, som hägg och sälg. 
Enligt Börje Drakenberg skadas inte trä-
den av skyltningen. Skyltarna är uppsatta 
med en 10 cm lång, rostfri spik. Detta gör 
dels att träden inte angrips av metallen, 
dels att träden kan växa i 20–30 år innan 
skylten börjar skava mot trädet.

Vilka är då rariteterna? Vid Greens villa 
fi nns två Ornäsbjörkar. Detta är en fl ik-
bladig vårtbjörk men denna egenskap är 
inte ärftlig. Förökningen måste därför 

ske genom ympning och det unika är att 
dessa träd är äkta vara eftersom de är 
ympade från den ursprungliga Ornäs-
björken i Dalarna. Detta till skillnad från 
de ”Ornäsbjörkar” som säljs i handeln 
och som har annat ursprung. 

Gammalt kultträd
Går du ett tjugotal meter västerut fi nns en 
annan sevärdhet – Ginkgo biloba. Trädet, 
som ännu är ganska blygsamt, har verk-
ligen hamnat rätt här i söderslänten. Kli-
matet är gynnsamt och placeringen logisk. 
Inne i Geovetenskapens hus forskar man 
om Jordens historia för miljontals år sedan 
och utanför fi nns en kvarleva från denna 
tid. Ginkgoväxter var talrika under krita-
perioden för 80 miljoner år sedan men det 
är bara Ginkgo biloba som överlevt. Trädet 
har kultstatus i Kina och Japan. Så har 
till exempel sumobrottarens hårpiska for-
men av ett ginkgoblad. Det är för övrigt 
enbart hanträd som odlas (frukterna luk-
tar illa och klibbar).

Giganterna i trädsamlingen fi nns utan-
för Bloms hus. Här står en stor gråpoppel 
och en svarttall från Medelhavsområdet 
som får svenska tallar att blekna i storlek.

− Det är en bra balans mellan öppna 
ytor och träd, säger Börje Drakenberg. 
Träden blir aldrig trängda vilket förklarar 
att en del blivit så stora.

Söder om Lantis fi nns ett stort träd av 
svart valnöt och längre ner mot Frescati-
vägen fi nns bokar, lindar, almar och udda 
barrträd som gultall med fl era decimeter 
långa barr. Almsjukan har ännu inte nått 
hit men det är nog en tidsfråga.

Så här i början av maj fi nns chans att 
njuta av blommande träd och buskar. 
Söder om kårhuset fi nns många Robinior 
– litet av arboretets karaktärsträd – med 
gula blommor, öster om samma hus vit 
magnolia.

På våren rekommenderas ett besök i 
Frescati hage. Förutom många olika barr- 
och lövträd fi nns en liten bokskog som 
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är en underbar upplevelse när träden blir 
skirt gröna och under träden blommar 
så gott som alla de typiska bokskogsväx-
terna. Ett skånskt ekosystem i miniatyr, 
anser Börje Drakenberg. ■

TRÄDEN MITT IBLAND OSS
På campus fi nns ett av Sveriges få arboreta. Här kan 
du titta på äkta Ornäsbjörkar, en kultförklarad kvarleva 
från kritatiden och njuta av blommande magnolior.
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Stockholms universitet / 106 91 Stockholm   Posttidning B

Bemanningsföretaget Adecco har 
skött internposten vid Stockholms univer-
sitet sedan augusti 2002 på uppdrag av 
Tekniska byrån. Innan dess hade Posten 
uppdraget. (Traditionella brevbärare fi nns 
dock kvar i lokalerna. De har ett sorterings-
rum för post bland annat till boende på 
Lappkärrsberget.) 

Fram till åttatiden är det ett frenetiskt 
sorterande. En normal arbetsdag kommer 
20–30 backar med post till universitetet. 
Vissa dagar ända upp till 50 stycken. 
Denna dag råkar vara en sådan. En pall 
full med ansökningshandlingar körs 
snabbt iväg till Antagningsenheten.

Måndagar är den veckodag det brukar 
vara mest post. Ser man till de avlämnings-
ställen som får mest (totalt fi nns runt 80 
stycken, institutioner eller enheter) så lig-
ger Juridicum i topp. Ofta handlar det om 
tunga försändelser med böcker och rappor-
ter. Universitetsbiblioteket, Registrator, 
Fysikum och Företagsekonomiska insti-
tutionen fi nns också på ”topplistan”.

Killarna som jobbar här har koll på oss 
andra. Ofta räcker det för dem att se ett 

namn för att veta var en person jobbar. 
Och det kan behövas. På många brev 
anges enbart ett namn och Stockholms 
universitet. All post som enbart är adres-
serad till Stockholms universitet skickas 
till Registrator där de får avgöra hur den 
ska hanteras.

Händelserik arbetsplats
När sorteringen är färdig åker vi ut med en 
liten fl aktruck i kulvertarna under univer-
sitetet. Peter Eriksson börjar med A-huset. 
Han lämnar hos kioskerna och caféet i rask 
takt. Sedan blir det hissen upp till nionde 
våningen, för att åka nedåt våning för 
våning. På varje ställe tar han med sig ut-
gående post och internpost. Under efter-
middagen görs ytterligare en vända för att 
hämta upp post (och för att lämna B-post 
och internpost).

Då vi går ur hissen säger han att ett stort 
irritationsmoment är när andra ”lägger 
beslag” på hissen där postvagnen står. Då 
tvingas han att leta efter vilken våning 
hissen befi nner sig på. I värsta fall kan det 
ta 5–10 minuter.

När fl aktruckarna pilat ut i kulvertarna 
på Frescati åker Internpostens bil ut på 
dagens första tur till de lämningsställen 
som fi nns på stan, till exempel Spökslottet 
och JMK.

I tiotiden kommer Postens paketbil. Då 
är det dags för sortering och utkörning 
igen. Adecco ansvarar för distribution av 
paket som väger under 35 kilo. Större paket 
och leveranser sköts av Godshanteringen.

Kyl- och fryspaket har högsta prioritet. 
Avhandlingar som kommer från tryckeriet 
måste ibland också ut på minuten om de 
ska till en disputation.

Personalen har kommit i kontakt med 
många typer av försändelser. Exempelvis 
levande kräftor, frysta fi skar, skidor, av-
gassystem eller hemtentor med adressatens 
personnummer på kuvertet.

Internposten verkar vara en händelserik 
arbetsplats.

− Det är helt underbart. Man får träffa 
många människor och det händer mycket. 
Det är svårt att vantrivas, säger Magnus 
Anderberg som jobbat här i ett och ett 
halvt år. ■
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<<< Full fart. Internposten har över 
80 avlämningsställen att besöka.

Kvart i sju på morgonen drar 
arbetet igång. I lokalerna 
bakom Aula Magna sorteras 
den post som kommit till 
universitetet på morgonen. 
Under förmiddagen ska den ut.

Här kommer posten!


