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Kåre Bremer
REKTOR

Jag hade tänkt skriva om de aktuella utredning-
arna, om tillträdesutredningen, om grundut-
bildningens internationalisering, om den nya 
doktorsutbildningen och om Bolognaprocessen, 
eftersom det är högaktuella och viktiga frågor. 
Men jag förstod på redaktören att det blir huvud-
teman i detta nummer av SU-Nytt, och att jag är 
refererad på annan plats i tidningen, så jag skri-
ver något om min första tid som rektor i stället 
– detta skrivs efter att jag varit fem veckor vid 
universitetet. Jag har lovat att jag ska besöka alla 
enheter och institutioner och det ska jag göra, inte 
före sommaren, men i år. 

Ledningskansliet har satt ihop en besöksplan 
och efter fem veckor har jag faktiskt redan varit 
på ungefär en femtedel av universitetets hund-
ratal institutioner och enheter, de på förvalt-
ningen inräknade. Förutom det som ligger när-
mast, enheter på den centrala förvaltningen har 
jag varit på flera institutioner inom humanistisk 
och samhällsvetenskaplig fakultet. 

Hos humanisterna har jag bland annat besökt 
flera språkinstitutioner, samt historia och filo-
sofi. Om jag hade mera tid – och energi – skulle 
jag själv vilja registrera mig som student och för-
kovra mig i franska. De så kallade småspråken 
är återigen på tapeten, så jag ska besöka alla 
språkinstitutioner nu under våren. Vetenskaps-
rådet har nämligen uppdragit åt rektor vid Stock-
holms universitet att efter samråd med Uppsalas, 
Mälar dalens och Södertörns rektorer ”komma in 
med en analys av möjligheter till samverkan och 

arbetsfördelning” vad avser småspråken i regio-
nen. Det blir en grannlaga uppgift.

Hos samhällsvetarna har jag besökt flera insti-
tutioner, institut och centra som sysslar med soci-
alt arbete och sociala frågor. Det är påfallande 
vilken omfattande forskningsverksamhet vi har 
inom detta område vid Stockholms universitet. 
Externa finansiärer och myndigheter har uppen-
barligen i stor utsträckning förlitat sig på just vårt 
universitet för att stödja forskning om sociala frå-
gor. Jag har också besökt data- och systemveten-
skap vid IT-universitetet i Kista. Det blev en över-
raskning för mig att se hur mycket utbildning och 
hur många studenter Stockholms universitet har 
i Kista. Överhuvudtaget har jag imponerats av 
omfattningen och kvaliteten på verksamheterna 
vid de institutioner jag besökt hos samhällsvetare 
och humanister.

Jag har stött ihop med gamla skolkamrater och 
bekanta på min rundvandring. Jag har också fått 
möta många namnkunniga forskare, kända från 
debatter i massmedia, och det är med en viss stolt-
het jag konstaterar att så många kommer just från 
Stockholms universitet. Jag har ännu inte kommit 
till jurister och naturvetare på min besöksrunda. 
Men jag kommer, även till min gamla institution, 
Botaniska institutionen, den första som flyttade 
till Frescati. Där började jag mina botanikstu-
dier innan Södra huset och de andra husen på 
campus hade börjat byggas. Det ska bli ett spän-
nande besök.  ■

En rundvandring på universitetet

Närstudie av orkidéarten Odontioda, troligtvis en framodlad hybrid. Orkidéer 
har i likhet med en tulpan sex kalkblad i två kransar, men hos orkidéerna ser 
de yttre och inre kalkbladen olika ut. Ett av de inre bladen är omvandlad till 
en läpp som ofta utgör ”landningsbana” för insekter som ska pollinera växten. 
Det unika med orkidéer är att delar av ståndarna har vuxit ihop med delar av 
pistillen till en så kallad könspelare.
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Svaren på dessa frågor finns i en ny 
undersökning som Studentbyrån gjort i 
samarbete med Statistiska centralbyrån 
och som har finansierats av den statliga 
Rekryteringsdelegationen.

– Information om vad som händer 
efter studierna är något som efterfrågas, 
inte minst av studenter från studieovana 
miljöer. Vår förhoppning är att vi genom 
att ge den informationen bland annat ska 
kunna bredda rekryteringen, säger Ulf 
Nyman vid Studentbyrån.

Enligt undersökningen är det främsta 
skälet till universitetsstudier en önskan 
att fördjupa sig i intressanta ämnen (43 
procent) och en vilja att utvecklas som 
människa (20 procent).

69 procent av studenterna anger arbete 
som sin huvudsakliga sysselsättning. De 
största arbetsgivarna för alla fakulte-
ter, utom den naturvetenskapliga, finns 
framför allt inom den offentliga sektorn. 
De mest förekommande arbetsuppgif-
terna är utredningsarbete, forskning, 
undervisning och kulturarbete.

Andelen som gått vidare till forskarut-
bildning är 12 procent, det skiljer det sig 
dock mellan fakulteterna. Inom natur-
vetenskap är det till exempel 30 procent 
som går vidare till forskarstudier. Huru-
vida studenten kommer från en miljö 
där föräldrarna har akademisk bak-
grund eller ej verkar enligt undersök-
ningen inte ha någon betydelse när det 

gäller att få arbete efter examen.
Att utbildningen är relevant för deras 

arbetsuppgifter anser i genomsnitt 73 
procent. Cirka 85 procent tycker att den 
varit relevant för förmågan att arbeta 
självständigt respektive att tänka kri-
tiskt. ■

En sammanfattning av undersökning en 
fi nns i en broschyr som delas ut vid 
Öppet hus, till studievägledare och till 
studentinformatörer. Den fi nns även i 
Studentcentrum i Södra huset, hus A. 
Undersökningen i sin helhet fi nns på 
www.su.se/studentliv/student informa-
tion/

– Att arbeta med mångfald handlar inte 
bara om att få nya grupper av studenter 
att söka sig till universitetet utan också 
om att få dem att trivas och stanna kvar, 
säger My Persson vid Stockholms univer-
sitets studentkår (SUS). 

Hon är projektledare för projektet ”Lär 
en lärare” som syftar till att förbättra 
mottagandet av studenter och minska 
diskrimineringen genom att öka kun-
skapen om mångfaldsfrågor hos univer-
sitetets anställda. 

Under våren anordnas utbildningsse-
minarier som kommer att ta upp frågor 
kring utanförskap och diskriminering 
på grund av kön, etnisk och social till-
hörighet, funktionshinder eller sexuella 
preferenser. 

– Ofta väcks intresset för dessa frågor 
när något redan hänt. Vi vill genom pro-
jektet förebygga att det händer.

Det är till exempel viktigt vilket mot-
tagande studenterna får.

– Det förutsetts ofta att studenterna 
ska veta hur universitetet fungerar och 
känna till det akademiska språket men 

det kan ta tid för nya studenter att lära 
sig det. Därför behövs ibland extra 
studie stöd, något som Språkverkstan 
erbjuder.

My Persson samlar på sig goda exem-
pel på hur man kan arbeta med dessa 
frågor och hon tar gärna emot fler.

– Ett är en institution där man spelade 
in föreläsningar på video och skickade 
hem till en student som lider av social 
fobi. Det går också att göra ganska 
mycket med enkla medel. Ett sånt exem-
pel är Juridiska institutionen som i de 
fall som tas upp i undervisningen bytt ut 
några av namnen till namn som inte är 
traditionellt svenska.

Projektet finansieras av den statliga 
Rekryteringsdelegationen. ■

Universitetet kommer att ha en utre-
dare och koordinator för likabehand-
lingsfrågor. Tjänsten tillsätts för när-
varande och kommer att vara placerad 
vid Studentbyrån. Finansieringen har 
ordnats genom en omfördelning av 
universitetsförvaltningens resurser.

Livet efter plugget TEXT: MARIA SANDQVIST

 Varför börjar studenterna studera vid universitetet?

  Var hamnar de efter examen? 

Tycker de att innehållet i utbildningen är relevant för deras arbetsuppgifter?

Lär en lärare

TEXT: MARIA SANDQVIST
ILLUSTRATION: 

EMIL IE.BERGMAN@MMEDU.NET 
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?HUR SER DU PÅ 
DINA MÖJLIGHETER 
TILL INFLYTANDE OCH ATT 
KUNNA PÅVERKA DIN 
UTBILDNING?” 54 procent av studenterna på grundnivån är 

nöjda med hur det är att vara student vid 
Stockholms universitet. Universitetets styrka 
är dess lärare och handledare. Möjligheten 
till infl ytande behöver förbättras. Det visar 
Kvalitetsrådets studentundersökning.

Under 2003 genomförde 
Kvalitetsrådet en under-
sökning om hur studen-
terna upplever sin studie-
situation. Studenterna fick 
svara på frågor om lärare, 
fysisk arbetsmiljö, exami-
nation, kurslitteratur, jäm-
ställdhet, inflytande, biblio-
teket, studievägledning och 

studiernas upplägg. Svarsfrekvensen var 
65 procent.

– Avsikten med undersökningen var 
att inventera och identifiera förhållan-
den som kan utvecklas och förbättras 
och problem som kan avhjälpas, berät-
tar Kerstin Dahlbäck, ordförande i Kva-
litetsrådet.

Undersökningen visar att drygt hälf-
ten av studenterna, 54 procent, är nöjda 
när de sammanfattningsvis bedömer hur 
det är att vara student vid Stockholms 
universitet. Studenter vid Naturveten-
skapliga fakulteten är mer nöjda med sin 
studiesituation än studenter vid andra 
fakulteter. 

Enligt undersökningen är universite-
tets styrkor framför allt dess lärare och 
handledare. De fick höga betyg av stu-
denterna när det gäller kunnighet och 
förberedelse inför undervisningen men 
lägre för tillgängligheten och stöd utan-
för schemalagd tid.

– Det bekräftar att vi har en kompe-
tent lärarkår men att resurserna är otill-
räckliga, säger Kerstin Dahlbäck.

De förbättringsområden som identi fie-
rades är studenternas möjlighet till infly-
tande och studiernas upplägg. Enligt 
undersökningen upplever inte studen-
terna att de har något reellt inflytande. 

Knappt två av tio tycker att de har faktisk 
möjlighet att påverka sin utbildning.

– Det är lite överraskande och omrus-
kande. Jag tror att vi lite till mans har 
inställningen att det finns goda möjlig-
heter till inflytande men den enskilde stu-
denten upplever det inte så, säger Kerstin 
Dahlbäck.

Ämne för Campuskonferens
När det gäller studiernas upplägg är var-
annan student missnöjd med studier nas 
upplägg i avseende på förberedelse för 
livet efter studierna. Fyra av tio är miss-
nöjda med genusperspektivet i utbild-
ningen och när det gäller att utnyttja stu-
denternas kreativitet i undervisningen. 

Undersökningen ska nu analyseras 
av Kvalitetsrådet. Resultaten ska bland 
annat ställas mot andra liknande under-
sökningar, till exempel Högskoleverkets 
Studentspegel. Undersökningen kommer 
också att diskuteras i olika fora och syn-
punkter ska tas in.

– Att årets campuskonferens den 24 
april har temat inflytande och delak-
tighet är en direkt följd av resultaten i 
undersökningen, berättar Kerstin Dahl-
bäck.

Kvalitetsrådet kommer senare i år att 
till rektor lägga fram förslag på åtgärder 
föranledda av undersökningen. Student-
inflytande är också ett ämne som ska 
behandlas vid vårens prefektträffar.

En undersökning av lärarnas situation 
kommer att genomföras i visst samarbete 
med Karolinska Institutet som parallellt 
genomför en liknande undersökning. ■

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Undersökningen fi nns som 
pdf-fi l på Kva litetsrådets hemsida, 
www.kvalitets radet.su.se. 
Mer information om Campuskonferen-
sen fi nns på www.ck.su.se.

− Vi har gjort kursvärderingar på de flesta av 
våra kurser men det är svårt att se resultatet 
av dem eftersom man då börjat på en ny kurs. 
Förhoppningsvis påverkar de utbildningen för 
dem som kommer efter.
ELISABETH FRANSSON OCH ANDREAS BRÖMSTER, 
GÅR TERMIN FYRA PÅ PAO-PROGRAMMET. 

− De  verkar rätt bra. 
Kurs utvärdering ar-
 na är ett bra sätt att 
kunna påverka och 
lärarna lyssnar på 
dem.
JESSICA BLOMQVIST, 
LÄSER KONSTVETEN  -
SKAP INOM KULTUR-
VETARLINJEN. 

− Jag går första året och sche-
mat är redan klart så där finns 
ingen chans att påverka. Man 
har alltid synpunkter på hur 
en kurs skulle skötas i efter-
hand. När det gäller kursvär-
deringar är lärarna mycket 
empatiska och hjälpsamma.
FIL IP STÅLNACKE, 
LÄSER ETNOLOGI.

mer Studenter vill ha 
infl ytande
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Deltagare: Stefan Nordlund (SN), professor i biokemi och pro-
dekanus Naturvetenskapliga fakulteten • Pernilla Rosell 
Steuer (PRS), doktorandombud vid Student kåren • Göran 
Bergström (GB), studierektor statsvetenskap • Shakti 
Slawomirska (SS), ansvarig för  ut bildnings bevakning vid 
Studentkåren • Christina Hellman (CH), prefekt Institutionen 
för lingvistik • Arne Olsson Laurin (AOL), byråchef 
Studentbyrån 

AOL: − Förslaget till nya behörighetsregler är 
ett steg i rätt riktning. Fördelarna med att 
dela upp i behörighets- och meritämnen är 
att man dels får med det som krävs dels att 
man får med intilliggande ämnen.

SN: − Det är viktigt att ha möjlighet att 
ställa krav på behörigheterna som ger oss en 
kunskapsmässigt homogen studentgrupp på 
tillräckligt hög nivå för att vi inte ska behöva 
bedriva gymnasieutbildning.

CH: − Många ambitiösa studenter kan nu rikta in sig på det 
man vill göra efter gymnasiet och inte på att göra ett strate-
giskt val, som det ofta är idag.

Flera vid bordet understryker betydelsen av tydligare krav på 
vilka kunskaper som krävs för högskolestudier. Och bristen 
på samsyn med gymnasierna.

Den ”valfrihetsrevolution” som skett på gymnasiet har ställt 
till problem för många studenter, menar deltagarna. Det finns 
många ämnen att välja mellan och ofta förstår inte eleverna 
vad det innebär för framtida högskolestudier om de väljer bort 
viktiga ämnen på gymnasiet. Då krävs tydlighet från högsko-
lans sida om vilka krav som ställs för tillträde.

PRS: − Det blir väldigt testinriktat. I språk till exempel vore 
det förkastligt med mekaniska skriftliga prov. Det måste fin-
nas alternativ.

SN: − Jag tycker det räcker med det allmänna högskoleprov vi 
har. Inom kemi skulle man till exempel testa rena kemikunska-
per, vilket inte ger en rättvisande bild av studiefärdigheter.

”Förändringarna är åt rätt håll” TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

I höst lägger regeringen förslag om framtidens högskoleutbildning och forskning. Nyligen pre-
senterades tre tunga analyser som ska ligga till grund för propositionen. Enmansutredaren 
Lars Lustig, Umeå universitet, står bakom ”Tre vägar till den öppna högskolan” som behand-
lar tillträdesregler för högre utbildning. I utredningen ”En ny doktorsutbildning – kraftsam-
ling för excellens och tillväxt” presenterar professor Margareta Norell Bergendahl vid KTH, 
förslag till reformer av forskarutbildningen. Och en arbetsgrupp vid Utbildningsdepartementet 
lämnade förslag till översyn av examensfrågorna.

Frågor om tillträde, examina och forskarutbildning hänger samman. SU-Nytt behandlar 
därför utredningarna tillsammans. Vi bjöd in sex personer vid universitetet till en diskussion. 
De åsikter som förs fram är deltagarnas personliga.

I faktarutorna redogörs kort för de förslag som läggs. Det finns även en sammanfattning av 
professor Johan Falks utredning om Stockholms universitet och internationaliseringen.

CH: − Med förslaget genererar man en väldig apparat. Och 
stora kostnader. 

SS: − Man bör använda sig mycket mer av den fria kvoten och 
det alternativa urvalet. Rådande system missgynnar dem som 
har problem i dagens system. En dyslektiker som har stora 
problem med att göra högskoleprovet kan bli en bra kemist.

Innebär förslaget en breddad rekrytering?

GB: − Jag tror inte att det gör så. Det krävs andra 
satsningar mycket tidigare i skolsystemet.

Pernilla Rosell Steuer påpekar att det är en växel-
verkan. Högskolan sänder signaler om vad som 
bör premieras.

Stefan Nordlund tror att förslaget kan tydlig-
göra för elever att man måste satsa om man vill bli 
något. Kunskapsinhämtande blir åter viktigt. Det 
kulle kunna dra med grupper som idag ”slappar” 
sig igenom gymnasiet.

PRS: − Vi bör betona kunskap mera. Allt kan inte mätas i 
poäng. Det är väldigt svenskt att allt mäts i poäng, inklusive 
hela forskarutbildningen. 

Tillträdesutredningen ”Tre vägar till den öppna högskolan” 
Förslag i korthet:
•  Grundläggande behörighet kompletteras med krav på 

lägst betyget godkänd i kärnämnena svenska och eng-
elska samt projektarbetet.

•  Ett system med 14 områdesbehörigheter införs. Dessa 
består av behörighetsämnen och meritämnen.

•  Det ska finnas tre generella urvalsgrunder vid antag-
ningen: betyg, prov och av högskolan beslutat urval.

•  Möjligheten att förbättra konkurrenskraften genom att 
välja reducerat program tas bort. 

•  Möjligheten till utbyteskomplettering försvinner.
•  Ett antal områdesprov bör utvecklas, dessutom lämnas 

förslag till hur högskoleprovet bör moderniseras.

Arne Olsson Laurin

Göran Bergström

FÖRSLAG TILL FRAMTIDENS HÖGSKOLA:

▲ ▲ ▲
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Behövs nya mätmetoder för kunskap? Shakti Slawomirska 
menar att informell kunskap även bör mätas, till exempel 
erfarenheter från föreningslivet.

GB: − Vi måste ändå ha tilltro till att institutionella föränd-
ringar har betydelse. Förändringarna är åt rätt håll.

Gruppen är i stort enig om att Utbildningsdepartementets för-
slag om examensfrågorna innebär ökad tydlighet med nivå-
indelning av utbildningen och anpassning till internationella 
examina.

Däremot finns oklarhet om den avancerade nivån (master). 
Både i förslaget från departementet och från Johan Falk talas 
om möjlighet till examen efter 40 eller 80 poäng. Var tar då 
tydligheten vägen? 

Göran Bergström tycker det är bra att slippa förvirringen 
kring magister och master.
− Men jag har svårt att se att en tvåårig mastersutbildning 

kan dra tillräckligt många studenter. Man kan inte ha en två-
årig master som motiveras med att det är ingång till forskar-
utbildning. Det kan vara bra att ha en 40-poängare som etapp-
avgång som man kan bygga på med 40 poäng.

CH: − Jag är inte säker på att ett extraår 
skulle avskräcka så mycket. Jag tror 
lockelsen ligger i att du får en riktig 
master, jämförbart med dem man får 
utomlands. 
SN: − De som gått igenom får en varu-
stämpel som känns igen i hela Europa. 
Våra utbildningar får dessutom en varu-
stämpel. Utländska studenter vet vad det 
innebär att studera här. 

GB: − Det måste finnas möjlighet att göra en master attraktiv 
även för dem som tänker sig yrkeskarriär efter utbildningen. 
Inom statsvetenskapen kan det till exempel röra sig om för-
valtningsutbildning.

Utbildningsdepartementets projektgrupp om examensfrågor
Förslag i korthet:
• Högskoleutbildning delas in i tre nivåer grundnivå, 

avancerad nivå och forskarnivå.
• Den generella modellen blir 3+2+3 år.
• En masterexamen inrättas som omfattar 40 eller 80 

poäng.
• Om det finns lagstiftade krav på examina bör utbild-

ningen avslutas med en yrkesexamen. 
• Jur kandexamen bör vara en yrkesexamen och byta 

namn till juristexamen.
• ECTS-poäng bör införas i både grund- och forskar-

utbildning. Heltidsstudier under en vecka motsvarar 
1,5 ECTS-poäng.

• Det sjugradiga betygssystemet införs som huvudalter-
nativ med bokstavsbetygen A-E.

Forskarutbildningsutredningen 
”En ny doktorsutbildning 

− kraftsamling för excellens och tillväxt”
Förslag i korthet:
• Utbildningen byter namn till doktorsutbildning.
• Högskolorna behöver ökade anslag för att kunna 

behålla en högkvalitativ utbildning.
• Doktorsutbildningen blir tre år (plus två forskningsför-

beredande år på masternivå).
• En finansieringsplan måste ingå i doktorandens indivi-

duella studieplan.
• Utbildningsbidrag och högskoleinterna stipendier tas 

bort.
• Doktoranderna ska ha en huvudhandledare och minst 

en biträdande handledare
• Fler doktorander ska ha kvinnliga handledare. 
• En tredjedel av utbildningen bör genomföras vid fors-

karskolor.
• Licentiatexamen utgör etappavgång under en över-

gångsperiod.
• En ny anställningsform föreslås, som doktor. 

PRS: − Studenter ska inte behöva lägga ned mycket tid och 
hoppas att de blir doktorander och sedan inte bli det. Det är 
viktigt att den nya masterutbildningen är något att ha även för 
dem. Och att den är värd något i samhället.

Betygssystemet har alltid varit omdiskuterat. Även vid detta 
bord när diskussionen styr in på den sjugradiga betygsskalan 
och systemet med ECTS-poäng.

GB: − Jag blev häpen när jag läste förslaget i Falks utredning 
att Stockholms universitet ska försöka införa ECTS-systemet. 
Min erfarenhet är att betygen är en av de mest laddade frå-
gorna inom utbildningen. Här kommer ett förslag utan någon 
egentlig diskussion.

Bergström menar att erfarenheterna av ett målrelaterat sys-
tem i gymnasiet inte är så positiva, till exempel betygsinflation, 
bristande legitimitet och skillnad i betygssättning. Vilket fak-
tiskt Lustig pekar på i sin utredning.
− Det finns många frågor som man borde diskutera som har 

med ECTS att göra. Hur påverkar det lärarnas situation? Kan 
vi ha hemskrivningar och fria papers?

SS: − Jag håller med. Ibland behövs alternativa examinations-
former. Sjugradig betygsskala kommer att påverka indirekt.

CH: − Vi har redan en sjugradig betygsskala då vi är skyldiga 
att ha det för våra Erasmusstudenter. Det har komplicerats 
av att vi inte haft någon övergripande diskussion om betygs-
kriterier, men ändå i praktiken fått göra detta.

Christina Hellman är ändå positiv till en sjugradig skala. 
− Det är svårt med enbart tre grader, till exempel när någon 

ligger väldigt nära VG. Det blir så dramatiskt. Med sjugradigt 
system kan betygsättandet bli mer avdramatiserat.Christina Hellman
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Stockholms universitet har en suddig 
internationell profil och förhållandevis 
små resurser ägnas den internationella 
verksamheten. Det konstaterar Johan 
Falk, professor vid Institutionen för 
spanska, portugisiska och latinamerika-
studier, som på rektors uppdrag utrett 
internationalisering vid Stockholms uni-
versitet.  

Intresset att studera utomlands inom 
utbytesprogrammen Erasmus och Socra-
tes har minskat. Det har lett till en oba-
lans mellan inkommande studenter och 
utresande. Obalansen innebär inte nöd-
vändigtvis att intresset för utlandsstu-
dier minskat, enligt Falk. Många stu-
denter väljer att själva kontakta utländ-
ska universitet och högskolor. Men fak-
torer som brist på information, byrå-
kratiskt krångel och språkliga hinder 
upplevs negativt av många studenter vid 
utlandsvistelser.

För att underlätta utlandsstudier före-
slår Johan Falk bland annat en kraftfull 
satsning på språkutbildning. ”Ett rim-
ligt mål från svensk sida vore att varje 
student har tillägnat sig goda färdighe-
ter i ett eller två främmande språk utö-
ver engelska”. Det kan ske i form av för-
beredelsekurser på universitetet.

Ökad information om möjligheterna 
att bedriva delar av utbildningen utom-
lands är också viktig. Det bör finnas sär-
skilda Erasmusinformatörer och på varje 
institution bör det finnas en funktion 
som internationell koordinator. Hem-
kommande studenter bör uppmärksam-
mas tydligare, till exempel genom delta-
gande i informationsträffar. Och lärare 
som medverkar i internationellt utbyte 
bör få tydligare erkännande. Det kan 
ske genom lönepåslag eller stipendier. 

ECTS-systemet bör tillämpas fullt 
ut inom studentutbytet. Den sjugradiga 

betygsskalan bör på prov införas paral-
lellt med de ordinarie betygen även för de 
svenska studenterna.

Johan Falk ansluter till Bolognapro-
cessens mål om en utbildning på 3+2+3 
år. Magisternivån bör vara flexibel med 
examensutgångar efter ett eller två år. 
Den tvååriga varianten ska benämnas 
”master”.

Den decentraliserade organisationen 
kan vara en förklaring till att Stock-
holms universitet har en suddig inter-
nationell profil, enligt Johan Falk. ”Den 
fråga som måste diskuteras är om en för-
stärkning av de centrala insatserna skulle 
vara en vinst för hela universitetet.”

Ett konkret resultat av studien är att 
frågorna om förbättrat studentinfly-
tande och arbetet med Bolognaprocessen 
tas upp vid vårens prefektträffar. Försla-
get från Johan Falk är nu på remiss. ■

UTREDNING OM STOCKHOLMS UNIVERSITET:

Bättre information krävs om utlandsstudier 

Utredaren talar om en rättssäker forskarutbildning. Får vi det?

PRS: − Det finns många vackra ord och fina 
regler på central nivå men vem ser till att de 
efterföljs? Det är en bra idé med fler doktors-
anställningar men det finns ju inga pengar.

CH: − Utredningens förslag är bra men de krä-
ver finansiering. Och det är där jag är väldigt 
bekymrad. Jag är rädd att det här blir en låt-
sasreform igen som vi får egenfinansiera inom 
universitetet.

SN: − Thomas Östros har sagt att det inte kommer nya pengar 
i forskningspropositionen. Så jag är bekymrad till och med 
över det här femte året. 

Får vi samma kvalitet på våra doktorer i framtiden?

SN: − Jag känner stor oro för den korta tiden och den struk-
turering man vill uppnå. Men mest skrämmande är att 
Margareta Norell Bergendahl håller på att skolifiera forskar-
utbildningen. Det blir en skola med stark struktur. Struktur 
och kreativitet är i vissa avseenden varandras motsatser. Hon 
talar om en effektiv och strukturerad forskarutbildning. Men 
man lär sig inte forska på ett så enkelt sätt. Det handlar om 
att skaffa sig mognad och ett förhållningssätt. 

PRS: − Utredningen känns väldigt teknologanpassad. Den är 
väldigt tillväxtfokuserad.

TEXT: PER LARSSON

CH: − Man byter i utredningen namn från forskarutbildning 
till doktorsutbildning. Det är ingen slump. 

Vad innebär förslagen ekonomiskt för studenter och doktorander?

SN: − De får ett år mer att 
be tala på studielånet. På 
vissa fakulteter får de ett 
år längre med lön.

PRS: − Blir det inte mer 
resurser får de det gene-
rellt sämre. Och det främ-
jar inte möjligheterna 
att vara föräldraledig 
eftersom man senare får 
anställning.

SS: − Det ställer hårdare krav från början på specificering. 
Det är inte bra. Hur många vet när de är 19 år vad de vill 
satsa på?

Diskussionen lär fortsätta. Bidra gärna med inlägg på vår 
debattsida. ■

Läs mer: http://utbildning.rege ringen.se/index.htm

Pernilla Rosell Steuer

Stefan Nordlund och Shakti 
Slawomirska
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Hon ska vara empatisk, tolerant, inkännande och omsorgsfull. 
Hon ska ta plats, men inte för mycket plats. Hon ska vara hetero-
sexuellt attraktiv för killar men inte för tillgänglig. Så beskriver 
tonårstjejer hur en ”normal” tjej ska vara. Men hur ser de på 
idealet och hur lever de upp till det?

– De både utmanar och upprätthåller föreställningarna 
av den ”normala” tjejen, berättar Fanny Ambjörnsson vid 
Socialantropologiska institutionen som i sin avhandling har 
undersökt tonårstjejers villkor och vardag. I drygt ett år följde 
hon ett trettiotal tjejer vid två olika gymnasieprogram, det 
yrkesförberedande barn- och fritidprogrammet där majori-
teten var från arbetarklasshem och det studieförberedande 
samhällsvetenskapsprogrammet där de flesta var från med-
elklasshem. Hennes fokus på jämförelsen mellan de två grup-
perna synliggör hur genusskapande alltid är en process 
som involverar andra principer − som klass, 
sexualitet och etnicitet.

Gruppernas beskrivning av vad 
som är normen för en tjej var i stort 
sett densamma men de förhöll sig 
på olika sätt till den. Tjejerna på 
barn- och fritidsprogrammet 
var de som var längst ifrån nor-
men i klädsel och uppförande, 
de drev på mer och var nästan 
provocerande.

– På så sätt skapar de en alter-
nativ norm inom gruppen, som 
däremot inte premieras av den 
övriga omgivningen. Eftersom 
de var väldigt medvetna om att 
de inte höll sig inom ramarna 
för ”det normala” måste deras 
beteenden betraktas som ett 
sätt att hantera en situation 
som underprivilegierade.

Ouppnåeligt ideal
På samhällsvetenskapsprogrammet tycktes man lättare leva 
upp till bilden av den normala tjejen men upplevde sig ändå 
som misslyckade.

– Eftersom normen existerar enbart i relation till det avvi-
kande, är det omöjligt att helt och hållet vara normal. Nor-
men är en sorts ouppnåeligt ideal, en fetisch som många vill 
men ingen lyckas med att förkroppsliga. 

Här fanns också en opposition mot normen, men på ett 
mer subtilt sätt.

– De förhöll sig kritiska genom att ironisera och driva med 
idealet, säger Fanny Ambjörnsson.

Grupperna var ganska kritiska mot varandra. På barn- och 
fritidsprogrammet tyckte man att de ”tjejiga” tjejerna på sam-
hällsprogrammet var hycklare som låtsades för att leva upp 

till bilden av den fina flickan. Samhällstjejernas synpunkter 
var mer i linje med samhället i övrigt och kommentarerna 
därför också mer verkningsfulla. Till exempel delades åsik-
terna om att de andra var stökiga och ställde till problem ofta 
av lärarna.

– Det sättet att vara tjej var uppenbarligen inte okej enligt 
normen.

Att man får göra vad man vill bara man ”är sig själv” skrev 
båda grupperna under på. Men i realiteten var den individu-
ella friheten ganska strängt hållen, berättar Fanny Ambjörns-
son.

– Bara den som höll sig i närheten av normen sågs som fri 
och individuell. De som var avvikande och tänjde på friheten 
sågs i stället som överdrivna och avfärdades som stereotyper. 
Så kom till exempel den enda lesbiska tjejen i skolan, som var 

den enda som avvek utseendemässigt från resten av tjej-
gruppen, att avfärdas som ”alltför typisk och ste-

reotypt lesbisk”. 

Olika betydelse
De båda grupperna var feministiskt 

medvetna och intresserade men deras 
syn på feministrörelsen skilde sig.

– Samhällstjejerna tilltalades av 
feminismen men såg den samti-

digt som något som gjorde dem 
oattraktiva och omöjliga på en 
heterosexuell begärsmarknad, 
berättar Fanny Ambjörnsson.

Barn- och fritidstjejerna var 
också intresserade, men sam-
tidigt mycket negativa till den 
feministiska rörelse som pre-
senteras i offentligheten.

– De associerade feminismen 
med otillgänglig kunskap och 
identifierade den med en vuxen 
medelklassvärld som de inte 
hade tillträde till.

Hon tar som exempel upp en kampanj som en jämställd-
hetsgrupp i skolan drev. Där användes en affisch med texten 
”Har du kallat någon för hora idag?”. Men just ordet ”hora” 
har olika betydelse för grupperna.

– Samhällstjejerna tyckte att det är det värsta man kan kalla 
en tjej. Barn- och fritidstjejerna höll med om att det inte var 
ett bra ord men de använde det som tilltalsord mellan sig för 
att urvattna betydelsen av ordet. Affischen blev då ett exem-
pel på en för dem otillgänglig feminism. ■ 

TEXT: MARIA SANDQVIST
ILLUSTRATION: EBBA STRID UDIKAS

Bilden av den ”normala” tonårstjejen
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Drygt två miljarder kronor. Det är stora 
pengar det handlar om när forskarna letar 
neutriner i isen vid Sydpolen.

Varje vinter åker astropartikelfysiker 
från Stockholms universitet till is och 
bitande kyla vid Sydpolen. Vad är det 
som lockar? Jo, isen. Här finns glaciä-
rer som erbjuder näst intill perfekta för-
hållanden i jakten på elementarpartik-
lar som kan leda oss vidare till svaret på 
universums gåta.
− Vi har öppnat ett nytt fönster mot 

universum. 
Så vill Per Olof Hulth, professor i 

astropartikelfysik, beskriva den forsk-
ning som han tillsammans med kollegor 
från Stockholm, Uppsala och tjugotalet 
andra universitet och forskningsinstitut 
världen över bedriver inom ramen för 
AMANDA (The Antarctic Muon and 
Neutrino Detector Array). 

Projektet tillhör de större i forsk-
ningsvärlden. Flera av USA:s mest pre-
stigefyllda universitet är inblandade och 
finansieringen är huvudsakligen ameri-
kansk. Nyligen beviljade den amerikan-
ska kongressen 297 miljoner dollar (mot-
svarande drygt två miljarder kronor) i 
anslag fram till och med 2013 för ett 
nytt större neutrinoteleskop, IceCube! 
Den svenska delen av projektet bekostas 
till stor del av anslag från Wallenbergs-
stiftelsen och Vetenskapsrådet.

”Ögonvittnen”
Men om anslagen är stora så är det 
forskarna söker efter desto mindre. 
Neutriner är elementarpartiklar utan 
elektrisk laddning med en massa som är 
en bråkdel av elektronens. Neutriner bil-
das när vissa radioaktiva partiklar sön-
derfaller, till exempel i solen. Den neu-
trala laddningen gör att neutriner inte 
påverkas av magnetfält. Neutrinerna 
kan passera tvärs genom planeter och 
andra himlakroppar! Deras opåver-
kade bana gör att de kan användas som 
”ögonvittnen”. Vi kan se var i univer-
sum en händelse inträffat, till exempel 
en stjärna som exploderat.

Trots att jordytan (och vi människor) 
varje sekund genomkorsas av 10 miljar-
der neutriner per kvadratcentimeter från 
solen är det endast några få som påver-
kas av omgivningen. Men möjligheten 

finns att de reagerar med andra elemen-
tarpartiklar och bildar myoner. Myonen 
är en tung elektron (negativt laddad) med 
en livslängd på en bråkdel av en sekund. 
Om myonen färdas genom is eller vatten 
uppstår en blå ljusimpuls som kan avlä-
sas. Då ljusimpulsen och myonen har 
samma riktning som den inkommande 
neutrinon kan man se var i rymden neu-
trinon har sitt ursprung.

För att kunna detektera ljusimpulsen 
krävs ett ”rent” medium samt mörker. 

Det är här Sydpolen kommer in med sin 
kilometertjocka is. 
− Is är det mest transparenta mediet vi 

har, berättar Per Olof Hulth.
I isen intill Amundsen Scott-basen 

vid Sydpolen finns 19 mätsträngar ned-
sänkta på ett djup mellan 1 400 och 
2 400 meter. På dem sitter närmare 700 
ljusdetektorer som registrerar ljusimpul-
ser från myoner. 

Jakt på mörk materia
AMANDA-projektet går nu in i nästa 
skede − IceCube. Antalet mätsträngar 
byggs ut för att täcka en kubikkilome-
ter is. Om fem–sex år ska det finnas 80 

strängar med totalt 4 800 optiska avläs-
ningsinstrument i isen. Ljusdetektorerna 
omvandlar ljusimpulserna till elektriska 
signaler. Varje sensor ska innehålla ett 
datachip som är uppkopplat till Internet, 
vilket gör att forskarna kan ta del av 
resultaten på sina kontor.

Mätutrustningen är riktad in mot jor-
dens inre för att filtrera bort ”oönskade” 
myoner. För varje myon som härstam-
mar från en neutrino beräknas IceCube 
upptäcka cirka en miljon myoner ska-

pade av kosmisk strålning. 
Per Olof Hulth betonar att AMANDA 

och IceCube rör sig om ren kunskaps-
forskning. Genom att spåra neutriner-
nas ursprung kan vi se att något hänt 
och var. Sökandet efter neutriner kan 
även ge ledtrådar i jakten på universums 
”mörka materia”. Forskarna vet idag 
enbart vad fyra procent av universum 
består av. Galaxernas rotation visar att 
det även finns en för människan okänd 
materia. Denna ”mörka materia” håller 
ihop universum och kommer troligtvis 
från Big Bang. ■

Ett nytt fönster mot universum
TEXT: PER LARSSON

FOTO: JOAKIM EDSJÖ

Sydpolens isar kan användas till mycket. Varje år kommer forskare hit i jakten 
på universums ursprung.



10 SU-NYTT 2/200410

Peter Åkerbäck är religionshistoriker och skriver just nu på sin 
avhandling om kollektiva självmord i religiösa grupper.

– Domedagssekter, som dessa grupper ofta kallas, är ett miss-
visande ord, säger Peter. De väntar inte på domedagen, utan 
ser fram mot det paradis som ska komma efter.

I avhandlingen tittar han närmare på ideologierna bakom 
tre kollektiva självmord och finner att de är mycket olika. En 
av dem ansåg att Gud är socialism, och hellre än att falla i 
kapita lismens, alltså djävulens, händer valde man att begå 
självmord. En annan lämnade sina jordiska kroppar för att 
ta sig ombord på rymdskepp som skulle föra dem till en nivå 
”över det mänskliga”.

– När jag berättar vad jag sysslar med har folk alltid åsik-
ter, berättar Peter. Många vet precis vad en ”sekt” är, och vill 
gärna berätta det för mig.

Själv är han fascinerad av vad folk tror på, och vill beskriva 
vad olika grupper står för, både positivt och negativt. Att döma 

lämnar han åt andra, och menar att så länge man inte skadar 
sig själv eller andra borde man få tro på vad man vill. 

– Medierna är bra på att kritisera grupperna för att ha alla 
svar. Det man glömmer är att de som söker sig till grupperna 
oftast vill ha alla svar.

När mordet i Knutby var som mest på tapeten hörde många 
journalister av sig till Peter Åkerbäck för att höra om försam-
lingen där kunde liknas vid en undergångssekt.

– Men det kan den inte, förklarar han. I Knutby har man 
öppna möten, medierna har fått besöka församlingen, man 
vill frälsa nya själar. Det stämmer inte med den slutenhet och 
avståndstagande från resten av samhället man annars ser i de 
så kallade domedagssekterna.

Kanske inte det svar journalisterna hade önskat sig, men en 
av morgontidningarna tryckte artikeln, trots att de inte stämde 
med vad de väntat sig. En av kvällstidningarna där emot gav 
upp, och frågade Peter om han visste någon annan de kunde 
ringa. ■

Domedagssekter missvisande ord TEXT: MARIA IBSÉN
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Orkidéer måste vara attraktiva − annars 
ratas de av insekter. Skönheten fascinerar 
även människor. Nyligen lockade Bergian-
ska trädgården storpublik till utställningen 
Orkidé 2004.

Orkidéer har länge ansetts svåra att 
sköta. Utbudet i handeln var också 
begränsat till ett fåtal arter. Men de 
senaste åren har intresset exploderat. 
I dag finns en mångfald arter att välja 
på, likaså böcker om växterna. Och det 
är svårt att hitta ett inredningsrepor-
tage där inte en orkidé skymtar i bak-
grunden.

Vad är det då som fascinerar?
− Orkidéer erbjuder en fantastisk varia-

tion av färg och utseende. Dessutom 
tror jag att de har blivit tillgängliga på 
ett annat sätt än tidigare genom de mer 
tåliga hybrider som tagits 
fram, säger Lars Gunnar 
Reinhammar, orkidéexpert 
och forskningsassistent vid 
Bergianska trädgården.

Han tror även att vi kan-
ske är mer fascinerade av 
inneväxter i dag än tidigare. 
Själv har han disputerat på 
en avhandling som delvis 
handlade om två svenska 
orkidéer (vityxne och fjäll-
yxne). I Sverige finns cirka 
45 orkidéarter (alla frid-
lysta). I hela världen beräk-
nas antalet arter uppgå till 
20 000–25 000, så det blir 
en stor variation av färger 
och mönster.

Orkidéer är enhjärtbla-
diga och närmast släkt med 

iris-, sparris- och lökväxter. Blomman 
har i likhet med en tulpan sex kalkblad 
i två kransar, men hos orkidéerna ser de 
yttre och inre kalkbladen olika ut. Ett 
av de inre bladen är omvandlad till en 
läpp som ofta utgör ”landningsbana” för 
insekter som ska pollinera växten. Det 
unika med orkidéer är att delar av stån-
darna har vuxit ihop med delar av pistil-
len till en så kallad könspelare.

För orkidéer är det livsavgörande att 
kunna locka till sig pollinatörer, oftast 
insekter, för korsbefruktning. De ofta 
mycket sinnrika mekanismerna för hur 
olika arter ombesörjer pollinationen 
varierar stort, och blommorna lockar 
insekterna med nektar, färg och doft. 
Ungefär en tredjedel av alla orkidéer 
belönar dock inte sina besökare med 
nektar utan de kör med ”falsk marknads-

föring”. Exempel i den svenska floran är 
Jungfru Marie nycklar, flugblomster 
(som lurar grävstekelhanar att försöka 
para sig med blomman genom att se ut 
och dofta som en hona) och norna.

En oändlig 
variation av njutning

12

1

2

3
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Samevolution
Luta dig fram och studera en orkidé på 
nära håll! Där finns mycket att upp-
täcka. Ta till exempel en venussko (släk-
ting till guckusko) där insekten ramlar 
ned i ”skon” (det vill säga läppen). Efter 
att insekten förgäves försökt komma ut 
samma väg som den kom, tvingas den 
krypa den enda vägen ut förbi blommans 
könspelare, där den kan få pollen på sig 
och/eller lämna pollen på märket och då 
pollinera blomman.

Eller ta nattviolen som pollineras 
främst av svärmare som likt kolibrier 
står framför blomman och dricker nek-
tar ur blommans långa sporre med hjälp 
av sin sugsnabel. För att nattviolen ska 
bli pollinerad, krävs att sporren är något 
längre än fjärilens sugsnabel. Då tvingas 

nämligen svärmaren trycka in huvudet 
i blomman så att pollenklubbor kan 
fastna vid sugsnabelns bas eller träffa 
blommans märke. 

De individer av nattviol som har 
längre sporrar kommer då att gynnas 
och sprida sina anlag till kommande 
generationer. Samtidigt gynnas de svär-
mare som har långa sugsnablar mer än 
de som har korta, då de kan suga nek-
tar från fler nattviolblommor. Denna 
”kapprustning” är ett exempel på sam-
evolution. Ett annat exempel på detta 
finner man hos arten Madagaskars 
stjärna (Angraecum sesquipedale) som 
har en mycket lång (cirka 25 cm) sporre. 
När Charles Darwin såg arten förut-
spådde han att det skulle finnas en fjäril 
som har en lika lång sugsnabel – vilket 
också visade sig stämma.

Lockade storpublik
Bergianska trädgården har flera hundra 
orkidéer i sin ägo. Intresset är extra 
stort för släktet Dracula där trädgården 
har drygt 70 av de ungefär 100 kända 
arterna. Tre anställda vid Bergianska 
trädgården har hittat flera nya orkidé-
arter i Sydamerika. Några av dessa arter 
har blivit uppkallade efter dem: Dracula 
lindstroemii efter Manne Lindström, 
Trisetella hoeijeri efter Thomas Höijer, 
samt Masdevallia henniae efter Henni 
Wanntorp.

Orkidéer är växter som av många 
förknippas med njutning, såväl för sitt 
ut seende som sin doft. Och det med 
rätta. Av drygt 20 000 arter är det 
enbart en som människan använder som 
nyttoväxt − vanilj (Vanilla planifolia)! 

Njutningsaspekten var också viktig när 
Bergianska trädgården i samarbete med 

Orchidéhuset nyligen ordnade utställ-
ningen Orkidé 2004 i Gamla orangeriet. 
Där fanns möjlighet att lära sig mer om 
och att köpa orkidéer. Men fram för allt 
var det en njutning för ögat; runt 3 000 
plantor av 300 arter rymdes i växthuset. 
Utställningen lockade storpublik. Varje 
dag kom 700 –800 besökare och ofta var 
det kö utanför dörrarna. ■

TEXT: PER LARSSON
BILD: ORASIS FOTO/GA
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så får du orkidéer att trivas 

Lars Gunnar Reinhammars 
skötseltips för vanliga släkten 
som Phala enopsis (brudorkidé) 
och Dendrobium.

 Vattna inte för mycket. Du kan 
doppa ned krukan i vatten och 
låta det rinna av.

�  Orkidéer kan duschas försiktigt. 
Vatten får dock inte bli kvar i 
bladvecken.

 Växterna vill ha genomsläpplig 
jord (gärna bark och mossa).

�  Var försiktig med näring.

 Orkidéer vill ha god ventilation 
och fuktig luft. Ställ inte ovanför 
ett varmt element.

 De vill ha ljus men låt inte plan-
torna stå i direkt sol.

 Klipp ner stänglarna av 
Phalaenopsis först om de är torra; 
brudorkidéen blommar gärna om 
på samma stängel.

1. Restrepia sanguinea, Colombia.

2. Paphiopedilum, amerikansk hybrid. 

3. Angraecum germinyanum, Madagaskar och 
Comorerna. (Arten är av samma släkte som 

Madagaskars stjärna – med lång sporre) 

4. Phaius tankervilleae, Sydostasien.

5. Cirropetalum (Elisabeth Ann).

4

5
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1870/73 Kvinnor får möjlighet att studera vid universitet
1883 Ellen Fries blir första kvinna som disputerar 

i Sverige.
1925 Behörighetslagen ger kvinnor tillträde till stat-

liga ämbeten (med många undantag)
1980 Lag om jämställdhet i arbetslivet
1992 Boel Flodgren blir Sveriges och Europas första 

kvinnliga universitetsrektor. Sigbrit Franke blir 
rektor i Umeå samma år.

TEXT: PER LARSSON
BILD: KUNGLIGA BIBL IOTEKETS BILDSAMLING

för lika villkor
hundra års kamp 

I dagarna har Kvinnliga aka-
demikers förening fi rat 100 
år. Det har varit ett sekel där 

kvinnor fått strida för utbildning 
och akademiska tjänster − inte 
minst i Stockholm.

Kvinnliga akademiker har fört 
en hård kamp. Först för att få 
utbilda sig akademiskt − det 
var inte förrän 1870 som kvin-
nor fick möjlighet att avlägga 
student examen och rätt att stu-
dera vid universitet. Sedan för 
att få arbeta inom akademien 

och för att få lika lön som manliga kollegor.
För att ta tillvara kvinnliga akademikers intressen bilda-

des 1904 Akademiskt bildade kvinnors förening (ABKF). 
För medlemskap krävdes minst kandidatexamen och det för-
sta året uppgick medlemsantalet till blygsamma 43 kvinnor. 
Med tanke på hur svårt det var för kvinnor att få tillgång till 
den akademiska världen var det en rätt bra siffra. Det var då 
bara drygt 20 år tidigare som den första kvinnan disputerat 
i Sverige (Ellen Fries i Uppsala) och vid Stockholms högskola 
hade det ännu inte skett.

Föreningen skilde sig från den övriga kvinnorörelsen genom 
att sätta övriga kvinnofrågor i bakgrunden. I stället hade den 
en meritokratisk grundsyn med fokus på kompetensfrågor − 
könstillhörighet skulle inte avgöra möjligheterna att studera 
och få akademiska tjänster.

ABKF fick stor opinionsbildande betydelse. Bland meto-
derna fanns tidningsartiklar, upprop och petitioner.

Även om kvinnor hade de formella möjligheterna att stu-
dera vidare under det tidiga 1900-talet stötte de ofta på prak-
tiska problem. Många familjer ansåg det inte passande att 
kvinnor studerade och om de väl började studera bemöttes de 
ofta nedlåtande av manliga studenter och lärare. Och om de 
efter studierna ville arbeta vid universiteten eller andra stat-
liga myndigheter satte lagen stopp. I Regeringsformen stod 
att högre statliga ämbeten var förbehållna ”infödde svenske 
män”. Först 1925 fick kvinnor tillträde till dessa tjänster efter 
att lagen ändrats!

Detta fick till följd att disputerade kvinnor sökte sig till tjäns-
ter som skollärare, bibliotekarie eller arkivarie. Även efter den 
nya behörighetslagen var deras chans att kunna stanna vid uni-

versiteten minimal. Följden blev att många var överkvalifice-
rade för sina arbetsuppgifter, något som fick konservativa röster 
att påstå att kvinnors utbildning därmed var bortkastad!

Gerda Boethius först
Stockholms högskola framställs ibland som föregångare 
med en kvinnlig professor redan 1884. Men det är en bild 
som måste nyanseras. Kvinnan, Sonja Kovalevsky, fick en 
”extraordinär” professur i matematik tack vare professor 
Gösta Mittag-Leffler som bjöd hit henne från Ryssland som 
föreläsare. Det dröjde sedan till 1907 innan första kvinnan 
disputerade vid Stockholms högskola (naturvetaren Signe 
Sturzenbecker). Fram till 1929 var det endast sex kvinnor som 
gick i hennes fotspår.

Antalet kvinnor som disputerat i Stockholm och utsetts till 
docenter vid högskolan fram till och med 1950 kan räknas 
på ena handens fingrar: Gerda Boethius (konsthistoria 1921), 
Karin Kock (nationalekonomi 1929) och Mignon Malm (fysio-
logi 1947). Kock blev för övrigt det första kvinnliga stats rådet 
1948.

1947 ändrade ABKF namn till Kvinnliga akademikers för-
ening (KAF) och i dagarna har organisationen firat hundra-
årsjubileum. Vid jubileumsfirandet i Stockholm den 20 mars 
diskuterades situationen för kvinnliga akademiker. Bland 
talarna fanns historieprofessorerna Christina Florin och 
Yvonne Hirdman vid Stockholms universitet. Föreningen 
uppmärksammar även de första hundra åren med en bok: 
Förbjuden frukt på kunskapens träd − kvinnliga akademikers 
kamp för jämställdhet under hundra år. Där skildras villko-
ren för kvinnliga akademiker, bland annat vid Stockholms 
högskola. ■

Läs mer om Kvinnliga akademikers förening 
http://ifuw.org/kaf/

Sonja Kovalevsky blev ”extraordinär” 
professor 1884 med lägre lön än de 
manliga kollegorna.
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Kriminologen Jerzy Sarnecki drog stor-
publik vid den första av terminens öppna 
föreläsningar. Det är fel att se ungdoms-
brottlighet i termer av gäng, var hans 
budskap.

− När man på skattebetalarnas bekost-
nad gör något har man skyldighet att 
berätta om det. Dessutom är det kul 
att berätta om forskningen jag håller 
på med.

Och det som kriminologiprofessor 
Jerzy Sarnecki talade om när han inledde 
vårens serie av öppna föreläsningar lock-
ade. Drygt 400 personer kom till Aula 
Magna för att höra om Gäng eller nät-
verk? Ungdomsbrottslighet i Nordens 
storstäder.

Begreppet gäng figurerar flitigt i media 
– och då med negativ klang. Brottslighet 
hänförs ofta till ”gäng”. Men verklighe-
ten är en annan. I alla fall om man med 
gäng avser en grupp individer som under 
en längre tidsperiod (mer än ett år) utför 
brott tillsammans, har speciella sym-
boler (till exempel tatueringar) och ett 
territorium att försvara.

Den forskning som Jerzy Sarnecki 
och hans kollegor vid Kriminologiska 
institutionen gjort visar att Sverige skil-
jer sig radikalt från USA där det finns 
etniskt uppbyggda kriminella gäng som 
behärskar olika stadsdelar. I Sverige 

handlar det i stället om kriminella nät-
verk – individer som på olika sätt sam-
verkar vid brott.

I boken Delinquent networks: youth 
co-offending in Stockholm (Cambridge 
University Press 2001) studeras ung-
domsbrottslingar i Stockholm som lag-
förts 1991–1995. Sarnecki och hans dok-
torander har kartlagt hur brottslingarna 
förhåller sig till varandra. Resultaten 
visar bland annat att de som begår brott 
tillsammans har liknande ålder, samma 
kön och kommer från samma stadsdel. 
Dessutom att brottslighet är ett övergå-
ende ungdomsfenomen för de flesta. Den 
etniska bakgrunden bland medlemmarna 
i ett nätverk varierar däremot ofta.

Bland brottslingarna har man identi-
fierat ett centralt nätverk på drygt 4 000 
individer, men inte heller relationerna 
mellan dessa är beständiga över tid. 
Slutsatsen blir att brottsliga relationer i 
allmänhet är kortvariga och att talet om 
brottsliga ungdomsgäng är starkt över-
drivet. Denna bild bekräftas även av en 
undersökning från Köpenhamn.

Viktigt agera tidigt
Medias och myndigheters fokusering 
på gängbrottslighet förvärrar situatio-
nen, enligt Sarnecki. Kriminella grup-
peringar kan då få en starkare samman-
hållning och risken ökar för att fel åtgär-

der sätts in. Att till exempel ge skinheads 
egna lokaler avvisas helt av Sarnecki.

Om ungdomsbrottlighet istället ses 
i termer av nätverk kan mer effektiva 
brottsförebyggande åtgärder sättas in. 
En åtgärd är att placera de centrala per-
sonerna i nätverken på institution sam-
tidigt som socialtjänsten och andra myn-
digheter arbetar med nätverkets övriga 
medlemmar. Forskning visar att brotts-
ligheten även minskar bland övriga 
i nätverken när centrala personer är 
borta från scenen. Effekten är dock till-
fällig men utrymme skapas ändå för att 
hjälpa lindrigt brottsbelastade ungdo-
mar att få anknytning till det etablerade 
samhället.

Jerzy Sarnecki främsta råd för att 
motverka de kriminella nätverken är 
att agera tidigt så att inte sammanhållna 
grupper etableras. Vidare måste boende-
segregationen motverkas; ungdomar ska 
inte behöva uppleva att de är ”instängda” 
i sina förorter.

Kartläggningen av nätverk fortsätter. 
Kriminologiska institutionen har bland 
annat ansökt om pengar för att forska 
om nätverk inom näringslivet och för 
att se om de kan knytas till oegentlighe-
ter. Så snart kanske vi inte bara får veta 
mer om underklassungdomars avvikande 
nätverk − utan även om Skandiadirektö-
rernas och Systembolagschefernas. ■

Uppmärksamhet 
 i media stärker gängTEXT: PER LARSSON

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ



En fortsatt stabil ekonomi, ett stort intresse 
för högre studier och ett år präglat av 125-
årsjubileet. Nu är årsredovisningen för 
Stockholms universitet 2003 klar.

Intresset för högskolestudier är fort-
satt stort. Höstterminen 2003 ansökte 
sammanlagt 38 500 personer till de 50-
tal program och drygt 1 000 fristående 
kurser som finns vid Stockholms univer-
sitet. Det är en ökning med 2,7 procent 
jämfört med höstterminen 2002. 

Fler helårstudenter är ett av utbild-
ningsmålen som regeringen satt upp för 
Stockholms universitet i regleringsbrevet 
för 2003. Det målet är uppnått − under 
2003 var det totala antalet helårstuden-
ter 23 517, en ökning med 4 procent i 
förhållande till 2002.

Målet om att öka antalet studenter 
inom det naturvetenskapliga utbildnings-
området uppnås också. Ökningen är 4,4 
procent. Antalet magisterexamina under 
2003 var 1 283. Det innebär 3 507 nya 
magistrar sedan 2001 och att målet för 
perioden 2001-2004 redan uppnåtts.

Under 2003 har flera nya utbildningar 
startat. Flest inom Humanistiska fakul-
teten − närmare 30 stycken. I övrigt 
kan nämnas den nya meteorologilinjen 
och magisterprogrammet International 
Commercial Arbitration Law.

Universitetets årsredovisning, som 
behandlades av styrelsen i februari, visar 

också att målet om antal forskar examina 
för perioden 2001–2004 kommer att 
klaras. (Inom humanistisk-samhälls-
vetenskapliga området är målet 447 
forskar examina och inom natur-
vetenskap 453 examina.) 

Under 2003 antogs 310 studenter till 
forskarutbildning (en minskning med 4 
procent jämfört med 2002). Forskare vid 
Stockholms universitet har dock under 
året varit flitiga att publicera sig i inter-
nationella vetenskapliga tidskrifter – en 
ökning med runt 10 procent jämfört 
med 2002.

Stockholm i våra hjärtan
Universitetets ekonomi är fortsatt sta-
bil. Visserligen uppvisas ett underskott 
på 23,6 miljoner. Men med en total 
omsättning på närmare 2,7 miljarder 
kronor är det mindre än 1 procent av 
verksamhetskostnaderna. De senaste sex 
budgetåren (inklusive 2003) har univer-
sitetet ett resultat som ligger mycket nära 
noll. Dessutom finns en buffert i form 
av sparade helårsprestationer som kan 
tas i anspråk om underskott uppstår i 
framtiden.

Det gångna året präglades av 125-års-
jubileet. När Stockholms högskola grun-
dades 1878 var öppna föreläsningar för 
allmänheten en viktig del av verksam-
heten. Jubileet firades med över hundra 
öppna föreläsningar bland annat under 
temat Stockholm i våra hjärtan − om 
Stockholm med universitetets forskare 
och hedersdoktorer. Andra exempel på 
arrangemang riktade mot en bredare all-

mänhet (och som sker årligen) är Fors-
kardagarna och Öppet Hus för gymnasie-
elever.

Målet om att minst 30 procent av 
de nyanställda professorerna ska vara 
kvinnor tror sig däremot inte univer-
sitetet kunna uppnå. Av 379 professo-
rerna är idag 78 kvinnor (eller 21 pro-
cent). I årsredovisningen understryks att 
arbetet med jämställdhet, studentinfly-
tande och etnisk mångfald måste fort-
sätta. En mångfaldsplan har antagits. 
I planen ingår bland annat att ta fram 
statistik om anställda med utländsk bak-
grund och att arrangera seminarier om 
mångfaldsfrågor.

Under året har en ny 
nämnd för fakultets-
gemensamma verksam-
heter bildats. Upp-
giften är att fördela 
anslagsmedel till 
verksam heter som 
inte ligger under 
någon av fakul-
teterna, till exem-
pel pedagogisk 
utbildning av 
lärare.

Vital och populär 125-åring

2003 i siffror

Intäkter 2,68 mdr kr

Kostnader 2,70 mdr kr

Antal studenter
(helårsstudenter) 23 517 

Andel kvinnliga studenter 60%

Antal anställda
(personår) 3 431 

Andel kvinnliga 
professorer 21%

TEXTER: PER LARSSON
FOTO: ORASIS  FOTO/GA



Utan ökade anslag till forskning och grund-
utbildning hämmas universitetets utveck-
ling, varnar universitetsstyrelsen.

Stockholms universitet har en betydande 
expansionspotential. Fler utbildningar 
behöver byggas ut för att möta efterfrå-
gan från studenter och arbetsmarknad i 
regionen. Det konstaterar universitets-
styrelsen i det budgetunderlag för perio-
den 2005–2007 som antogs vid styrelse-
mötet i februari.

”Bristen på medel till grundutbildning 
utgör för närvarande en flaskhals som 
hindrar universitetets utveckling”, skri-
ver styrelsen som samtidigt konstaterar 
att en utbyggd grundutbildning inte kan 
ske inom nuvarande ekonomiska ramar. 
Förslaget till regeringen blir därför att 
utöka grundutbildningsuppdraget med 
totalt 1 340 helårstudenter.

Intresset är störst för utbildningarna 
inom humaniora, juridik och samhälls-
vetenskap. På det naturvetenskap-
liga området är situationen inte lika 
god, även om den har förbättrats. 
Ett sätt att öka intresset för natur-
vetenskap är en ökad satsning på 
Vetenskapens Hus, där skolelever 
får möjlighet att prova naturve-
tenskaplig verksamhet i labo-
rativ miljö. Styrelsen önskar 
därför ett årligt tillskott på 
tre miljoner kronor under 
tre års tid.

Stockholms universitet 
har från regeringen ett 
antal särskilda åtagan-

den, till exempel att erbjuda undervis-
ning i mindre språkämnen som korean-
ska och nederländska. Styrelsen tycker 
att regeringen bör ta ett helhetsgrepp på 
små ämnena och införa ett utvidgat sys-
tem för särskilda åtaganden som omfat-
tar fler småämnen än idag och som 
åtföljs av en särskild ekonomisk resurs. 
En sådan översyn är brådskande då 
många språklärare snart går i pension.

Uppräkning med en miljard
Sedan mitten av 1990-talet har ansla-
gen till forskning urholkats. En följd har 
bland annat blivit att färre anställs som 
forskarassistenter. Tillsammans med ett 
fortsatt stort intresse för forskarutbild-
ningen har det försämrat möjligheterna 
att göra akademisk karriär. På sikt kan 
det innebära brist på forskare och lärare 
vid universitetet.

För att komma till rätta med proble-
met ansluter sig universitetsstyrelsen 

till den skrivelse från bland annat lan-
dets forskningsråd och högskolor som i 
oktober 2003 lämnades till regeringen. 
Där krävs en uppräkning av fakultets-
anslagen med en miljard kronor inför 
2005 samt att regeringen avsätter två 
miljarder nationellt att fördelas i kon-
kurrens mellan lärosätena. Styrelsen 
önskar även en speciell satsning på post-
doktorala anställningar inom humanis-
tisk-samhällsvetenskapliga vetenskaps-
området.

Ett annat önskemål är en professur i 
portugisiska. Språket kan idag på univer-
sitetsnivå enbart läsas i Stockholm. För 
att kunna utvecklas i forskningshän-
seende behövs en professur. Dessutom 
skulle Stockholm kunna profileras som 
ett centrum för romanska språk.

Investeringsbehovet för Stockholms 
universitet uppskattas till cirka 100 
miljoner kronor årligen under perioden 
2005–2007. Intäkterna budgeteras till 
2,82 miljarder kronor per år och kost-
naderna till 2,76 miljarder per år.

Stor expansionspotential – om anslagen ökar
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Ett speciellt ordförandeuppdrag

Ledningsfrågor har han ägnat sig åt i många år men att 
vara ordförande i en universitetsstyrelse är något speciellt, 
tycker Sten Heckscher.

Efternamnet är välbekant. Farfar Eli var professor vid 
Handelshögskolan och bland annat känd för att ha eta-
blerat ekonomisk historia som läroämne. Pappa Gunnar 
var förutom högerledare även statsvetare, verksam vid 
Stockholms högskola, och rektor vid Socialinstitutet. I 
historiens töcken döljer sig släktingen Eduard som done-
rade pengar till Stockholms högskola.

Sten Heckscher har även kopplingar till Stockholms 
lärosäten. Mellan 1973 och 1994 undervisade han på 
Socialhögskolan och vid Juridicum på Stockholms uni-
versitet (vid sidan av andra jobb). Som utredare av jurist-
utbildningarna i början på 1970-talet kom han också i 
kontakt med bland annat Juridiska fakulteten.

I grunden är han jurist, utbildad i Uppsala där han också 
har undervisat. Någon disputation har det ännu inte blivit. 
Avhandlingen i straffrätt (nordisk kriminalpolitik) över-
gavs i början av 1980-talet när erbjudande kom om jobb 
på annat håll. Sedan dess har Heckscher bland annat hun-
nit vara statssekreterare i justitiedepartementet, närings-
minister och generaldirektör för Patent- och registrerings-
verket. Sedan 1996 är han rikspolischef.

Våren 2003 kom Sten Heckscher in i universitetets sty-
relse och vid årsskiftet blev han dess ordförande. 

Vad fick dig att ta uppdraget?
− Jag tycker att universitet är både viktiga och spän-

nande och har haft en relation till dem hela mitt vuxna 
liv. Att vara ordförande för ett universitet är inte som att 
vara ordförande i vilken styrelse som helst, det är något 
speciellt. Sedan är det viktigt att göra olika saker och jag 
är dessutom road av ledningsfrågor.

Den bild han har av universitetet är att det är stort, liv-
aktigt, välmående och välskött. Dessutom präglat av att 
finnas i en storstad.

Profilering, externa relationer och Bolognaprocessen 
tillhör de områden Sten Heckscher prioriterar.
− Jag kan tänka mig en arbetsfördelning mellan nära-

liggande lärosäten i Mälardalen för att utveckla sina pro-
filer. Man kan inte bre lika tunt på hela mackan.

Det operativa arbetet får rektor och förvaltning sköta. 
Styrelsen kan bidra med synpunkter och kontakter utåt. 
Efter 35 år och 22 jobb inom främst statlig sektor har Sten 
Heckscher ett brett nätverk och ”skaplig” erfarenhet av 
statlig förvaltning (som han blygsamt uttrycker det).

Han tror även att erfarenheter från universitetsvärlden 
kan vara till nytta som rikspolischef − främst i arbetet med 
att bryta upp polisens slutna organisation och höja kun-
skapens status.

I samband med att Sten Heckscher utsågs till ordförande 
i universitetsstyrelsen kritiserades regeringen för att politi-
sera universitetens ledning. Hur ser du på den kritiken?
− Jag har varit statsråd i ett och ett halvt år. Det är full-

ständigt orimligt att det skulle diskvalificera mig från 
andra uppdrag. Många verkar tycka att det finns poänger 
med externa företrädare i universitetsstyrelserna. Dess-
utom är det klokt, universitetet måste finnas i ett samman-
hang och i samhället.

På fritiden försöker Sten Heckscher vara ute i naturen. 
Han har hus och båt i skärgården.

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ  

Johnny Wijk som är ordförande i refe-
rensgruppen för lärarutbildningsfrå-
gor arbetar vid Historiska institutio-
nen vid Stockholms universitet, inte 
vid Lärarhögskolan som felaktigt 
uppgavs i förra numret av SU-Nytt.

RÄTTELSE
Nej, det blev inte en tidigare student vid 
Stockholms universitet som blev premiär-
minister i Grekland. Giorgios Papandreou 
och socialdemokratiska Pasok förlorade 
makten till det konservativa partiet Nea 
demokratia vid valet i början av mars. 
Papandreou valdes i februari till ny parti-
ordförande. Han har även haft flera poster 
i regeringen, senast som utrikesminister.

Politikern Andreas Papandreou flydde 
under juntatiden i Grekland för drygt 40 
år sedan till Sverige. Sonen Giorgios följde 
med och studerade 1972–1973 sociologi 
vid Stockholms universitet. Han verkar 
inte ha glömt den tiden. För några år sedan 
tittade Giorgios Papandreou oanmäld upp 
i Bloms hus för ett besök.

Papandreou räckte inte ända fram
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Nu kan du handla kontorsmöbler genom 
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Ökad samverkan mellan lärosäten
Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Kungliga 
tekniska högskolan gör en satsning på samverkan för att skapa 
bättre förutsättningar för kommersialisering av forsknings-
resultat och innovationer. Det inledande steget är ett ettårigt 
pilotprojekt med syfte att förstärka lärosätenas kommersiali-
seringsfunktioner och att skapa större möjligheter för forskare 
att omsätta sina forskningsresultat i praktisk nytta.

Inom projektet har Stockholms universitet särskilt fokus 
på tjänsteinriktad kommersialisering till exempel inom det 
naturvetenskapliga området. Karolinska Institutet hanterar 
life  science med medicinsk inriktning medan KTH koncen-
trerar sig på kommersialisering av teknik.

Finansieringen kommer från de tre lärosätena samt EU.

Gymnasieelever ”forskar” i kemi
Kemiska sektionen vid Stockholms universitet har ”adopterat” 
tre gymnasieklasser inom naturvetarprogrammet vid Tumba 
och Järfälla gymnasieskolor. Under drygt ett års tid har sam-
arbetet fortgått med laborationer, specialföreläsningar, stu-
diebesök och kemiklubb. Eleverna från Tumba gymnasium 
ska nu fördjupa sig inom olika projekt som de har valt. Under 
februari gjorde de ett besök på universitetet.

Syftet är att öka intresset för kemiutbildning och bredda 
rekryteringen från gymnasieskolor i Stockholmsregionen.

Ny ordförande för IKT-strategiska rådet
Rektor har utsett universitetslektor Per Unger, Institutionen 
för organisk kemi, till ny ordförande i IKT-strategiska rådet.

Medverka vid Campuskonferensen
Den 21 april går årets Campuskonferens av stapeln i Aula 
Magna. ”Inflytande och delaktighet – Ett ansvar för studen-
ter och anställda” är temat. Det blir en eftermiddag full av dis-
kussion och möten. Innan de tolv seminarierna börjar bjuds 
på lättare lunch. Konferensen kommer att behandla bland 
annat ”Inflytande och delaktighet i vardagen”, ”Dialogen i 
läro salen” och ”Presentation och diskussion kring TEMO:s 
studentundersökning”.

Sista anmälningsdag är fredagen den 16 april. 
För mer information och anmälan, gå in på www.ck.su.se.

Stipendium till uppsats om universitetet
Högskoleföreningen i Stockholm vill uppmuntra studenter 
och lärare att utnyttja universitetsområdet och dess byggna-
der som ämnen för undervisning och forskning. Föreningen 
har därför instiftat ett stipendium på 10 000 kronor att delas 
ut till författaren av en kandidat- eller magisteruppsats som 
behandlar universitetets fysiska miljö ur någon aspekt. Det 
kan gälla enskilda byggnader, inredningar, parkanläggningar 
och så vidare, eller verksamheter som har direkt anknytning 
till den fysiska miljön. 

Ansökan skall vara inlämnad senast den 15 oktober till 
Maria Ibsén, Bloms hus. Uppsatsen ska vara ventilerad före 
detta datum, dock inte tidigare än den 1 januari 2002. Mer 
information om stipendiet lämnas av professor Thomas Hall 
på tfn 16 4710. 

Digitala Ladokintyg
Nu finns en ny funktion i universitetets webbportal mitt.su.se, 
funktionen för studenter att skriva ut digitala Ladokintyg över 
sina studieresultat. Intygen kommer att vara i form av en PDF-
fil som studenten kan spara på sin egen dator, skriva ut eller 
skicka med e-post.

Mottagarna av intygen kan sedan verifiera intygen genom 
att gå till en speciell webbsida och, genom att mata in den 
unika kod som finns på varje intyg, få se en exakt kopia av 
intyget.

Under året kommer flera Ladokfunktioner att startas i 
mitt.su.se.

Vill du veta mer om projektet Ladok på webb så kan du kon-
takta projektledaren Susanne Dackheim, tfn 16 2175, e-post 
susanne.dackheim@sb.su.se.

Anmäl dig till Forskardagarna!
Har du disputerat eller planerar du att disputera under läs-
året 2003/2004?

Anmäl dig då som medverkande vid Forskardagarna 14–
16 oktober, då avhandlingar som har lagts fram under läs-
året presenteras på ett populärvetenskapligt sätt. Det kom-
mer att anordnas en presentationskurs för medverkande fors-
kare några veckor innan.

För mer information och anmälningsblankett kontakta 
Linda Hedblad, tfn: 16 2295. Sista anmälningsdag är den 
13 april!
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Idéer om delaktighet
– Det finns inte en modell som passar alla 
men vi kan lära av varandras erfarenheter, 
sade projektledaren Kerstin Lannerlöv vid 
Personalbyrån på den första idéutbytardagen 
inom Deltaprojektet. 

Projektet som SU-Nytt tidigare berättat om 
(6/2003) syftar till att öka delaktigheten vid 
institutioner och enheter. De medverkande 
institutionerna har först kartlagt sin verksam-
het med fokus på delaktighet och den 18 febru-
ari träffades representanter för elva institutio-
ner, facket och Personalbyrån för att utbyta 
idéer och erfarenheter.

Clas Löfwall, prefekt och Torbjörn Tambour, 
tidigare prefekt vid Matematiska institutionen 
berättade om institutionens pedagogiska pro-
gram som ger både nya och gamla lärare stöd 
och hjälp i undervisningssituationen. Till exem-
pel ordnas gruppvisa auskultationer* med upp-
följningssamtal.

Christina Hellman, prefekt vid Institutionen 
för lingvistik, redogjorde för hur hon arbetar 
med budgetprocessen som instrument för ökad 
delaktighet.

– Jag vill dra in medarbetarna i det ekono-
miska tänkandet genom att till exempel visa och 
förklara de ekonomiska förutsättningarna för 
vår verksamhet, sade Christina Hellman.

Päivi Juvonen vid Institutionen för lingvistik 
berättade om hur lärarna vid institutionen del-
tar i kursplaneringen.

Vid Institutionen för franska och italienska 
har arbetet inom Deltaprojektet hittills resul-
terat i ett antal förslag om till exempel den 
fysiska arbetsmiljön. Fem tvärgrupper arbe-
tar nu vidare. 

– Den stora vinsten förutom de konkreta 
förslagen är processen och att alla känner att 
de ingår i en positiv konspiration, sade Jane 
Nystedt, prefekt.

Projektet fortsätter nu med utvecklingssamtal 
mellan prefekter och Personalbyrån. ■

Temat för årets campuskonferens som äger 
rum den 21 april är delaktighet och infl ytande. 
För mer information, se www.ck.su.se

TEXT: MARIA SANDQVIST

* Auskultation innebär ett direkt studium av 
yrkesutövning som ett led i den egna yrkes-
utbildningen, till exempel genom att åhöra en 
lektion.

Hur kan Södra huset bli mer trivsamt? Det gav 
de två studenterna vid Internationella cura-
torutbildningen Anna Pettersson och Hedwig 
Kajblad svar på i sitt examensprojekt som pre-
senterades vid en utställning i Glasburen en 
vecka i mars. 

– Vi vill till exempel att det skapas fler och 
bättre anpassade ytor för studier, möten eller 
kontemplation där man tar fasta på ergonomi, 
ett respektfullt formspråk och en differentie-
rad belysning utifrån vad den specifika miljön 
kräver, säger Hedwig Kajblad.

Tanken är att utgå ifrån det redan befintliga och respekten för platsen 
har varit viktig i arbetet. Därför har man bland annat använt sig av arki-
tekturhistorikern Martin Rörbys avhandling om arkitekten David Helldén, 
som förutom Södra huset även ritade Hötorgshusen och Sergels torg.

– Vi vill ha David Helldéns estetik som ursprungstanke och koppla den 
till samtiden, berättar Anna Pettersson.

I projektet har de samarbetat med konstnärsgruppen love and devotion, 
representanter från universitetet och olika aktörer inom konstvärlden och 
näringslivet. En förstudie med konkreta förslag på förändringar har bekos-
tats av Tekniska byrån. Hedwig och Anna förhandlar nu med universitetet 
om en fortsättning av projektet. ■

Läs mer om projektet på www.gallerifrescati.com

TEXT: 
MARIA SANDQVIST

FOTO:
ORASIS FOTO/MÅ

De blivande 
curatorerna 

Anna Pettersson och 
Hedwig Kajblad har 
i sitt examens projekt 

beskrivit en ny och 
trevligare miljö i 

Södra huset.

Ett trivsammare hus
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Forskningsmässigt hör Stockholms universitet till de bästa i 
landet. Däremot kanske vi har en otydlig profil. Det sade Kåre 
Bremer när han talade om universitetets framtid i Aula Magna 
i mitten av februari. Att tydliggöra forskningsprofilen ser han 
som en av två huvuduppgifter. Den andra är att internationa-
lisera utbildningen. 

Kåre Bremer varnade för att forskningsresurser kan gå univer-
sitetet förbi om vi inte kan tydliggöra vår profil och våra styrke-
områden. Speciellt mot bakgrund av forsknings- och utbild-
ningsminister Thomas Östros tal om ”skarpa prioriteringar” 
inom befintliga resurser och ”starka forskningsmiljöer”. 
− Vi på Stockholms universitet bör välkomna satsningen 

på starka forskningsmiljöer, för vi har sådana miljöer i rikt 
mått.

Det ställer krav på forskarna att gå samman och planera för 
hur man ska hantera de nya utmaningarna, fortsatte Kåre Bre-
mer. Det krävs en bredd men samtidigt måste vi lyfta fram det 
som är bäst idag. Och de resurser som vi kan frigöra ska i för-
sta hand gå till den bästa forskningen.
− Vi måste också fråga oss om den institutionsorganisation vi 

har idag är ändamålsenlig. Det finns vinster att hämta genom 
att samarbeta inom ramen för större institutioner, enligt Kåre 

Bremer som för övrigt avskaffade den institution han arbetade 
vid i Uppsala.

Inom EU pågår arbetet med att harmonisera och göra utbild-
ningar internationellt jämförbara, Bologna-processen. I Sverige 
aktualiseras frågan av de utredningar som presenteras under 
våren och som ska leda till en högskoleproposition. Men enligt 
rektor räcker det inte att vänta och se.
− Låt oss genast ute på institutionerna ta itu med utbildning-

ens internationalisering.
Om Stockholm ligger långt fram inom detta område kan det 

fungera som en internationell kvalitetsgaranti för våra utbild-
ningar, tror han. 

Jämställdhet var ett annat ämne rektor tog upp. Han tror 
inte att jämställdhetsmålet på 40 procent kvinnliga professo-
rer nås om inte aktiva insatser görs. Det krävs stöd till kvinn-
liga forskare och uppmuntran att söka professurer. Dessutom 
bör universitetet överväga att utlysa professurer i ämnen med 
starka kvinnliga kandidater. Positiv särbehandling vid tillsätt-
ningar är däremot inte aktuell. ■

Läs hela talet på http://www.su.se/organisation/universi-
tetsledningen/Rektors_tal_040219.pdf

Spamfi lter och nya gallringsregler ska göra det lättare att han-
tera skräppost. Dessutom införs tydligare regler om vad som ska 
arkiveras från webbsidor.

Viagra, penisförlängning och Nigeriabrev. Datorernas inkor-
gar fylls av oönskade erbjudanden. På en arbetsplats som 
även är myndighet måste denna massutskickade skräppost, 
eller spam, hanteras som potentiella allmänna handlingar. 
Universitetsanställda kan alltså inte slänga e-post utan att 
först ta ställning till om det rör sig om en handling av bety-
delse för myndigheten.

Oftast räcker det med att titta på rubriken för att se om det 
är spam, och därmed kasta den. För att underlätta gransk-
ningen ytterligare märker nu Enheten för IT och media brevhu-
vudet på all inkommande e-post. Är sannolikheten tillräckligt 
stor för att det rör sig om spam skrivs texten [SPAMKLASSAT 
av SU] ut i början av e-brevets ärenderad. Användaren kan då 
filtrera skräpposten i en separat inkorg. 

Är du osäker på vilken e-post du måste spara finns svaren i 
de nya gallringsreglerna för ”allmänna handlingar av tillfäl-
lig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet”. Reglerna 
omfattar sedan tidigare handlingar i pappersform. Med det 
nya regelverket behandlas även e-post och webbsidor. 
− Gallring får ske av reklam via e-post, meddelanden av 

ringa eller tillfällig betydelse och sådant som inte leder till ett 

KÅRE BREMER:  

”Profilera och internationalisera”
TEXT: PER LARSSON

Utbildningens internationalisering och forskningens profi lering var ledmotiv i Kåre Bremers linjetal som ny rektor.

Lättare att hantera spam ärende inom myndigheten får slängas direkt, säger chefsarki-
varie Agneta Witte Åström. 

Generellt kan sägas att de flesta e-brev kan rensas ut när 
mottagaren inte själv längre behöver dem. Om det rör sig om 
ett myndighetsärende och/eller e-brevet bedöms ha betydelse 
för hanteringen av ett ärende ska det dock bevaras. Detta gäller 
speciellt så kallade funktionsadresser − till exempel Registra-
tor, prefekt eller en enhets officiella adress − där e-posten måste 
granskas mer noggrant innan beslut tas om den kan kastas.

Reglerna omfattar även information på webbsidor. Minst en 
gång per år ska varje institution och enhet spara information 
på nätet på DVD eller CD. För att spara de ändringar som görs 
däremellan måste den som lägger ut ”unik information” på 
webbsidor skriva ut den på papper och spara på institutionen/
enheten. Med ”unik information” menas uppgifter som inte 
finns sparade på annat håll och som avspeglar den huvudsak-
liga verksamheten, till exempel litteraturlistor, seminarier och 
nyhetsnotiser. (Påminnelser, faktafel och andra tillfälliga upp-
gifter behöver inte bevaras.) Institutioner och enheter är vidare 
skyldiga att spara loggen till e-post i minst två månader.

De nya reglerna finns i regelboken på nätet och ska fort-
löpande revideras. Den som vill ha mer information kan kon-
takta överarkivarie Agneta Witte Åström. ■

Information om hur du ställer in mailprogrammet för 
att fi ltrera skräppost fi nns på www.it.su.se/antispam.
Gallringsreglerna fi nns på www.su.se/organisation/regelbok
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Vem griper in till doktorandens försvar? 
Som doktorandombud skulle jag vilja ställa några frågor till 
nye rektor Kåre Bremer.

Vem har ansvar för att forskarutbildningen fungerar till-
fredsställande för alla doktorander på ett universitet präglat 
av en ytterst decentraliserad struktur? 

Vem vågar gripa in från högre instans när det uppdagas att 
det inte fungerar? 

Jag har å ena sidan gjort positiva erfarenheter som dok-
torandombud. Frågorna om forskarutbildningens kvali-
tet bemöts ofta med intresse och engagemang av fakultets-
nämnder och fakultetskanslier. Man lägger ned mycket möda 
och energi på att upprätta bättre riktlinjer och att skriva tyd-
ligare planer. Å andra sidan upplever jag ofta stor frustration 
när jag får samtal från doktorander som har problem på sina 
institutioner. 

Det räcker tyvärr inte med vackra ord på fakultetens hem-
sida för att forskarutbildningen ska fungera i praktiken. Det 
händer ofta att goda intentioner ignoreras, antingen på grund 
av knappa ekonomiska resurser eller beroende på ren okun-
skap från institutionsledningars sida. 

Vem griper in när det uppdagas att institutionerna X och Y 
antar ett stort antal doktorander med egenfinansiering trots 
att fakulteternas riktlinjer föreskriver att så ej ska vara fal-
let? 

Vem hjälper doktorand X som ej får rätt till barn- eller 
sjukledighet med utbildningsbidrag trots att det föreskrivs 
att man bör få det? 

Vem hjälper doktoranderna X, Y, Z som ej får tillgång till 
arbetsplats trots att det finns inskrivet i universitetets centrala 
antagningsordning? 

På ett decentraliserat universitet som Stockholms är det 
svårt att se vem som ytterst bär ansvaret för forskarutbild-
ningen. De enskilda institutionerna skjuter över ansvaret på 
fakultetsnämnderna och hänvisar till knapp resurstilldel-
ning. Fakulteterna å sin sida är ofta rädda för att gripa in och 
komma med synpunkter på institutioner i enskilda ärenden. 

Jag efterlyser en organisation där högre instanser inom 
universitetet är beredda att ta på sig det yttersta ansvaret för 
att forskarutbildningen fungerar. Med dagens långtgående 
decentralisering får vi leva med olika förhållanden för dok-
torander inom olika institutioner. Enskilda doktorander som 
upplever missförhållanden kan inte i praktiken räkna med att 
någonting kommer att hända uppifrån. 

En sista fråga till Kåre Bremer: Vad vill du göra för att 
komma till rätta med de problem som doktorander upplever 
i denna decentraliserade organisation? ■

PERNILLA ROSELL STEUER
DOKTORANDOMBUD

STOCKHOLMS UNIVERSITETS STUDENTKÅR

Svar: 
I första hand ska doktorander som på något sätt inte är nöjda 
med sin situation vända sig till prefekten. Tycker man inte att 
man får hjälp, kan man vända sig till fakultetsdekanus. Det 
är nämligen fakultetsnämnderna som har huvudansvar för 
kvaliteten i forskarutbildningen. Fakultetsdekanus ska gripa 
in om missförhållanden uppdagas. 

Självklart ska alla doktorander ha tillgång till handledare, 
rimlig handledning och arbetsplats. Självklart ska gällande 
förordningar och föreskrifter rörande till exempel ledighet 
följas. Finansieringsplan, handledare och individuell studie-
plan ska finnas vid antagningen. Jag tror också att studiepla-
nerna i många fall skulle kunna förbättras särskilt för nya 
doktorander. Det är bättre med avhandlingsprojekt som är 
insatta i ett större sammanhang av pågående forskning vid 
institutionen än isolerade projekt där doktoranden då också 
blir isolerad i sin verksamhet. Biträdande handledare bör 
också finnas. 

Jag hoppas och tror att de problem som kan finnas är iso-
lerade företeelser och att majoriteten av våra doktorander är 
nöjda med sin situation. Kvalitetsrådet genomför för närva-
rande en enkätundersökning bland doktorander vid sju insti-
tutioner. Det finns också en pågående uppföljning av kvinn-
liga doktoranders sjukfrånvaro. Rektor har naturligtvis det 
yttersta ansvaret för doktorandernas situation. Som en följd 
av ditt brev har jag därför tagit upp frågan med fakultets-
dekanerna i rektorskonseljen. ■

KÅRE BREMER
REKTOR

VISSTE DU ATT...

…facklan i logotypen för 
Stock holms universitet är 
hämtad från en tak-
målning i Spökslottet 
och är upplysningens 
symbol. Målningen 
är utförd cirka 1700 
och tillskrivs David 
von Krafft. När det 
nybildade universitetet 
fi ck sin logotyp 1960 rita-
des den av hovgrafi kern Karl -
Erik Forsberg. 

INSÄNDARE
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Två konstsamlingar och en mytomspun-
nen historia. Följ med in i bakom Spök-
slottets portar.

Nej, något slott är det inte (den korrekta 
definitionen är privatpalats). Spöken då? 
Ja, genom åren har det gått många his-
torier om oförklarliga händelser. Jakob 
Baltzar Knigge som bodde här i slutet av 
1700-talet sägs ha varit en riktig elaking 
som spärrade in frun i källaren så att hon 
dog. Om det är sant är en annan sak. 
Sant är däremot att man i samband med 
att högskolehuset byggdes strax intill i 
början av 1900-talet hittade ett skelett i 
den stenkista som fanns på tomten.

Nåväl, Spökslottet uppfördes runt 
år 1700 av handelsmannen Hans Peter 
Scheffler. Här var då rena landsbyg-
den med åkrar och väderkvarnar (tul-
len var vid Hötorget). Drottninggatan 
som paradgata var ett resultat av 1640 
års gatureglering men det dröjde ända 
till slutet av 1800-talet innan stensta-
den nådde hit.

Wilhelmine Hierta, änka efter publi-
cisten Lars Johan Hierta, köpte palat-
set 1874 och lät göra en del om- och till-
byggnader. Efter hennes döttrars död 

donerades huset och parken i etapper 
till Stockholms högskola. 1925 övertogs 
byggnaden och 1926 fick arkitekten Erik 
Lallerstedt i uppdrag att iordningställa 
den som ämbetsbyggnad åt högskolan. 
Här kom nu bland annat förvaltningen, 
registraturen och vaktmästeriet samt 
institutionerna för zootomi och konst-
historia att husera. 

1965 blev Spökslottet statligt bygg-
nadsminne och vid en renovering av 
paradvåningen på 1990-talet återskapa-
des en miljö i sen 1800-talsstil. Att man 
valde just den tidsperioden var ingen 
slump – det var då den Bergska konst-
samlingen byggdes upp.

Gyllenläderstapeter
Johan Adolf Berg var civilingenjör 
då industrialiseringen fick fart under 
1800-talet. Han ritade bland annat slus-
sar och kajer samt var ägare till ett sten-
brott. Berg var en stor konstsamlare och 
bodde på Heleneborg på Södermalm.

Berg bestämde sig för att donera större 
delen av sin konstsamling till Stockholms 
högskola. Som villkor för donationen 
fanns dock ett par krav. Det första var att 
en professur i kultur- och konstvetenskap 
skulle införas – den Bergska professuren. 
Det andra var att Berg skulle få utse den 
första professorn – som blev Viktor Ryd-
berg. 1884 dog Berg och de 210 konst-
verk han donerade kom att utgöra grun-
den för högskolans konstsamling.

I dag finns delar av den Bergska sam-
lingen tillgänglig för besökare i Spökslot-
tets paradvåning. I rummen hänger verk 
som är typiska för olika tidsepoker. Där 
finns till exempel ett par rum med neder-

ländska 1500- och 1600-talsmålningar, 
ett med rokokokonst och två med svensk 
1700- och 1800-talskonst. Pampigast är 
Stora salen med sina gyllenläderstapeter 
och plafondtak beställt av Hans Peter 
Scheffler. Här finns även Överfallet av 
Pieter Bruegel (oklart om det är den äldre 
eller yngre). Tavlan kom till Sverige vid 
det så kallade Pragrovet 1648 och har 
varit i drottning Kristinas ägo.

Unik samling av glas
Spökslottet rymmer även delar av Agnes 
Hellners glassamling. Agnes Hellner 
var dotter till Johan Ekman som köpte 
Orrefors glasbruk 1913. Hon kom att 
tillbringa mycket tid på glasbruket och 
intresserade sig för den ofta experi-
mentella glaskonsten. På Orrefors tes-
tade man nya tekniker och produkter. 
En del genererade medaljer, andra blev 
misslyckanden. Agnes Hellners spa-
rade både på det som blev succéer och 
det som blev misslyckanden; hon ansåg 
att även sprucket och misslyckat glas 
kunde rymma skönhet. Resultatet blev 
en unik samling som spänner sig över 
flera decennier. När Agnes Heller dog i 
början av 1980-talet donerades hennes 
samling på cirka 700 glas till Stockholms 
universitet. 

Konsten i Spökslottet är tillgänglig 
för konststuderande vid Stockholms 
universitet och för allmänheten i form 
av bokade gruppvisningar. Tag kontakt 
med konstintendent Tove Helander (tfn 
16 47 07). 

Eller varför inte titta in i parken på 
baksidan. På våren täcks gräsmattan av 
blommande lökväxter och under som-
maren erbjuder träden skugga. ■

ett palats 
med konst

Faun och nymf av Simon Gate.

Stora salen med gyllenläderstapeter 
och plafondtak. 
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Institutionen för klassiska språk tillkom 
1949, då Dag Norberg blev professor i 
latin, men dess ämnen har äldre anor än 
så. Från början gavs all undervisning vid 
universiteten på latin, grekiska har före-
kommit sedan renässansen och i Sverige 
gavs undervisning i nygrekiska redan på 
1700-talet. 

Även om ämnena har rötterna i anti-
ken är institutionen högst närvarande i 
det tjugoförsta seklet. Nätkursen Prima 
Latina är helt egenutvecklad och så vitt 
prefekten Hans Aili vet den enda i sitt 
slag i världen.

– Vi har 250 Ladokregistrerade stu-
denter på nätkursen, och fler än tusen 
som läser den för sitt eget nöjes skull, 
berättar han. Och detta utan att vi gjort 
någon reklam för den.

Planer för vidareutveckling finns, och 
man skulle gärna prova att göra en lik-
nande kurs med andra språk.

Klassiska språk är en ganska liten 
institution med ungefär 200 studenter i 

sina än så länge tre ämnen. Senare under 
året kommer ämnet nygrekiska att flytta 
till Institutionen för lingvistik och kvar 
blir latin och klassisk grekiska. 

Som i många andra språkämnen stu-
derar de flesta på lägre nivåer, och gan-
ska få når magisternivå. Institutionen 
har många studenter från andra fack som 
tycker det verkar kul och kanske behö-
ver latin i sitt yrke: ekonomer, filosofer, 
teknologer och naturvetare till exempel. 
Sedan man för ett tiotal år sedan tog 
bort gymnasielatin i behörighetskravet 
har studenter även kommit från Uppsala, 
där förkunskapskravet finns kvar.

– Någon har kallat latin för ett skils-
mässoämne, eftersom studierna krä-
ver sådan tid att familjen blir lidande, 
säger Hans med ett litet leende. Och det 
är tufft. Men de som överlever de första 
fem veckorna blir duktiga.

Madeleine Wedin Shemweta är bland 
annat biträdande studierektor och kurs-
ansvarig för den ovan nämnda Prima 

Latina. Hon tycker att det är mycket liv 
i institutionen.

– Vi kanske är små, säger hon, men 
här finns mycket nytänkande och många 
idéer om framtiden. ■

klassiskt språk 
 i modern tappning
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Madeleine Wedin Shemweta och Hans Aili har många 
idéer för framtiden, som att förse webbkursen med ljud 
och bild.




