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Universitet rankades högt i den
omdebatterade rankingen i Mo-
derna Tider. Ett annat tecken på
hög kvalitet är att universitetet
är den högskola som får mest
medel från Humanistiska sam-
hällsvetenskapliga forskningsrå-
det.

– Under de sex år jag suttit i
rådet har universitetet alltid va-
rit i topp, säger professor Ulf
Sporrong som gjort en speciell
sammanställning av vart rådets
pengar har gått.

Naturstudier på nära håll
Naturen har fått en egen plats i Bergianska trädgården. Nere vid Brunnsviken ligger Naturens hus nya lokaler där skolelever

tas emot för att lära sig om djur och natur i levande form. Sid 12

IT-verksamheten inom Tekniska
byrån ska omorganiseras och
samlas i en gemensam enhet. En
utredning har gjorts under vin-
tern för att identifiera vilka krav
framtiden kommer att ställa på
Tekniska byrån.

Tekniska byrån hade ett stort
underskott förra året och för att
få upp lönsamheten kommer an-
tagligen både personalminsk-
ningar och högre kostnader för
de tjänster man erbjuder att krä-
vas.

Karolinska institutets rektor
Hans Wigzell arbetar just nu med
att ge Stockholms universitet och
högskolor ett gemensamt akade-
miskt ansikte utåt.
- Vi är otroligt starka här i Stock-
holm och har en mycket stor
bredd. Men vår komplexitet som
tidigare har varit en styrka har
idag vänts till att vara en nackdel
för oss, säger han.

Arbetet med att hitta former för
att tjäna pengar på forskning och
idéer från universitetet börjar få
fastare konturer. Olika bolags-
bildningar under SU Holding ska
hitta, paketera och sälja idéer
som är kommersiellt gångbara.
– Vi ska vara en länk mellan
universitetet och kommersiella
bolag, säger SU Holdings VD
Anders Wickström.

Hårda krav på kvinnliga prefekter – Sid 12

Mest rådspengar 
till universitetet

IT-tjänsterna samlas
inom Tekniska byrån

Stockholm ska få
en akademisk profil

Bolag för forskning
och utbildning
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Sedan hösten 1997 har söktrycket
på universitet och högskolor runt
om i landet minskat, även om det
totala trycket fortfarande är stort.
Stockholms universitet är inget
undantag. Kurser med tomma
platser efter terminsstart har bli-
vit ett problem för vissa institutio-
ner. Men beror det enbart på det
minskade söktrycket, eller finns
det andra förklaringar? Student-
byrån ordnade storforum för be-
rörd institutionspersonal för att
reda ut frågan.

– Vi på studentbyrån har kunnat
se att det finns mer luft i systemet
nu än tidigare. Det är till exempel
fler studenter som aldrig börjar
de studier de blivit antagna till.
Det har också blivit svårare att
fylla vissa kurser med reserver.
Därför ville vi sammanföra dem
som har hand om antagningen
vid institutionerna. Dels för att
kunna jämföra antagningsarbe-
tet, dels för att diskutera möjliga
åtgärder till problemet.

Det säger Ingrid Sundberg som
är chef för antagningsenheten vid
universitetet. Hon menar att det
ljusnande läget på arbetsmark-
naden samt förändringar i popu-
lationen till viss del kan orsaka
det minskade söktrycket, men att
det inte räcker helt som förkla-
ring. För att finna andra synsätt
på problemet ordnade antag-
ningsenheten en diskussionsträff
i början av april. Inbjudna studie-
vägledare och institutionssekre-
terare fick en chans att träffas
och utbyta erfarenheter.

Att upplevelserna av student-
rekrytering skilde sig åt mellan
institutionerna stod tidigt klart.
En del fyllde sina platser från
första uppropsdagen och hade
nästan inga avhopp, medan an-
dra fick ta in nära hälften av
kursdeltagarna från reservlistans
nedre del, med sänkta meritkrav
som följd. Ytterligare andra
kunde notera 30- procentiga av-
hopp under första terminen.

Det finns ett digert regelverk
för hur antagningen ska gå till,
men institutionerna har ändå en
viss frihet. Till exempel får man
till viss del bestämma storleken
på de olika kvotgrupperna efter
sina respektive behov. Reserv-
antagningen är också ganska fri.
Att institutionerna har sina egna
tillvägagångssätt här ser dock
inte Ingrid Sundberg som något
problem.

– Nej, institutionerna har de
bästa förutsättningarna för att
själva lösa problemet med reserv-
antagningen. Deras olikheter är
knappast orsaken till luften i
systemet.

Under dagen diskuterades det
kring en rad olika lösningsför-
slag. ”Vi ska kanske istället titta
på hur vi informerar studenterna

om kurserna, hur vi presenterar
vår verksamhet och om informa-
tionen fångas upp av de tänkta
målgrupperna” var en tanke som
lades fram. Ingrid Sundberg hål-
ler med om detta:

– Ja, kanske borde vi lära lite
mer av de mindre högskolorna
med deras riktade rekrytering.
Vi har hittills klarat oss med tra-
ditionella rekryteringsmetoder,
till exempel utskick av utbild-
ningskatalog till alla gymnasis-
ter, deltagande i mässor och skol-
besök, men i dagsläget räcker det
uppenbarligen inte.

Studentbyrån ska nu samman-
ställa de idéer som framkom un-
der dagen för att få en överblick
och kunna arbeta mer målinrik-
tat med studentrekryteringsfrå-
gan.

Nya modeller för att rekrytera studenter

Johanna Lundberg

Ingrid Sundberg på Studentbyrån tror att mer riktad information till vissa målgrupper kan få stopp
på det sjunkande söktrycket till universitetets utbildningar. Som ansvarig för antagningen
sammanställer hon nu nya idéer för att locka studenter.
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Studentrekryteringsfrågan är i
fokus för en styrgrupp som till-
satts av förvaltningschef Leif
Lindfors. Ordförande i gruppen
är informationschefen och se-
kreterare är Kerstin Söderström.
Gruppen har tagit fram ett hand-
lingsprogram som ska skickas
ut till institutionerna.

Frågan om studieinformatio-
nen är central och i samband
med antagningen i höst ska en
utvärdering göras för att se
varifrån studenterna fått infor-
mation om universitetet och
vilken information som har gjort
att de valt SU.
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Mest rådspengar till universitetet

Det är inte bara på Moderna
Tiders rankinglista som Stock-
holms universitet hamnar längst
upp. Det finns även sammanställ-
ningar från HSFR (Humanistiska
samhällsvetenskapliga forsk-
ningsrådet) som visar att Stock-
holms universitet är det universi-
tet som fått mest av de medel som
rådet delar ut.

– Det här ser jag som en bekräf-
telse på att vi har en hög forsk-
ningskvalitet. Under de sex år jag
suttit i HSFR har universitetet
alltid varit i topp. Det säger Ulf
Sporrong professor i kulturgeo-
grafi. Han har suttit i rådets
granskningsnämnder för ekono-
mi och arkeologi och han har
även gjort en speciell samman-
ställning av hur rådets stöd till
vetenskapliga publikationer har
utvecklats under tio år.
Sammanställningen över publi-
kationsstödet omfattar åren 1985
till 1995 och visar att Stockholms
universitet är det lärosäte som
fått bidrag till klart flest publika-
tioner. Publiceringsbidraget ges
till vetenskapliga böcker, eller en-
staka artiklar i tidskrifter.

Även när det gäller forsknings-
bidragen från HSFR och antalet

tjänster som rådet stöder domi-
nerar Stockholms universitet(se
även diagram).

– Det är inte så att vi är fler
rådsmedlemmar från Stockholms
universitet än från andra univer-
sitet och högskolor. Det är nog
snarare så att vi kapar åt oss mest
av rådets stöd på grund av att vi
har en hög kvalitet i vår forsk-
ning, säger Ulf Sporrong.
En viktig bidragande orsak till

Antal beviljade projektbidrag från HSFR för tiden 1995–1998, fördelat
på olika universitet

den höga forskningskvaliteten
tror han är att Stockholms uni-
versitet är ett stort universitet
och att det finns en tillräckligt
stor ”kreativ massa” här. Men
även det faktum att man är van
att söka medel från och kommu-
nicera med råden tror Ulf Spor-
rong spelar in. Vad säger då Ulf
Sporrong om den listning som
Moderna Tider har gjort.

– Jag tror att vi ska vara bered-

Stockholms universitet hamnade
överst i den rangordning av lan-
dets  universitet och högskolor
som tidskriften Moderna Tider re-
dovisar i sitt aprilnummer.  Det är
samhällsvetenskapliga och huma-
nistiska ämnen som  har under-
sökts och i samtliga ämnen utom
tre kommer Stockholms  universi-
tet på första eller andra plats.

20 ämnen hos 23 högskolor har
givits olika betyg beroende på
status, attraktion, resurser och
prestation. Totalt sett hamnar
alltså universitetet på första plats
med Uppsala universitet på an-
dra och Göteborgs universitet på
tredje plats.

Debatten om nyttan av att göra
en ranking på detta sätt har  varit
livlig. Universitetskansler Sigbritt
Franke skriver till exempel i
Dagens  Nyheter att det finns en
risk att högskolorna anpassar sig
till de  ”endimensionella och ytli-

Stockholms universitet överst
i omtvistad ranking

ga kriterier som brukar användas
i rankingsammanhang”. Charlotte
Friborg, på Dagens Nyheters
ledarredaktion, menar däremot
att det finns ett behov av
”konsumentvägledning. Idag är
rangordningen mellan  lärosäten
känd för de initierade. Det är inte
mer  än rätt att den inofficiella
informationen sprids till fler”.
Det skriver hon bland annat i
DN.

– Jag ifrågasätter naturligtvis
inte resultatet av Moderna Tiders
undersökning, säger rektor Gus-
taf Lindencrona med ett nöjt leen-
de. Metodens subtilitet kan säker-
ligen diskuteras men bortsett från
det så menar jag att placeringen
till stor del är ett resultat av vår
decentraliserade organisation.
En organisation där den kreati-
vitet som finns hos våra lärare
och studenter kan blomma.

Rektor ser risker i ranking även
om det också finns positiva sidor

av att rangordna högskolor och
universitet.

– De som förordar ranking
menar att det egentligen handlar
om att lyfta fram en tyst kunskap
som sökande och studenter redan
besitter och då kan man givetvis
fråga sig vad det tjänar till. Det
finns en risk att resultaten används
som argument i utbildningspoliti-
ken vilket inte är bra. De som har
en dålig ranking kan använda det
som ett argument för att få mera
pengar så att de kan bli likvärdiga
med dem som har en bättre.

 – Idag finns en viss balans mel-
lan samverkan och konkurrens
mellan lärosätena fortsätter rek-
tor. Rankingen förstärker kon-
kurrensen och kan leda till en
minskning av det ganska omfat-
tande samarbete som idag före-
kommer. Det är tveksamt om man
med ett utvecklat rankingsystem
vill stödja en mindre högskola på
det sätt vi gjort med till exempel

Södertörns högskola och Got-
lands högskola.

– I de länder där ranking är
etablerat görs listor av flera av
varandra oberoende tidskrifter
eller andra aktörer. Om någon
börjar med ranking får man räk-
na med en liknande utveckling i
Sverige. Blir ranking etablerat är
det säkert bra med pluralism me-
nar rektor.

Den 10 maj får studentkåren
besök av delar av Moderna Tiders
redaktion. De kommer hit för att
diskutera fördelar och nackdelar
med  ranking av universitet och
högskolor. Med i panelen sitter
också rektor Gustaf Lindencrona,
ordföranden i kvalitetsgruppen
Kerstin Dahlbäck, universitets-
kanslern Sigbritt Franke och
studentkårens ordförande Johan
Blaus. Platsen är Rotundan i All-
huset och tiden 12.30 till 14.00.

Tommy  Ringart

da på att vi kommer att utsättas
för den här och andra typer av
jämförelser. Och varför inte? En-
ligt min mening är det bra med
konkurrens inom forskarvärlden.
Den som inte lyckas så bra blir ju
tvungen att ta tag i det som inte
fungerar.

Tommy Ringart
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Nu håller all IT-verksamhet inom
Tekniska byrån på att omorgani-
seras. Genom att samla all ser-
vice i en enhet hoppas man kunna
erbjuda bättre tjänster och höja
kompetensen. En viktig orsak är
också att Tekniska byrån hade ett
stort underskott förra året och
förändringen kommer antagligen
att innebära personalminsk-
ningar.

En omfattande utredning av IT-
verksamheten har gjorts under
vintern för att få en överblick
över dagens organisation och
vilka uppgifter den har. Ansvarig
för arbetet har teleenhetens chef
Gunnar Backteman varit.

– Vi har försökt att få fram
fakta om vilka krav som kommer
att ställas på Tekniska byrån
framöver.

Gunnar Backteman har lett en
projektgrupp med deltagare från
dagens enheter och de har sam-
manställt sitt resultat i två rap-
porter. Den ena redovisar grup-
pens analyser, den andra hur verk-
samheten bör organiseras för att
kunna möta framtiden i form av
ny teknik, ökad användning av
IT, förändrade kundönskemål
och nya krav på kompetens.

En viktig del är också att Tek-
niska byrån efter fler år med eko-
nomiskt underskott måste få en
stabiliserad ekonomi.

– I oktober ska jag redovisa
inför universitetsstyrelsen hur vi
handlat för att klara av under-
skottet. Senast år 2000 ska vi gå
jämt upp, säger Fredrik Hjortz-
berg-Nordlund, Tekniska byråns
chef.

Ekonomiskt självbärande
Utredningen slår fast att Tekniska
byrån även i framtiden ska stå för
infrastrukturen när det gäller IT-
verksamheten. Men uppdraget
ska mer vara inriktat mot service
och verksamheten ska vara eko-
nomiskt självförsörjande. Man
vill även fånga in studenterna i
den nya organisationen.

– Tanken är att erbjuda en mer
uttalad service mot studenter. De
är en viktig kundgrupp och måste
också få del av universitets nät-
verk mer än de får idag. Mer IT-
pedagogik kräver också förutsätt-
ningar för studenterna att ta till-
vara den, säger Gunnar Backte-
man.

– Planen är att inrätta en enda
stor IT-enhet, som är en hopslag-
ning av alla dagens tjänster. Då
måste vi bland annat se till att

Ny ordning
för IT-tjänsterna

öka kompetensen inom området
och för det behöver vi antagligen
även ta in folk utifrån, säger Fred-
rik Hjortzberg-Nordlund.

När det gäller kompetensen står
det i utredningen att dagens an-
ställda har kunskaper från den
äldre organisationen, där bland
annat uppbyggnaden av nätverk
var en huvuduppgift. Morgon-
dagens IT-enhet ska istället mer
syssla med att använda det be-
fintliga nätet och arbeta mer över
Internet.

Fredrik Hjortzberg-Nordlund
har gett projektgruppen mandat
att fortsätta med arbetet in i nästa
fas. Av de idag drygt 50 anställda
kommer ett mindre antal perso-
ner antagligen att bli övertaliga.
Just nu pågår förhandlingar med
de olika fackförbunden.

– Ambitionen är att beman-
ningen ska vara löst före mid-
sommar. Alla ska veta vart de hör
innan semestrarna, säger Gunnar
Backteman.

Tydliga mål har saknats
Ett problem han upptäckt under
arbetet med utredningen är att
det ofta saknats tydliga mål för
verksamheten. Det i sin tur har
gjort det svårt för enheterna att
fungera kommersiellt.

Uppdelningen av Tekniska by-
råns delar 1994 i affärsdrivande
verksamhet och servicefunktio-
ner har ställt krav på vissa att
vara ekonomiskt självbärande.
Men utan att klart ha definierat
förhållandena mellan olika delar
och förhållande till övriga uni-
versitetet har lönsamheten varit
svårt att uppnå.

– En orsak till omorganisatio-
nen är också att vi även vill  få en
större tydlighet i verksamheten,
till exempel har affärsdrivande
Datakom haft ett oklart förhål-
landet till nätenheten och teleen-
heten.

I den nya organisationen ska
varje tjänst i princip kunna täcka
sina egna kostnader. Det innebär
att priserna för en del tjänster
kommer att öka, till exempel fö-
reslås årsabonnemanget för tele-
foner öka och en avgift för data-
portar planeras också att införas.

Att utredningens förslag kom-
mer att innebära ökade kostna-
der för institutionerna inser Gun-
nar Backteman. Men han tycker
att det i första hand är en fråga
för universitetet centralt.

–  Om vi ska vara affärsdrivan-
de måste vi kunna ta ut priser
därefter. Att mindre institutioner

får det svårt ekonomiskt går kan-
ske att lösa med någon form av
subventionering till exempel.

Arbetet med utredningen har
bedrivits mycket öppet, med
bland annat ett hemsida där be-
rörda anställda har fått informa-
tion om projektet och kunnat föra
debatt på ett prattorg ”utan che-
fer” som Gunnar Backteman ut-
trycker det.

– Öppenheten beror på att det
inte finns någon anledning att
hymla om vad vi gör. Med infor-
mation blir det också lättare att
få med personalen på vad vi vill
göra. Vilket i sin tur ger projektet
bättre mandat uppåt i organisa-
tionen.

– Gensvaret har varit stort, spe-
ciellt med tanke på att det mesta
av möten och information har
skett utanför arbetstiden. Även
institutionernas data- och system-
ansvariga har bett om att få vara
med, fastän de inte berörs direkt
av förändringarna.

Andreas Nilsson

– Vi vet ännu inte hur vi ska gå
fram, men underskottet är stort
och åtgärder måste genomföras.
Så kommenterar förvaltningsche-
fen Leif Lindfors det underskott
på 22 miljoner som den centrala
förvaltningen visar upp för 1998.

Av underskottet härhör 16 mil-
joner från Tekniska byrån. Verk-
samheten på Tekniska byrån är
lite speciell i universitetsorgani-
sationen eftersom det är den enda
verksamhet som inte är anslagsfi-
nansierad och ska bära sina egna
kostnader.

– Det är ett så pass stort under-
skott som Tekniska byrån visar
upp att vi måste överväga att
göra oss av med hela verksam-
hetsgrenar. Det blir nog oundvik-
ligt med personalnedskärningar,
säger Leif Lindfors.

Samtidigt menar han att det är
viktigt att avvakta utfallet för
1999 eftersom många av bespa-
ringsåtgärderna som sattes in
1998 ännu inte har fått full effekt.
Leif Lindfors tar som exempel
det faktum att fotoavdelningen
lagts ner vilket man räknar med
ska spara omkring en miljon kro-
nor. Under april kommer en för-
sta avstämning för 1999 och Leif
Lindfors räknar med att bilden
ska klarna då.

Tommy Ringart

Strategier för Tekniska
byråns IT-verksamhet

Tjänster
Automatiska tjänster blir allt
viktigare, till exempel katalog-
tjänster och möjlighet för stu-
denter att anmäla sig till kurser

Teknik
Tele- och datanäten blir ett
gemensamt fiberoptiknät, en
”bredare” infrastruktur erbjuds
där förutom nät även sökmo-
tor, katalogtjänster och liknan-
de ingår

Organisationen
Platt och relativt liten fast per-
sonal, gemensam help-desk
mot kunderna, affärsmässig-
het

Kompetens
En mindre personalstyrka som
genom job-rotation har breda
kunskaper, ett fast uppbyggt
nätverk av utomstående resur-
ser som engageras vid behov

Ekonomi
Standardisering och stordrift
för långsiktiga och billiga lös-
ningar, utbyggt redovisnings-
system för att följa upp lön-
samheten för olika tjänster

Mer pengar till
forskningen 1998

Universitetet fick 33 miljoner kro-
nor mer i bidrag till forskning och
forskarutbildning 1998 i jämfö-
relse med året innan. Totalt fick
universitetet in 448 miljoner 1998
i externa medel i form av bidrag.
Det framgår av de nyligen fram-
tagna siffror planeringsenheten
sänt in till HSVs NU-databas.
(NU-databasen är en samman-
ställning av statistikuppgifter från
alla universitet och högskolor.)
Dessa uppgifter finns även i uni-
versitetets årsredovisning.

Det tyngsta bidraget kommer
från forskningsråden men även
stiftelsepengar och EU-medel är
viktiga bidragskällor för total-
summan. Medan forskningsråds-
medlen ligger kvar på ungefär
samma nivå har såväl bidragen
från stiftelser som EU ökat nå-
got.

Förvaltningen
uppvisar stort
underskott
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Han ska ge Stockholm
ett akademiskt ansikte
Hans Wigzell är en man med
många järn i elden. Rektor för
Karolinska institutet, aktiv fors-
kare med egna doktorander, ny-
bliven vetenskaplig rådgivare till
regeringen. Ett av hans senaste
uppdrag är att ge Stockholm ett
gemensamt akademiskt ansikte
utåt för att klara av konkurren-
sen från andra orter.

Hans Wigzell kommer skyndan-
de från ett möte på Vetenskaps-
staden med slipsen uppknuten
och slängande runt halsen. Ändå
förmedlar han lugn och eftertan-
ke när han väl kammat luggen ur
ögon och börjar fästa tankarna
på sitt uppdrag att samla infor-
mation om Stockholms universi-
tet och högskolor.

– Vi är otroligt starka här, med
en mycket stor bredd. Men den
komplexitet som tidigare har va-
rit en styrka har idag vänts till att
vara en nackdel, säger han.

Med den omfattande utbygg-
naden av högskolan samt forsk-
ningens och utbildningens allt
större beroende av externa finan-
siärer är det idag helt livsavgö-
rande att kunna visa upp sig på
marknadstorget bland studenter,
stiftelser och företag.

Hans Wigzell tror dessutom att
den komplexa högskolesituatio-
nen i Stockholm bara kommer att
bli mer uttalad. Forskningen blir
allt mindre bunden till ett ämnes-
område och även utbildningarna
börjar få en bredare bas.

– Nyligen startade vi på KI en
ingenjörsutbildning tillsammans
med KTH med bioteknikinrikt-
ning. För oss på KI blir ämnen
som datavetenskap, matematik
och kemi allt viktigare. Och var-
för ska vi bygga upp en egen kom-
petens inom de områdena när den
redan finns hos våra grannar?

Som ordförande för Stockholms
akademiska forum har Hans Wig-
zell fått i uppdrag av Stockholms
akademiska rektorskonvent att
se över hur informationen kan
skötas bättre.

– Lösningen är att ge den aka-
demiska världen en gemensam
utgångspunkt i Stockholms aka-
demiska forum. En mötesplats
både fysiskt och virtuellt, genom
resurser på Internet, där det går
att orientera sig inom högskolor-
na. Jag skulle vilja se ett akade-
miskt ”What’s on in Stockholm”
med till exempel aktuella konfe-
renser och vetenskapliga före-
drag, säger han.

Idag finns ett flertal personer i
olika organisationer som arbe-
tar med gemensamma informa-
tionsprojekt inom Stockholms
högskolevärld. Problemet är att
arbetet sker splittrat och utan
kontakter.

– Resultatet är att vi inte är bra
på att föra ut information om vad
vi håller på med. Bara fläckvis
fungerar det tillfredställande. Om
vi inte lyckas bättre kommer vi
att få problem i framtiden.

Hans Wigzell är utsedd av rek-
torskonventet som ansvarig för
uppdraget. Den som kommer att
arbeta mest med det praktiskt är
Stockholms universitets informa-
tionschef Lena Wollin. Fram till
årskiftet är hon deltidstjänstledig
från universitetet och sitter på
Stockholms akademiska forum
för att hålla ihop arbetet.

– Det är en utmaning och oer-
hört roligt. Att Stockholm är Sve-
riges största studentstad är inget
som direkt märks i stadsbilden,
säger hon. Förutsättningarna för
det arbete vi ska göra är minst sagt
goda. Intresset för Stockholms
universitet och högskolor är stort
och det finns många entusiastiska

Stockholms akademiska forum – ska profilera Stockholm som
akademiskt centrum och är tänkt att vara den naturliga ingången till
områdets högskolor. Startade 1998 på initiativ av rektorskonventet
och är ett samarbete mellan Stockholms universitetet, KTH, KI,
Södertörns högskola, Handelshögskolan och Lärarhögskolan.

Stockholm Universities Online (SOL) – ska skapa ett nätverk på
Internet mellan rektorskonventets sex deltagare samt företag, organi-
sationer och myndigheter. Målet är att skapa förutsättningar för
informationsutbyte och nya samverkansformer.

Studying Stockholm – ska marknadsföra Stockholm som kompetens-
centrum för utländska studenter och forskare samt samla högskolornas
internationella arbete. Det är ett samarbete mellan så gott som
samtliga högskolor i regionen och har för närarande 16 medlemmar.

För att ge Stockholms stora universitet och högskolor en tydligare
gemensam profil vill Hans Wigzell att informationen koordineras
från Stockholms akademiska forum.

människor som arbetar för att göra
oss synligare och lättare att nå.

I den första fasen ska IT-pro-
jektet Stockholm Universities
Online (SOL) samordnas med
Stockholms akademiska forum.
Enligt Hans Wigzell känneteck-
nas SOL-projektet idag av fiffiga
tekniska lösningar, medan själva
innehållet ännu saknar skärpa.
Även samarbetsorganisationen
Studying Stockholm ska integre-
ras.

För att lyckas är det viktigt att
själva logistiken fungerar och är
enkel. Hans Wigzell förklarar att
ett regelbundet utbyte av infor-
mation till exempel kräver det
självklara att olika datorfiler går
lätt att konvertera. Helst vill han
även se att delar av informations-
arbetet på högskolorna automa-
tiskt förmedlas till Stockholms
akademiska forum. Behövs extra
arbete blir det lätt inte av.

Hans Wigzell utstrålar verkli-
gen att uppdraget han fått av rek-
torskonventen känns viktigt, trots

att han har så mycket annat att
syssla med. Att denne upptagne
man kan verka så lugn säger han
beror på att han lärt sig att koppla
bort stressen efter många år. Han
har också blivit duktig på att de-
legera till andra omkring sig.

– Dessutom är det viktigt att
inte övervärdera sig själv. Vara
ärlig och kosta på sig att inte bara
vara så seriös, utan se lite humo-
ristiskt på saker och ting.

Nu har han att förvalta förtro-
endet och förhoppningarna från
de övriga rektorerna. Att alla tyck-
er att uppdraget är viktigt ser han
som stimulerande.

– Vi vet inte hur det kommer
att gå, vilket är spännande. Re-
sultatet går nog att se först om
ett, eller snarare två år. Dröm-
men är sedan att få en mer perma-
nent lösning – kanske lite som
samarbetet med det lyckade Stu-
dentpalatset. En sådan möjlighet
till oväntade möten för Stock-
holms akademiker saknas idag.

Andreas Nilsson
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Men ett inflytande utövas inte av sig
självt. En utvärdering som samman-
ställts lite hastigt av studenterna för
att sedan hamna i någon låda hos
läraren, minskar troligen engage-
manget inför kommande utvärde-
ringar från båda sidor.

Sigbrit Franke framhöll i sitt inle-
dande tal vikten av att engagera
studenterna i arbetet med kursut-
värderingar, men påpekade samti-
digt att kvalitetsarbetet är ett ge-
mensamt projekt som angår alla
inblandade.

Sigbrit Franke betonade särskilt
att man bör framhäva positiva

exempel som uppmuntrar till vida-
re aktivitet. Ett flertal sådana lycka-
de projekt vid institutionerna redo-
visades under dagen. Studenter och
lärare från teatervetenskapliga och
arkeologiska institutionen berätta-
de om sina respektive utvärderings-
metoder, som fungerar mycket bra.
Gemensamma drag i deras model-
ler är täta utvärderingar under kur-
sens gång med snabb uppföljning
och avslutande diskussion i hel-
klass tillsammans med läraren.

Från studentkåren kom förslag
på en ”universalmodell” för utvär-
deringar. Också den byggde på sam-
arbete mellan studenter och lärare.

Gemensamt för föreläsningarna

Ett återkommande inslag på universitetets agenda är campus-
konferensen. Den är ett led i kvalitetsarbetet vid universitetet
och ger tillfälle till utbyte av erfarenheter på olika områden
mellan studenter och lärare.

Årets campuskonferens den 24 mars hade rubriken Aktiva
studenter ger ett aktivt universitet och handlade om student-
inflytande. Rektor Gustaf Lindencrona inledde med att tala
om universitetet som lärarnas, forskarnas och studenternas
gemensamma projekt. Ansvaret för verksamheten är delat
och alla kan och bör bidra till ett aktivt samarbete. Student-
medverkan är en självklarhet i en demokratisk verksamhet
och att engagera studenterna är ett arbete som inte får
underskattas menade han.

Högskoleverkets chef och tillika universitetskansler Sigbrit
Franke fortsatte att tala på temat studentmedverkan och kvali -
tet, innan dagens kortseminarier tog vid. Föreläsningarna var
välbesökta och många fick ståplats. IT som hjälp i undervis-
ningen och hur man knyter gamla studenter till den nuvarande
verksamheten, var några av de frågor som diskuterades. Dagen
avslutades med en mycket uppskattad improvisationsteater på
temat studentinflytande.

Campuskonferens med kvaliteten i fokus

– Vi har de formella förutsätt-
ningarna för ett studentinflytande,
men det reella inflytandet kan
man alltid arbeta mer med. Sigbrit
Franke var bestämd i sitt tal på
årets campuskonferens med te-
mat studentinflytande. Som ny-
bliven kansler vid Högskoleverket
tänker hon granska kvalitets-
arbetet på universiteten noggrant.
En av bedömningsgrunderna
kommer att vara hur mycket stu-
denterna har att säga till om.

Studentmedverkan är en förut-
sättning för ett demokratiskt
fungerande universitet och något
som bör uppmuntras, menade
Sigbrit Franke och började med
att gratulera Stockholms univer-
sitet till valet av ämne för konfe-
rensen. Hon följde den linje som
rektor Gustaf Lindencrona på-

Kvalitetsarbete med sikte mot förstaplatsen
börjat i sitt inledande tal genom
att tala om universitetet som ett
gemensamt projekt, där både stu-
denter och personal delar på an-
svaret för verksamheten. Båda
talarna betonade att kvalitets-
arbetet givetvis inte ska bedrivas
för dess egen skull, utan syfta till
att gynna samarbetet mellan stu-
denter och lärare och på så vis
stärka hela verksamheten på sikt.

Sigbrit Franke utlovade dess-
utom en noggrann granskning av
verksamheten vid svenska uni-
versitet och högskolor, med en
rangordning på en tre-i-topp lista
som resultat. Man kommer främst
att bevaka arbetet med jämställd-
hetsfrågor, social snedrekrytering
och inte minst: studentinflytan-
de. Hur står sig då Stockholms
universitet i ”kampen”?

– Vi har länge arbetat med stu-

Ett återkommande tema under
campuskonferensens föreläsningar
var kursutvärderingar. Hur gör
man en bra utvärdering? Vem har
ansvaret för att den blir gjord? Och
hur ska resultatet hanteras? Ett fler-
tal svarsförslag gavs under dagen
av föreläsare från både institutio-
ner och studentkåren.

Utvärderingar är ett utmärkt
exempel på arbete på gräsrotsnivå,
där förändringar kan föreslås och
genomdrivas av dem som är direkt
berörda. Kanske kan arbetet med
kursutvärderingar sägas utgöra
själva grunden i studentinflytandet.
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Hanna Philipsson från teatervetenskapliga institutionen var en av
dem som delade med sig av goda idéer om studentinflytande.

dentmedverkan i vår verksamhet
och därför tror vi inte att det blir
något problem vid granskningen
av den frågan. Vi tycker egentli-
gen inte att man bör ranka uni-
versitet, men om det görs så tror
vi att Stockholm har en god chans.

Det menar Kerstin Dahlbäck
och Mona Bessman i den centrala
arbetsgrupp för kvalitetsfrågor
som ligger under pedagogiska
rådet. Gruppen ska överblicka
och underlätta kvalitetsarbetet ute
vid institutionerna. I arbetsgrup-
pen ingår bland annat represen-
tanter från studentkåren och dok-
torandrådet. Frågan om student-
inflytande och hur man ska inte-
grera fler studenter är en högt
prioriterad fråga betonar de.

– Stockholms universitet har ju
en majoritet så kallade icke-tradi-
tionella studenter, det vill säga

studenter över 25 år varav en del
kanske gjort ett längre studieup-
pehåll. De har ofta både familj och
arbete utöver studentlivet på cam-
pus och syns mera sällan i verk-
samheten här. Men vi försöker att
engagera också den gruppen.

Arbetsgruppen för kvalitets-
arbetet vid universitetet har även
startat en seminarieserie som be-
handlar just studentmedverkan.
Alla, såväl studenter som lärare
och forskare, är välkomna. Näs-
ta träff är den 12 maj kl. 10-12 i
seminarierum 5 i Aula Magna.
Birgitta Åkerman från matema-
tisk–naturvetenskapliga fakulte-
ten och Ragnar Ohlsson från kul-
turvetarlinjen ska då tala om oli-
ka undersökningar som gjorts om
vart studenterna tar vägen efter
avslutad utbildning.

Johanna Lundberg

om utvärderingar var tanken om ett
delat ansvar. Det måste finnas en
öppenhet från lärarnas sida vad
gäller vägar till förändring, sam-
tidigt som studenterna måste ta 
utvärderingsarbetet på allvar. Per-
sonangrepp på lärare bör undvikas,
medan självkritiska synpunkter –
både från lärarnas och studenter-
nas sida – välkomnas. Noggrann
arkivering och möjlighet att få ta
del av tidigare års resultat var andra
råd för ett väl fungerande utvärde-
ringsarbete.

Studentinflytande från grunden

Johanna Lundberg

Johanna Lundberg
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• För att komma igång med ett
tvärvetenskapligt centrum för risk-
forskning bidrar Teknikbrostiftel-
sen i Stockholm med 300␣ 000 kro-
nor. Pengarna ska användas för
att under våren 1999 starta en
mastersutbildning i Risk & Credit
Management. I den kommer cirka
30 företag att delta med studen-
ter och sponsring. Ett internatio-
nellt seminarium, Risk Behavior
and Risk Management, hålls ock-
så i Stockholm under juni. Cirka
300 forskare från ett 40-tal län-
der beräknas delta. Universitetet
bidrar också med 300 000 kro-
nor för att kunna marknadsföra
och hitta externfinansiering till
verksamheten. Hela detta nya
centrum för riskforskning ska or-
ganiseras i form av ett externfi-
nansierat projekt.

• En annan idé som Teknikbro-
stiftelsen fastnat för är att under-
söka möjligheten att bilda en
alumniförening, en förening med
gamla elever. Tanken är att en
alumni ska kunna mobilisera
sponsorer och göra kontakten
med det omgivande samhället mer
levande. I bilagan till ramavtalet

Ramavtal med Teknikbrostiftelsen klart

Universitetet
ska få bättre kontakt

med näringslivet
Ett ramavtal mellan Teknikbrostiftelsen i Stockholm och universitetet

blev klart i början av april. Avtalet omfattar 2,9 miljoner kronor i sex olika projekt.

bilagan till ramavtalet har uni-
versitetet fått förfrågningar från
ett tiotal storföretag om sådana
kurser. Men universitetet har hit-
tills inte kunnat ta hand om dessa
förfrågningar. Istället har före-
tagen vänt sig till andra som kun-
nat ordna utbildningarna i Sverige
eller till utländska universitet (se
även artikel på sid 9).

• Det bolag, Idéagenten, som star-
tar för att främja studenternas
intresse av att starta eget är också
ett delägt dotterbolag till SU Hol-
ding AB (se även artikel på sid  8).
Här bidrar Teknikbrostiftelsen i
Stockholm med 500 000 kronor.

Teknikbrostiftelsen i Stockholm
ska enligt sina statuter söka part-
nerskap med regionens högsko-
lor för att föra ut forskningsre-
sultat. Det finns sju liknande
regionala stiftelser i landet.Teknik-
brostiftelserna har alla fått sina
medel av regeringen och ska av-
vecklas 2007.

Tommy Ringart

påpekas att det bara är Handels-
högskolan i Stockholm som har
en levande alumnitradition i
Sverige. Chalmers tekniska hög-
skola och Linköpings universitet
har dock under senare år dragit
igång alumni med gott resultat.
För Stockholms universitets del
avsätts 200 000 kronor av Tek-
nikbrostiftelsens medel för att
bygga upp ett gemensamt cen-
trum för nya eller etablerade
alumniföreningar inom institu-
tioner eller ämnesområden. Ett
första steg blir att bygga ett cen-
tralt register över de omkring 25
000 som tagit examen efter 1984.

• Juristcentrum får 400 000 kro-
nor av stiftelsens medel. Jurist-
centrum förmedlar kontakter
mellan företag och juridikstuden-
ter inom universitetet. Det hand-
lar framför allt om att förmedla
praktikplatser för studenterna.

• För att kunna fånga upp för-
frågningar från bland annat stor-
företag om akademiskt utforma-
de utbildningspaket för anställda
bidrar stiftelsen med 500 000
kronor till en förstudie. Enligt

Stockholms universitet är en av
huvudarrangörerna till affärs-
plantävlingen Venture Cup som
startar i höst. Meningen är att
forskare, studenter och allmän-
het ska omsätta de affärsidéer de
bär på i konkreta och väl genom-
arbetade affärsplaner utifrån
vilka nya företag de vill starta.
Initiativtagare och organisatör är
den stora konsultfirman McKinsey
&Company.

– Meningen är att vi ska försöka
överbrygga klyftan mellan risk-
kapital och erfarna entreprenö-
rer å ena sidan och studenter och
forskare med goda idéer å den
andra, säger Johan Falk som är
konsult på McKinsey.

Liknande tävlingar har tidiga-
re genomförts i bland annat Tysk-

Bästa affärsplanen utses i höst
vid universitetet

land där riskkapitalmarknaden
satsade 400 miljoner kronor på
omkring 30 nystartade företag.
Nyligen avslutades även en täv-
ling på västkusten i Sverige där
över 200 idéer lämnades in.

Slutprodukten i tävlingen är en
affärsplan som ska omfatta om-
kring 30 sidor och beskriva såväl
affärsidén som hur denna ska
genomföras och finansieras.

I stockholmsområdet startar
tävlingen den 15 september och
delas in i tre steg. Varje steg tar
två månader och under dessa för-
finas och utvecklas deltagarnas
affärsplaner med hjälp av kon-
sulter från McKinsey och ett
hundratal entreprenörer och ex-
perter som fungerar som hand-
ledare i tävlingen.

Varje steg avslutas med att de

bästa förslagen belönas, i de två
första stegen med priser på mel-
lan fem och femtontusen kronor.
I det tredje och avslutande steget
ska affärsplanerna vara färdiga
och då utses också den bästa
affärsplanen. Den belönas med
200 000 kronor. Andra- och
tredjepris är på 100␣ 000 respektive
50 000 kronor.

Förutom Stockholms universi-
tet är även KTH, Handelshög-
skolan, Karolinska institutet,
Uppsala universitet, SLU, Linkö-
pings universitet, Dagnes Nyhe-
ter och McKinsey med som huvud-
arrangörer.

Tommy Ringart

Läs mer på  www.venturecup.org

– De anmärkningar som finns i
internrevisionens rapport är inte
så uppseendeväckande. Att se till
att allt sköts helt korrekt är ett
arbete som egentligen aldrig tar
slut. Men vi kommer naturligtvis
gå igenom anmärkningarna och
vidta de åtgärder som är nödvän-
diga. Det säger förvaltningschef
Leif Lindfors efter en genomgång
av internrevisionens rapport för
år 1998.

  När det gäller institutioner och
enheter talas det bland annat om
”bristande uppföljnings- och bud-
geteringsrutiner, bristande kon-
troll av de externa projektens
ekonomiska utveckling och bris-
tande upphandlingsrutiner ”.

Internrevisionen anmärker
också på att det saknas policy,
regler och riktlinjer för resor.
Otydligheter i Ladok-systemet får
även anmärkningar. Det bör gö-
ras klart vem som får godkänna
betygsuppgifter och vem som får
vara examinator, skriver intern-
revisionen.

Den senare punkten, hur man
utser och dokumenterar vem som
får vara examinatorer, håller på
att ses över berättar Leif Lind-
fors. När det gäller de övriga
punkterna som rör den centrala
administrationen kommer Leif
Lindfors senare i år att samman-
ställa en lista till styrelsen över
åtgärder som ska vidtas. Det rör
i första hand och rese- och upp-
handlingspolicyn.

Tommy Ringart

Anmälan mot
universitetet
Programmet Kalla fakta på TV 4
har anmält universitetet till JO,
Justitieombudsmannen. Orsaken
är att universitetet vägrat lämna
ut uppgifter om domar som
används i ett forskningsprojekt
på kriminologiska institutionen.
Juridiska enheten har utrett ut-
lämningsfrågan och funnit att
eftersom uppgifterna är sek-
retessbelagda hos Brottsföre-
byggande rådet och de är utläm-
nade därifrån för forsknings-
ändamål överförs sekretessen till
universitetet.

Internrevisionen 1998:
Resor och upp-
handling ses över
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Arbetet med att hitta former för
att göra klingande mynt av forsk-
ning och idéer från universitetet
börjar få fastare konturer. Olika
bolagsbildningar som ska hitta,
paketera och sälja de idéer som
är kommersiellt gångbara har just
sett dagens ljus.

Det sammanhållande bolaget he-
ter SU Holding AB. Till detta mo-
derbolag finns en rad bolag knut-
na som är specialiserade på en viss
marknad eller en viss sorts pro-
dukter. VD för SU Holding är
Anders Wickström:

– Det vi startar nu är en process
som det tar mellan fem och tio år
att få lönsamhet på. Vi ska vara en
länk mellan universitetet och de
kommersiella bolagen utanför uni-
versitetet. Det gäller att vi är ute i
organisationen för att fånga upp
bra idéer och att vi sedan kan
erbjuda den tid och de resurser
som krävs för att undersöka hur
pass kommersiellt gångbar en idé
är. Kommer vi tillsammans med
forskaren eller den som givit idén
fram till att det här är något som
går att sälja, hjälper vi till med
licenser, marknadsföring med
mera.

För att åstadkomma detta ska
man ha en liten organisation och
istället knyta till sig de konsulter
som behövs.

En förutsättning för verksamhe-
ten är att det mesta av finansie-
ringen kommer från andra källor
än universitetet. Och den första
miljonen är säkrad från Teknik-
brostiftelsen i Stockholm enligt det
ramavtal som nyligen slöts (se även
artikel sid 7).

Nya bolag ska få ut forskning
och utbildning till marknaden

Anders Wickström tror att det
finns åtskilliga miljoner att tjäna
för universitetet. De flesta andra
högskolor och universitet är re-
dan igång med den här typen av
verksamhet.

– Vi vill ge studenterna ett tredje
alternativ förutom arbete i storfö-
retag eller i den offentliga sek-
torn. Det gäller att skapa en posi-
tiv attityd bland studenterna för
att starta eget. Så beskriver Elisa-
bet Rendahl sitt arbete. Hon är
VD för det nybildade bolaget Idé-
agenten Stockholm AB, och var
kårordförande 1998.

För att uppmuntra studenter att
starta eget satsar man på infor-
mation, seminarier, workshops
med mera.

– Det är många studenter som
har bra idéer som det vore synd
att inte försöka förverkliga, me-

Idéagent ska främja studentföretag
nar Elisabet Rendahl.

De studenter som vill komma
igång erbjuds gratis rådgivning
av konsulter. Idéagentens roll är
att förmedla kontakter snarare
än att vara den som själv ger råd.
Elisabet Rendahl betonar också
vikten av att inte förmedla färdi-
ga standardlösningar utan att
anpassa den typ av konsulter man
tar in för varje idé. Idéagenten
har avtal med näringslivet, till
exempel revisionsbolag, som stäl-
ler upp med gratis rådgivning.
Uppfinnarföreningens ungdoms-
sektion, Ung Innovation Sverige,
skickar också en rådgivare till
Stockholms universitet varje ons-

dag förmiddag. Hela verksamhe-
ten är kostnadsfri för studenter-
na och bekostas av näringslivet
och av Teknikbrostiftelsen i
Stockholm. Idéagenten är således
inte ett vinstdrivande bolag.

Idéagenten ska också fungera
som en mötesplats. Det kan dels
handla om att studenter med oli-
ka utbildning kan ha nytta av
varandra och dels att olika sor-
ters människor kan träffas.

– En del är bra på att kläcka
idéer, en del är bra på att starta
och driva en verksamhet och då
kan Idéagenten vara en träff-
punkt.

Liknande verksamhet har dra-

gits igång i Karlstad och Göte-
borg och givit bra resultat. Initi-
ativet i Stockholm kommer från
studentkåren och finansieras med
pengar från Teknikbrostiftelsen i
Stockholm och med sponsorpeng-
ar från företag. Idéagenten ägs
till hälften av SU Holding och till
hälften av studentkåren.

Tommy Ringart

För mer information om Idéagenten:
www.ideagenten.su.se
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Så här ser kärngruppen i SU Holding ut just nu. Längst
upp VD:n Anders Wickström, därefter Elisabet Rendahl,
Jonas Engberg och Karin Uddén, som alla arbetar inom
olika underbolag.

SU-holding AB  är moderbolaget som samordnar hela verksamheten.
Till de strategiska innehaven räknas Idéagenten AB (se separat artikel).
Universitets ägarandel i teknikparker är för närvarande 20 procent i
Teknikhöjden AB.

Produkttjänstebolag AB ska vara minoritetsägare i de bolag som
startas tillsammans med forskare. Det kan till exempel handla om
sökprocesser i databaser eller avancerad språkhjälp.

Licensbolaget väntar man med att sjösätta. Man föredrar att sam-
verka med redan etablerade licensbolag som finns på andra högskolor.

Spinn Off SU AB  samlar de idéer som idag finns inom förvaltningen
och som passar bättre i eget bolag såsom samarbetet med Östeuropa
(se separat artikel).

Utbildning AB handlar om att paketera, marknadsföra och sälja
utbildning till företag och institutioner (se separat artikel).

Tommy Ringart

SU Holding AB Teknik
Parker

Strategiska 
innehav

Licensbolag ABProdukt
Tjänstebolag AB Spinn Off SU AB Utbildning AB   
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Den första april bildades ett aktie-
bolag som ska förse såväl Stock-
holms universitet som svenska
organisationer, myndigheter och nä-
ringsliv med kunskap om de före detta
sovjetrepublikerna och de före detta
sovjetiska satellitstaterna i Central-
och Östeuropa.

– Spatsiba …
Jonas Engberg hinner med en

kort pratstund med den molda-
viska delegationen i korridoren i
Bloms hus innan delegaterna be-
ger sig vidare till ett besök på
universitetsbiblioteket.

De moldaviska besökarna kom-
mer från Moldova State Univer-
sity i Moldaviens huvudstad Ci-
sinau och är här för att bekanta
sig med Stockholms universitet.
Delegationens besök här är ett av
resultaten av Jonas Engberg sju-
åriga arbete med att utveckla
kontakterna med universitet i
nordvästra Ryssland och i före
detta sovjetrepubliker. Ett arbete
som nu går in i ett nytt och kom-
mersiellt skede. (Se även artikel i
SU-Nytt 2/99).

– Under sju år har vi här vid
Stockholms universitet samarbe-
tat med Statsuniversitetet i S:t
Petersburg på det universitets-
administrativa området. De senas-
te två åren har samarbetet vidgats
till att omfatta en association av
ett femtontal universitet i nord-
västra Ryssland som vill förändra
och utveckla sina organisationer
och ledningssystem. Samarbetet
har gett oss en stor kunskap om
hur dessa länder fungerar och inte
minst ett brett nätverk. Det är
dessa kunskaper och kontakter vi
nu vill kommersialisera, förklarar
Jonas Engberg.

Han tror att den kompetens
som det nya bolaget har är unik.

– Det finns gott om experter
som kan ge råd på ett makroplan
om ekonomin och utvecklingen i
de här länderna. Men vi kan ge
vägledning på mikroplanet. Vi
har brottats med att konkret ge-
nomföra stora administrativa re-
former vid ett av Rysslands störs-
ta universitet. Vi har gemensamt
med våra ryska kollegor byggt
upp ett institut för kvalificerad
kunskapsutveckling inom offent-
lig förvaltning. Institutet utbildar
idag både unga studenter och
chefstjänstemän vid S:t Peters-
burgs kommunala och regionala
förvaltningar. Allt detta har givit
oss en stor erfarenhet om hur
beslutsfattare och andra i dessa
länder tänker och fungerar. Vil-
ka fällor man ska undvika. Hur

Unik kompetens kring Central-
och Östeuropa i eget bolag

man hittar en bra samarbetspart-
ner med mera. Dessutom har vi
en mycket bred kunskapsbas här
på universitetet.

Förutom Jonas Engberg har Al-
jona Sandgren och Svetlana Riks-
dal varit anställda av universite-
tet för att ta hand om samarbetet
med de ryska universiteten och
andra Östeuropafrågor. De an-
ställs nu alla tre av det nya bola-
get. Tanken är att personalstyr-
kan endast ska kunna bli obetyd-
ligt större. Istället knyter man till
sig den kompetens man behöver
för varje uppdrag.

De projekt som man redan är i
gång med ska in i det nya bolaget.
Det gäller till exempel ett uppdrag
som går ut på att sprida adminis-
trativa utvecklingsprojekt till uni-

versitet i nordvästra Ryssland. Ett
annat projekt handlar om dator-
stödda administrativa system som
ska spridas till bland annat Mosk-
vas och Rigas universitet. De här
projekten har redan fått stöd från
både svenska och europeiska an-
slagsgivande myndigheter (se även
SU-Nytt nr 2/99).

Jonas Engberg ser inget hinder
i att på det här sättet fortsätta att
driva egna projekt men han tror
att många nya kunder kommer
att vilja ha hjälp med en tillfällig
eller kontinuerlig kunskapsupp-
byggnad.

– Vi hoppas kunna bli en resurs
för olika aktörer i Sverige som
behöver säkra sin kompetensför-
sörjning när det gäller Central-
och Östeuropa. Det kan gälla

Stockholms universitets Holding
Utbildning AB – det är arbets-
namnet på det bolag som ska
förmedla utbildning till företag
och organisationer.

– Stockholms universitet har ett
stort försprång eftersom man har
tillgång till framstående forskare
inom de mest skilda discipliner
och kan erbjuda kunderna myck-
et stor flexibilitet. Det säger Karin
Uddén som är konsult och som
har utrett frågan hur uppdragsut-
bildningen på universitetet skulle
kunna göras mera lönsam.

Karin Uddén menar att inget av
de större företagen idag kan bort-
se från behovet av att hela tiden
utveckla sina medarbetares kom-

Effektiv och lönsam uppdragsutbildning
petens. Ett tecken på detta är till
exempel den kompetensfond på
tre procent av lönesumman som
Skandia har infört för de anställ-
da. Hon tror att universitetet skul-
le ha mycket att vinna på att
samordna försäljningen av upp-
dragsutbildningen.

En grundidé är att skräddarsy
utbildningarna efter de tilltänkta
kundernas behov. Det nya bola-
get skulle då fungera som en sorts
mäklare mellan institutionerna
och kunderna för att sy ihop ett
bra utbildningspaket. De pengar
man får in ska sedan återföras till
de institutioner som medverkat
och även användas för att säker-
ställa bolagets utveckling och

överlevnad. Medverkan i det nya
bolaget ska vara helt frivillig. De
institutioner som redan har en
väl fungerande uppdragsutbild-
ning ska kunna fortsätta med den
verksamheten på egen hand.

Eftersom utbildning är en så
central del av hela verksamheten
på universitetet är en viktig prin-
cip för det nya företaget att det
inte ska gå att sälja vidare.

Karin Uddén tror att det kan
behövas en startsträcka på ett till
två år innan verksamheten kan
vara i full gång.

Tommy Ringart

såväl myndigheter och organisa-
tioner som det privata närings-
livet. En del företag har kört i
diket för att de inte har tagit reda
på tillräckligt om de spelregler
som gäller i dessa länder, säger
Jonas Engberg.

Jonas Engberg räknar med att
omsättningen under de första åren
kommer att ligga på dryga två
miljoner kronor. Men han tror
att marknaden totalt rör sig om
cirka 100 miljoner kronor. Och
tanken är att det nya bolaget ska
ta åt sig en avsevärd del av denna.

Tommy Ringart

FOTO: YNGVE FRANSSON

En delegation från
Moldova State
University i
Moldaviens
huvudstad Cisinau
besökte universitetet i
april. Besöket var ett
av resultaten av de
täta kontakter som
universitetet har med
universitet i nordvästra
Ryssland. Ett bolag
har bildats som
bygger på den
kunskap som dessa
mångåriga utbyten
har givit.
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på bussarna ibland, berättar Kjell
Nilsson.

Kenneth Hakeskytt, chef för SLs
centrala affärsområde, säger att
SL under våren utreder hur buss
40 ska stärkas. Innan den 15 maj
ska det finnas färdiga förslag på
hur SL ska lösa de akuta proble-
men. Antingen kan det bli fråga
om fler fasta turer eller så kommer
extraturer att läggas in vid behov.

– Man ska kunna komma med
bussen, och är den full ska det
komma en ny buss ganska omgå-
ende, säger Kenneth Hakeskytt:

– Vi kommer att sätta in fler
bussar så länge det är praktiskt
möjligt.

Praktiskt möjligt är det dock
bara under lågtrafik – när det är
rusningstid räcker inte antalet
bussar till för att sätta in extra-
turer. Kenneth Hakeskytt säger
att SL kan komma att lösa detta
genom att hyra in fler bussar eller
genom att ta bussar från andra
linjer.

Gustaf Lindencrona föreslog
också SL att dra någon befintlig
busslinje, helst 43:an ända ut till
campus. Kenneth Hakeskytt sä-
ger att SL är positiva till tanken,
men vill inte uttala sig om vilken
linje som i så fall kan bli aktuell.
Också detta är något som SL kom-

mer att utreda under våren.
Kenneth Hakeskytt betonar att
allt ännu är på planeringsstadiet.

Ombyggnaden av Odenplan
som startar på allvar efter somma-
ren, och som ska pågå ett år kom-
mer säkert att göra tillvaron krång-
ligare för buss 40:s resenärer.

– Busshållplatserna på Oden-
plan kommer att ha en flytande
tillvaro under byggnadstiden, sä-
ger Christer Björk, affärsutveck-
lare på SL.

Ytterligare uppgång
Den enda uppgången som finns
idag vid Universitetets tunnel-
banestation får svälja stora mäng-
der resenärer. Men ytterligare en
öppning finns förberedd norrut,
i en liten betongbunker belägen
mellan den nuvarande uppgång-
en och Naturhistoriska riksmuseet.

– Tunnelbaneuppgången har
relativt hög prioritet, det är inom
möjligheternas gräns att den öpp-
nas 2001–2002, säger Kjell Nils-
son.

Enligt trafikplaneraren Leif

Framtiden är ljus för universite-
tets kollektivtrafikanter, SL utlovar
en uppryckning av buss 40.
Öppnandet av ytterligare en
tunnelbaneuppgång utreds, och
Roslagsbanans stationer Univer-
sitetet och Frescati kan komma
att slås ihop.

SLs VD Kjell Nilsson har besökt
universitetet för att diskutera för-
bättringar av kollektivtrafiken till
och från universitetet. Rektor
Gustaf Lindencrona framförde
krav på en förbättring av buss 40.
Detta har länge stått på universi-
tetets önskelista och blir än vikti-
gare när företagsekonomiska
institutionen flyttar till Kräftriket
och Fysikcentrum blir klart. Det
skulle också förbättra kommuni-
kationerna till och från Social-
högskolan och psykologiska in-
stitutionen.

– Det är glasklart att vi ska ha
en bra trafik till det nya området,
säger Kjell Nilsson, som är mycket
positiv till att förbättra buss 40.
Vid sidan av mötet med rektor
har säkert djungeltrumman varit
en effektiv informationskälla för
SL-chefen:

– Jag har en dotter som pluggar
på universitetet och får höra av
henne att det är för mycket folk

Nya vindar blåser för pendlarna
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Arnedal kommer SL att börja
skissa på en möjlig inredning till
den nya uppgången redan i vår.

 SL utreder också om de ska
rusta upp Roslagsbanans statio-
ner Universitetet och Frescati el-
ler om de ska slås ihop till en
station. Den utredningen ska vara
klar vid årsskiftet.

Om SL bestämmer sig för att
bevara de nuvarande stationerna
kommer de sannolikt att förläng-
as, breddas och bli mer lättill-
gängliga. Om de två stationerna
slås ihop så kommer den nya
stationen att ligga i nära anslut-
ning till den nuvarande tunnel-
baneuppgången berättar Leif
Arnedal. Men det kan bli problem
med genomförandet.

– Det sker en särskild prövning
eftersom området ingår i Natio-
nalstadsparken. Restriktionerna
gör att det inte är säkert att vi kan
få igenom de ändringar vi vill,
säger Leif Arnedal.

De bägge stationerna används
idag av cirka 850 resenärer per
dag. Motsvarande siffra för Öst-
ra station är 18 000 och för Täby
och Åkersberga cirka 4 000 var.

Calle Arvidson

Nye SL-chefen Kjell Nilsson har flera idéer om hur kommunika-
tionerna till och inom campus kan bli bättre. Det finns planer på
förändringar för såväl bussarna som för tunnelbanan och tåget.
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Allt tyder på att en tryckt adress- och personka-
talog kommer att kunna distribueras under maj
månad. Vi vet att den är efterlängtad och vi som
på olika sätt arbetar med katalogen kan bara
beklaga de kraftiga förseningarna. Tidsplanen
för arbetet med att skapa en elektronisk adress-
och personkatalog (SUKAT) har reviderats flera
gånger och förseningen har en rad orsaker.

Nu är emellertid projektet på rätt köl. Ett stort
arbete återstår innan databasen kan tas i drift. En
del är av teknisk natur, men en betydande del är
av utredande karaktär, som bland annat rör

SUKATs förhållande till andra system. SUKAT är
byggt för att kunna kopplas samman med andra
system. I första hand med forskningsdatabasen
SAFARI och utbildningsdatabasen. (En smygstart
är redan gjord. Information om studievägledning
som ligger i SUKAT går att nå via utbildnings-
databasen redan idag.) På sikt borde målet vara
att även kunna koppla samman andra system för
att slippa lägga in samma information på flera
ställen.

A N-T

Nu kommer den – katalogen
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Omkring 6 000 kvadratmeter
kommer att bli lediga i A-huset
när företagsekonomiska institu-
tionen flyttar till sina nya lokaler
i Kräftriket höstterminen 2000.
Nu börjar planeringen för hur de
ska användas att komma igång.

Tanken är att delar av A-huset ska
användas för att skapa en mötes-
och informationspunkt – det ska
bli lättare att hitta inom universi-
tetet. Det framkom vid ett infor-
mationsmöte som enheten för
byggnadsplanering höll i början
av april.

– Syftet är att förbättra miljön
för studenter, allmänhet och an-
ställda. Vad det innebär konkret
vet vi inte, än så länge är vi i ett
planeringsskede, säger Jana
Robeznieks på enheten för bygg-
nadsplanering.

A-huset kommer förmodligen
också att rymma delar av admi-
nistrationen, datorplatser för
studenterna och eventuellt någon
institution.

Samtidigt förbereder sig före-
tagsekonomerna för fullt. Spons-

Ekonomisk flytt ger
plats för service

ring ska betala flytten till och in-
redningen av institutionens nya
lokaler i Kräftriket. Sedan tidigare
är det klart att universitetsstyrelsen
skjuter till en miljon kronor per år
i fem år för att täcka serviceavgif-
ten. Övriga merkostnader får in-
stitutionen själv bekosta.

Företagsekonomiska institutio-
nen har satt målet högt, 40 miljoner
ska samlas in från sponsorer. Där-
för har man satt igång en kampanj
för att locka företag att lätta på
plånboken. Institutionen har tagit
fram en läcker broschyr och utsett
en sponsringsansvarig. Ett par
gånger i månaden bjuds några fö-
retagsledare in på rundvandring i
Kräftriket med efterföljande lunch
med rektor i Aula Magnas mezza-
nin. Och campus imponerar på
direktörerna berättar Sikander
Khan, företagsekonomiska insti-
tutionens prefekt:

– Företagsledarna blir förvåna-
de över att vi har så fina anlägg-
ningar, så tydligen har vi inte lyck-
ats nå ut med information om det
tillräckligt.

Svårigheten är att så många är

ute och söker sponsorpengar.
Sikander Khan nämner Karolin-
ska institutet, Tekniska högskolan
och mindre högskolor ute i landet
som de värsta konkurrenterna om
pengarna. Ofta verkar företagens
intresse för sponsring vara knuten
till deras möjlighet att rekrytera
framtida arbetskraft från verksam-
heten.

Hittills har ett trettiotal företags-
ledare lunchat med rektor och
minst lika många till ska bjudas
in. Tio företag har än så länge
lovat stödja företagsekonomiska
institutionen, däribland ICA,
Scania och Öhrlings. Mellan fem
och tio miljoner kronor är redan
säkrade. Sikander Khan hoppas
få in resten, men betonar att sum-
man 40 miljoner är ett idealresul-
tat.

– Vi kan använda mycket av den
utrustning vi har idag om vi inte
får in hela summan, avslutar han.

Calle Arvidson

Ny styrelse
för MSL
En ny styrelse för Manne Sieg-
bahnlaboratoriet har utsetts.
Fram till slutet av år 2001 kom-
mer följande personer att sitta i
styrelsen: ordförande är direktör
Lennart Malmqvist; ledamöter är
professor Gunnar von Heine,
institutionen för biokemi; docent
Sven Mannervik, Fysikum; docent
Ulf Wahlgren, Fysikum (även
föreståndare för Fysikcentrum);
biträdande professor Elisabeth
Rachlew–Källne, Fysik KTH;
docent Dag Hanstorp, Fysik,
Chalmers/Göteborgs universitet
samt professor Anders Liljas,
Kemicentrum, Lund.

Stålet gav guld
Aula Magna blev ett av de vin-
nande bidragen till European
Award for Steel Structures, en
tävling som SU-Nytt berättade
om i förra numret. En internatio-
nell jury utsåg de vinnande bidra-
gen och priset delas ut i septem-
ber i samband med en stor stål-
byggnadskonferens i London.

Sång över
gränserna
Tisdagen 11 maj ordnar kören
Frescati röster en konsert i Aula
Magna under temat Gränslöst.
Kören kommer att sjunga allt från
svenska visor till kubansk och
makedonisk folkmusik, dessutom
får man hjälp av koreografer och
dansare.

Det är fritt inträde till konser-
ten som äger rum 19.30 – 20.30.

Frescatihallen
byggs om
En omfattande ombyggnad av
Frescatihallen startar den 13 maj
med renovering av E-hallen. Det
innebär att de sista gympapassen
hålls den 12 maj. Badminton, ten-
nis och innebandy går fortfaran-
de att spela som tidigare. Renover-
ingen pågår hela sommaren.

Den 1 september planerar
Studenterna idrottsförening
(SSIF) att inviga sina nya fräscha
lokaler och redan dagen efter ska
höstens verksamhet starta.

Har du frågor kan du ringa
SSIF på tel 15 10 75.

Informationsenhetens chef Lena
Wollin är utlånad till Stockholms
akademiska rekorskonvent fram
till årsskiftet för att samordna
Stockholms akademiska forum,
SOL-projektet och Studying
Stockholm (Se artikel på sidan  5).

Under tiden är hon tjänstledig
från chefskapet men  arbetar vi-
dare med två uppgifter vid infor-
mationsenheten, nämligen den
elektroniska publiceringen och
universitetets grafiska profil.

Undertecknad har precis till-

Rockad på Informationsenheten
trätt en nyinrättad tjänst som
biträdande informationschef, vil-
ket innebär att en del av min tid
ska ägnas åt att utveckla enhe-
tens hantering av ekonomi och
administration. Jag fortsätter
dock precis som tidigare att job-
ba med interninformationen.

Under Lenas tjänstledighet är
jag även tf informationschef.

Agneta Paulsson arbetar vidare
med den externa informationen
men med ett utökat ansvar för
bland annat mediafrågor och

kontakterna med våra samarbets-
partners i Frescati under Lenas
tjänstledighet.

Ett par ”löshästar”, Johanna
Lundberg och Maria Johansson
räddar oss med textproduktion
för bland annat SU-Nytt respek-
tive praktisk assistans till och med
maj månads utgång.

Anette Norberg-Tägt
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Lena Wollin,
Agneta Paulsson

och Anette
Norberg-Tägt.

Lena Wollin har sin arbetsplats på Stock-
holms akademiska forum, tel 674 77 74
e-post lena.wollin@info.su.se
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På universitetsbiblioteket pågår
just nu ett arbete med upphand-
ling av bok- och tidsskriftsagen-
ter. Agenterna fungerar som en
länk mellan bibliotek och förlag.
De lägger beställningar hos de
olika förlagen, de reklamerar och
sammanställer fakturor till bib-
lioteket.

– Syftet med upphandlingen är
att man genom ett ramavtal för
hela universitetet kan uppnå läg-
re priser på både böcker och tids-

Biblioteket vill handla böcker billigt
skrifter, säger Catarina Ericson-
Roos, chef vid enheten för litte-
raturförsörjning på biblioteket
och den som ansvarar för upp-
handlingen.

Dessutom hoppas hon på att
kunna få bättre service, till ex-
empel i form av kortare leverans-
tider och elektronisk informa-
tion om nyutkommen litteratur.

– Idag har vi en mängd olika
leverantörer på biblioteket och
även inom övriga universitetet,
vilket gör att vi inte kan uppnå så

höga rabattsatser. Dessutom tar
det tid att fakturera så många.
Att bara använda ett fåtal leve-
rantörer blir definitivt en admi-
nistrativ rationalisering.

Efter annonsering i EU-tidning-
en Official Journal har ett antal
anbud kommit in och utvärde-
ringen beräknas vara klar till mid-
sommar. De leverantörer som
biblioteket knyter avtal med kom-
mer att kunna användas av hela
universitetet och följaktligen ge
biblioteket, institutioner och en-

Naturens Hus har flyttat från Stora Skuggan till Stora Gustafsborg
i Bergianska Trädgården. Huset är ett forum för natur- och miljö-
pedagogik och här finns forskare, trädgårdsmästare och pedagoger
som berättar och föreläser.

Hit kan grupper och sällskap komma för visningar eller utbildning.
Den 26 april invigdes de nya lokalerna av universitetets rektor

Gustaf Lindencrona.
Den 30 maj är huset öppet för allmänheten mellan kl 11␣ –␣ 16 under

temat Titta det gror. Från grodd till färdig planta. Fröutställning och
aktiviteter för hela familjen kring odling och växter ordnas då
i Naturens nya hus, Stora Gustafsborg.

skilda forskare bättre villkor.
– Det är viktigt att poängtera

att avtalen inte kommer att vara
tvingande för institutionerna, sä-
ger Catarina Ericson-Roos. Men
på biblioteket hoppas vi förstås
att så många som möjligt kom-
mer att finna villkoren så fördel-
aktiga att de väljer de avtalade
leverantörerna. När allt är klart
kommer vi att gå ut med infor-
mation om leverantörer, prisra-
batter och serviceförmåner.

Naturens nya hus i Bergianska Trädgården

FOTO: YNGVE FRANSSON

För information och bokning ringer du 16 7030.
Mer om Naturens Hus och aktiviteterna i Bergianska Trädgården kan du

läsa under Internetadressen: www.bergianska.se/

Agnes Englund

Madeleine Salomon



— 13 —SU-NYTT • NR 4 • MAJ 1999

Med hjälp av en extern konsult
genomfördes under höstterminen
1998 en serie gruppsamtal för kvinn-
liga prefekter vid universitetet. Ini-
tiativet kom från jämställdhets-
handläggarna och samtalen skedde
i två parallella grupper med fyra till
fem personer som träffades två tim-
mar var tredje vecka.

Tanken med projektet var att
deltagarna skulle få möjlighet att
diskutera ledarskapets vilkor med
sina kvinnliga kolleger. I en öppen
dialogform fick prefekterna dis-
kutera med varandra om vilka
förväntningar både de själva och
andra haft på deras chefskap,
just tack vare att de är kvinnor.

Enligt den rapport som sam-
manställts från samtalen fram-
går att omgivningen inte bara
förväntar av en kvinnlig chef att
hon ska vara arbetsledare. Det
ställs också krav på kvinnorna
att de ska vara omvårdande, för-
stående och lyssna mer till perso-
nalens behov än vad de manliga
kollegerna gör.

En av deltagarna i gruppdis-
kussionerna var Anna-Lena
Lindquist, prefekt på Institutio-
nen för socialt arbete – Social-
högskolan och chef för 120 per-
soner.

– Jobbet som prefekt är oer-
hört krävande. Många kvinnor
tänker sig nog för en extra gång
innan de hoppar på en sådan här
post. Jag tror att kvinnor värde-
rar sin tid på ett annat sätt än
män. De ser slitgörat. Därför kan
det vara svårt att rekrytera kvin-
nor till prefektposterna. Det är
ingen slump att de flesta kvinnor
är ställföreträdande prefekter. De
kvinnor som ändå blir prefekter
slutar ofta efter en period. Till
skillnad från männen är de inte
lika angelägna om att hålla sig
fast vid sitt chefskap.

– Kvinnor känner sig många
gånger osäkra i ledarrollen. Där-
för är den här typen av nätverk
bra. Det blir ofta mer prestigelösa
samtal när kvinnor träffas själva.

För Anna-Lena Lindquist har
träffarna betytt mycket. Inte minst

för att det gett henne möjlighet att
bekanta sig med kollegor.

– Tyvärr är jag besviken på att
det var så få träffar och att det
inte blev någon fortsättning. Jag
såg det hela som en investering
till något som skulle fortgå en
längre period. Män har ju sina
naturliga nätverk. Kvinnor mås-
te bestämma sig för att skapa
sådana kontaktytor. För mig har
de redan varit värdefulla. När jag
hoppade på en chefsutbildning
för både män och kvinnor visade
det sig att även en kollega från
träffarna gick den, och att vi re-
dan kände varandra var ett stort
stöd. Dessutom fattade vi i grup-
pen tillsammans ett beslut om att
träffa Inger Löfroth, som är chef
på ekonomibyrån, för att lära oss
hantera ekonomisystemet.

Britt Hultén, prefekt på institu-
tionen för journalistik, medier
och kommunikation (JMK), har
också deltagit på träffarna. Pre-
cis som Anna-Lena Lindquist
tycker hon det är viktigt med
kvinnliga nätverk. Den grupp hon
var med i har fortsatt att träffats.

– I små grupper får man möj-
lighet att reflektera öppet och
diskutera konkreta situationer.
Vi kvinnor behöver stärka var-
andra och höja vår självkänsla.
Även om jag personligen inte bli-
vit särbehandlad som kvinna på
min institution, så finns det man-
liga strukturer i universitetets hie-
rarki som bör lyftas fram. Det är
till exempel fortfarande så att de
manliga prefekterna pratar och
dominerar mer än kvinnorna på
möten. Som kvinnlig prefekt får
man vara lite tuff för att synas
och höras.

Madeleine Salomon
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Som prefekt för Institutionen för
socialt arbete – Socialhög-

skolan vet Anna-Lena Lindquist
att kraven på kvinnor i chefs-
position är hårda. Ett sätt att

få stöd är den typen av grupp-
samtal med andra kvinnliga

prefekter som varit en del
av jämställdhetsarbetet.

Kvinnliga prefekter
ska både bestämma
och vårda
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Jan-Eric Berg är universitetets IT-
säkerhetschef och har under snart
två år börjat lägga upp ett säker-
hetsarbete för verksamheten. Det
har bland annat inneburit att han
undervisat och informerat inom
univeristetet, fångat hackers och
stångats med år 2000-problem.
Som ett resultat av hans arbete
finns nu ett dokument som bland
annat klarlägger ansvaret för IT-
säkerheten.

– Genom att vi utrett vem som
ansvarar för säkerheten på olika
nivåer vid universitetet har det
första steget mot ett permanent
och fungerande säkerhetsarbete
tagits. Nästa steg är att ta fram
ett centalt dokument som regle-
rar vad univeristetet kräver i
säkerhetshänseende, som till
exempel att alla måste ha virus-
skydd och säkerhetskopiera re-

Plan för säkrare datorer
på universitetet

Trasiga hårddiskar och datorintrång.
Virus och små program i datorn som gör att andra kan läsa dokument och köra dina program.

Allt är sådant som den ökande datoranvändningen vid universitetet har fört med sig.
Som stöd i arbetet med att skydda sig mot problemen har nu ett policydokument för IT-säkerhet tagit fram.

STOCKHOLMS TEKNIKHÖJD AB, Björnnäsvägen 21, 113 47 Stockholm    Tel: 790 97 00 (vx)
Fax: 15 85 52    E-post: info@teknikhojden.se    www.teknikhojden.se

Teknikhöjden erbjuder kostnadsfri
patent- och affärsrådgivning

TEKNIKHÖJDEN
Teknologipark för Kungliga Tekniska Högskolan

och Stockholms universitet i samverkan
för nya produkter och företag!

gelbundet, säger Jan-Eric Berg.
En nyhet i dokumentet är att

han kommer att utföra en årlig
säkerhetskontroll av alla centra-
la datorsystem, för att kunna få
en överblick över tillståndet.

– Det är för att kunna informe-
ra universitetets ledning om sä-
kerheten och risken för olika pro-
blem.

Och orsak till oro finns. Dagli-
gen upptäcks två till tre intrångs-
försök av olika grad på universi-
tetets datorer, men mörkertalet
är okänt. Förutom datorvirus har
det dessutom nyligen dykt upp
program som gör att datorer kan
gå att styra utifrån, så kallade
trojanska hästar. Ett sådant skad-
ligt program kan till exempel dölja
sig i ett oskyldigt yttre program
som laddas ned från Internet.
När det ligger på datorn kan en

utomstående till exempel läsa do-
kument eller tjuvlyssna på samtal
om den drabbande datorn är ut-
rustad med mikrofon. Det går
också att ta sig in i andra system
som datorn är uppkopplad till.
Trojanska hästar liksom dator-
virus går dock att hitta med anti-
virusprogram om de är uppdate-
rade regelbundet.

Jan-Eric Berg håller som ett
komplement till policydokumen-
tet på med att ta fram en hand-
bok i IT-säkerhet, riktad till så-
väl vanliga användare som till
IT-ansvariga på enheter och in-
stitutioner.

– Men även om den här säker-
heten är nödvändig är det ändå
något som många kan knorra
över, eftersom det innebär extra
kostnader i verksamheten, säger
han.

Ett gammalt sådant krav är att
varje institution eller enhet måste
ha utsett en IT-säkerhetsansvarig
och även måste ha kompetent
personal som kan hantera nät-
verk och datorsystem. Det har
lett till att allt fler har skaffat
egna systemansvariga. En del
tjänster delas också av flera insti-
tutioner.

Andreas Nilsson

Dokumentet om IT-säkerhet skickas
ut till prefekter och chefer. Det finns
också på www. su.se/IT. Aktuell in-
formation om trojanska hästar och
virus finns på www.insidan.su.se. För
frågor går IT-säkerhetschef Jan-Eric
Berg att nå på tel 16 10 16 eller e-post
jeb@tb.su.se.
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Har du inte bestämt dig för hur du ska fira in det nya millenniet?
I Aula Magna blir det en stor nyårsfest och förberedelserna pågår nu
för fullt. Festen som går under arbetsnamnet Magna 2000 arrangeras
av universitetet och studentkåren och är till för både anställda och
studenter.

– Men självklart är släkt och vänner, nära och kära också välkom-
na. Det ska inte vara en personalfest, utan en vanlig fest i våra fina
lokaler, säger Carin Sjöström på Konferensservice som är projekt-
ledare.

– Eftersom vi har en så bred målgrupp ska vi ha ett program där det
finns något för alla smaker. En idé är en humoristisk historisk
kavalkad som utnyttjar aulans multimediautrustning. Och självklart
blir det ett vackert och pampigt fyrverkeri också.

Kostnaden för kalaset är inte bestämd ännu, men även den kommer
att anpassas till gästernas olika plånböcker genom att en rad ”paket”
kommer att säljas. Biljetterna planeras att börja säljas när höstter-
minen börjar.

Under våren arbetar nu Carin Sjöström för fullt med att sprida
information om festen. Närmast försöker hon engagera andra fören-
ingar vid universitetet i förberedelserna.

Andreas Nilsson

De som vill veta mer eller hjälpa till med festen kan nå Carin Sjöström på tel
16 19 95 eller e-post carin.sjostrom@konferensservice.su.se.

Tusenårsfest i Aulan

På promenadavstånd från varandra och mitt i Nationalstadsparken
ligger universitetet, Kungl Vetenskapsakademien, Naturhistoriska
riksmuseet och Bergianska trädgården. Tillsammans bildar dessa
Vetenskapens lustgård, ett namn som etablerades förra året när
Stockholm var kulturhuvudstad. Samarbetet manifesterades främst i
vetenskapsfestivalen.

Årets första gemensamma aktivitet i lustgården äger rum första
veckan i maj. Då blir det föreläsningar, teater och visningar under
temat hjärnan, som valts med anledning av Hjärnåret 1999. Riks-
museets utställning om hjärnan pågår dessutom till och med maj.

Programmet finns på universitetets hemsida under Aktuellt, Öppna
föreläsningar, och en egen hemsida är under arbete och kommer att
läggas under www.vetenskapenslustgard.org.

Prefekterna har tidigare fått information om Vetenskapens lust-
gård, som kommer att vara en kanal för att informera om populär-
vetenskapliga aktiviteter.

Agneta Paulsson

Fysiker får
fast grund

Efter många och långa förseningar har nu byggan-
det av Fysikcentrum äntligen kunnat påbörjas.

Nära 200 inbjudna gäster hade slutit upp månda-
gen den 29 mars för att se förre inrikesministern
Jörgen Andersson gjuta den första grunden till
Fysikcentrum. Redan höstterminen år 2001 ska
lokalerna vara inflyttningsklara och de första före-
läsningarna hållas.

Johanna LundbergFO
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Få institutioner har nappat på
erbjudandet från i höstas om att
anställda kunde få hyra datorer
med så kallat bruttolöneavdrag.
En orsak är troligen de ganska
omfattande avtal som måste upp-
rättas mellan universitetet och den
anställda. Nu finns nya datorer
och institutionerna har fått infor-
mation om vad som bör finnas
med i avtalen.

– Ungefär åttio datorer har för-
medlats av Datakom. Det är färre
än vi trodde och ser vi på totalt
antal anställda är det relativt lite,
säger Kjell Gullberg, IT-koordi-
nator vid Tekniska byrån.

Svalt intresse för personaldatorer

Hjärnan i
Vetenskapens lustgård

Han ser flera anledningar till det
svala intresset. En är att besluten
om erbjudandet tas ute på institu-
tionerna, där prefekten måste
engagera sig. Dessutom tror Kjell
Gullberg att många anställda vid
ett universitet redan har dator hem-
ma. Eftersom universitetets erbju-
dande kom relativt långt efter att
möjligheten till bruttolöneavdrag
lanserades av regeringen under
förra året, kan det också hända att
anställda har fått hem datorer ge-
nom andra familjemedlemmar.

För institutionerna är det även
en hel del att tänka på innan de
anställda kan erbjudas sina dato-
rer. Varje institution måste utfor-

ma ett avtal som reglerar en rad
olika saker mellan institutionen
som äger datorn och den anställde
som hyr den.

– Vi märkte att det inte hände
något alls förrän vi gick ut med
kompletterade information och
skrev ihop ett slags standardavtal
som institutionerna kunde kopie-
ra.

Aleksander Acimovic, chef på
Datakom säger att man räknade
med 500 sålda datorpaket. Det
dåliga gensvaret har gjort leveran-
törerna besvikna, men nu förhand-
lar Datakom med dem om nya
datorpaket som ska vara mer
attraktiva.

– Målsättningen är att vi ska få
bättre produkter för mindre
pengar, säger Aleksander Acimo-
vic.

När allt är klart hoppas han
bland annat kunna erbjuda platta
bildskärmar för de som vill ha det.
Dessutom kan även Mac-paket
köpas av institutionerna.

Andreas Nilsson

Information om personaldatorerna
finns på www.su.se/IT/hyrapersonal-
dator.html.

Datorpaketen presenteras på
www.datakom.su.se

Den som vill veta mer om lustgården kan kontakta Agneta Paulsson på 
tel 16 22 56 och e-post agneta.paulsson@info.su.se.
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I vanliga fall är Katarina
Rosengren Falk inte någon strid-
bar person. Trots att hon är femi-
nist har hon aldrig stått på barri-
kaderna. Men när den senaste
anställningen av doktorander vid
litteraturvetenskapliga institutio-
nen enbart bestod av män, fyra
hos litteraturvetarna och två vid
avdelningen för idéhistoria, fick
hon nog. I vredesmod skrev hon
en arg debattartikel på DNs kul-
tursidor.

– Det var tack vare att faxen
inte fungerade som jag fick iväg
brevet, förklarar Katarina Rosen-
gren Falk när vi ses på Café Sum-
len i bottenvåningen på Kungliga
biblioteket.

– Hade jag behövt skriva ut på
skrivaren och sedan faxa hade
jag blivit nervös och kanske ald-
rig skickat det. Nu skrev jag ett
e-mail rakt ur hjärtat.

Orsakade diskussion
Och reaktionen lät inte vänta på
sig. Snart var hon i polemik med
Anders Cullhed, professor i litte-
raturvetenskap. Han förklarade
det hela med att det tidigare un-
der våren tillsatts två kvinnor på
doktorandtjänsterna vid littera-
turvetenskapliga institutionen.
Samtidigt tillträdde ytterligare en
kvinnlig doktorand en tjänst
inom projektet Barnlitteraturen
och berättandet. Men visst, det
råder fortfarande skillnad mel-
lan antalet anställda kvinnor och
män vid universitetet. Det höll
Anders Cullhed med om.

– Att det ska ta
så lång tid att
uppnå jämställd-
het. Det borde
vara en självklar-
het med ”varan-
nan damernas”,
säger Katarina
Rosengren Falk,
upprört. Men det
går trögt att för-
ändra invanda
strukturer, trots
att viljan finns.
För det gör den.
Men därifrån är
det långt till
handling.

– I slutbetän-
kandet av utred-
ningen Viljan att
veta och viljan
att förstå. Kön,
makt och den

Ung arg och nöjd krigsforskare

kvinnovetenskap-
liga utmaningen i
högre utbildning,
som Ebba Witt
Brattstöm varit
med och skrivit,
kan man se hur
kvinnor diskrimi-
neras och förbigås
om och om igen på
alla nivåer i det
akademiska syste-
met.

– Ett exempel är
seminarierna som
många kvinnor
upplever som de-
struktiva. Istället
för att dessa är kon-
struktiva och upp-
muntrar alla till att
våga göra sin röst
hörd och skriva så

bra avhandlingar som möjligt så
dominerar ofta inställningen att
det är en maktkamp mellan olika
inriktningar. Det gäller att vara
kritisk på ett aggressivt sätt. Det
är väldigt okvinnligt och gagnar
därför inte kvinnorna alls.

Vanlig doktorand
Men vem är då Katarina Rosen-
gren Falk? Själv vill hon inte se
sig som en gnällspik. Tills arti-
keln i DN publicerades var hon
en doldis i den akademiska värl-
den. När vi slår oss ned vid
cafébordet undrar hon lite för-
siktigt varför hon valts till profil
i SU-Nytt.

– Jag är ju bara en vanlig
doktorand som lever på studie-
medel, säger hon med en suck.
Och visst är det tufft att få det
hela att gå runt med två små

barn och en man som är konst-
när.

– Samtidigt är det ibland per-
fekt att forska när man har små
barn eftersom man fritt dispone-
rar över sin egen tid. Men när
barnsjukdomarna kommer slag i
slag samtidigt som det är inläm-
ning av avhandlingsavsnitt kan
det bli panik.

Avhandlingen hon skriver på i
idéhistoria heter Från krigskonst
till krigsvetenskap. Den handlar
om synen på krig i Sverige under
1700-talet. Kort försöker hon
berätta om olika skolor och teo-
ribildningar inom krigsvetenska-
pen för mig. Det är inte svårt att
dra paralleller till vad som hän-
der idag. Redan på 1700-talet
fanns forskare som menade att
krig kunde vara oblodiga. Kan-
ske är det liknande tankegångar
som ligger bakom dagens preci-
sionsvapen?

Rädd för flickskola
Att en feminist valt ett sådant
ämne som krig kanske kan te sig
lite märkligt. Men Katarina Ro-
sengren Falk förklarar att hon är
uppriktigt intresserad av ämnet.
Sedan är hon inte helt positiv till
kvinnoforskningens status. Såda-
na ämnesval kan ibland vara en
kvinnofälla.

– Se bara på Centrum för kvin-
noforskning, som har placerats i
Kräftriket, långt ifrån övriga in-
stitutioner på campus. Risken är
att kvinnoforskningen blir som
en flickskola, något som bara
berör kvinnor.

Katarina Rosengren Falk kan
kanske ge intryck av att vara en
argsint person, som hela tiden
känner sig orättvist behandlad.
Men det är i så fall en felaktig
bild.

Hon är nöjd med sin institu-
tion och menar att kurserna varit
bra.

– Jag har träffat många bra
förebilder under utbildningen.
Det är väl kanske därför jag är
förvånad över att jämställdhets-
arbetet går så långsamt. Och visst
är jag feminist. Men jag är inte
extrem.

Madeleine Salomon

Profilen
Namn: Katarina Rosengren
Falk
Född: 1967 i Visby
Familj:  Johannes Falk och
barnen Max 8 och Nike 4 år
Bor: I Vasastan
Fritidsintressen: Middagar
med vänner och långprome-
nader
Favoriträtt: Grekisk sallad
Senaste bok: Mandarinerna
av Simone de Beauvoir
Senaste film: Fucking Åmål


