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Psykologerna blir
egen fakultet?
Psykologiska institutionen vill
bryta sig loss ur samhällsveten-
skapliga fakulteten och bilda en
egen fakultet.

– Intressegemenskapen mellan
psykologi och andra ämnen inom
fakulteten är mindre nu än tidiga-
re. Psykologiämnet har blivit allt
mer tvärvetenskapligt. Knytning-
en till samhällsvetenskap ställer
till problem för institutionen, sä-
ger prefekt Lars-Göran Nilsson.

Sidan 2

Ladugård blir
ny restaurang
Värdshuset Kräftan heter cam-
pus nya matställe. I ett vackert
tegelhus i Kräftriket kommer
Högskolerestauranger att erbju-
da bricklunch och representa-
tionsmatsal med servering vid
borden. Totalt har Värdshuset
Kräftan 120 platser.

Det nyupprustade huset från
1912 är Veterinärhögskolans
gamla försöksladugård.

Sidan 5

Forskare fascineras
av fjärilar
Ett tiotal forskare vid zoologiska
institutionen forskar på fjärilar.
Det beror inte i första hand på
deras skira skönhet.

– På samma sätt som råttor och
möss fungerar som modellorga-
nismer för medicinare, är fjärilar
användbara för att studera evo-
lutionär utveckling på grund av
sin relativt korta livslängd, för-
klarar nydisputerade Karl Gott-
hard.

Sidan 7

Svåra val gav
balanserad ekonomi
Universitetsstyrelsens ordföran-
de Anitra Steen är nöjd med att
verksamheten genererade ett litet
överskott under förra året.

–  Vi är en offentlig utbildnings-
och forskningsinstitution och ska
ha en balanserad budget.

Rektor Gustaf Lindencrona
kommenterar väsentliga föränd-
ringar som skett i verksamheten
under året i tio punkter.

Sidorna 8–9

Kommunikation över gränserna
Richard Wahlund är nytillträdd föreståndare för Grafiska institutet och Institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning (GI-IHR).

Han vill bland annat öka möjligheterna för att med ny teknik delta i förläsningar världen över.
Sidan 12
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Psykologiska institutionen vill
bryta sig loss ur samhällsveten-
skapliga fakulteten och bilda en
egen psykologisk fakultet. Det
förklarade institutionens prefekt
professor Lars-Göran Nilsson när
han mötte rektor Gustaf Linden-
crona i mitten av mars. Nu är
universitetsstyrelsen inbjuden till
institutionen för att diskutera sa-
ken vidare.

– Jag kommer att föreslå styrel-
sen att inhämta samhällsveten-
skapliga fakultetens åsikt i frå-
gan, säger rektor Gustaf Linden-
crona.

– När ärendet kommer till oss
blir det något vi måste ta upp
under våren i fakultetsnämnden
och även inhämta övriga institu-
tioners åsikt om, säger Eskil Wa-
densjö, dekanus för samhälls-
vetenskapliga fakulteten.

Lars-Göran Nilsson betonar att
begäran inte görs för ekonomis-
ka vinsters skull.

– Istället är det psykologiäm-
nets utveckling som gör att vi vill
lämna samhällsvetenskapliga fa-
kulteten. Intressegemenskapen
mellan psykologi och andra äm-
nen inom den samhällsvetenskap-
liga fakulteten är mindre nu än
den var tidigare. Vi är individin-
riktade, de andra ämnena inom
fakulteten har makroperspektiv.

Allt bredare ämne
Psykologiämnet har blivit allt mer
tvärvetenskapligt, och knytning-
en till samhällsvetenskap ställer
till problem för institutionen, både
när det gäller anslagsäskanden
och när institutionen ska samar-
beta externt enligt Lars-Göran
Nilsson. Han har  till exempel
stött på oförståelse från medici-
nare, som undrar varför de ska
arbeta ihop med ett samhällsve-
tenskapligt ämne.

När institutionen ska samarbe-
ta med Karolinska institutet kan
Medicinska forskningsrådet och
Humanistisk-samhällsvetenskap-
liga forskningsrådet bägge skjuta

Psykologerna vill bli egen fakultet

ifrån sig samma projekt med hän-
visning till att det inte faller inom
deras område.

Lars-Göran Nilsson vill att del-
ningen sker snart.

– För oss är det inget att funde-
ra över längre. Till hösten är lämp-
ligt, eller från årsskiftet om det är
bättre med tanke på hur budget-
året löper. Frågan är väl förank-
rad inom institutionen och har
behandlats både i gruppdiskus-
sioner bland personal och i insti-
tutionsstyrelsen. En delning vore
väldigt bra för vårt ämne och jag
kan inte förstå att det skulle vara
till nackdel för någon annan.

Finns det inte en risk att försla-
get startar en våg av ansökningar
från andra institutioner om att
bilda egna fakulteter?

– Jag tror inte det eftersom det
krävs att institutionerna är sto-
ra om de ska kunna vara egen
fakultet, säger Lars-Göran Nils-

son som är positiv till föränd-
ringar i fakultetssystemet.

– Man borde se över fakultets-
indelningen, och tänka sig en stör-
re flexibilitet. Bara för att en kon-
stellation varit bra tidigare är det
inte säkert att den är bra för alltid
– ämnen utvecklas. Finns det bra
argument så tycker jag att man
ska vara öppen för nya lösningar.

Mindre administration
Lars-Göran Nilsson säger att psy-
kologiska institutionen som egen
fakultet skulle få lättare att upp-
fylla den tredje uppgiften – att
fungera i samverkan med sam-
hället runtomkring. Idag måste
viktiga förhandlingar föras via
samhällsvetenskapliga fakulteten,
ett system som han tycker medför
en massa onödig administration.

Vid svenska universitet ligger
samtliga psykologiska institutio-
ner inom samhällsvetenskaplig

fakultet. Internationellt sett är
bilden något splittrad. Vid uni-
versitet i Holland, Spanien och
Norge finns psykologiska insti-
tutioner som är egna fakulteter.
I Storbritannien, Tyskland,
Frankrike och Nordamerika till-
hör de samhällsvetenskaplig fa-
kultet vid vissa universitet, vid
andra kan de ligga inom naturve-
tenskap eller medicin. Internatio-
nellt sett finns det enligt Lars-
Göran Nilsson många psykolo-
giska institutioner som vill bli
egna fakulteter.

– Vi ska inte vara blyga och
vänta på att andra ska gå före.
Psykologiska institutionen är till-
räckligt stor. Dessutom kan det
vara en profilfråga för Stockholms
universitet att ha en psykologisk
fakultet. Man skulle vara tidigt
ute i en utveckling som jag tror
kommer.

Calle Arvidson

Lars-Göran Nilsson, prefekt vid psykologiska institutionen, anser att kopplingen till samhällsvetenskap-
liga fakulteten försvårar samarbeten med till exempel medicinare. Därför vill institutionen nu bilda en
egen fakultet.
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Stockholms universitet blir värd
för ett nytt centrum för bio-
informatik. Det beslöt Stiftelsen
för Strategisk Forskning (SSF) i
början av mars. Bakom centret
står förutom universitetet även
KTH och KI. De tre lärosätena
skrev under förra året en gemen-
sam ansökan om att inrätta ett
centrum för bioinformatik som
SSF nu alltså utsett till det bästa
alternativet.

Centret kommer att husera i Arr-
heniuslaboratoriet och när det är
fullt uppbyggt ska 20 till 25 per-
soner arbeta där. SSF bekostar
tre nya lektorat som tillsätts av
de tre högskolorna. Efter de fem
år som programmet varar tas se-
dan lektoraten över av de  tre
universiteten. Kring dessa tre lek-
torstjänster kommer forskar-
assistenttjänster, doktorandut-
bildning med mera att byggas upp.
Hittills har 16 miljoner kronor
avsatts för att fördelas på de för-
sta tre åren och troligen kommer
bidraget från SSF för de sista två
åren att ligga på samma nivå.

– Alla skriker efter bioinfor-
matik nu. På bara några år har
behovet av att kunna bearbeta
biologisk information på datorer

Bioinformatikcentrum till universitetet
och få ut något av det vuxit ex-
plosionsartat. Forskningen i USA
är världsledande inom det här
området, men det nya centret
kommer att sätta Sverige väl i
nivå med övriga Europa.

Det säger Gunnar von Heijne,
professor i teoretisk kemi, och en
trolig föreståndare för det nya
centret.

Gunnar von Heijne beskriver
syftet med centret som att det i
första hand handlar om metod-
utveckling.

– Vi ska syssla med grundforsk-
ning inom bioinformatikområ-
det och försöka utveckla meto-
der för att analysera den snabbt
växande kunskapsmassan om vår
och andra levande organismers
arvsmassa. Det kan till exempel
gälla att utifrån en proteinsek-
vens kunna säga något om detta
proteins tredimensionella struk-
tur, var i cellen det verkar och
vilken funktion det har, säger
Gunnar von Heijne.

De tre ingående universiteten
bidrar med olika inriktningar
kring de gemensamma proble-
men. KTH är mer intresserade av
datalogin och datavetenskapen,
KI betonar mer genomanalys och
problem med medicinsk anknyt-

ning och universitetets främsta
bidrag kommer att gälla analyser
av proteinsekvenser.

Någon gång i höst hoppas man
kunna öppna det nya bioinfor-

De långsiktiga personalfrågorna
blir allt viktigare för universitetet.
En ny tjänst som personaldirektör
med ansvar för personal-
strategiska frågor har därför
inträttats. Personalchef Jan Lund-
gren tillträdde tjänsten i mars. En
extern konsult ska se över
personalbyråns organisation och
fungerar tillsvidare som perso-
nalchef.

–Åtgärden beror på att det har
visat sig svårt att leda en så stor
arbetsenhet som personalbyrån
och samtidigt hinna med de över-
gripande personalfrågorna, säger
förvaltningschef Leif Lindfors.

Den nya tjänsten är direkt un-
derställd förvaltningschefen och
i den ingår att ansvara för policy-
frågor inom personalområdet
samt för förhandlingar om löner
och anställningsförmåner. Vikti-
ga uppgifter blir också att revide-
ra och följa upp universitetets
personalpolitik och utarbeta pro-
gram för universitetets långsikti-
ga kompetensförsörjning. Jan
Lundgren kommer även att funge-
ra som intern konsult i personal-
frågor.

Personalbyrån omorganiseras

Sanna Carlstedt är ny tillför-
ordnad personalchef. Hon kom-
mer från företaget Bohlin &
Strömberg där man arbetar med
chefsrekrytering.

– Hennes uppgift är att se över
organisationen och att genomfö-
ra en eventuell omorganisation.
Målet är att hitta en ny chef för
personalbyrån och vi får leva med
en provisorisk lösning under den
tid det tar, vilket jag uppskattar
kommer att ta minst tre måna-
der, säger Leif Lindfors.

Personalbyrån omorganisera-
des under 1997. Syftet var både
att skapa utrymme för de strate-
giska frågorna och förbättra för-
utsättningarna för det dagliga
arbetet på personalbyrån. Det har
visat sig att de förändringarna
inte givit önskad effekt och beslu-
tet är en uppföljning av omorga-
nisationen förklarar Leif Lind-
fors.

Andreas Nilsson

Den nya tillförordnade personalche-
fen Sanna Carlstedt har tel. 16 14 14
och e-post sanna.carlstedt@pb.su.se.
Jan Lundgren har tel. 16 20 37 och
e-post jan.lundgren@pb.su.se.

Nu är jämställdhetsplanen för
1999 klar. Nytt för i år är att
jämställdhetskommittén försöker
genomföra en kartläggning och
analys av hur långt man hunnit i
praktiken när det gäller jämställd-
het vid universitetet. Planen har
skickats ut till prefekter och enhets-
chefer.

Tanken med kartläggningen och
analysen är bland annat att låta
anställda och studenter av olika
kön se hur uppbyggnaden och
strukturen inom de olika verk-
samhetsområdena ser ut. Projek-
tet kommer delvis att finansieras
genom att man söker pengar ut-
ifrån och det kommer att delas in
i olika delprojekt, där man till
exempel tar upp hur kvinnor res-
pektive män kan lockas till att
påbörja en forskarutbildning och
förekomsten av en genusaspekt i
ämnena.

– Den här kartläggningen blir
huvudpunkten i årets jämställd-
hetsarbete, säger Janet Blank,
som tillsammans med Lillemor
Westerberg är universitetets jäm-
ställdhetsansvariga.

För övrigt fortsätter pågående

projekt. Mentorsprogrammet för
nyanställda administratörer ska
genomföras och utvärderas, affi-
scher mot sexuella trakasserier
har tagits fram och spritts ut re-
dan i höstas.

– Under hösten genomfördes
också en introduktionskurs i da-
torkunskap för den administra-
tiva kvinnliga personalen. Intres-
set var stort, sjuttio kvinnor an-
mälde sig. Därför fortsätter vi
med kursen och erbjuder den även
i år, säger Lillemor Westerberg.

Under förra året utarbetade
jämställdhetskommittén ett för-
slag till en hemsida med länkar
till universitetets övergripande
treåriga måldokument för jäm-
ställdhet.  På sikt ska även institu-
tionernas jämställdhetsplaner fin-
na på hemsidan.

Madeleine Salomon

Plan för jämställt universitet

Janet Blank har tel. 16 20 57 och
e-post janet.blank@pb.su.se, Lillemor
Westerberg har tel. 16 22 62 och
e-post lwb@fek.su.se.

Mer information finns på www.
jamstkom.su.se.

Gunnar von Heijne
blir antagligen
föreståndare för
det nya centret
inom bioinformatik.
Centret är ett
samarbete mellan
universitetet, KI och
KTH där alla bidrar
med olika forskning.
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betsnamnet Stockholm Bioinfor-
matics Center.

Tommy Ringart
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Femte ramprogrammet
Total budget 14 960 miljarder ECU (1 ECU = ca 9 SEK)

Tematiskt program 1 – Quality of Life and Management of Living
Resources (2 413 MECU)
Programmet omfattar motsvarande biomedicin, bioteknologi samt
jord- och skogsbruksprogrammet i det fjärde ramprogrammet.
Nyckelaktiviteter:
– Food, Nutrition and Health
– Environment & Health
– Control of Infectious Diseases
– The ”Cell Factory”
– Sustainable Agriculture,Fisheries and Forestry, including Inte-

grated Development of Rural Areas
– The Ageing Population

Tematiskt program 2 – Creating a User-friendly Information
Society (3 600 MECU)
IT-programmet (Esprit), telekommunikationsprogrammet (ACTS)
samt telematikprogrammet.
Nyckelaktiviteter:
– Systems and Services for the Citizen
– New Methods of Work and Electronic Commerce
– Multimedia Content and Tools
– Essential Technologies and Infrastructures

Tematiskt program 3 – Promoting Competitive and Sustainable
Growth (2 705 MECU)
Syftet är att utveckla och sprida kunskap och teknologier för att
tillverka konkurrenskraftiga produkter som är miljö- och konsu-
mentvänliga.

– Det är alltid roligt med bra
forskning. Att lyckas passa in den
inom EU-programmen är extra
stimulerande och en blandning
av hårt arbete och ”good fun”,
säger Gavin Thomson som är
universitetets konsult för att hitta
finansiering inom EUs program
för forskning.

Gavin Thomson anlitas av uni-
versitetet för att hjälpa forskare
som vill få pengar för samarbets-
projekt inom EUs ramprogram
för forskning och utveckling. I
och med att det femte rampro-
grammet började nu vid årskiftet
har han under vintern varit här
och presenterat innehållet. I vår
kommer han att se över forskar-
nas ansökningar.

– Många ser på högarna med
ansökningshandlingar och blir
oroliga. Men det är inte så svårt
egentligen. Själva beskrivningen
av projektet kräver mest. Den ska
vara transparent så att det är lätt
att förstå vad projektet handlar
om, lite som i ett abstract.

Gavin Thomsons hjälp består i
att gå igenom ansökan och se
över svaga partier. Han uppskat-
tar att forskarna tjänar 50 pro-

Konsult visar vägen till EU

cent av tiden de lägger ned på så
sätt. Dessutom ökar chanserna
att få ansökan beviljad.

– Jag vet ganska väl hur forska-
re tänker och är ”fairly old and
ugly”. Då är det lättare att inge
förtroende och få kontakt med de
äldre forskarna vid universiteten.

Nyckeln till lyckade ansökning-

Nyckelaktiviteter:
– Innovative Products, Processes, Organisation
– Sustainable Mobility and Intermodality
– Land Transport and Marine Technologies
– New Perspectives in Aeronautics

Tematiskt program 4 – Energy, Environment and Sustainable
Development
Miljödelen motsvarar ungefär miljö- och det marina programmet
i fjärde ramprogrammet. Energidelen motsvarar Joule/Thermie-
programmen.
Environment (1 083 MECU)
Nyckelaktiviteter:
– Sustainable Management and Quality of Water
– Global Change, Climate and Biodiversity
– Sustainable Marine Ecosystems
– The City of Tomorrow and Cultural Heritage
Energy (1 042 MECU)
Nyckelaktiviteter:
– Cleaner Energy Systems, including Renewables
– Economic and Efficient Energy for a Competitive Europe

Andra aktiviteten – Confirming the international role of Commu-
nity research (475 MECU)
Programmet liknar det fjärde ramprogrammet när det gäller
länderna i forna Sovjetunionen, länder i östra Europa som inte
sökt medlemskap samt u-länderna.
Program:
– States in the Pre-accession Phase
– CEECs/NIS not in the Pre-accession Phase
– Mediterranean Partner Countries
– Developing Countries

ar är också bra och tidig plane-
ring av projektet, så att alla delta-
gare har tid på sig att fundera
över sina roller förklarar Gavin
Thomson. Han slår samtidigt hål
på myten om att en ansökan skul-
le få lättare att bli beviljad om
någon av projektpartnerna kom-
mer från Sydeuropa.

– Om man bara är politiskt kor-
rekt och tar med någon som inte
bidrar vetenskapligt, då är det is-
tället till nackdel för ansökan.

Gavin Thomson arbetar på den
engelska konsultfirman European
Economic Development Services
(EEDS), som hjälper universitet,
företag och till och med regeringar
med frågor kring EU-finansiering
av projekt inom forskning utbild-
ning och regional utveckling.

Han är konsult sedan 1984 och
har arbetat inom och med uni-
versitet i Europa i mer än tjugo
år. I Sverige hjälper han även
universiteten i Umeå och Lund
samt Lantbruksuniversitetet i
Uppsala. Något han märkt är att
svenska forskare ofta har bra kon-
takter med USA, vilket gör dem
mindre villiga att starta samar-
beten inom Europa.

Närmast ska Gavin Thomson
till Israel.

– När Israel nu är fullvärdig
medlem i det nya ramprogrammet
kan de delta fullt ut. Därför ska
jag tillbringa en vecka i månaden
vid universitet där under en tid.
Skönt att ha ett varmt ställe att
åka till nu på den engelska våren.

Andreas Nilsson

Ulla Jungmarker vid enheten för internationella frågor och närings-
livskontakter och konsulten Gavin Thomson hjälper forskare med
ansökningarna för samarbetsprojekt inom EUs ramprogram.
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I mars kom de första utlysningar-
na till EUs femte ramprogram för
forskning och utveckling.

– Nu är dags att börja söka. Vi
kan erbjuda hjälp till intresserade
forskare, bland annat använder
vi EU-konsulten Gavin Thomson,
säger Ulla Jungmarker som an-
svarar för ramprogrammet vid
enheten för internationella frågor
och näringslivskontakter.

Tidigare år har programmens
aktiviteter främst riktat sig till
naturvetenskap. Här på univer-
sitetet har biokemister och miljö-
forskare hållit sig väl framme.

– Fördelningen mellan de olika
områdena kommer antagligen att
bli relativt likartad, men en nyhet
i femte ramprogrammet är att man
vill ha mer tvärvetenskapliga an-
greppsätt. Det öppnar även för
samhällsvetare att delta i projekt,
säger Ulla Jungmarker.

En nyhet är också att rampro-
grammet vill öka kontakterna
mellan närliggande forsknings-
projekt för att öka utbytet dem

EUs nya ramprogram
för forskning startar

emellan, så kallad klustering.
I det femte ramprogramment

kan flera nya länder ingå i pro-
jekt, däribland ansökarländerna
till EU (Estland, Litauen, Lett-
land, Tjeckien, Ungern, Polen,
Slovenien, Cypern, Slovakien,
Rumänien och Bulgarien). Även
Israel finns nu med, men Schweiz
deltagande är dock fortfarande
under förhandling.

Andreas Nilsson

Information och ansökningshandling-
ar finns på www.cordis.lu/fp5/src/
calls.htm och www.eufou.se. För hjälp
med ansökningsförfarandet, utlys-
ningar och ansökningstider kontakta
Ulla Jungmarker, tel. 16 22 57 och
e-post ulla.jungmarker@internat.su.se
eller Åke Nagrelius, tel. 16 14 13 och
e-post ake.nagrelius@internat.su.se
vid enheten för internationella frågor
och näringslivskontakter. De förmed-
lar också kontakter med konsulten
Gavin Thomson. Information ges ock-
så i enhetens nyhetsblad Internatio-
nell Bulletin.

I april öppnar Värdshuset Kräf-
tan. I det vackra tegelhuset nere
vid Brunnsviken ska anställda och
studenter erbjudas lunchmat och
à la carte från eget kök.

– Vi har ungefär 120 platser
och förutom vanlig bricklunch
kommer det att finnas en avdel-
ning för representation med ser-
vering vid borden. Där finns också
möjlighet att sitta i mindre rum,
säger Gunnar Fältstam, driftschef
på Högskolerestauranger.

Gunnar Fältstam har ansvarat
från Högskolerestaurangers sida
för ombygganden av den nya res-
taurangen. Det ljusa tegelhuset
från 1912 som man flyttar in i
var Veterinärhögskolans gamla
försöksladugård. Sedan veteri-
närerna flyttade på sjuttiotalet
har det stått tomt.

Huset var i dåligt skick och  var
i flera månader täckt med bygg-
presenningar när ombyggnader
och målning pågick för fullt. Nu
är till slut inredningen på plats så
att nya köksmästaren Ferdinand
Polndorfer från KTH:s restau-
rang ska kunna slå upp stallpor-
tarna den 6 april.

– Den officiella invigningen sker
senare och kommer att gå i Bell-
mans tecken, eftersom vi befin-
ner oss i hans hemtrakter. Vi ska
ha buffé med mat från hans tid
och ska även bjuda på tidsenlig
underhållning med trubadurer,

Utfodring i gammal
ladugård

säger Gunnar Fältstam.
Förutom restaurangen kommer

huset också att rymma huvud-
kontoret för Högskolerestau-
ranger. Nu hamnar ledningen,
administrationen och löneavdel-
ningen vägg i vägg med sina gäs-
ter efter att tidigare ha suttit inne
på Roslagsgatan.

Företaget har hand om restau-
rangverksamheten på flertalet av
landets universitet och högsko-
lor. Utbyggnaden av de mindre
högskolorna har gjort att Hög-
skolerestauranger har expande-
rat de senaste åren. Men i Frescati
är trenden vikande.

– De senaste åren har vi tappat
tjugo procent av våra gäster på
Lantis. Minskningen märks ock-
så i caféerna och varuautomater-
na, säger Gunnar Fältstam.

Hans förklaring är att studen-
terna helt enkelt befinner sig här
ute mindre än tidigare på grund
av att undervisningen inte är bun-
den lika mycket som förr.

Minskningen gör att Högskole-
restauranger ser över verksamhe-
ten i Frescati och öppnandet av
Värdshuset Kräftan är en del i
arbetet med att locka fler nya
gäster.

Andreas Nilsson

Värdshuset Kräftan ligger på Roslags-
vägen 101, hus 9. Bokning av repre-
sentationslunch görs på tel. 674 77 99.

– Emerging Economy/Industrialised Countries
– Training of Researchers
– Co-ordination

Tredje aktiviteten – Promotion of innovation and encourage-
ment of SME participation (363 MECU)
– Promotion of Innovation
– Encouragement of SME´s
– Joint Actions SME/Innovation

Fjärde aktiviteten – Improving Human research Potential and the
Socio-economic Knowledge base (1 280 MECU)
Forskarrörlighet och nätverk samt motsvarande det socioekono-
miska programmet i det fjärde ramprogrammet
– Training and Mobility of Researchers
– Access to Research Infrastructures
– Promoting S/T Excellence (Socio-economic Knowledge Base

och Development of S/T Policies)

Övriga program
Joint Research Centre (JRC), EG-delen, (739 MECU)
– Serving the Citizen
– Enhancing Sustainability
– Underpinning European Competitiveness
Euratomprogrammet, (1 260 MECU)
– Nuclear Fission
– Controlled Thermonuclear Fusion
JRC, Euratom, (281 MECU)
– Nuclear Fission Safety
– Control of Nuclear Materials and Safeguards
– Decommissioning and Waste Management

Gunnar Fältstam på Högskole-
restauranger och köksmästaren
Ferdinand Polndorfer öppnar
Värdshuset Kräftan i början av
april. Då får den gamla ladu-
gården i Kräftriket nya hungriga
gäster.
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Geografi är redan i dag ett tvär-
vetenskapligt ämne. Geografi-
kunskaper kan till exempel för-
hindra misslyckade biståndsin-
satser och bidra till förståelse av
konflikter. Men hur kan geografi-
ämnet ytterligare förbättras? Både
på högskole- och gymnasienivå?
Och hur kan forskningsresultat nå
utanför geografiinstitutionerna?
Det är några centrala frågor som
kommer att diskuteras i Aula
Magna och Geovetenskapens hus
under Geografdagarna den 15
och 16 april.

– Vi ska inventera geografiäm-
net. Ambitionen är bland annat
att stärka samarbetet mellan na-
turgeografi och kulturgeografi,
säger Peter Östman, lektor vid
kulturgeografiska institutionen
och studierektor för geografipro-
grammet.

Han är också en av de pro-
gramansvariga för Geografdagar-
na, ett nationellt forum för fors-
kare och lärare vid universitet
och högskolor som återkommer
vartannat år. I år arrangeras Geo-
grafdagarna av natur- och kul-
turgeografiska institutionerna vid
Stockholms universitet. För för-
sta gången deltar geografilärare
från gymnasiet och grundskolan.

En av föreläsarna är Peter Heg-
gitt från Storbritannien, en av
världens främsta geografer. Han
ska prata om svensk geografi i ett
internationellt perspektiv.

Förstå landskapet
Men vad gör egentligen en geo-
graf? Läser hon eller han kartor
hela dagarna?

– Geografi handlar om att för-
stå varför landskapet ser ut som
det gör i dag och hur det kommer
att utvecklas. Att studera och
tolka kartor är en viktig del för
att förstå vad som händer på
jordytan, säger Peter Östman.

Sedan 1965 delas ansvaret för
undervisning och forskning vid
Stockholms universitet mellan
den kultur- och den naturgeogra-
fiska institutionen, som tillhör
den samhällsvetenskapliga res-
pektive den naturvetenskapliga
fakulteten. Institutionerna finns
båda i Geovetenskapens hus. Sam-
arbetet och kunskapsutbytet dem
emellan är stort.

Naturgeografi handlar om fy-
siska processer som påverkar
landskapet. Till exempel jord-
erosion och glaciärers verksam-
het. I kulturgeografi studerar
man bland annat hur kultur-
landskap och bebyggelse föränd-
ras, och hur människans livs-

Geografins roll sätts på kartan

villkor därmed varierar.
– Men ämnena är som siame-

siska tvillingar, säger Peter Öst-
man. Den tydliga kopplingen
finns i temat om människa, re-
sursutnyttjande och miljöpåver-
kan.

Vattnet är viktigt
Miljö- och resursfrågor är en vik-
tig del av geografiämnet och de
diskuteras även under Geograf-
dagarna. Ett exempel är vatten-
problematiken. Tillgång på vat-
ten beror delvis på klimatet, de
naturliga förutsättningarna va-
rierar. Men vattentillgången är
också betingad av kulturella fak-

Prisade böcker
från universitetet
Boken Kärlek till glas av
konstintendent Nina Weibull
som gavs ut förra året på
Raster förlag och beskriver
universitetets glassamlingar
har belönats med Svensk Bok-
konsts pris.

Bland de 25 utvalda böck-
erna finns även avhandling-
en Döden dikterar. En studie
i likpredikningar och gravtal
från 1600- och 1700-talen
av Göran Stenberg. Den gavs
ut på Bokförlaget Atlantis
och har även belönats av
Svenska Akademien och
Kungliga Vitterhets Historie
och Antikvitets Akademien.

Kärlek till glas säljs på Ar-
comedia via Jeanette Andén
tel 16 4923, e-post jeanette.
anden@arcomedia.su.se.

torer. Till exempel av befolknings-
mängd, av hur befolkningen är
spridd geografiskt och av hur väl
vattnet utnyttjas.

– Mellanöstern är det tydligas-
te exemplet på en region med
vattenbrist. Där råder en kamp
om vattnet. Och vattnet är en
orsak till konflikt.

Geografer är bland annat verk-
samma inom undervisning på
grundskola och gymnasium, inom
samhällsplanering och bistånds-
arbete. Flera geografer arbetar
exempelvis på SIDA.

– Utan geografisk kunskap om
mottagarlandet kan skogsavverk-
ning, i syfte att öka livsmedels-

Anders Colmsjö har utnämnts
till professor i analytisk kemi.
Han började sina universitetsstu-
dier i ämnet vid Stockholms uni-
versitet 1974 och disputerade
1981 och var prefekt vid institu-
tionen för analytisk kemi 1986-
87. 1987 blev han professor i
analytisk kemi vid Arbetsmiljö-
institutet, varifrån hans profes-
sur förts över till universitetet.

Anders Colmsjö har arbetat
mycket med spektroskopi och
kromatografi av organiska för-
eningar av intresse inom miljö-
kemin och utvecklat en stor
mängd datorprogram inom spek-
troskopi, kromatografi och
kemometri. Han har också infört
matematiska betraktelsesätt och
datorn som hjälpmedel inom ke-
min.

Han har ägnat stor tid åt un-
dervisning, bland annat i mate-

matik under 14 år på KTH paral-
lellt med kemiundervisningen vid
universitetet.

Anders Colmsjö är aktiv inom
Svenska Kemistsamfundet och är
nu återigen prefekt vid institutio-
nen för analytisk kemi.

Sin fritid ägnar Anders Colm-
sjö åt resor, fotografi, naturupp-
levelser och ... datorer.

Agneta Paulsson

Ny professor

produktionen, leda till omfattan-
de jorderosion.

Geografer förankrar ofta teo-
retiska studier med exkursioner
och fältarbeten. Geografdagarna
utgör inget undantag. De avslu-
tas med en lördagsexkursion för
dem som vill lära mer om Stock-
holmsområdets geografi.

Henrik Lundström

Information om Geografdagarnas
föreläsningar samt möjlighet att an-
mäla sig finns på www.humangeo.
su.se/geodagar.

Kartritandet har idag
tagit steget över till
datorer. Geografiämnet
förändras även genom
att dess tillämpning ökar.
Peter Östman vid kultur-
geografiska institutionen
är en av de ansvariga
bakom Geografdagarna
i april, där ämnets sprid-
ning till nya områden
ska diskuteras.
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Fjärilar är inte bara vackra att
se på. De hjälper oss att förstå
miljoner år av biologisk utveck-
ling. Bland annat tack vare fors-
kare världen över som skickar
levande fjärilar till varandra
med posten.
Inom loppet av ett par veckor i
mars presenterades två doktors-
avhandlingar om fjärilar vid
zoologiska institutionen. En
tredje disputation hölls dessutom
före jul.

– Fjärilar är en karismatisk djur-
grupp. De är lätta att upptäcka
och det finns ett stort intresse
bland amatörer och allmänhet.
Därför finns redan mycket litte-
ratur om dem.

Så beskriver nydisputerade Nik-
las Janz vid på zoologiska institu-
tionen en av anledningarna till
att många biologer studerar fjäri-
lar. Av cirka hundra anställda på
institutionen är ett tiotal syssel-
satta med fjärilsforskning.

Tåliga forskningsobjekt flyger över världen

de i kuvert, bland an-
nat från Estland och
USA. Om man bara vi-
ker ihop vingarna och
lägger fjärilen platt
överlever den en sådan
resa. Om det går fort,
säger Niklas Janz.

Många nya arter
Andra fjärilar har de
själva fångat i Stockholmstrakten
eller under mer eller mindre lyck-
ade jaktresor runtom i världen.

– Jag var i Italien i en hel vecka
och kom hem tomhänt. Fjärilar
är väldigt beroende av vädret.
Om det regnar sitter de och tryck-
er, säger Niklas Janz.

Antalet växtätande insektsar-
ter, dit fjärilar hör, har de senaste
100 miljoner åren ökat snabbare
än andra djurgrupper. Niklas Janz
har i sin doktorsavhandling pe-
kat på några drivkrafter mot spe-
cialisering hos fjärilar och där-
med en ökad artrikedom.

Han planterade två brännäss-
lor, ett fint och ett gulnat exem-
plar, och lät ett antal fjärilshonor
lägga sina ägg. Vissa fjärilar ut-
nyttjar endast en sorts växt för att
lägga ägg, medan andra är så

kallade generalister och kan ut-
nyttja flera olika växtarter. Spe-
cialisterna lade alla ägg på den
fina nässlan, medan generaliste-
rna inte gjorde någon skillnad.
Därmed ökar risken att dö för
generalistens larver, som i större
utsträckning hamnar på fel växt.

– Fjärilarnas begränsade för-

Berggräsfjäril.

FOTO: KARL GOTTHARD

Karl Gotthard disputerade i början av mars vid zoologiska institu-
tionen på hur fjärilslarver reglerar sin tillväxt. Att kläckas ur sin
puppa vid rätt tidpunkt är avgörande för om fjärilen ska överleva
och kunna para sig.
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En annan anledning till intres-
set för fjärilar är att de kan fångas
in och studeras i laboratoriemiljö.
Dessutom har de kort livslängd,
upp till ett år. Därför är det möj-
ligt att överblicka en eller flera
generationer på relativt kort tid.

– På samma sätt som råttor och
möss fungerar som modellorga-
nismer för medicinare, är fjärilar
bra för att studera evolutionär
utveckling, säger den andra fjä-
rilsdoktorn Karl Gotthard.

Fjärilsgruppen vid institutionen
studerar evolutionär utveckling,
bland annat hur djurarter förde-
lar sina resurser på bästa sätt. Ska
en art till exempel lägga många

ägg och överge dem eller satsa på
några få barn som föräldrarna
tar hand om?

Stressade larver
Karl Gotthard visar i sin avhand-
ling att fjärilslarver kan känna sig
stressade. Det gäller att hinna
växa färdigt tills det är dags att
övervintra. Vitgräsfjärilen, som
Karl Gotthard har studerat, över-
vintrar som larv. Citronfjärilen
till exempel, gör det som färdig
fjäril.

– Varje individ är flexibel. Lar-
ven växer fort när det är ont om
tid och långsammare när den har
mycket tid, säger Karl Gotthard.

Med hjälp av dagslängden vet
larven vilken tid på året det är. På
våren när dagarna blir längre, vet
larven att den har gott om tid på
sig att äta sig större. På hösten
blir dagarna allt kortare. Då kan
stressen sätta in.

Det är också viktigt att utveck-
las i samma takt som sina artfrän-

der, så att fjärilen kan träffa en
partner och föra arvet vidare.

Ofta antar biologer att olika
individer vill växa så fort som
möjligt. Men det behöver inte
enbart vara till fördel för den
enskilda larven.

– En snabb tillväxt ökar risken
för svält. Men också risken att bli
uppäten, eftersom larven måste
förflytta sig mer för att hitta föda,
säger Karl Gotthard.

Varken han eller Janz hade fång-
at en enda fjäril innan de började
forska. Men båda har gjort expe-
riment med levande exemplar i
institutionens laboratorium.

– Jag har fått fjärilar hitskicka-

måga att hantera information är
en drivkraft mot specialisering.
Om man har förmågan att känna
igen olika värdväxter, är man
sämre på detaljerna på varje en-
skild växt, säger Niklas Janz.

Men fjärilar som utnyttjar
många växtarter kan under årtu-
senden även bidra till ökad artri-
kedom. Fjärilsarter som inte är
bundna till en sorts växt, har stör-
re möjlighet att sprida sina ägg i
ett vidare geografiskt område.

– Lokala förhållanden på de
nya platserna kan sedan driva
fram en förnyad specialisering och
ge upphov till helt nya arter, sä-
ger Niklas Janz.

Kunskap om fjärilars val av
värdväxter kan överföras till ar-
bete med skadeinsekter och få
tillämpningar inom jordbruket.

Där kan det ge ekonomiska för-
delar.

– Om man bättre känner till
vilka värdväxter skadeinsekter
föredrar, kan man plantera in
växten i åkern och på så vis slippa
skador på själva grödan, säger
Niklas Janz.

Henrik Lundström
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I samband med styrelsemötet den
19 februari diskuterade styrel-
sen det gångna året och årsre-
dovisningen för 1998. En ut-
gångspunkt för diskussionen var
det PM med tio punkter som rek-
tor Gustaf Lindencrona skrev till
mötet. Punkterna kan sägas sam-
manfatta väsentliga föränd-
ringar som skett under året. Här
följer en förkortad version av
dessa tio punkter.

1. Ekonomiskt överskott
Bokslutet för 1998 visar ett eko-
nomiskt överskott på 22 miljo-
ner kronor. I förhållande till
omsättningen som ligger på cir-
ka två miljarder motsvarar det
en procent. Även om överskottet
inte är så stort innebär det att
vårt bokslut även i år gått ihop.
Resultatet är en följd av att vi
anser att det är nödvändigt med
en balanserad ekonomi. Det finns
högskolor i Sverige som inte ta-
git lika allvarligt på vikten av att
hålla de ekonomiska ramarna
som vi. Det är väsentligt att vi
under vårens budgetdialog med
utbildningsdepartementet klar-
gör att vårt balanserade resultat
varit förknippat med många svå-
ra prioriteringar och att en even-
tuell ökad medelstilldelning
måste komma också oss till del.

2. Stark ökning
av antalet disputationer

Ett annat positivt resultat i års-
redovisningen är den kraftiga
ökningen av antalet disputatio-
ner efter flera år av stagnation.
I år disputerade 196 forskarstu-
derande i jämförelse med 147
förra året. Därmed är det inte
sagt att vi når de av statsmak-
terna uppställda målen under
nästa period.

Det bör noteras att forskarut-
bildningsreformen som väntat
inneburit en kraftig minskning
av antagningen av nya forskar-
studerande på humanistisk fa-
kultet.

Ett mycket positivt förhållan-
de är att antagningen har ökat
på naturvetenskaplig fakultet.
Antalet disputationer inom fa-
kulteterna är mycket ojämnt och
det kan finnas anledning att un-
dersöka vilka orsaker som kan
ligga bakom en långvarig från-
varo av disputationer vid en in-
stitution.

Universitetets ekonomi i balans
Stramt hållen budget har krävt prioriteringar sammanfattar rektor

 3. Fler forskare
Ett annat positivt inslag i årsre-
dovisningen är ökningen av
forskningsvolymen och antalet
forskarårsverken. Det har up-
penbarligen skett genom en ök-
ning av de externa forskning-
sanslagen, vars andel ökat ytter-
ligare. Denna förändring är sär-
skilt betydelsefull i ett läge då
det är önskvärt att alla heltids-
anställda disputerade lärare be-
reds möjlighet till forskning. Det
är mer nödvändigt än någonsin
att vi har ett stort antal verkligt
framstående forskare som för-
mår att dra in anslag.

4. Minskat söktryck
På grundutbildningens område
kan noteras att söktrycket mins-
kat, men att minskningen sker
från en exceptionellt hög nivå.
Antalet sökande är också flera
gånger större än antalet platser.
Det viktigaste skälen till det nå-
got minskade söktrycket är nog
dels ett förbättrat arbetsmark-
nadsläge och dels att en mindre
andel av befolkningen är i den
åldern då man normalt startar
sina universitetsstudier.

Minskningen är dock mycket
ojämnt fördelad. En stark minsk-
ning av söktrycket till vissa av
institutionerna medför en del
problem. I värsta fall kan de bli
svårt att fylla platserna. En kon-
sekvens blir också att mindre
kvalificerade sökande antas, vil-
ket i sin tur kan leda till svårighe-
ter för dessa studenter att klara
studierna. Det finns anledning
att vid dimensioneringen av oli-
ka utbildningar i större utsträck-
ning än tidigare beakta student-
efterfrågan.

5. Färre Stockholmare
Under senare år har antalet stu-
denter från Stockholms län mins-
kat starkt. Bostadssituationen för
studenterna i Stockholm har
drastiskt försämrats under året.
Om situationen inte skall bli in-
tolerabel för de inflyttade stu-
denterna fordras fler studentbos-
täder i Stockholm. Idag är det en
allvarlig risk att bostadsproble-
men för många studenter med-
för ett sämre studieresultat.

6. Mindre kvälls-
undervisning

Kvällsundervisningen har mins-
kats ytterligare under 1997 och

1998 (10 procent av antalet hel-
årsstudenter mot 18 procent
1991/1992). Skälet är framför
allt att de kvällsstuderande ten-
terar i avsevärt mindre utsträck-
ning än de heltidsstuderande. In-
stitutionerna erhåller då färre
helårsprestationer.

Denna utveckling strider klart
mot universitets traditioner, som
varit att genom en relativt om-
fattande kvällsundervisning be-
reda förvärvsarbetande stockhol-
mare möjligheter till studier. Å
andra sidan medför minskad
kvällsundervisning att fler hel-
tidsstuderande ungdomsstuden-
ter får tillfälle till studier. Denna
målkonflikt bör diskuteras av
styrelsen.

7. Prestationsgraden
har sjunkit kraftigt

Den samhällsvetenskapliga fa-
kulteten har inte presterat de
helårsprestationer som styrel-
sen tilldelat den. Samma förhål-
lande gäller den språkveten-
skapliga sektionen av den hu-
manistiska fakulteten. Eftersom
universitetet sedan tidigare år
har ihopsparade helårsprestatio-
ner har detta inte behövt med-
föra någon återbetalning av
medel till statsverket. Det är
dock helt klart att denna ut-
veckling måste brytas. Det är
särskilt oroande att prestations-
graden sjunkit kraftigt, från
78,8 procent 1997 till 72,0 pro-
cent förra året. Fakulteterna
måste internt beakta institutio-
nernas möjligheter att åstad-
komma helårsprestationer.

8. Statsmakternas mål
för magisterexamina
uppnås sannolikt inte

Universitetet kommer sannolikt
inte att uppnå det av statsmak-
terna uppställda målet för an-
talet magisterexamina. Ett gott
tecken är emellertid att antalet
studerande på högre nivåer
ökat. Önskemålet att öka anta-
let magisterexamina har under
året föranlett tillsättandet av en
utredning som nu är ute på re-
miss. Utredningen föreslår så-
väl enklare åtgärder som att
försöka få färdiga studenter att
ta ut sina examina som genom-
gripande åtgärder som en stör-
re inriktning mot studier på
högre nivå redan i början av
studierna.

FOTO: PER BERGSTRÖM
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– Det har varit ett bra verksam-
hetsår och styrelsen har ett antal
viktiga strategiska frågor att ta
tag i inför nästa år. Så samman-
fattar Anitra Steen, ordförande i
universitetsstyrelsen tillika gene-
raldirektör för Riksskatteverket,
styrelsens diskussion kring årsre-
dovisningen för 1998.

Anitra Steen tycker att det eko-
nomiska resultatet som visar på
ett litet överskott är väldigt bra.

– Det tyder på att vi har utnytt-
jat våra resurser väl. Vi är en
offentlig utbildnings- och forsk-
ningsinstitution och då ska vi lig-
ga nära nollpunkten. Vi bör ha en
balanserad budget också därför
att det är svårt att överblicka mer
än ett år i taget. De medel vi får
del av är ju i stor utsträckning
beroende av politiska beslut samt
av samhällsutvecklingen och eko-
nomin.

– På kort sikt tror jag vi klarar
oss ganska bra, men på längre
sikt ser jag stora ansträngningar i
ekonomin på grund av flera olika
politiska beslut. Det här är något
vi delar med andra lärosäten och
jag tror vi måste få igång en bätt-
re dialog mellan lärosätena och
med statsmakterna.

Anitra Steen tycker sig se åt-
minstone två viktiga profilfrågor
som universitetsstyrelsen måste
ta ställning till inom kort. Dels
handlar det om den minskade
kvällsundervisningen och dels om
det sjunkande sökandetrycket.

När det gäller kvällsundervis-
ningen betonar hon att hon ser

Ordföranden betonar
balansens betydelse

den som en viktig del av universi-
tetets profil.

– Jag tycker kvällsundervisning
hör till ett levande lärosäte i en
storstadsregion. Här finns många
människor som vill utveckla sin
kompetens samtidigt som de för-
värvsarbetar. Vi bör naturligtvis
understödja den intellektuella
utveckling i samhället som kvälls-
undervisningen kan bidra med.
Det handlar om att verka för idén
om ett lärande samhälle där ut-
bildningen i sig är viktig, inte i
första hand tentamina, menar
hon.

Men hon inser att det finns ett
dilemma eftersom det utan ten-
tamina inte blir några helårspre-
stationer.

– Finansieringssystemet är inte
utformat för den här typen av
undervisning och det är en dis-
kussion vi måste ta upp med po-
litikerna.

Söktrycket viktigt
Det minskade sökandetrycket på
vissa kurser tror Anitra Steen
kommer att bli en av de viktigare
frågorna inför nästa år.

– Jag tycker att sökandetrycket
ska återspeglas i hur vi dimensio-
nerar utbildningen men samtidigt
har vi ett ansvar för att även erbju-
da utbildningar med mindre efter-
frågan. Man ska inte heller glöm-
ma att en utbildning kan bli för
stor för att det ska gå att upprätt-
hålla en god kvalitet. Det gäller att
hitta rätt balans.

Anitra Steen tror att just kva-
litetsfrågorna kommer att spe-

la en allt större roll.
– Styrelsen vill ha mer av kvali-

tativa bedömningar. Jag tror att
det gäller att hitta sätt att bättre
ta till sig till exempel kursutvär-
deringar. Jag vill se det som att vi
startar en process och till styrel-
semötet i april ska vi ta fram ett
fördjupat underlag för hur vi ska
kunna redovisa utbildningen i mer
kvalitativa termer.

Anitra Steen ser det också som
mycket positivt att den externa
finansieringen av forskningen har
ökat.

– Det tyder på att externa fi-
nansiärer tycker att vi har en hög
kvalitet i vår forskning.

Ett problem som hon tycker att
det finns anledning att ta tag i
redan nu är de stora pensionsav-
gångar som kan väntas bland lä-
rarna på universitetet i framti-
den.

– Det gäller att ha en plan så att
vi successivt kan växla ut de äldre
lärarna och ta in yngre. Inte minst
gäller det att analysera vilka eko-
nomiska konsekvenser den här
utvecklingen bär med sig. Det här
är för övrigt ett problem som
även andra lärosäten brottas med.

– Sammanfattningsvis tycker
jag att den diskussion vi hade om
årsredovisningen och året som
gått gav en bra grund att stå på
inför styrelsens aprilmöte. Då ska
vi blicka framåt och ge riktlinjer
inför nästa års budgetarbete, av-
slutar Anitra Steen.

Tommy Ringart

9. Allt äldre lärare
Det kan konstateras att våra lä-
rare blir allt äldre. Skälet är att
vår grundutbildning endast ex-
panderat obetydligt och att er-
sättningen per student minskat.
Det medför att unga, nydispute-
rade lärare i allmänhet inte kun-
nat få tjänst hos oss. Nackdelen
är främst att vi om ett antal år
under en relativt kort period får
ett stort antal pensionsavgång-
ar. Det uppstår då ett betydande
nyrekryteringsbehov, som kan
bli svårt att fylla. En annan nack-
del med en ensidigt sammansatt
lärarkår är att den vitalitet som
ofta utmärker yngre lärare finns
i mindre utsträckning. Det idea-
la är en kombination av vitalitet
och erfarenhet.

10. Allt fler inresande
utbytesstudenter

För ett antal år sedan var det ett
starkt önskemål från våra stu-
denter att få tillbringa någon tid
utomlands som utbytesstudent.
Eftersom det viktigaste program-
met, EU-programmet Erasmus, i
princip fordrade att man tog
emot lika många studenter som
man skickade ut, påbörjades på
många institutioner ett ambiti-
öst arbete för att ta emot fler
utbytesstudenter. Dessa an-
strängningar har krönts med
framgång. Antalet utbytesstu-
denter som kommer till oss är nu
fler än de som vill åka ut häri-
från. En av orsakerna till detta
fenomen är att många härifrån
söker sig till engelskspråkiga in-
stitutioner men dessa är begrän-
sade i antal och fylls snabbt med
gäststudenter. Det är knappast
nödvändigt att vidta ytterligare
åtgärder för att locka hit utländ-
ska studenter åtminstone inte så
länge bostadssituationen är så
kritisk som den är. Vi bör där-
emot fråga oss om det är så vär-
defullt att våra studenter åker ut
att vi bör försöka stimulera ut-
landsstudier ytterligare.

Gustaf Lindencrona
rektor

Anitra Steen ser två
viktiga frågor som
universitetet måste ta
tag i inom kort. Det
sjunkande söktrycket
aktualiserar frågan
om vilka utbildningar
och kurser som ska
erbjudas, också
mindre populära
alternativ måste få
plats. Även den
minskade kvälls-
undervisningen krä-
ver ett ställnings-
tagande, eftersom
finansieringssystemet
idag inte är anpassat
för den typen av
utbildning med lägre
genomströmning än
normala kurser.
FOTO: BJÖRN THÄRNSTRÖM
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Än en gång har Aula Magna

fått pris för sin arkitektur. Den
här gången är det Stockholms
läns hembygdsförbund som givit
aulan 1998 års pris.

I förbundets motivering för
priset står bland annat att Ralph
Erskine med Aula Magna ”givit
ännu ett framstående bidrag till
det svenska arkitekturarvet.
Byggnaden uppvisar en spännan-
de och omväxlande arkitektur i
nära samklang med den omgi-
vande naturen. Träd och berg
spelar på ett positivt sätt sam-
man med de av mänsklig hand
framställda materialen. Hem-
bygdsförbundet uppskattar spe-
ciellt den anpassning och hänsyn
som arkitekten tagit till den käns-
liga naturen i Nationalstads-
parken” . . . ”I ett framtidsper-
spektiv visar aula- och campus-
anläggningen vägen mot lösning-
ar på komplicerade program för
byggande där natur, ekologi, be-
varande och brukarkrav kan ge

exempel på helhetslösningar med
anknytning till en framtidssyn i
samhället – var annars än på
utbildningsfältet”.

Fler pris kan vara på gång.
Aula Magna har nämligen även
utsetts till Sveriges bidrag till
1999 års European Steel Design
Award för sin stålkonstruktion.
Ur de nominerade förslagen går
ett antal vidare till final. Vinna-
ren får motta priset vid en hög-
tidlig ceremoni i London i sep-
tember. Och inte nog med det.
Ytterligare ett hoppas vi på, Trä-
priset, ett hederspris för god trä-
arkitektur i Sverige som delas ut
vart fjärde år, och nästa gång år
2000. Vi håller tummarna!

Aula Magna är också omslags-
bild till boken Att bygga ett land
– 100 år av svensk arkitektur av
Claes Caldenby och utgiven av
Arkitekturmuseet i samarbete
med Byggforskningsrådet.

Agneta Paulsson

Flera pris till Aula Magna

Fotoenheten försvinner – fotograferna är kvar

Sista mars skedde den tidigare
planerade nedläggningen av fo-
toenheten efter att förhandling-
arna med de anställda då hade
slutförts. Det innebär att chefs-
fotograf Per Bergström fram till
sin pensionering vid årsskiftet
huvudsakligen arbetar med att
katalogisera universitetets bild-
arkiv.

Fotograferna Yngve Fransson
och Mia Åkermark fortsätter
att erbjuda fotografitjänster

inom var sitt eget företag och
övergår gradvis till mer mark-
nadsanpassade priser under året.
Förändringen innebär också att
deras fotoarbeten numer ska
faktureras på normalt vis och
inte kan betalas via interndebi-
tering som tidigare.

Yngve Fransson går i fortsätt-
ningen att nå på tel 073-978 11 31
och Mia Åkermark på tel 0709-
32 31 31.

Andreas Nilsson

Göran Furuland, ordförande för Stockholms läns hembygds-
förbund, delade ut priset för aulan till arkitekten Lars Wilson
från Ralph Erskines kontor.
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– Högskoleverket ska vara ett
verk som representerar univer-
sitetens och högskolornas intres-
sen och som fångar upp frågor
som är angelägna, säger nya
universitetskanslern Sigbrit Franke.

Hon poängterar vikten av en
levande och god kontakt mellan
högskolorna och verket. För att
öka utbytet har hon bland annat
inrättat två nya råd, ett student-
råd och ett rektorsråd.

Sigbrit Franke blev universitets-
kansler och chef för Högskole-
verket vid årsskiftet. De båda
tjänsterna har tidigare varit upp-
delade. Sammanslagningen av
dem gav en tydligare chefsroll
och var en förutsättning för att
hon skulle tacka ja till jobbet. Ett
jobb som bjuder på andra utma-
ningar än hennes gamla tjänst
som rektor för Umeå universitet.

– Visst är det skillnad, det går
inte att komma ifrån. Som rektor
hade man mer mångskiftande ären-
den och såg snabbare resultat. Jag
hade en mer omedelbar makt då
medan jag nu får chansen att på-
verka mer på ett nationellt plan.

Sigbrit Franke har redan hun-
nit skaka om en del på verket och
har fullt med idéer om nya pro-
jekt och prioriteringar. Mycket
handlar om att skärpa Högskole-
verkets roll och utöka fältet man
arbetar inom.

– Vi ska vidga verksamhetsom-
rådet till att gälla även forskning
och forskarutbildning och inte
som tidigare enbart fokusera på
grundutbildning. Vi ska också ta
fler egna initiativ och inte bara
arbeta med regeringsuppdrag.

Ny granskningsform
Ett sådant initiativ är att införa
en ny form av nationell gransk-
ning av högskolorna där man
särskilt tittar på olika delar av
verksamheten – jämställdhet, stu-
dentinflytande och social sned-
rekrytering är för närvarande de
som är mest aktuella.

– Dessa är tre av mina hjärte-
frågor och är alla centrala aspek-

ter som är viktiga för kvaliteten,
säger Sigbrit Franke. Därför är
det viktigt att fånga upp förhåll-
ningssättet och engagemanget på
högskolorna. Vad gör man egent-
ligen för att komma vidare inom
dessa områden? Hur stämmer
retorik och realitet överens?

Högskoleverket kommer att
göra uppföljningar av forskarut-
bildningsreformen och lärarrefor-
men. Grundutbildningens kvali-
tet ska också fortsättningsvis
granskas och här planeras ett pro-
jekt som särskilt ska beskriva
nuläget inom det humanistiska
och samhällsvetenskapliga om-
rådet. Via både kvantitativa data
och fallstudier ska frågan om
kvaliteten befinner sig i riskzo-
nen belysas. Ett annat projekt
handlar om universitetens och
högskolornas egna forsknings-
resurser; hur dessa används och
vilka prioriteringar som görs.

Övergången mellan gymnasie-
skola och högskola ska också stu-
deras, bland annat för att minska

risken för reformer där eleverna
kommer i kläm. Detta kommer
att leda till ett ökat samarbete
med Skolverket.

– Allt detta är till för att få
kvalificerade underlag för att
kunna fatta kloka beslut på både
lokal och central nivå i framti-
den, säger Sigbrit Franke.

Kvaliteten viktig
– Det gäller också att se till att
belastningen på högskolorna inte
blir för stor. Därför håller vi bland
annat på att se över verkets ut-
givning av rapporter och inbjud-
ningar till konferenser. Här vill
vi begränsa oss och se till att en
rapport eller en konferens verkli-
gen är angelägen och når rätt
målgrupp.

Annars fortsätter mycket av
den övriga verksamheten som ti-
digare när det gäller till exempel
prövning av examensrätter och
nationella utvärderingar. Sigbrit
Franke vill dock verka för en viss
förskjutning från kvalitetsarbete

Höj undervisningens status – fö-
reslå goda lärare till universite-
tets pedagogiska pristagare och
bra institutioner till årets utbild-
ningsinstitution!

Alla som läst på Lantis servet-
ter har märkt att pedagogiska
rådet för åttonde året i rad inbju-
der studenter och anställda till
att föreslå pedagogiska pristaga-
re. För fjärde året i rad utses

också årets utbildningsinstitution.
Antagligen känner du direkt

igen den goda läraren! Hon/han
älskar sitt ämne, är mycket kun-
nig inom sitt ämnesområde och
kan stimulera studenternas intres-
se att gå vidare i sina studier,
vågar utmana studenterna att
ändra perspektiv och tänka i nya
banor för att nämna några exem-
pel. En bra undervisningsinstitu-

Föreslå pedagogiska pristagare för 1999!
tion kan vara det för att man där
skapar en god gemenskap mellan
lärare och studenter, aktivt stö-
der ämnesrådet, arbetar för jäm-
ställdhet mellan könen och jäm-
likhet mellan etniska grupper,
genomför kursutvärderingar som
ligger till grund för utvecklingen
av kursinnehåll, undervisnings-
former och examination.

Rektor utser pristagare efter

mot kvaliteten som sådan i den
sedan tidigare beslutade andra
omgången av kvalitetsarbets-
bedömningar som nu drar igång.

– När det gäller prövningar av
vetenskapsområden kan jag säga
att vi kommer att hålla fast vid
våra höga kvalitetskrav även i
framtiden. Det är viktigt att vi är
tydliga när det gäller kriterierna.
Men här vore det också bra att få
en förnyad diskussion med de-
partementet om definitionen och
innehållet i begreppet vetenskaps-
område och om möjligheten att
ge en mer begränsad rätt att be-
driva forskarutbildning.

Sigbrit Franke har precis påbör-
jat en turné till landets alla univer-
sitet och högskolor. Ambitionen
är att besöka hälften nu i vår och
resten under hösten. Framtidssats-
ningar, eventuella problem samt
önskemål och synpunkter på
Högskoleverkets agerande är frå-
gor som ska diskuteras.

Pernilla Eldblom
Högskoleverket

förslag av pedagogiska rådet.
Nominera senast den 9 april.
Nomineringsblanketter och yt-
terligare information finns i in-
formationsdisken i biblioteks-
foajén och på din institution. Se
även på Internet under
www.pu.su.se/pedpris/. Ansva-
rig vid PU-enheten är Katarina J.
Jonson på tel 16 42 62 och e-
post katarina.j.jonson@pu.su.se.

Ny kansler vill bredda Högskoleverket

Universitetskansler Sigbrit Franke vill vidga sin verksamhet till även forskning och forskarutbildning.
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– För mig är det viktigt att vi hör
till universitetet. Det gör det lät-
tare att värna om den vetenskap-
liga grunden.

Det säger Richard Wahlund,
nytillträdd föreståndare för Gra-
fiska institutet och Institutet för
högre kommunikations- och
reklamutbildning, som sedan
1994 är en del av Stockholms
universitet.

Marknadsföring och kommuni-
kation är företeelser som ligger i
tiden. För ett institut som lär ut
marknadskommunikation gäller
det att hänga med i den blixt-
snabba utvecklingen.

En av Richard Wahlunds för-
sta åtgärder, när han i höstas
efterträdde Chris Ottander som
gick i pension, var därför att ini-
tiera en utvärdering av utbild-
ningen. Åttio slumpmässigt ut-
valda studenter som gått ut IHR
under de senaste tio åren har un-
der läsåret bjudits in för att grupp-
vis diskutera utbildningen.

Frågorna de har utgått ifrån
har bland annat handlat om vad
de haft särskilt nytta av, vad de
saknat och vad de idag tycker är
viktigt för en IHR-student att lära
sig.

– Syftet är att vi ska marknads–
anpassa oss, säger Richard Wahl-
und. Utbildningen är unik i sitt
slag och studenterna är mycket
åtråvärda på arbetsmarknaden.
Alla får jobb, om de inte flyttar
utomlands eller får barn.

Själv har Richard Wahlund
dock kunnat fortsätta trots att
han fått fyra barn på fyra år. De
har inte hindrat honom i karriä-
ren, men medan hans kolleger
ibland lider av musarm lider han
själv av babyarm efter allt barn-
bärande.

Richard Wahlund är chef för
GI-IHR och samtidigt adjunge-
rad professor i företagsekonomi
– särskilt marknadsföring och
ekonomisk psykologi, vid Han-
delshögskolan. Där har han haft
sin yrkesmässiga bas sedan han
tog sin examen 1982.

Två delar
GI-IHR rymmer egentligen två
utbildningar.

Grafiska institutet GI, starta-
des av den grafiska branschen för
55 år sedan. Därefter har mycket
hänt på det grafiska området. Idag
erbjuder GI en tvåårig grundut-
bildning där det krävs minst ett
års yrkeserfarenhet för att kom-
ma in.

– Yrkeserfarenheten bidrar till

att studenterna bättre förstår och
kan ta till sig det de får sig till livs
här, säger Richard Wahlund.

– Dels får de ett brett grafiskt
kunnande – från papperskvalité
till interaktiva medier, dels lär de
sig ekonomi och administration.

GI-IHRs andra del, Institutet
för högre kommunikations- och
reklamutbildning, är en påbygg-
nadsutbildning på tre terminer.
För att komma in på linjen krävs
förutom yrkeserfarenhet också 80
högskolepoäng, men de flesta stu-
denterna har redan en akademisk
examen i botten.

– IHR ger en generalistutbild-
ning inom marknadskommuni-
kation, säger Richard Wahlund.
Efter examen ska studenterna
kunna ta ansvar för en organisa-
tions marknadskommunikation
både strategiskt, taktiskt och
praktiskt. De blir kommunika-
tionsstrateger, med management-
kompetens.

Utbildningen som vilar på aka-
demisk grund, mixar teori och
praktik.

Teorierna blir till värdefulla
verktyg i det praktiska arbetet
och i de teoretiska avsnitten kom-
mer avstampen ur verklighetens
problem.

Dessutom består projektar-
betena av uppdrag från före-

tag och organisationer.
Just nu ligger det stora vårpro-

jektet i startgropen. Uppdragsgi-
vare är offentliga institutioner
och företag runt om i landet. Stu-
denterna skall göra en fullständig
marknadsanalys för ”sitt” före-
tag. Den ska leda till en mark-
nads- och kommunikationsplan.
Studenterna ska bland annat ta
fram konkreta reklambudskap till
specifika grupper och välja me-
dia. Till sist ska de räkna ut hur
det hela går ihop ekonomiskt.

Den fasta lärarstaben på sko-
lan består förutom av Richard
Wahlund bara av universitetslek-
tor Björn Stolt och forsknings-
chef Rolf Back som handleder
nio doktorander. Övriga förelä-
sare hyrs in från universitet, hög-
skolor och näringsliv.

Internationella kontakter
En av de saker som Richard
Wahlund vill satsa särskilt på är
internationella kontakter. Det gör
han till exempel genom att bjuda
hit internationellt kända kom-
munikationsforskare från olika
delar av världen.

– För studenterna är det oer-
hört stimulerande att få lyssna på
en riktig ”guru”, säger Richard
Wahlund. Det ger också insikt
om att vi lever i en global värld.

Till den globala världen hör
också den virtuella undervisning-
en. Med den kan man glömma
dammiga klassrum, skrapande
stolar och mer eller mindre fängs-
lande föredragshållare. Via In-
ternet är det möjligt att få tillgång
till de skickligaste pedagogerna i
världen. Läraren kan befinna sig
i Australien, medan en av hans
studenter sitter i USA och en an-
nan i Sverige. De upprätthåller
kontakten med varandra via en
datorskärm.

– Det finns enorma kompeten-
ser världen över, säger Richard
Wahlund. Alla universitet är bra
på något. Med den virtuella un-
dervisningen kan kunskapen
komma många till godo.

– Det som krävs är en ny peda-
gogik, eftersom läraren inte läng-
re har något klassrum. Troligen
blir han mer handledare än före-
läsare.

– Kommunikation är ett oer-
hört spännande område, fastslår
han. Särskilt roligt är det när man
får arbeta med en bra produkt,
med ett gott renommé. Men själv-
klart vill jag försöka göra pro-
dukten ännu bättre.

Maria Leijonhielm

Dubbelt institut blickar utomlands

Studenterna vid Grafiska institutet och Institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning
arbetar mycket med praktiska problem. Kopplingen till verkligheten tycker nya föreståndaren
Richard Wahlund är viktigt att värna om.
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Hur kan jag översätta känslan
inför en bild till ord? Hur kan jag
kommunicera med andra fors-
kare? Det är frågor som kommer
att diskuteras på det internatio-
nella symposium som konstveten-
skapliga institutionen anordnar
14-16 april.

Det är framför allt frågor om
metodologi och subjektivitet som
kommer att diskuteras, men ra-
marna har medvetet hållits vida.

– Idén om gränsöverskridande
kommunikation är bärande för
symposiet, säger Margaretha
Rossholm Lagerlöf, professor vid
konstvetenskapliga institutionen.

Hon är med i projektet Mening
och tolkning, ett diskussionsfo-
rum för forskare, främst filoso-
fer. Grundregeln där är att alla
ska kunna tala med varandra –
trots skilda teoretiska utgångs-
punkter. Det är en idé Margare-
tha Rossholm Lagerlöf tagit med
sig till symposiet. Hon har bjudit
in representanter för vitt skilda
teoretiska inriktningar: post-
strukturalister och tvärveten-
skapligt inriktade, naturveten-
skapligt orienterade och feminis-
tiskt inriktade, semiotiker och
traditionalister.

Visuellt blir verbalt
Margaretha Rossholm Lagerlöf
säger att konstvetenskap i myck-
et kretsar kring skärningspunk-
ten mellan det visuella och det
verbala. Allt i en bild låter sig inte
tolkas verbalt. Forskaren arbe-
tar med det som går att förmedla
– det som inte går att beskriva
med ord faller bort.

Och forskarens val är subjektiva:
– Konstvetenskap handlar om

att överföra personliga intryck
till en vetenskaplig diskurs. Det
är fel väg att låtsas att subjektivi-
tet inte finns.

En kärnfråga är vad som ska
komma efter poststrukturalismen
som fokuserat mycket på själva
tolkningen och på texten i sig,
och där konstverken kommit i
bakgrunden. Teorin har fått do-
minera över verkligheten. Men
verkligheten finns där. Hur ska
den återerövras in i vetenska-
pen?

Symposiet har redan haft posi-
tiva effekter för konstvetenskap-
liga institutionen menar hon.
Man genomför just nu en semi-
narieserie där verk av de forskare
som ska delta i symposiet analy-
seras. Detta har satt igång pro-
cesser där institutionens dokto-
rander tvingas ta ställning till sin

Konsten att tolka konsten

egen vetenskapliga position.
Margaretha Rossholm Lager-

löf säger om sig själv att hon
kommer ur en analytisk filoso-
fisk tradition.

– Jag vet inte vilken etikett jag
ska sätta på mig själv. Men jag är
väldigt svår att tillfredställa. Jag
blir nästan aldrig nöjd, det finns
alltid frågor kvar. Jag arbetar själv-
reflekterande. Hur kan jag göra
det jag gör? Hur står det sig mot
andra? Olika förväntningshori-
sonter ger så olika tolkningar.

I sitt studium av landskapsmå-
leri från 1600-talet har hon ge-

nom att använda flera olika ut-
gångspunkter för samma bild vi-
sat på hur långt ifrån varandra
tolkningar av en bild kan hamna,
till exempel om man ser på en
landskapsbild som en framställ-
ning av en natur besjälad av gud
eller som ett teatersceneri.

Idén till symposiet fick Marga-
retha Rossholm Lagerlöf för ett
par år sedan. Hon hade funderat
en del kring metodfrågor och tog
kontakt med andra konstteoreti-
ker. Hennes förslag väckte stort
intresse och nu kommer alltså
flera av de internationellt tongi-

Universitetets nya säkerhetschef
heter Bengt Kring. Han kommer
närmast från företaget Scandi-
navian TV Organisations against
Piracy (STOP), en branschorga-
nisation som arbetar med brotts-
lighet riktad mot betal TV-bo-
lag. Innan dess arbetade han som
polis i 17 år, inom säkerhetspoli-
sen som personlig säkerhetsman
åt kungafamiljen och på Läns-
kriminalpolisen med att ta fram
hotbildsanalyser.

– Det ska bli väldigt spännande
att börja vid universitetet. Jag ser
fram emot det och tror inte att
det blir mindre dramatiskt än
mina tidigare arbeten, eftersom
det handlar om en öppen miljö

Polis på post vid universitetet

där väldigt många människor rör
sig varje dag, säger Bengt Kring.

Kjell Hestrell som haft tjänsten
som tillförordnad säkerhetschef
sedan i slutet av förra året kom-
mer att fortsätta arbeta med sä-
kerhetsfrågor ihop med Bengt
Kring.

– Främst tror jag att det är
viktigt att arbeta förebyggande,
mer än att fånga bovarna. Att
informera anställda och studen-
ter så att universitetet slipper ska-
degörelse eller inbrott och drar
på sig onödiga kostnader, säger
Bengt Kring.

Andreas Nilsson

vande konsthistorikerna till
Stockholm. Symposiet inleds ons-
dagen den 14 april med en öppen
dag. Då kommer det bland annat
att handla om avbildningar av
Marie bebådelse ur ett feminis-
tiskt perspektiv, och konstveten-
skapen som en visuellt inriktad
disciplin.

Calle Arvidson

Den som är intresserad av att delta under
den öppna dagen som hålls i D8 kan
kontakta Tomas Björk vid konstveten-
skapliga institutionen på tel 16 20 50
eller e-post tomas.bjork@arthistory.su.se

Säkerhetschef Bengt Kring går att nå
på tel 16 12 12eller  e-post bengt.kring
@tb.su.se. För allmän information
om säkerheten vid universitetet se på
www.drift.su.se/sec.html.

Hur speglar betraktaren sig själv i tolkningen av ett konstverk? En fråga bland många under det
konstvetenskapliga symposiet professor Margaretha Rossholm Lagerlöf ordnar.
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Vid finska institutionen har stu-
dierektor Sari Höglander på för-
sök använt Internet i undervis-
ningen. Erfarenheterna är så goda
att hon framöver planerar att öka
användningen av elektroniska
hjälpmedel i undervisningen.

– Samma typ av material som
ligger på hemsidan har vi tidi-
gare haft i kompendieform. Men
nu kan vi ge studenterna mer
eftersom de genom olika visuella
lösningar kan få utförligare in-
formation på det här sättet.

Sari Höglanders sidor på Inter-
net är huvudsakligen en vägled-
ning i satsdelsanalys för finska.
Genom att använda olika färger
för olika satsdelar har hon gjort
exemplen mer åskådliga än när
de var i pappersform. Möjlighe-
ten att öva och fundera vidare i
egen takt efter en lektion är ock-
så bra tror Sari Höglander, som
gjorde sidorna utan större erfa-
renhet av Internet.

– Förvånande nog var det gan-
ska enkelt. Först fick jag sätta
mig och tänka över vad studen-
terna behövde. Sedan prövade
jag mig fram efter trial and error-
principen med ett program för
att göra hemsidor.

Nöjda studenter
Sidorna vänder sig till studenter-
na på grund- och fortsättnings-
nivå. Under höstterminen har de
som använt materialet varit
mycket positiva till det och tyckt
att grammatiken har blivit lätta-
re att förstå.

Grammatiksidorna vid finska
institutionen är ett av flera projekt
som fått pengar från Högskole-

Internet som språkverktyg

verket. Stödet bestod i att Sari
Höglander fick betalt för en halv-
tidstjänst under fyra månader.

– Jag hade redan haft tankar på
att använda datorer i undervis-
ningen, men inte haft tid att ut-
veckla det eftersom man som lä-
rare har så fullt upp. När jag såg
att det gick att få hjälp passade
jag på, säger hon.

Totalt fick 28 projekt pengar
från grundutbildningsrådet vid
Högskoleverket. Syftet var att öka

språklärarnas IT-kunskaper ge-
nom att ge dem möjlighet att prö-
va tekniken. Ytterligare tre pro-
jekt vid universitetet stöddes av
Högskoleverket. Amadeu Batel
vid institutionen för spanska och
portugisiska fick sina studenter
att brevväxla med studenter i
Portugal via e-post. Marianne
Mathlein vid institutionen för
nordiska språk använde Internet
för att lägga upp undervisning i
svenska som främmande språk.

Ny tillförordnad internrevisor se-
dan 1 november 1998 är Madele-
ne Åkerling. Hon vikarierar för
Lars Fritiofsson som är tjänstle-

Vid universitetesstyrelens möte
den 19 februari rapporterades om
internrevisionens utförda arbete
under budgetåret 1998. Man tog
också beslut om revisionsplanen
för budgetåret 1999.

Magnus Ljung vid engelska insti-
tutionen skapade en databas med
ord för studenterna i engelska.

Sari Höglander tror att datorer
på sikt kommer att användas allt
mer inom språkundervisningen.

– Att det inte händer så mycket
beror nog på att många lärare
väntar på att andra ska komma
med färdiga lösningar. Men jag
märkte att det faktiskt går att
göra något själv.

Andreas Nilsson

Professor Robert J Charlson vid
University of Washington har till-
delats Konung Carl XVI Gustafs
professur i miljövetenskap, som
instiftades vid kungens 50-års-
dag. Robert J Charlson är tidiga-
re hedersdoktor vid Stockholms
universitet och har även varit gäst-
professor här vid meteorologiska

Hedersdoktor blir
miljöprofessor

www.insidan.su.se
Använd Insidan!
Nyheter, kalendarium med infor-
mation om anslag och stipendier,
öppna föreläsningar, annonstorg
med mera.

Ta del av och bidra själv med
material!

Styrelsen beslutar:

Ny internrevisor dig. Madelene Åkerling har tidi-
gare arbetat som ekonom på hu-
manistiska fakultetskansliet och
tog sin examen som civilekonom
i hemstaden Örebro.

Madelene Åkerling sitter i hus
B4 och har tel 16 22 06 och e-post
madelene.akerling@adm.su.se

institutionen i flera omgångar.
Han tillträder sin professur i sep-
tember.

Robert J Charlson är en av de
allra främsta forskarna inom kli-
matpåverkan. Hans forskning om
aerosoler i atmosfären har gett
en bättre förståelse av den globa-
la uppvärmningen och gjort det
möjlig att utveckla exaktare mo-
deller för att förutsäga föränd-
ringar i klimatet.

Vidare fastställdes antagnings-
ordningen för grundutbildning-
en för läsåret 1999/2000. Efter
förslag från studentrepresentan-
terna beslöt man att som giltigt
skäl för att få anstånd med studi-
erna lägga till arbete som funk-
tionär inom studentkåren.

Datorer kommer att användas allt mer i språkundervisningen. Det tror Sari Höglander vid finska
institutionen, som med enkla medel gjort en hemsida för övningar i satsdelsanalys.
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NY RESEBYRÅ ?

Nej, vi har bara bytt namn från Affärsresebyrån.
Vi finns kvar i ALLHUSET – nära Dig och hela världen !
Vi hjälper Dig med tjänste-, affärs-, grupp- och
privatresor.

Du når oss på universitetets direktanknytning –
telefon 2300
fax 16 3990
E-post frescati@mztravel.se
hemsida www.mztravel.se

Du är också alltid välkommen in till oss !

Eva, Kerstin, Anna, Lotta och Sören

Stockholms universitet är ganska
aktivt när det gäller studentutbyte
på grundutbildningsnivå. Åke
Nagrelius, chef vid enheten för
internationella frågor och
närlingslivskontakter, menar att
studentutbytet  är bra både för
studenterna och institutionerna.

– Studentutbytet är en viktig del i
universitetets verksamhet och jag
tycker att det skulle kunna ut-
vecklas ytterligare. Målet måste
vara att alla studenter som har
tillräckliga kvalifikationer ska få
möjligheter att resa ut någon gång
under sin studietid vid universite-
tet. Det ger dels en värdefull in-
ternationell erfarenhet och dels
ger det tillgång till specialkurser
som inte ges på hemmaplan, sä-
ger Åke Nagrelius.

364 studenter från Stockholms
universitet reste ut till världens
alla hörn för att i en eller två
terminer studera under läsåret
1997/98. I första hand gästade
studenterna europeiska universi-
tet. Under samma period tog uni-
versitetet emot 539 studenter.

Fler kommer hit
– I siffran för de studenter som
kom till universitetet ingår även
studenter som sökt sig hit på
andra vägar än genom utbytes-
programmen, medan siffran för
studenter från Stockholms uni-
versitet som gästat andra univer-
sitet endast inbegriper de som
åkt ut via olika program. Men
det är ändå klart att vi för närva-
rande har fler inresande studen-
ter än utresande, säger Åke Na-
grelius.

 – För några år sedan hade vi en
obalans åt andra hållet och det är
ju glädjande att universitetet bli-
vit en attraktiv studieplats så att
allt fler utländska studenter sö-
ker sig hit, fortsätter han.

De flesta studentutbyten sker
inom ramen för utbytesavtal, som
antigen kan tecknas på central
nivå eller av de enskilda institu-
tionerna. Flertalet avtal finns på
institutionsnivå.

Det största utbytesprogrammet
är EU-programmet Erasmus.
Inom Norden finns också utby-
tesprogrammet Nordplus. Det
finns även avtal med utomeuro-
peiska universitet som institutio-
nerna tecknat. Antalet studenter
som reser ut inom ramen för dessa
utomeuropeiska avtal är upp-
skattningsvis några tiotal per år.

De utbytesplatser som finns på
den centrala nivån kan sökas av

Livaktigt internationellt
studentutbyte

alla studenter. Totalt finns det ett
30-tal olika avtal. Det senaste
avtalet som slöts var i septem-
ber 1998 med Taiwan Natio-
nal University. Avtalet säger
att två studenter per år ska
kunna åka i vardera riktningen.

 – Jag tycker att man ska se de
centrala avtalen som komplement
till avtalen på institutionsnivå,
säger Åke Nagrelius.

Samlande styrgrupp
En styrgrupp för internatio-
nell samverkan inom ut-
bildningen har bildats
med representanter för
fakultetsnämnderna.
Styrgruppen har
uttalat att de cen-
trala avtalen bör
gälla endast för ut-
byte med utom-
europeiska universi-
tet. De avtal som slu-
tits på central nivå med eu-
ropeiska lärosäten kommer där-
för nu institutionerna att erbju-
das ”ta över”.

 I styrgruppen sitter förutom
representanter för fakultetsnämn-
derna, representanter för student-
kåren, studentbyrån och enheten
för internationella frågor och
näringslivskontakter. Styrgrup-
pen ska planera det internatio-
nella samarbetet inom utbild-
ningsområdet, fördela medel för
Erasmus-programmet och ansva-
ra för urvalet av studenter till de
centrala avtalsplatserna.

De kriterier man satt upp för
uttagning till de centrala utbytes-
platserna säger att de studenter
som åker iväg först ska ha fått
ihop minst 40 poäng. De som
åker ska inte heller befinna sig
alldeles i slutet av sin utbildning.
De ska ha möjlighet att återvän-
da till universitetet och sin insti-
tution med färska intryck från
utlandet. Om det är fler som sö-
ker än det finns platser ska de
studenter som kan visa upp de
bästa studieresultaten få åka i
första hand.

För att studenterna lättare ska
kunna tillgodoräkna sig utlands-
studierna finns ett system för
omräkning av studentmeriter som
kallas European Credit Transfer
System (ECTS) dit de flesta av
universitetets institutioner som
deltar i studentutbytet är anslut-
na.

Tommy Ringart

Läs mer på: www.su.se/Organisation/
Forvaltningen/internation.html

Det största antalet inkommande studenter kom under 1998 från
Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Italien och Spanien. De
utresande studenterna åkte framför allt till Storbritannien, Frankrike,
Nederländerna och Tyskland.
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Bo Green doktorerade vid fö-
retagsekonomiska institutionen för
tre år sedan. Han är 58 år och mitt
uppe i sin tredje yrkeskarriär.

Som nybliven ingenjör på sextio-
talet startade han ett företag som
tillverkade laboratorieutrustning
åt gymnasieskolor. På åttiotalet
var han konsult och hjälpte reger-
ingen att minska antalet företags-
konkurser. I höstas var han med
om att starta världens första tvär-
vetenskapliga universitetsutbild-
ning i kredit- och riskhantering.

– Jag vill överföra mina kun-
skaper och min erfarenhet till nya
områden. När jag ser brister nå-
gonstans funderar jag över hur de
kan rättas till.

För sitt arbete med den nya
utbildningen har Bo Green till-
sammans med Peter Stjärngrim
på Svenska kreditmannaförening-
en nyligen utsetts till Årets kre-
ditman i Sverige 1998. Ett pris
som annars brukar gå till företrä-
dare för näringslivet.

En handlingens man
Bo Green är intensiv. Han har
idéer och visioner och är ivrig att
förmedla dem. Show it! och Do
it! smyger sig då och då in i hans
vokabulär, som för att betona
hur viktigt det är att handla istäl-
let för att bara prata om man vill
åstadkomma resultat.

Så är Bo Green
drivkraften ock-
så bakom det in-
ternationella se-
minarium om
ekonomisk risk-
hantering och
riskbedömning
som i år för tred-
je gången hålls
vid Stockholms
universitet. För-
beredelserna för
årets seminarium
är redan i gång.
Bo Green är ord-
förande i pro-
gramkommittén.

Vi kliver in i ett
tomt rum på in-
stitutionen som
ska fungera som
seminariekansli.

– Här ska vi
samla alla anfö-
randen och bi-
drag till semina-
riet, säger han
stolt om de tom-

Driftig ekonom som uppskattar risker

ma skrivborden
längs väggarna.

S e m i n a r i e t
hölls första gång-
en 1995. Då kom
150 forskare och
företagsföreträ-
dare från 17 län-
der. I år räknar
Bo Green med
600 deltagare
från uppemot 40
länder.

Målet är att göra
Stockholms uni-
versitet till ett in-
ternationellt cen-
trum för kunskap
kring och hante-
ring av ekonomis-
ka risker i företag
och banker.

I höstas börja-
de den första kul-
len magisterstu-
denter. Utbild-
ningen genomförs
i första hand som

ett treårigt projekt i samarbete
med andra institutioner inom psy-
kologi, statistik, juridik samt data-
och systemvetenskap. Bo Green
är projektledare och huvudlärare
för totalt 32 studenter.

– Min vision är att magisterstu-
denterna ska tjäna 10 000 kronor
mer när de kommer ut i närings-
livet än vad de skulle gjort utan
den här utbildningen.

För att förstå Bo Greens enga-
gemang för ökad kunskap kring
riskbedömning, får vi gå femton
år tillbaka i tiden.

– I början av 80-talet ökade
konkurserna i Sverige dramatiskt.
1985 fick jag regeringens upp-
drag att se över konkurslagstift-
ningen. Då fick jag klart för mig
att det saknas kunskaper i psyko-
logi i bankerna. Den som beviljar
lån måste förstå hur entreprenö-
rer och beslutsfattare i företag
tänker.

Vision är ett ofta återkomman-
de ord hos Bo Green. Att ligga ett
steg före, måla upp en vision, och

förankra den hos medarbetare och
beslutsfattare. Så arbetade han som
företagsledare och så har han ar-
betat för att realisera ett interna-
tionellt kunskapsutbyte och ut-
veckla utbildningsprogram.

Bo Green växte upp i stock-
holmsstadsdelen Traneberg. Men
det är ungdomssomrarna vid
Mälaren som har präglat hans
yrkesliv. Morfadern var frukt-
och grönsaksgrossist och ägde
även en gård.

Frukt var fröet
– Som tonåring diskuterade jag
ofta med mormor, som drev träd-
gårdsrörelsen, om vikten av kva-
litet och rätt priser och varför vi
sålde våra varor på Klaratorget.
De somrarna lade grunden till
mitt eget entreprenörskap.

Efter några år på Asea startade
han 23 år gammal eget företag.
Affärerna gick bra, och det sluta-
de med att Bo Green tillbringade
fyra år i Paris i ledningen för en
europeisk företagsgrupp.

Vid sidan av ett stort samhälls-
intresse var det en av företags-
ekonomiska institutionens dåva-
rande professorer, som lockade
honom att börja forska på deltid
1977.

Parallellt med företagande un-
der sextio- och sjuttiotalet läste
Bo Green till civilekonom på
kvällstid. Och skaffade fyra barn.

– Jag hann ändå vara hemma
med barnen och bygga kojor i
skogen.

Själv säger han att det beror på
att han ”tänker kallt”.

– Jag har alltid haft en förmåga
att vara effektiv på jobbet. Och
samtidigt kunnat slappna av när
jag varit hemma.

Fan tro’t. Han har arrangerat
Dalarölopp i löpning. Han har
varit revisor i en gemensam fjäll-
by. Och han är en av de drivande
att överklaga ett vägbygge hem-
ma på Dalarö ända till Högsta
domstolen.

I vår förväntas Bo Green bli
utnämnd till docent. Och innan
han fyllt 62 hoppas han bli pro-
fessor. Men inte nöjer han sig
med det. Bo Green ser en fjärde
karriär inom räckhåll.

– Jag håller på till 2005. Sen går
jag i pension. Då kan jag tänka
mig att bli rådgivare åt EU-kom-
missionen.

Henrik Lundström

Profilen
Namn: Bo Green
Född: 1940 i Stockholm
Familj: Fru, fyra barn mellan
22 och 32 år, två barn-
barn, tre och fem år
Bor: Villa i Dalarö och
timmerstuga i Grövelsjön
Fritid: Fjällvandring,
skärgårdsfiske, löpning,
skidåkning
Favoriträtt: Fru Kerstins
inkokta sik
Musik: Jazz, tycker om att
dansa då och då
Senaste bok: Röde Orm
av Frans G Bengtsson
(för tredje gången)
Teater: Senaste var Mar-
kurells i Wadköping med
Jarl Kulle för fem år sedan
TV: Nyheter, sport,
Svensson Svensson


