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Tjuv tagen på bar gärning – Sidan 11

S TOCKHOLMS      UN I V ERS I T E T S   

Får få poäng under
förra året
Samhällsvetarna och språkvetar-
na lyckades inte fullgöra sitt ut-
bildningsuppdrag under förra
året. Totalt saknas runt 350 hel-
årsprestationer och fakulteterna
kommer att få betala tillbaka
drygt fyra miljoner kronor av sina
anslag.

– Det är första gången vi har för
få helårsprestationer. Tidigare har
vi istället överpresterat under fle-
ra år, men nu ser studentefterfrå-
gan annorlunda ut. Framför allt
är arbetsmarknaden bättre för
unga personer, säger Ann Fritzell,
kanslichef vid samhällsvetenskap-
liga fakulteten.

 Sid 3

Musiken i blickfånget
Universitetets musikliv har länge varit osynligt. En kväll i februari samlades dock alla inblandade eldsjälar,

såväl anställda som studenter till en gemensam körkonsert och framförde bland annat Förklädd gud. I en fullsatt Aula Magna.

Ryskt samarbete
mot nya mål
Sedan början av 90-talet bedrivs
ett administrativt utvecklingspro-
jekt i ett samarbete mellan Stock-
holms universitet och universite-
tet i S:t Petersburg. Syftet har
varit att reformera organisation
och ledningssystem vid S:t Peters-
burgs universitet. Jonas Engberg
ansvarar för projektet som vuxit
och idag omfattar ett femtontal
universitet i västra Ryssland.

SU-Nytt har varit i S:t Peters-
burg och rapporterar om en av
våra mer okända grannar som
bland annat frambringat ett tio-
tal nobelpristagare.

Sid 8-9

Universitetets kulturår
slutar – och fortsätter
– Tack vare enastående insatser
av våra institutioner och forska-
re under Kulturhuvudstadsåret
har vi lyckats nå stockholmarna
och visa dem vilket spännande
och intressant universitet de har,
säger informationschef Lena
Wollin.

70 000 personer besökte uni-
versitetets aktiviteter! Det spor-
rar universitetet att fortsätta med
liknande utåtriktad verksamhet
genom att bland annat utveckla
samarbetet med grannarna
Kungl. Vetenskapsakademien,
Naturhistoriska Riksmuseet och
Bergianska trädgården.

Sid 6

Diskussion om fusk
i forskningen
Den färska utredningen God sed
i forskningen tar bland annat upp
forskarfusk. Gunn Johansson,
professor vid psykologiska insti-
tutionen, och Christina Helges-
son, ordförande för Sveriges Dok-
torander har båda engagerat sig i
frågan. De har träffats och dis-
kuterat fusk och andra etiska pro-
blem som utredningen tar upp.

Något de är överens om är att
om fusk förekommer tyder det på
att något är fel i systemet. Det
bästa skyddet är en god akade-
misk miljö, eftersom forskning-
ens själva kärna är sanningsö-
kandet.

Sid 4-5
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Visserligen är det angeläget med
stora resursförstärkningar inom
teknisk och naturvetenskaplig
forskning, men det behövs också
mer resurser till humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning.
Det är en av punkterna i univer-
sitetsstyrelsens remissvar på
Forskning 2000.

Dessutom anser universitets-
styrelsen att Forskning 2000 har
en alltför ensidig syn på till-
växtfaktorerna i det framtida
samhället och man skriver att
det är uppseendeväckande att
utredningen överhuvudtaget
inte kommenterar behovet av
humanistisk och juridisk forsk-

ning och forskarutbildning.
Universitetsstyrelsen håller

dock med utredningen på några
punkter. I sitt remissvar skriver
man att universitetet delar utred-
ningens grundsyn om nyfikenhe-
ten som forskningens drivkraft
och svårigheten att på förhand
avgöra vilken forskning som kom-
mer att bli nyttig. Universitetssty-
relsen tycker också att det är bra
att utredningen föreslår att de
forskningsfinansierande organen
i högre grad blir forskarstyrda på
samma sätt som de nuvarande
forskningsråden. Styrelsen tyck-
er också att det är bra att minska
antalet forskningsfinansierande

organ, men den anser inte att det
behövs något särskilt organ för
samordning av tvärvetenskaplig
forskning, som föreslagits i Forsk-
ning 2000.

När det gäller samverkan med
det omgivande samhället, den så
kallade tredje uppgiften, anser
universitetsstyrelsen att den upp-
giften behöver få större tyngd.
Universitetet menar att såväl nu-
varande formuleringar i Hög-
skolelagen som den ändring som
föreslås av utredningen har all-
varliga brister. Universitetsstyrel-
sen betonar att samverkan inte
bara innebär att informera om
verksamheten utan även inbegri-

Universitetets remissvar på Forskning 2000

Spar inte inom humaniora och samhällsvetenskap
per utveckling av tjänster och
produkter. Man framhåller ock-
så att forskning inom humaniora
och juridik ska finnas med i detta
sammanhang.

Förslaget om att patenträtt och
andra imateriella rättigheter ska
föras över från lärarna på univer-
sitet och högskolor till lärosätena
anser styrelsen bör utredas ytter-
ligare inte minst när det gäller
ekonomiska och juridiska konse-
kvenser.

Tommy Ringart

Läs hela remissvaret på: http://
w w w . i n f o . s u . s e / A k t u e l l t /
Forskning_2000.html

Den 1 mars tillträder professor
Robin Room som föreståndare
för universitetets nyinrättade Cen-
trum för alkohol- och drog-
forskning. Centrumet innebär att
all den kompetens kring alkohol
och droger som finns på universi-
tetet nu får en gemensam platt-
form.

Det nya centrumet tillkommer
på Socialvetenskapliga forsk-
ningsrådets initiativ. Tanken är
att ytterligare stärka forskning-
en kring alkoholfrågor. Austra-
liensaren Robin Room anses vara
en av världens främsta forskare
inom området och kommer när-
mast från Statens institut för al-
kohol- och drogforskning i Oslo
där han varit gästforskare.

När SU-Nytt träffar honom i
mitten av februari har Robin
Room just kommit till Stock-
holm. Han berättar att han ser
fram emot att få bo och verka
här.

– Sverige är ett mycket intres-
sant land ur alkoholforsknings-
synpunkt eftersom forskningen
är intimt kopplad till den politis-
ka debatten, säger Robin Room
och pekar på de studier som gjorts

när det gäller lördagsöppna Sys-
tembolag och jämförelser mellan
självbetjäning och försäljning
över disk.

Robin Room är sociolog och
har inriktat sin forskning på att
studera och jämföra alkohol-
mönster hos befolkningen i olika
kulturer.

Till enheten hör ytterligare en
professur, samt en forskarassis-
tenttjänst och en doktorand-
tjänst. Eventuellt tillkommer
öven en gästprofessur.

Än så länge tycker Robin Room
att det är för tidigt att säga något
om det nya arbetet. Men en hu-
vuduppgift blir att uppmuntra
forskningen och de enskilda fors-
karna i deras arbete. Och ett cen-
trum med en samlad kraft är ett
bra sätt att driva forskningen
framåt.

På Socialhögskolan jublar man
över att just Robin Room tillträtt
tjänsten som ansvarig för centret.

– För svensk alkoholforskning
är det oerhört positivt att ha fått
hit den bäste som faktiskt går att
hitta när det gäller den samhälls-
vetenskapliga inriktningen av al-
kohol- och drogforskning, säger
Anders Bergmark, professor på

Socialhögskolan och in-
riktad på vård och be-
handling av alkohol-
och drogmissbrukare.

– Centret ger oss som
jobbar inom samma
område en möjlighet att
samarbeta.

Eckart Kühlhorn, pro-
fessor i sociologisk al-
koholforskning vid so-
ciologiska institutionen,
menar att professuren
innebär att den sam-
hällsvetenskapliga alko-
holforskningen stärks
både kvalitativt och
kvantitativt.

– Nu kan den samhällsveten-
skapliga forskningen förhopp-
ningsvis komma ikapp den medi-
cinska forskningen som av tradi-
tion varit stark i Sverige. Ett sam-

Nytt centrum för alkoholforskning

Centrets föreståndare
Robin Room räknar
med att ha ett femtontal
forskare inom två år,
genom att knyta
befintlig forskning vid
universitetet till sig.

lat centrum gör också att vi blir
starkare gentemot EU. Vi kan
visa vilka effekter vår stränga
alkoholpolitik har, säger Eckart
Kühlhorn.

Madeleine Salomon
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Samhällsvetarna och språkveta-
rna lyckades inte fullgöra sitt ut-
bildningsuppdrag under förra
året. Den bättre arbetsmarkna-
den för studenterna anges som
en orsak och konsekvensen blir
att fakulteterna måste betala till-
baka över fyra miljoner.

– Det är första gången vi har för
få helårsprestationer, eller ”hå-
par”. Tidigare har vi istället över-
presterat under flera år, men efter
tillsägelse från utbildningsminis-
tern har vi dragit ned på utbild-
ningen två år i rad, säger Ann
Fritzell, kanslichef vid samhälls-
vetenskapliga fakulteten.

Totalt fattas cirka 300 ”hå-
par”, vilket motsvarar knappt fem
procent av fakultetens totala upp-
drag. Ann Fritzell betonar dock
att just inga kurser har gått med
tomma platser. Underprestatio-
nen har andra orsaker.

– Studentefterfrågan ser annor-
lunda ut, framför allt är arbets-
marknadssituationen nu bättre
för unga personer. Institutioner-
na har tvingats gå längre ned i

reservlistorna och därmed anta
studenter som inte klarar av kur-
serna lika bra. Dessutom hoppar
fler av under kursens gång, till
exempel när de får jobb. Det är
särskilt tydligt på magisterkur-
serna och andra kurser där stu-
denterna redan har en färdig
examen i botten.

Även bland språkvetarna har
det uppstått ett underskott på
cirka 60 ”håpar”, vilket utgör
ungefär tre procent av det totala
åtagandet. Här är det främst de
stora skolspråken engelska, tys-
ka och franska som har presterat
sämre.

– De är konjunkturkänsligare
eftersom studenter som inte kom-
mer in på andra kurser anser att
det alltid är bra att läsa språk.
Många är därför inte så motive-
rade och när arbetsmarknaden
nu är bättre hoppar fler av kur-
serna, säger humanisternas kans-
lichef Peter af Trampe.

Peter af Trampe ser allvarligt
på underprestationen men påpe-
kar samtidigt att det är fråga om
en ganska naturlig variation.

– Frågan är hur stor svängning
vi kan tillåtas ha. Vi verkar trots
allt i en föränderlig värld.

Ann Fritzell håller med om svå-
righeten att planera utbildningen
på institutionsnivå, speciellt om
man inte får ha ett överintag. Ett
inslag som försvårar ytterligare
är att budget och läsår inte stäm-
mer överens längre.

– Eftersom flera institutioner
redan i somras insåg att de låg
efter antogs fler studenter till höst-
terminen för att minska under-
skottet. Men alla poäng från ten-
tor i januari räknas inte förrän
budgetåret 1999.

Enligt rektors beslut överförs
hälften av de saknade ”håparna”
till årets utbildningsuppdrag. Den
andra halvan måste fakulteterna
betala tillbaka. För samhällsve-
tarna rör det sig om 3,5 miljoner
och för språkvetarna trekvarts
miljon. Hur återbetalningen ska
fördelas inom de båda fakulte-
terna är ännu inte klart.

– Det är mycket pengar och vi
måste diskutera i nämnden hur
summan ska kunna betalas. Att

Poängbrist förra året på många institutioner

låta institutionerna betala redan
under 1999 tror jag inte funge-
rar. Framöver behövs nya princi-
per inom universitetet som även
ger institutionerna en viss flexibi-
litet mellan budgetåren, säger
Ann Fritzell.

För universitetet innebär un-
derskottet på prestationer ingen
ekonomisk förlust, eftersom det
finns tidigare års överprestation–
er att ta av.

Andreas Nilsson

Helårsprestationer
Så kallade ”håpar” är det mått
som används för att mäta utbild-
ningen vid landets högskolor.
Helårsprestationer är godkända
poäng på en kurs delat med 40.
Universitetet har för 1999 för-
delat 14 635 ”håpar” till de oli-
ka fakulteterna, som sedan för-
delar dem vidare på varje insti-
tution.

Institutionen för nordiska språk
fick ett underskott på knappt 20
”håpar” förra året trots många
intresserade studenter. När stu-
dierektor Staffan Nyström i de-
cember insåg att man inte skulle
klara sitt åtagande försökte han
få lärarna att verkligen rappor-
tera in tagna poäng före årskiftet.
Ändå räckte det inte ända fram.

Institutionen för nordiska språk
har överpresterat under flera år
och man valde att dra ned något
på undervisningen inför förra
året, eftersom både ekonomin och
lärarna var ansträngda.

– När sedan genomströmning-
en blev sämre än väntat gick det
som det gick.

En av orsakerna till det är stu-
denternas ”hattifnattande” tror
Staffan Nyström. De är rörligare
och hoppar av kurser i större
utsträckning. Ändå är han inte
oroad inför framtiden.

– Till skillnad från många an-
dra institutioner inom språksek-
tionen finns en stor efterfrågan
på de flesta av institutionens kur-
ser. En av orsakerna tror jag är
att det i många yrken idag är
viktigt att kunna tala och skriva
svenska väl.

Nu i vår har man mellan tolv
och 26 sökande per plats i de
olika grundkurserna i svenska.
Kursen praktisk retorik är popu-
lärast på universitetet med hela
71 sökande per plats. Till andra
språk fanns det för det mesta
endast några sökande per plats.

Trots ett så högt söktryck till
många kurser är det inte själv-
klart att man uppfyller sitt upp-
drag. För Staffan Nyström hand-
lar det till exempel om en avväg-
ning mellan olika lönsamma kur-
ser.

– Vi har ovanligt många C- och

Brist trots högt söktryck hos nordisterna
D-kurser, som är resurskrävande
men går med få studenter. Ändå
är det kurser som jag anser att vi
måste hålla för att upprätthålla
ämneskompetensen. Om vi som
modersmålsinstitution inte hål-
ler dem, vem skulle då göra det?

Nästa år har institutionen dess-
utom ytterligare 180 ”håpar”
inom svenska som främmande
språk som ska hanteras tillsam-
mans med de tidigare 296. Staf-
fan Nyström tycker att studierek-
torns roll har förändrats sedan
han fick sin tjänst för några år
sedan. Från att ha varit en chefs-
pedagog som försökte hitta rätt
lärare till rätt kurs, är uppgifter-
na idag allt mer ekonomiska och
liknar en företagsledares.

Underskottet med ”håpar”
motsvarar nära en halv miljon
kronor. När nu fakulteten bli åter-
betalningsskyldig till hälften av
de pengarna tycker Staffan Ny-
ström att det är viktigt att de
institutioner som missat sina mål
också betalar sin del.

– Även om det inte är roligt att
behöva betala tillbaka pengar
tycker jag ändå att det känns
bäst.

Andreas Nilsson

Enligt studierektor Staffan Nyström beror underskottet av poäng på
den svåra planeringen av undervisningen. Han påpekar att det
inte ens för en populär institution som nordiska språk är enkelt att
producera rätt antal poäng.
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Obligatoriska kurser i etik un-
der forskarutbildningen. Det är
ett av förslagen från utred-
ningen God sed i forskningen,
som lämnades till departemen-
tet i början av februari. All forsk-
ning på människor, från väv-
nader till personuppgifter, fö-
reslås också behöva genomgå
etisk prövning.

Utredningens uppdrag har va-
rit att gå igenom de etiska frå-
gorna inom forskningen och
komma med förslag om hur

ett förtroende kan bevaras.
En av de mest uppmärksam-

made delarna har varit fors-
karfusket och en fråga som har
debatterats under utredningens
gång är om fall ska utredas
lokalt på varje lärosäte eller
om de bör upp på nationell
nivå.

Förslaget är att fall hanteras
i två steg, först vid varje hög-
skola, där också riktlinjer för
sådana ärenden ska tas fram.
Om misstankar kvarstår tar en
ny nationell rådgivande förtro-

Bred utredning om forskningens etik
endenämnd över fallet. Hög-
skoleverket har tidigare uttalat
sig för ett starkare nationellt
organ med dömande funktion.

Något som bland annat uni-
versitetet påpekat är behovet
av sekretess i de inledande ste-
gen av ärenden. Utredningen
anser dock att dagens hand-
läggningssekretess är tillräck-
lig.

Andra etiska frågor utred-
ningen tar upp är forskarnas
roll som experter utanför sin
ämneskompetens och behovet

av att man redovisar ekono-
miska bindningar för sin forsk-
ning. När det gäller vikten av
opartiskhet i forskningsbedöm-
ningar, till exempel vid anslags-
tilldelning, föreslås bland an-
nat direkta insatser för att få in
fler kvinnor i råd och stiftelser.

Andreas Nilsson

Utredningen är nu ute på remiss.
God sed i forskningen finns i
pdf-format på http://utbildning.
regeringen.se/propositionermm/
sou/pdf/sou99_4.pdf.

Gunn Johansson, professor vid
psykologiska institutionen, tog för
några år sedan fram en skrift om
regler vid samhällvetenskapliga
fakulteten med anledning av att
det avslöjats att en avhandling
delvis var plagierad från tidigare
arbeten.

SU-Nytt sammanförde henne
med Christina Helgesson, ordfö-
rande för Sveriges Doktorander
och själv doktorand vid Juridicum,
för att diskutera vikten av etik
inom forskningen.

Hur vanligt är det med fusk inom
forskningen?

– Det är självklart svårt att
veta. Säkert är det inte så vanligt,
men ett fall på tio år är ändå för
mycket. Att det främst är inom
medicin och naturvetenskap som
fallen med fusk förekommer be-
ror på att det är lättare att beläg-
ga inom de ämnena. Fusk är dock
inget som bara finns där, säger
Gunn Johansson.

– Men internationellt sett tror
jag ändå Sverige ligger bra till.
Om vi ser på varför personer fors-
kar i Sverige är det främst av eget

intresse. Man är så lycklig bara
över att få hålla på. I många
andra länder, till exempel i Tysk-
land, är det mycket mer avgöran-
de för din karriär om du har en
doktorstitel med dig. Det tror jag
ökar risken för fusk, säger Chris-
tina Helgesson.

– Ofta är det just doktoranderna
som kommer i kläm när det är
fråga om fusk, som nyligen i ett
fall i Umeå, fortsätter hon. Den
nya mer reglerade doktorand-
tiden kan också öka pressen att få
fram resultat. Samtidigt kan det
föra med sig att doktorander nu

ses på som mer professionella kol-
leger av övriga forskare.

Om forskarfusk nu är så pass
ovanligt, varför är det en så vik-
tig fråga?

– Fusk är allvarligt, men inte
främst som enskilda fall. Före-
kommer det är det mer som ett
symptom på att något i systemet
är fel. Då riskerar även övrig
forskning att bli dålig, säger Gunn
Johansson.

– Om vi nu anklagas för att
gräva ned oss i saker, så ska vi väl
åtminstone göra själ för namnet.
Väl underbyggd vetenskap är ju
själva kärnan i forskningen, fort-
sätter hon.

– Ja, för i grunden handlar frå-
gan om kvalitet. Att kunna ga-
rantera kvaliteten i forskningen
vi levererar. Egentligen skulle det
gå att märka forskning enligt kva-
litetsmärkningssystemet ISO 9000.
Det är faktiskt ganska nyttigt att
tänka på att det är möjligt, säger
Christina Helgesson.

Hur gör vi då för att förhindra
fusket?

– En god forskarmiljö är bästa
skyddet. Problemet är inte att
enskilda individer faller igenom
systemet. Problemet är istället
systemets omedvetenhet, förkla-
rar Gunn Johansson.

– Det märkte jag under arbetet
med Sveriges Doktoranders re-
miss till utredningen. Inom många
ämnen blev man tagen på sängen
när frågan kom upp, säger Chris-
tina Helgesson.

– En bra kontakt mellan dok-
torand och handledare är viktig
och även regelbundna doktorand-
seminarier, fortsätter hon. I mil-
jöer där man av konkurrensskäl

Fusk i forskarvärlden fråga om kvalitet

Christina Helgesson (i mitten) och Gunn Johansson har båda arbetat med frågan om etik och fusk
inom forskningen. De tror att det är viktigt att föra in ett etiskt tänkande redan under studenternas
uppsatsskrivningar, sade de till SU-Nytt.
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inte vågar prata om vad man hål-
ler på med är det något sjukt. Där
ökar också risken för fusk.

– Utredningens förslag med
obligatoriska kurser i forsknings-
etik är bra, säger Gunn Johans-
son och berättar att erfarenheter
från liknade kurser på hennes
institution är positiva.

– Kurserna i etik är absolut de
roligaste att undervisa i. För stu-
denterna är det ofta enda gången
under utbildningen som de kan
debattera forskarrollen.

– Att föra in grundläggande
forskaretik är också något som
måste in redan under grundut-
bildningen. Många tycker kan-
ske inte att en C-uppsats är rik-
tigt forskning, men ändå är det
redan då viktigt med en etisk
medvetenhet, fortsätter hon.

Det har debatterats om fusk bör
åtgärdas vid varje högskola eller
inom en gemensam nationell or-
ganisation. Vad tror ni är bäst?

– Att fall hanteras lokalt har
vissa fördelar, som att diskussio-
nen förs nära forskarna. Risken
är att frågan byråkratiseras på en
nationell nivå. Å andra sidan kan
en rädsla från skolornas sida om
att uppgifter om fusk kommer ut
göra att de slår till hårdare mot
anklagade forskare, säger Gunn
Johansson.

– Utvärderingar från USA av
olika metoder för att komma åt
fusk visar att en återkommande
erfarenhet är att rättsäkerheten
måste garanteras både för anmä-
laren och den anmälde, fortsätter
hon. Det är en förutsättning för
att man ska våga rapportera sa-
ker som verkar skumma. Ingen
får heller bli stämplad för något
som sedan inte visar sig vara sant.

– För att få en debatt om olika
fall av forskarfusk är säkert en
nationell samling bra. En lista på
konkreta fall av fusk i anonymi-
serad form skulle dels få upp
ögonen på folk för att det före-
kommer, dels skulle de ge väg-
ledning om hur man kan agera,
tror Christina Helgesson.

– Ja, klara regler är viktiga. En
orsak är att man då kan ha på
fötterna när oegentligheter dyker
upp, men framför allt för att väg-
leda forskare i sitt arbete. Vad

Att fortsätta den tekniska utveck-
lingen av acceleratorn, så att
Manne Siegbahnlaboratoriet kan
behålla sin position som en av de
världsledande inom atom- och
molekylfysisk forskning. Det blir
en av de viktigaste uppgifterna
för den nya föreståndaren Örjan
Skeppstedt, som tillträdde vid
årsskiftet.

– CRYRING, eller ”ringen”, är
hjärtat i acceleratoranläggning-
en. Där kan vi bland annat stude-
ra olika partiklars växelverkan,
genom att injicera högladdade
joner och låta dem passera ge-
nom ett moln av elektroner, säger
Örjan Skeppstedt.

I ringens decimetertjocka, 50
meter långa, vakuumrör virvlar
partiklar runt med upp till halva
ljushastigheten. Genom att stu-
dera hur de slås sönder kan man
bland annat lära sig mer om hur
stjärnor bildas.

– Det är svårt att se någon
omedelbar tillämpning för vår
verksamhet. Vår forskning ligger
snarare till grund för annan kun-
skap inom kemi, biologi och
rymdfysik.

Örjan Skeppstedt kommer när-
mast från en tjänst som biträdan-
de professor vid Chalmers. Han
blev förvånad när styrelsen för
laboratoriet frågade om han ville
vara föreståndare de kommande
tre åren.

– Jag hade inte tänkt mig det
här jobbet, men jag tyckte att det
verkade spännande. Och jag hop-
pas kunna utnyttja mina goda
kontakter i Sverige och interna-
tionellt.

Kontakter som han har fått

bland annat efter uppdrag vid
CERN i Schweiz och som leda-
mot och vice ordförande i Natur-
vetenskapliga forskningsrådet,
NFR.

Förutom att fortsätta den tek-
niska utvecklingen vid laborato-
riet, vill Örjan Skeppstedt locka
fler doktorander. Därför är det
viktigt att öka kontakterna med
universitet och även KTH.

– Den här anläggningen står
och faller med sina användare.

Många forskare från Fysikum
bedriver sin huvudsakliga verk-
samhet vid Manne Siegbahnla-
boratoriet. Men förutom de 40
anställda, som inkluderar fors-
kare, tekniker och administrativ
personal, används laboratoriet av
ytterligare ett hundratal perso-
ner. I världen finns endast ett
fåtal liknande anläggningar. Där-
för lockar laboratoriet många
svenska och utländska gästfors-
kare. De stannar i några dagar,
ibland upp till en vecka, och får
under tiden utnyttja utrustning-
en gratis.

Manne Siegbahnlaboratoriet är
en av fyra forskningsanläggning-
ar i Sverige som får pengar från
NFR (Naturvetenskapliga forsk-
ningsrådet). Onsala Rymdobser-
vatorium söder om Göteborg är
en annan. Anläggningar som har
ett nationellt intresse, men kos-
tar för mycket pengar för att
finansieras av ett enskilt univer-
sitet. Stockholms universitet står
som värd för laboratoriet.

Henrik Lundström

Ny föreståndare
satsar på teknik

Som ny föreståndare för Manne-Siegbahnlaboratoriet vill Örjan
Skeppstedt öka kontakterna med fysikerna vid universitetet och KTH.

som är tillåtet när det till exempel
gäller citering av andras arbete,
säger Gunn Johansson.

– Jag doktorerar kring affärs-
hemligheter och för mig och mina
kollegor är det självklart att vi
lär oss om det rättsliga läget vad
gäller upphovsrätt. Det vore nog
bra även för andra forskare, sä-
ger Christina Helgesson.

Utredningen handlar också om
etik inom forskning där männis-
kor är inblandade. Behövs regler
även för att lösa den frågan?

– Forskarfusk och etik hänger
ju självklart ihop, men de kräver
nog olika lösningar. Etikregler är
ju aldrig absoluta, ibland kan
man behöva avvika från dem till
exempel av skäl som har med
vetenskaplig kvalitet att göra, för-
klarar Gunn Johansson.

– Här finns en konflikt mellan
integritetskrav och kunskaps-
krav, fortsätter hon. Till exem-
pel är kanske det enda sättet att
undersöka orsakerna till barn-
misshandel att intervjua familjer
med sådan erfarenhet. Väger då
forskningens resultat upp det li-
dande den orsakar?

– Forskare har gärna en av-
ståndstagande hållning till män-
niskor, lägger Christina Helges-
son till. Själv har jag blivit tillsagd
av en anställd i en tingsrätt när jag
frågade om de hade några roliga
mål under dan. ”Roliga mål, det
har vi inga”. Det gjorde att jag
tänkte över vad jag hade sagt. Ett
annat exempel är att vi jurister ger
intressanta rättsfall namn efter
personer. För oss är det något
självklart, men det är kanske inte
så roligt för dem det gäller.

– Ofta är medvetenheten om
etik kring forskning på männis-
kor ganska låg utanför det mer
självklara ämnena, som medicin
och psykologi. Därför är en dis-
kussion över ämnesgränserna
bra. Då för man blick för etikfrå-
gor i andra ämnen och ens egna
självklara hållning blir granskad
utifrån, tror Gunn Johansson.

– Samtidigt finns kanske en
risk för att frågan om etik blir
byråkratiserad när den blir ut-
redd på det här sättet. Och är det
något som inte är lämpat för
byråkrati så är det etik. För i
likhet med filosofen Georg Hen-
rik von Wright anser jag att etik
inte är något man kan vara ex-
pert på. Den som söker efter enk-
la regler i etik är fel ute. Det
handlar om att själv ta ställning.

Andreas Nilsson

Gunn
Johansson.

Christina
Helgesson.
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En av de institutioner som var
mest aktiva under Kulturhuvud-
stadsåret var historiska institu-
tionen. Institutionen medverka-
de under hela året med en före-
läsningsserie med titeln Mänsk-
ligt, manligt, kvinnligt. Göran
Dahlbäck, professor i medeltids-
historia är nöjd med uppslutning-
en kring dessa och tycker att man
här lyckades dra en stor publik.

Institutionen deltog även un-
der vetenskapsfestivalen med en
serie föreläsningar och forsk-
ningspresentationer. Här var del-
tagarantalet inte lika stort som

vid de öppna föreläsningarna.
Göran Dahlbäck tror att det be-
ror på att den målgrupp som
institutionen riktade sig till inte
var densamma som lockades till
festivalens övriga arrangemang.

– Idén med en vetenskapsfesti-
val är spännande. Men ska man
göra om arrangemanget igen så
måste vi närmare tänka igenom
syftet med festivalen och vilka
målgrupper det är vi vill rikta oss
till. Dessutom måste annonser-
ingen och marknadsföringen vara
mer aktiv, säger Göran Dahl-
bäck.

Historia nådde många
med föreläsningar

Nu är Kulturhuvudstadsåret över.
Hela 67 av universitetets institu-
tioner har  medverkat med aktivi-
teter. 1 700 personer har varit
engagerade som föreläsare, in-
struktörer, seminarieledare, tek-
niker och mycket mer.

Även om det bland de 70 000
besökarna naturligtvis fanns de
som var mindre nöjda kan man
nog säga att Kulturhuvudstads-
året (K´98) för universitetets del
blev en succé.

– Det var som man kan förvän-
ta sig, både vin och vatten, men
på det hela taget bra, säger Inge
Johnsson, tidigare rektor samt
professor emeritus vid universi-
tetet och ordförande för Kultur-
huvudstadsåret i Stockholm.

 För egen del tycker Inge Johns-
son att den stora händelsen var att
se alla de hängivet arbetande män-
niskorna ute vid universitetet.

– De har gjort ett fint arbete.
Och trots att det fanns ett miss-
nöje med att budgeten var snålt
tilltagen så kunde de flesta pro-
jekt ändå genomföras. Detta tack
vare att både  institutioner och
förvaltning  framgångsrikt lyck-
ats skaffa sponsorer från närings-
livet, säger Inge Johnsson.

 Flera av aktiviteterna kommer
att fortsätta även om Kulturhu-
vudstadsåret nu är slut.

– De öppna föreläsningarna
fortsätter självklart. De började
redan 1878 med fysik och kemi-
föreläsningar. När Stockholm
blev utsett till kulturhuvudstad
var det naturligt för oss att delta.
Kulturhuvudstadsåret samman-
föll för övrigt på ett lyckligt sätt
med universitetets 120-årsjubi-
leum, säger Lena Wollin, infor-

mationschef och ytterst ansvarig
för universitetets medverkan i
K´98.

Lena Wollin menar att Kultur-
huvudstadsåret med sina aktivi-
teter lyckats nå en publik som
inte annars skulle komma till uni-
versitetet. Det visar det frågefor-
mulär som samlats in från besö-
karna. Under november och de-
cember fick alla besökare på de
olika evenemangen besvara en
enkät, bland annat om vad de
tyckte om de olika aktiviteterna
och huruvida de hade någon an-
knytning till universitetet.

– Vi fick in 340 svar. Det har
givit oss en fingervisning om att
vi med den här typen av populär-
vetenskap nått en annan mål-
grupp än den som vanligen kom-
mer hit.  Av de som besvarade
enkäten hade 79 procent ingen
anknytning alls till universitetet,
säger Lena Wollin och tillägger
att målsättningen var just den att
föra ut forskningen till allmän-
heten på ett begripligt sätt.

– Tanken är ju att folk ska
förstå vad vi håller på med. Och
jag tror vi lyckats nå stockhol-
marna och visa dem vilket spän-
nande och intressant universitet
de har. Ett sätt att göra det förstå-
eligt har varit att också använda
de konstnärliga uttrycksmedlen
som teater, dans, musik och
konst. Därför var samarbetet med
de konstnärliga högskolorna och
enskilda konstnärer viktigt.

Enkäten visar tydligt att det
finns ett stort tryck från allmän-
heten att få ta del av det univer-
sitetet har att erbjuda.

– Även vid våra institutioner
finns ett stort intresse att fortsät-
ta. Omfattningen beror förstås

Lyckad kultursatsning har givit mersmak

Nu är universitetets del av Kulturhuvudstadsåret slut. Förre rektor
Inge Johnsson (t.h.), som var ordförande för K’98, mottog univer-
sitetets rapport om alla aktiviteter av rektor Gustaf Lindencrona och
Inga Lewenhaupt, projektledare för universitetets deltagande i K´98.

Vår medverkan i KH´98 är doku-
menterad i en rapport som skickas
ut till alla prefekter och till projek-
tets kontaktpersoner.

För ytterligare exemplar kontakta
informationsenheten, tel 16 1377.

Inför tusenårsskiftet
Millennieskiftet är inte bara en
siffersymbol, eventuella dator-
problem eller fyrverkeri och fest.
Det är också en språkfråga, om
än inte av samma dignitet som
de nyss nämnda.

Det är själva ordet millenni-
um. Dels hur det stavas eller
sätts ihop med andra ord, dels
hur det uttalas. Kanske inte så
svårt kan tyckas men inte helt
självklart har det visat sig. Det
är ju inte ett svenskt ord.

Ordet millennium kommer,
som så många andra inlånade
ord, från latinet. Här är det
mille (=tusen) och annus (= år),
dvs tusen år. Och då blir uttalet
med korta vokaler. Bestämd
form är millenniet, i flertal mil-
lennier och millennierna. I sam-

mansättningar följer det sam-
ma mönster som andra ord som
slutar på -ium, t.ex. gymnasium
och akvarium. Således blir det
millennieskifte.

Om man nu inte väljer att
använda de svenska orden tu-
senårsskifte eller årtusende!

Universitetet kommer att på
något sätt medverka i ”firan-
det” av tusenårsskiftet, i skri-
vande stund är det enbart på
diskussionsstadiet. Men vi har
tjuvstartat genom att låta vå-
rens öppna tisdagsföreläsning-
ar behandla tiden, tidsbegrep-
pet där några av våra forskare
inom olika vetenskapsområden
visar vad begreppet tid kan be-
tyda. Program finns på hemsi-
dan under Aktuellt.

Agneta Paulsson

MS

på hur stora resurser man har
möjlighet att avsätta. Själv tror
Lena Wollin att samarbetet som
byggdes upp med grannarna i
Nationalstadsparken, Kungl. Ve-
tenskapsakademien, Naturhisto-
riska Riksmuseet och Bergianska
trädgården, har betytt mycket.

– Det samarbetet fortsätter och
det som står närmast på dagord-
ningen är att vi i maj arrangerar
en minifestival tillsammans med
föreläsningar kring hjärnan. Vi
har också bestämt oss för att
under året bygga upp en gemen-
sam webbsida där vem som helst
ska kunna gå in och se vilka
aktiviteter som pågår. Tanken
är att förenkla för allmänheten
att hitta hit. Under vetenskaps-
festivalen hade vi också ett sam-
arbete med de andra högskolor-
na i Stockholm. Det kommer att

fortsätta inom ramen för Stock-
holms akademiska forum.

Lena Wollin tycker att aktivi-
teterna under K´98 är en själv-
klar del i  högskolans tredje upp-
gift.

– Vi får inte glömma bort de
demokratiska aspekterna av att
föra ut forskningen. Allmänhe-
ten har rätt att få ta del av forsk-
ningsresultat. Det tror jag att vi
genom Kulturhuvudstadsåret fak-
tiskt lyckades med.

Madeleine Salomon
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I veterinärhögskolans gamla tegel-
byggnader i Kräftriket ligger Score
(Stockholms center for organiza-
tional research). Sedan årskiftet
har forskningscentret en ny före-
ståndare, socialantropologen
Christina Garsten.

Christina Garsten har arbetat som
forskare på Score sedan 1995.
Dessförinnan var hon analytiker
på SIFO där hon bland annat
ägnade sig åt värderings- och ar-
betsmarknadsundersökningar.

– Det var en värdefull tid. Jag
fick med mig mycket bra i baga-
get, säger hon. Utanför universi-
tetsvärlden finns en annan typ av
krav vad gäller till exempel tem-
po och resultatredovisningar.
Men jag drogs ändå tillbaka till
forskningen.

Hennes specialområde är flexi-
bel arbetskraft och globalisering.
Så länge hon är föräldraledig till
50 procent är den egna forsk-
ningen till stor del lagd på hyllan.

– Jag älskar forskningen och
saknar den delen av arbetet, sä-
ger hon. Men jag har en son som
är nio månader och det är vikti-
gare att tillbringa tid med ho-
nom. Men det händer att jag
sitter uppe kvällar och nätter bara
för att få arbeta med mitt.

Ännu en tid går all hennes sche-
malagda arbetstid åt till halvtids-
tjänsten som föreståndare.

– Jag har länge varit intresserad
av organisatoriska aspekter, säger
hon. Det var när jag hade ett SIDA-
uppdrag som handlade om mark-
vård i Tunisien, som jag fick upp
ögonen för att det på många forsk-
ningsområden inte räcker med den
egna problematiken för att på
bästa sätt kunna utföra sina stu-

dier. Det krävs ett vidare ramverk.
Ett sådant finns på Score. Forsk-

ningscentret bildades 1992 i sam-
arbete mellan Stockholms univer-
sitet och Handelshögskolan, efter
ett riksdagsbeslut som gav pengar
till forskning om den offentliga
sektorn och dess organisation.

Christina Garstens sammanfat-
tar centrets verksamhet med att
det ska ”studera den offentliga
sektorns utformning i relation till
historia och samhällsutveckling i
övrigt”.

På Score arbetar 31 forskare.
Deras discipliner är företagseko-
nomi, statskunskap, sociologi,
socialantropologi och historia.

Här forskas till exempel om
statens modernisering och för-
hållandet mellan demokrati och
byråkrati, om europeiseringen av
Sverige och om regleringen av
organisationer.

Var går statsgränsen?
– En av våra återkommande ge-
mensamma diskussioner handlar
om statens invävdhet i det övriga
samhället. Var börjar och var slu-
tar staten? I vilken mån kan man
egentligen tala om att den svens-
ka staten är skiljd från andra sta-
ter? I realiteten är vi ju på så
många sätt intimt hoplänkade.

En annat fortlöpande samtal
är arbetsmarknadens avreglering.

– En del av oss menar att avreg-
leringen inom den offentliga sek-
torn i själva verket är en omreg-
lering. I stället för att verksamhe-
ten styrs av statliga regleringar så
regleras den alltmer av etiska reg-
ler eller kvalitetssäkringssystem
som är sprungna ur andra källor
än statens.

– Forskarna företräder en rad

olika åsikter om vart det svenska
samhället egentligen är på väg,
säger Christina Garsten. En av
anledningarna till att våra dis-
kussioner blir så fruktbara är just
att här finns en sådan mångfald
av teoretiska perspektiv.

I denna flerfasetterade forsk-
ningsmiljö trivs Christina Gar-
sten utmärkt. Som föreståndare
vill hon försöka lägga tonvikten
än mer på internationella nätverk
och samarbete.

– Det är också viktigt att stärka
och utveckla kontakten med våra
doktoranders modersinstitutio-
ner, säger hon. Doktoranderna
borde dessutom på ett mer ge-
nomgripande sätt ha möjlighet
att påverka arbetet här på Score.
Det är till stor del bland dem som
intressant empirisk forskning
kommer fram.

En inte oviktig del av arbetet
på Score är att sprida resultaten
till en större grupp människor än
de närmast inblandade.

Förutom att delta i den akade-
miska diskussionen läggs redan
nu stor vikt vid nationella och
internationella nätverk, samt kon-
takt med praktiker inom politik
och förvaltning.

Dessutom finns en seminarie-
verksamhet som i många fall är
öppen för allmänheten. Vårens
seminarier heter Staten och den
oavsättlige ämbetsmannen, Sam-
hällsförändring och organisa-
tionsförändring, Demokratise-
ring som utrikespolitik: Interna-
tionella relationer som kulturellt
system och Världskultur och lo-
kalpolitik: Statens roll på Guam,
en ögrupp i Stilla Havet.

Maria Leijonhielm

Organiserad forskning på bred front

Christina
Garsten är ny
föreståndare
för forsknings-
centret Score.
Här forskar man
om staten i
historiskt och
samhälleligt
perspektiv,
i ett samarbete
mellan universi-
tetet och Handels-
högskolan.

Överskott efter året
Universitetet gick med 22 miljo-
ner kronor plus förra året enligt
färska siffror från årsredovis-
ningen som blev klara i mitten
av februari.

– Det är bra att vi fick ett litet
överskott. Men det är ändå re-
lativt litet jämfört med omsätt-
ningen på två miljarder kronor.
Orsaken till överskottet är att
vår decentraliserade organisa-
tion fungerar, det vill säga alla
ansvariga prefekter och chefer
på institutioner och enheter tar
sitt ansvar, förklarar förvalt-
ningschef Leif Lindfors.

SU-Nytt återkommer om års-
redovisningen när den är helt
klar.

Fortsatt färre sökande
Trenden att färre söker till uni-
versitetet håller i sig. Förra höst-
terminen var första gången som
söktrycket minskade på flera år.
Till årets vårtermin har antalet
sökande minskat med sju pro-
cent jämfört med våren 1998.
Totalt sökte 25 600 personer
till 12 000 platser.

Inflytandet på god väg
Det är inte förslag av mer orga-
nisatorisk art som behövs för
att studenternas inflytande ska
öka. De förändringar som re-
dan är på gång inom universite-
tet kommer att få betydligt stör-
re inverkan på studenternas in-
flytande. Det är en av de syn-
punkter som rektor Gustaf Lin-
dencrona lämnar i sitt remiss-
yttrande till en departements-
promemoria från utbildnings-
departementet. Promemorian
lämnar en rad förslag till hur
studentinflytandet kan stärkas.
Bland annat föreslås att hög-
skolelagen ändras så att det
framgår att studenterna har rätt
att vara med i alla beslutande
organ inom högskolan. Univer-
sitetet tillstyrker det förslaget
men påpekar att studenterna re-
dan är representerade i beslu-
tande organ.

Rektors yttrande har utarbe-
tats av en arbetsgrupp med re-
presentanter från enheter inom
förvaltningen samt studentkå-
ren.

Läs mer på: http://utbildning.
regeringen.se/propositionermm/ds/
index.htm
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Sedan början av 90-talet bedrivs
ett administrativt  utvecklingspro-
jekt i ett samarbete mellan Stock-
holms universitet och universite-
tet i S:t Petersburg. Syftet har
varit att reformera organisation
och ledningssystem vid universi-
tetet i dåvarande Leningrad med
svenskt stöd.

Om man lyckades skulle univer-
sitetet i Leningrad kunna tjäna
som modell för reformeringen av
det postsovjetiska högre utbild-
ningsväsendet och i förlängning-
en kunna vara en inspirationskäl-
la också för andra delar av den
offentliga förvaltningen. Ett bi-
drag till demokratiseringsproces-
sen i det forna Sovjet således.

Upprinnelsen var dock ytterligt
prosaisk. Såväl intresset för, som
det faktiska utbytet av lärare och
forskare växte. Administrationen
i Ryssland fungerade dock myck-
et dåligt. Detta föranledde förre
rektor Inge Johnsson att ställa
som villkor för ett fortsatt samar-
bete att de administrativa rutiner-
na i Ryssland förbättrades.

Vid Stockholms universitet är
det Jonas Engberg och hans med-
arbetare Aljona Sandgren och
Svetlana Riksdal som ansvarar
för samarbetet med universitetet
i S:t Petersburg och vissa interna-
tionella frågor som rör öst- och
centraleuropa. Projektet stöds av
Svenska Institutet och SIDA. Re-
dan i det idédokument som Jo-
nas Engberg tog fram 1990 och
som varit projektets utgångs-
punkt diskuterades möjligheten
att arbetet på sikt skulle få en
regional spridning. Detta har man
lyckats med och projektet går nu
in i en ny fas.

Geografisk spridning
Vid ett möte hösten 1997 mellan
en grupp rektorer från de stora
universiteten i nordvästra Ryss-
land lades grunden till två associ-

ationer; The Conference of North-
West Russian University Rectors
(CNWRUR) och The Association
of North-West Russian Universi-
ty Administrators (ANWRUA).
Idag ingår ett femtontal universi-
tet, men antalet medlemmar ökar
stadigt.

–␣ Tanken är att vår motpart
fortsättningsvis snarare ska vara
ANWRUA än universitetet i S:t
Petersburg, förklarar Jonas Eng-
berg. Vi har dessutom påbörjat
en dialog med NUAS (Nordiska
universitetsadministratörssam-
arbetet) för att skapa samverkan
mellan dem och ANWRUA i Ryss-
land. I och med detta finns möjlig-
heter att engagera andra universi-
tet inte bara i Sverige, utan även i
övriga Norden.

Men projektet har inte bara
vuxit geografiskt och numerärt.
Även innehållet har förändrats:

–␣ Tidigare har arbetet koncen-
trerats kring traditionella frågor
inom administrationen; ekono-
mi, personal, infrastruktur och
liknande. Nu förflyttas fokus till
det vi valt att kalla Management
of Higher Education, det vill säga
strategiska frågor. Det kan hand-
la om till exempel kvalitetskon-
troll eller den vanskliga balansen
mellan centralisering och decen-
tralisering i en organisation, fort-
sätter Jonas Engberg.

Jonas Engberg förklarar vidare
att man redan på ett tidigt stadi-
um beslöt sig för att skapa en
akademisk pendang till det admi-
nistrativa utvecklingsprojektet.

Resultatet är ett institut som
har till uppgift att vidareutbilda
chefstjänstemän vid de kommu-
nala och regionala förvaltning-
arna i S:t Petersburg. Institutet
bedriver också en femårig grund-
utbildning i offentlig förvaltning.
Utbildningen är helrysk men ut-
går från svensk tradition och er-
farenhet.

Anette Norberg-Tägt

Det ryska samarbetet
mot nya mål

Så skulle jag då äntligen besö-
ka universitetet i S:t Petersburg.
Ingenting blev som jag hade tänkt
mig. Det för resan särskilt inköpta
yllesetet klibbade mot kroppen och
fick stoppas undan. (Överväger
för övrigt att fakturera förvalt-
ningschefen för det. Han redo-
gjorde flera gånger innan avfärden
för att just de här dagarna är de
allra kallaste i Ryssland.) Plus tre
grader mötte oss på flygplatsen; I
say no more.

Inte heller min bild av ett land
präglat av ineffektivitet och dålig
organisation stämde i det här fal-
let. Tack vare Aljona Sandgren
och Svetlana Riksdal som tillsam-
mans med sin ryska kollega Natal-
ja Nosova hade förberett mitt pro-
gram, flöt alla resor, alla inbokade
möten, måltider och övriga evene-
mang utan några som helst pro-
blem.

Programmet var mycket ambiti-
öst. Jag hann inte mer än lämna
väskan på hotellet innan jag med
Natalja Nosovas hjälp och tålmo-
diga tolkning, påbörjade en inter-
vjurunda av sällan skådat slag.

Det vore naturligtvis befängt att
här ens försöka bortse från eller
negligera den ekonomiska krisen i
Ryssland. Den ytterligt svåra fi-
nansiella situationen måste givet-
vis prägla allt som sker inte bara
vid universitetet eller i staden utan
i hela landet. Ändå ska inte tyngd-
punkten i den här artikeln ligga
där. Inte för att jag inte såg de

nedgångna förorterna om än på
avstånd eller slog huvudet i bilta-
ket när bilen skumpade fram på de
eländiga gatorna. Inte heller för att
jag inte stötte på tiggande barn.

De här raderna är dock tänkta
att ge en glimt av mötet med ett
annat Ryssland. En bild av vänliga
och generösa människor som med
till synes oförtröttlig envishet lyck-
as inte bara överleva, utan bedriva
kvalificerad verksamhet trots
mycket svåra förhållanden. I en
stad som är obegripligt vacker.
Sliten men fantastisk. Med breda
boulevarder, underbara hus längs
Neva, fantastiska konstsamling-
ar. En världsstad. I djup kris idag
javisst, men troligen inte för alltid.
Förr eller senare kommer hon på
fötter och då kan vad som helst
hända ...

Viktigt samarbete
Jag träffar rektor Ludmila Ver-
bitskaya mellan två möten. Lik-
som förra gången vi träffades men
då i Stockholm, framhåller hon
hur viktigt samarbetet mellan våra
universitet har varit för dem.

–␣ Visst har vi andra samarbets-
partners men kanske är detta av
mer intimt slag, förklarar rektor
Verbitskaya.

Att be henne beskriva det dagli-
ga arbetet som i långa stycken
består i att skaffa medel för att
finansiera verksamheten lönar sig
föga. Vår tid räcker inte.

–␣ Om jag hann skulle jag skriva
en bok om det
och den skulle
kunna mäta sig
med vilken av
Agatha Chris-
ties historier
som helst.

Trots att vi
träffas en så kort
stund anar man
kraften hos rek-
tor Verbitskaya.
Hon är S:t Pe-
tersburgsuni-
versitetets första
kvinnliga rek-
tor, tillika hu-
manist vilket i
sig är ett trend-
brott. Tidigare

Internationell konferens i S:t Petersburg

Glimtar från ett
omtumlande möte

Universitetets
huvudbyggnad
är röd och vit
som en polka-
gris och skulle
ha gjort sig bra
i fyrfärgs-tryck.
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har rektorsposten alltid innehafts
av fysiker. Ludmila Verbitskaya
har varit rektor sedan 1994 då hon
röstades fram i ett demokratiskt
val. Det första hon gjorde var att
reformera universitetsstyrelsen för
att uppnå en större delaktighet
bland styrelsens 120 ledamöter i
de beslut som fattas där.

Några jämförelser mellan hur
hennes situation är i jämförelse
med svenska förhållanden vill hon
inte göra.

– Det är omöjligt. Situationen
här är väsensskild från den rektor
Lindencrona befinner sig i, förkla-
rar rektor Verbitskaya och ler

aningen trött över min naiva begä-
ran, innan vi tar farväl och hon
förbereder sig för nästa besök.

Ömsesidig respekt
–␣ Det här är mitt älsklingsprojekt.
Det kan jag tala hur länge som
helst om! Det svarar Alexander
Zavgorodni på min allra första
fråga om hur samarbetet mellan
Stockholms universitet och S:t Pe-
tersburg påverkat hans arbete.
Alexander Zovgorodni är perso-
nalchef och har haft många kon-
takter med vår personalavdelning.

–␣ Jag tror att det viktigaste skä-
let till att projektet varit lyckosamt
är att vi respekterat varandra, fort-
sätter Alexander Zovgorodni. Det

har aldrig handlat om att plagiera
en modell och applicera den här.
Idéer och erfarenheter ni delat med
er av har vi kunnat använda för att
utveckla egna metoder för vårt
arbete.

–␣ Efter perestrojkan hade vi
plötsligt fått stor frihet att bestäm-
ma i frågor som tidigare fattats
centralt in i minsta detalj, förklarar
ekonomiavdelningens chef Galina
Gregorieva. Hon fortsätter:

– Problemet var att vi varken
hade utbildning eller erfarenhet att
hantera den. Före perestrojkan
bestod arbetet till största delen av
att kontrollera att anslagen använ-

des till det som staten bestämt. Idag
handlar det i stället om att försöka
följa utvecklingen och göra risk-
analyser för att vi ska kunna fatta
så bra beslut som möjligt. Genom
samarbetet med Stockholms uni-
versitet har vi stegvis kunnat ut-
veckla ett ekonomisystem som är
anpassat till de nya förutsättning-
arna.

Anslag bara för löner
–␣ Vi har det lite bättre än de flesta
andra. Inte mycket men något,
säger universitetets förvaltnings-
chef Viktor Shevtsov.

Att ha lite bättre förutsättningar
innebär i princip att man får an-
slag till löner. Övriga kostnader är
dock upp till universitetet att finna
finansiering för. Detta är så att
säga decentraliserat till varje uni-
versitetsledning att lösa. Visserli-
gen betalar man inte någon hyra
men alla löpande utgifter för el,
datorer, möbler etc, etc, måste täck-
as med andra medel än statliga
anslag. Detta i ett land där privata
donationer knappast förekommer.

–␣ Förra året ändrades dock skat-
tereglerna för att uppmuntra före-
tag som stödjer forskning och kul-
tur, förklarar Viktor Shevtsov, så
på sikt kan det vara en ny möjlig-
het för oss.

Idag är dock den huvudsakliga
inkomstkällan uppdragsutbild-
ning. Vissa fakulteteter är mycket
framgångsrika och har förhållan-
devis gott om pengar. De får be-
hålla huvuddelen av inkomsterna
men cirka tjugo procent avsätts i
en gemensam fond. Dessa pengar
fördelas sedan mellan de fakulte-
ter som har mindre resurser.

Andra inkomstkällor är till ex-
empel att hyra ut lokaler till priva-
ta hyresgäster. På universitetsom-
rådet finns privatägda restaurang-
er och butiker. Dessutom säljer
man nät- och telekommunikations-
tjänster till 200 kunder i staden.

Vid mitt besök pågår arbetet för
fullt med att avsluta omfattande
renoveringar i universitetets hu-
vudbyggnad. En magnifik fastig-
het. Det är bråttom eftersom arbe-
tet måste vara avslutat till univer-
sitetets 275-årsjubileum som firas i
slutet av februari. Det är staden
som bekostat upprustningen och
gudarna vet vilka argument uni-
versitetsledningen med rektor och
förvaltningschef i spetsen har an-
vänt för att lyckas genomdriva
något sådant.

Den huvudsakliga anledningen
till resan var en internationell kon-
ferens arrangerad inom samarbets-
avtalet mellan Stockholms univer-
sitet och universitetet i S:t Peters-
burg. Från Stockholms universitet
deltog bland andra förvaltnings-
chef Leif Lindfors:

–␣ Statsuniversitetet i S:t Peters-
burg är sannerligen en värdig part-
ner för Stockholms universitet. Här
har producerats ett tiotal Nobel-
pristagare och det bedrivs mycket
framstående forskning inom en rad
områden i första hand inom natur-
vetenskap, men även inom till ex-
empel språksektorn. Ett samarbe-
te som detta ska man se i ett långt
perspektiv. Hela Ryssland brottas
ju med enorma ekonomiska pro-
blem, men förr eller senare reser
sig landet och då kommer Stock-
holms universitet ha stor glädje av
sitt nära samarbete med universi-
tetet i S:t Petersburg, menar Leif
Lindfors. Som vice ordförande i
NUAS välkomnar Leif Lindfors
också den påbörjade samverkan
mellan det ryska nätverket och
NUAS (se artikeln bredvid).

–␣ Vi håller ju väldigt strikt på att
NUAS ska vara en nordisk angelä-
genhet, men en samverkan med
motsvarande nätverk i Ryssland
kan bli mycket intressant.

Anette Norberg-Tägt

Vill du också förälska dig? Alla an-
ställda som besöker S:t Petersburg
inom samarbetsavtalet har möjlighet
att disponera en gästlägenhet. Den lär
enligt obekräftade uppgifter bjuda på
S:t Petersburgs bästa utsikt! Ytterliga-
re upplysningar får man av Aljona
Sandgren på tel 16 25 74 eller e-post
aljona.sandgren@adm. su.seViktor Shevtsov. Ludmila Verbitskaya.

Ett underbart galleri flyter genom hela huvudbyggnaden.

Notera bysten av ”vår” professor Kovalevskij på spiselkransen.
Bysten är skänkt av Stockholms universitet.
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Växande vetenskap
Kemins betydelse för jordbruket
ledde till den moderna agrikul-
turens genombrott och kom att
få stor betydelse för det praktis-
ka jordbruket och folkförsörj-
ningen. Såväl jorden och vattnet
som växterna började studeras i
förhållande till en speciell miljö,
något som under vår tid bland
annat lett fram till den ekologis-
ka vetenskapssynen. Om detta
kan man läsa i I mötet mellan
jordbruk och kemi. Agrikultur-
kemins framväxt på Lantbruks-
akademiens Experimentalfält
1850–1907 av idéhistorikern Er-
land Mårdal. Experimentalfältet
var namnet på det område där
Kungl. Skogs- och Lantbruksaka-
demien hade sina försöksodlingar.
Området har idag det inte helt
okända namnet Frescati.

Boken går att beställa från KSLAB,
Box 6806, 113 86 Stockholm, fax
33 53 77 eller e-post kslab@ksla.se.

Det har länge varit en självklar-
het att alla nya studenter ska få
en handbok med information om
stort och smått vad gäller stu-
dentlivet. Nu finns även en mot-
svarande handbok för de studen-
ter som är funktionshindrade.

Handboken bör ses som ett kom-
plement till den allmänna stu-
denthandboken. Den börjar vid
ansökningsförfarandet och slu-
tar vid examinationen. Här finns
information om alla de stödåt-
gärder och stödformer som finns
för olika typer av funktionshin-
der.

Stockholms universitetet är det
lärosäte som har flest funktions-
hindrade studenter i landet. Här
behöver mellan 200 och 300 sär-
skilt stöd.

– Vårt rykte är gott och vi be-
mödar oss med att bemöta de
funktionshindrade på ett bra sätt,
säger handikapphandläggare Tina
Altonen.

– Vi har en väl organiserad
modell för stödet, vilket är en bra
grund att jobba ifrån. För att
hitta de bästa lösningarna gäller
det ändå att var flexibel och se till
varje individs speciella behov.
Med kantig byråkrati kommer
man ingen vart.

1996 initierades ett projekt vars
syfte var att utvärdera det befint-
liga stödet för de funktionshin-
drade och ta reda på vad som
skulle kunna förbättras.

Betyget blev överlag gott, men
vissa förbättringar efterlystes.
Den nyutgivna handboken är ett
exempel på en sådan förbättring.

Tina Altonen har redan börjat
arbeta med del två av handbo-
ken. Den ska vända sig till lärare
och annan personal. Genom att
få information om olika funk-
tionshinder kommer de förhopp-
ningsvis kunna bemöta sina funk-
tionshindrade studenter på bästa
sätt.

– Attityden till funktionshin-
drade studenter är överlag posi-
tiv bland lärarna, säger Tina Al-

Handbok för funktionshindrade Verksamheten
samordnas
från universitetet

Stockholms universitet är
nationell samordnare för
alla funktionshindrade stu-
denter i landet.

I år har universitetet fått
fem extra miljoner att för-
dela bland 38 universitet
och högskolor.

– De senaste åren har 10–
12 av de 38 gått rejält back
vad gäller kostnaderna för
de funktionshindrade stu-
denterna, säger Majken
Wahlström som är natio-
nell samordnare för studen-
ter med funktionshinder.

Sedan lång tid har 0,15
procent av grundutbild-
ningsanslaget gått till stöd
och hjälp för de funktions-
hindrade studenterna. Pro-
centtalet har inte höjts trots
att antalet funktionshindra-
de blivit allt större.

1993 fanns bara 483
funktionshindrade studen-
ter i behov av särskilt stöd,
inskrivna vid universitet och
högskolor. Fem år senare
var antalet 1 314!

– Utvecklingen är mycket
glädjande, säger Majken
Wahlström. Men man ska
inte sticka under stol med
att funktonshinder kostar.
Tillskottet på fem miljoner
är verkligen mycket väl-
kommet.

ML

Majken Wahlström och Tina Altonen arbetar med att underlätta för
de allt fler funktionshindrade som vill studera, både vid universitetet
och i resten av landets högskolor.

Nyman & Schultz övertar resorna
Sedan årsskiftet har universitetet
ett nytt reseavtal med Nyman &
Schultz. Sveriges största reseby-
rå tar därmed över ansvaret för
de universitetsanställdas tjänste-
resor från MZ Travel group, som
har skött en stor del av de anställ-
das resor sedan 1992.

– Av de fyra resebyråer som kom
in med offerter erbjöd Nyman &
Schultz den bästa servicen. Vi
hoppas att de också ska ha de
bästa priserna, även om det kom-
mer att variera från resa till resa,
säger tekniska byråns chef Fred-
rik Hjortzberg-Nordlund, som
ansvarat för det nya avtalet.

Ett annat skäl att välja Nyman
& Schultz var deras låga fakture-
ringsavgift. Enligt Fredrik Hjortz-
berg-Nordlund var den cirka en
procent lägre än för till exempel
MZ Travel group.

Enligt Fredrik Hjortzberg-Nord-
lund är målsättningen att samtli-
ga resor från och med april ska
bokas genom Nyman & Schultz.

Den stora affärsresebyrån har
inte kontor på universitetsområ-
det. Istället kommer resorna att
skötas av tre heltidsanställda säl-
jare på Gärdet. Men hos Nyman
& Schulz är man noga med att
poängtera sin höga tillgänglighet
och personliga service i övrigt.

– Vi har världstäckande service.
Man kan gå in på vilket American
Express-kontor som helst i värl-
den och få hjälp. Eller ringa till oss
var man än befinner sig för endast
en markering, säger Kerstin Eriks-
son på Nyman & Schultz.

– Och vi kommer att skapa så
kallade resenärsprofiler för varje
anställd, säger hon.

 Profilen är avsedd att under-
lätta vid bokningstillfället. I pro-

filen sparas till exempel uppgifter
om hotellönskemål, om man vill
ha fönsterplats på flygplanet eller
sitta i en rökfri tågkupé.

Under våren ska en referensgrupp
bildas. Representanter från Ny-
man & Schultz ska ingå samt någ-
ra av universitetets institutioner.

– Gruppen ska fungera som ett
forum där synpunkter på vår
verksamhet kan föras fram, sä-
ger Kerstin Eriksson.

Henrik Lundström

Kontaktperson Nyman & Schultz:
Katarina Forsman, tel 459 75 90,
fax 459 76 64
www.nymans.se
Servicetelefon 020-79 00 25

tonen. Men fortfarande finns det
vissa som anser att de inte har tid
att hjälpa de studenter som har
särskilt behov av stöd och hjälp.
De behöver upplysning om att
det inte alls behöver ta särskilt
mycket extratid om alla samar-
betar.

Maria Leijonhielm

Handboken delas ut till funktions-
hindrade studenter under vårtermi-
nen. Den finns ockå på www.su.se/
studbyran/Nationellthandikapp/
html/handbok.html
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Även om en tjuv nu är stoppad
finns det fler som utnyttjar den
lite röriga studentmiljön för att
stjäla. Tf. säkerhetschef Kjell
Hestrell uppmanar därför alla
att hålla uppsikt över sina saker.

Det var inte länge sedan hand-
läggningstiden för utfärdande av
examensbevis var uppemot tre
månader.

– Med hjälp av effektivare ruti-
ner och ökad datorisering är vi nu
nere i tre veckor. Det är en ganska
rimlig tid, tycker Jerker Dahne,
ansvarig för examensavdelningen.
Under åttiotalet ansågs det inte
särskilt viktigt att få ut sin exa-
men. Signalerna från statsmak-
ten var att det räckte gott med ett
enkelt utbildningsbevis. 1986 ut-
färdades till exempel bara 1 300
examina.

Under 90-talet har efterfrågan
på examensbevis ökat. Förra året
utfärdades 2 700 stycken.

– Dels beror ökningen på att

magisterexamen återinfördes
1993, säger Jerker Dahne, dels
har jag en känsla av att den ökade
arbetslösheten har gjort att det
för många känns viktigt att få ett
formellt examensbevis.

Det är dessutom ett krav från
regeringens sida att antalet ma-
gister- och doktorsexamina på
universitetet ska bli fler.

Det stämmer väl med universi-
tetets egna intentioner. Sedan i
februari får alla de som skriver
uppsats på kandidat- och magis-
ternivå ett automatiskt brevut-
skick där de uppmanas att söka
examen.

Maria Leijonhielm

Snabbare examen
efter nyår

I våras fick universitets lönead-
ministrativa enhet vid Sveaplan
en ny chef. Hon heter Åsa Grip
Nilsson och efterträder Birgit
Lundgren som har gått i pension.

– Nu efter nio månader har jag
fått upp styrfarten, säger hon.
Med tiden skulle jag gärna vilja
öka farten ytterligare, men jag
hetsar inte.

Åsa Grip Nilsson ansvarar för
att universitetets cirka sextusen
anställda får rätt lön medan de
arbetar och rätt pension när de
har slutat. Hennes enhet ska ock-
så sköta reseadministrationen
samt driften och förvaltningen av
datasystemet.

– Eftersom vi inte kan räkna ut
alla lönerna för hand är vi bero-

ende av datorer, och de lever
gärna sina egna liv, säger hon.

Åsa Grip Nilsson kommer när-
mast från Statens Institutionssty-
relse där hon var löneansvarig.
Dessförinnan har hon bland an-
nat arbetat på SIPU och på Stock-
holms skolor som ansvarig för
lärarlönerna.

Maria Leijonhielm

Åsa Grip Nilsson nås på tel 16 36 95
och e-post asa.grip-nilsson@pb.su.se

Ny chef för
lönerna

I början av februari lämnade
universitetet sin syn på den så
kallade småämnesutredningen.
Man betonar betydelsen av min-
dre ämnen och säger att det är
positivt att dessa samordnas na-
tionellt, bara det sker på frivillig
väg.

– Universitetet hör till de lärosä-
ten i landet som har störst utbud
av små, smala ämnen. Det ger
den enskilde studenten möjlighet
att skaffa sig en nära nog unik
ämneskombination, vilket till
skillnad från dem med mer gäng-
se kombinationer kan ge arbete i

speciella nischer, säger kanslichef
Peter af Trampe vid humanistis-
ka fakulteten.

Det var förra våren som Huma-
nistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådet lämnade sin ut-
redning Kartläggning av och för-
slag till åtgärder för så kallade
småämnen till utbildningsdepar-
tementet, som i sin tur har skickat
ut den på remiss till lärosätena.

– Om man anser att det är
väsentligt att småämnen ska få
finnas på universiteten så bör de
också beredas villkor som gör
det möjligt att bedriva verksam-
heten på ett rimligt vis. Därför är

Viktigt för bredden att små ämnen stärks
utredningens förslag om tillskott
av pengar välkommet.

De mindre ämnena är ekono-
miskt känsligare än sina större
”syskon”, bland annat för att de
poäng man producerar blir dyra-
re än de större institutionernas.
Småämnena har också haft färre
valmöjligheter att hantera ur-
holkningen av anslagen på sena-
re år enligt Peter af Trampe.

Förutom ett ekonomiskt till-
skott föreslår utredningen en na-
tionell fördelning där lärosätena
får ansvara för vissa ämnen.

– Men systemet måste vara fri-
villigt och flexibelt. Ingen får hin-

dras att undervisa i något och
nya ämnen måste kunna tas in
och ämnen som inte längre är
relevanta lyftas ut, säger Peter af
Trampe.

Utbildningsdepartementet vil-
le också att varje lärosäte skulle
specificera sina strategiskt vikti-
ga småämnen i remissvaret. Nå-
got Peter af Trampe tycker är
svårt.

– Eftersom begreppet strate-
giskt kan rymma så mycket, går
det i princip att motivera alla
ämnen på något sätt. Det visar på
vikten av att ha en stor bredd.

Andreas Nilsson

En rad ouppklarade stölder på
universitetet kan vara på väg att
få sin förklaring. En man i 30-
årsåldern togs under början av
februari på bar gärning då han
befann sig i Arrheniuslaborato-
riet. Med sig hade han stulen
post, en del vetenskaplig utrust-
ning, löstagbara cd-spelare och
en mängd olika nyckelknippor
med nycklar både till fastigheter
på universitetet och till fastighe-
ter i stan.

– Det var väktarna som kände
igen mannen och upptäckte vad
han hade på sig. De bad honom
vänta till dess polisen kom. Man-
nen försökte hävda att han hade
gått fel och var student, men vän-
tade lugnt på polisen, berättar
Kjell Hestrell, tf. säkerhetschef
vid universitetet.

Den 30-åriga mannen är miss-
tänkt för att ha utfört en rad
stölder sedan sommaren 1998.
Det är just post, pengar, mobilte-
lefoner och andra mindre saker
som har försvunnit. Han har setts
utanför fastigheter där stölder och
inbrott ägt rum men man har inte
kunnat binda honom till stölder-
na förrän nu. Sedan i november
har säkerhetsavdelningen på uni-
versitetet haft ögonen på man-
nen. Men först nu har man alltså
lyckats ta honom på bar gärning.
Straffsatsen för den gripne och
häktade mannen kan bli sex må-
nader till ett år.

– Det är viktigt att både perso-
nal och studenter tänker på att
inte lämna kläder och väskor utan
uppsikt. Det finns en del perso-
ner som inte är studenter men

som kan gömma sig i mängden
av studenter här. Dessa personer
har specialiserat sig på universi-
tetet och går runt här enbart för
att hitta saker att stjäla.

Tommy Ringart

Åsa Grip Nilsson.
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Tjuv tagen på bar gärning
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Tel 08-790 97 03
info@teknikhojden.se
www.teknikhojden.se

Teknikhöjdens nye VD Peter Holmstedt
kommer direkt från Woxéncentrum vid
KTH. Han blir samtidigt även VD för
KTH Holding AB. Med sig har han
erfarenheter från två tre års perioder
på KTH, några år som verkställande
direktör för en Nicolin ägd småföretags-
koncern och något år som egen företa-
gare i konsultbranschen.
Peter Holmstedt blev civilingenjör 1981
vid KTHs maskintekniska linje, tog licen-
tiatexamen 1989 och disputerade 1998 i
ämnet Monteringssystem.

Industridoktorand på KTH
1986 blev Peter industridoktorand och
projektledare för ett industriprojekt sam-
mansatt av Atlas Copco och KTH.

-Det var första gången som jag kom i
kontakt med gränslandet mellan industi
och högskola, konstaterar Peter.

Erbjudande som smickrade
Efter tre år som produktionschef på
elektronikföretaget GME System AB er-
bjöds Peter 1991att bli VD för Eminent-

verktyg AB, som var ett företag ägt av
familjen Nicolin.

- Jag blev förstås smickrad när Curt
Nicolin ringde  upp och erbjöd mig tjänsten
som VD i ett av hans företag. Jag kunde ju
inte annat än att tacka ja till jobbet, säger
Peter.

Så här svarar Peter Holmstedt på frågor om
Stockholms Teknikhöjd AB:

Tyngdpunkten i Teknikhöjden?
-Jag vill sätta den akademiska kommersia-
liseringsprocessen i centrum. Rådgivning
och uppsökande verksamhet på KTH och
Stockholms universitet, liksom en aktiv
inkubatorverksamhet för de uppväxande
företagen i Teknikhöjdens teknologipark,
är våra viktigaste verktyg för att stimulera
tillväxten av nya företag.

Din vision om fem år?
- Jag ser en utbyggd Science Park på uni-
versitetens gemensamma campus med en
hög kvalitet på inkubatorverksamheten för
växande företag. Teknikhöjden skall ha en

Stockholms uni-
versitet och KTH
är lika viktiga
samverkansparter
för Teknikhöjden,
när det gäller att
kommersialisera
forskningsresul-
tat, säger Teknik-
höjdens nye VD
Peter Holmstedt.

Peter Holmstedt - Ny VD
för Stockholms Teknikhöjd AB

tydlig och stark kompetensprofil inom
bland annat licensiering och patentering,
som inte nödvändigtvis måste komma
från egen fast anställd personal.

Vad betyder Fysikcentrum?
- Allt! Det blir en hälsosam fokusering på
området mellan KTH och universitetet,
som ger oss möjligheter att förverkliga
ett sedan länge önskat gemensamt campus
med en utbyggd Science Park mellan
KTH och Stockholms universitet.

Fysikcentrum är bara början, tror Pe-
ter Holmstedt.

Nya professorer

Sten-Åke Stenberg har ut-
nämnts till professor i sociologi
med inriktning mot arbetslöshet
och marginalisering. Han dispu-
terade 1990 på avhandlingen
Vräkt ur folkhemmet – en studie
av vräkningarna i Sverige under
1900-talet. Studien belyser ett
dittills ganska okänt område och
söker förklaringar till utveckling-
en under hela 1900-talet med
särskild tonvikt på den stora ök-
ningen av vräkningarna sedan
mitten av 1960-talet. Efter dis-
putationen var han under ett år
gästforskare vid Social and De-
mographic Research Institute vid
University of Massachusetts. Där
studerade han bland annat med
data från Metropolitprojektet hur
uppväxtvillkoren påverkar lev-
nadsförhållandena som vuxen.

Sten-Åke Stenberg leder se-
dan1992 ett projekt om arbets-
löshet och social marginalisering

vid Institutet för social forskning
vid universitetet. Han deltar ock-
så i ett internationellt forsknings-
projekt Employment precarity,
unemployment, and social exclu-
sion som omfattar sju europeiska
länder och finansieras av EUs fjär-
de ramprogram. Han planerar
att utveckla forskningen om för-
ankring på arbetsmarknaden och
social marginalisering bl.a. inom
ramen för forskningsprogrammet
Välfärdsstat i brytningstid, som
drivs i samarbete med historiska
institutionen och inleddes 1996.

Göran Widmalm har utnämnts
till professor i organisk kemi med
inriktning mot bioorganisk kemi.
Han påbörjade universitetsstudier
vid Stockholms universitet 1977,
i engelska. Efter collegestudier i
USA och kemistlinjen vid univer-
sitetet, följt av forskarstudier dis-
puterade han 1988 på en avhand-
ling med titeln Structural studies
of bacterial polysaccharides using
specific degradations, NMR spec-

troscopy and CASPER, a compu-
terized approach. Post-doktorstu-
dier utfördes vid NIH i Bethesda,
USA under 1989-90. Där lades
grunden för hans vidare studier
av kolhydrater. Han återvände
till Institutionen för organisk kemi
och har sedan dess varit verksam
som lärare och forskare.

Det nuvarande forskningsint-
resset fokuseras på sockers tredi-
mensionella struktur och dynamik.
I synnerhet kombineras experi-
mentella mätningar, exempelvis
NMR spektroskopi, med datorsi-
muleringar för att beskriva sock-
ermolekylerna. Dessa är ofta kon-
jugerade till lipider och proteiner i
biologiska system. Deras inte-
raktioner med andra molekyler
såsom proteiner kommer att vara
ett av hans huvudområden inom
den framtida forskningen.

Agnieszka Bron har utnämnts
till professor i pedagogik. Hon
disputerade 1979 vid Warszawas

universitet med en avhandling
om lär- och undervisningspro-
cesser vid folkuniversitet. 1991
fick hon docentkompetens vid
Uppsala universitet. Hon har
bland annat arbetat vid universi-
teten i Warszawa, Uppsala, Lin-
köping och Stockholm och har
varit gästprofessor vid universi-
tetet i Warwick, England, och
var sedan 1995 till nu tf profes-
sor vid pedagogiska institutio-
nen vid universitetet.

Agnieszka Bron har i sin forsk-
ning studerat villkor för vuxnas
lärande. Två områden intresse-
rar henne alldeles speciellt: vux-
enpedagogik och komparativ
pedagogik. Hon har författat
antologier på svenska, polska,
engelska samt tyska och är re-
daktör för ett flertal böcker.

Vidare har hon varit vetenskap-
lig ledare för ett flertal forsk-
ningsprojekt finansierade av
HSFR, RALF (Rådet för Arbets-
livsforskning) och EU.

 För nuvarande är hon engage-
rad i två EU-projekt inom ramen
för vuxenutbildning och hög-
skolefrågor.

 Agneta Paulsson
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Ny funktion för arkiv och registratur

Hyrda arkivarier och dagligt registratorsliv

Två funktioner inom universite-
tets centrala förvaltning som vi
kanske inte har kontakt med varje
dag, men är nog så beroende av,
är arkiv och registratur. Hur ska
vi annars kunna få ordning på
våra inkommande skrivelser och
lagra dem ordentligt sedan de
blivit behandlade enligt konstens
alla regler?

Stockholms universitet har se-
dan en tid tillbaka en ny enhet,
Funktionen för arkiv och regist-
ratur, bestående av fyra arkiv-
arier, varav två projektanställda
och två registratorer. Ytterligare
en arkivarie kommer sannolikt
att anställas på projektbasis i år.

Den gamle rikskanslern Axel
Oxenstierna lade grunden till
arkivorganisationen i Sverige och
kanske därmed kan anses som
Sveriges första arkivarie och re-
gistratorskontoret har till och
med kallats en organisations hjär-
ta och det ligger väl något i det.

Således viktiga funktioner med
lång historia.

Funktionen finns sedan en tid
tillbaka på bottenvåningen i
Bloms hus och tillhör rektors
kansli. Här finns också universi-
tetets centrala arkiv i källarpla-
net. 500 hyllmeter skrivelser och
protokoll ”slåss” om utrymmet,
sorterade i dossiéer och försedda
med diarienummer. Totalt finns
utrymme att lagra fyra km pap-
per när alla arkivlokaler inom
universitetet är fyllda.

Vem gör vad – var?
Chefsarkivarien Agneta Witte
Åström ansvarar över arkivet till-
sammans med Marika Johans-
son. Medan Agneta Witte Åström
huvudsakligen tolkar arkivföre-
skrifter och gör utredningar är
hon också länken mellan univer-
sitetet och Riksarkivet, där bland
annat Stockholms Högskolas ar-
kiv finns. Marika Johansson har
hand om äldre arkivmaterial och
ordnar och förtecknar det som
ska lagras i sina respektive dos-
siéer. Till henne kan den vända
sig som vill låna material ur arki-
ven. Marika Johansson finns på
institutionen för tyska och ne-
derländska. Ulrika är projektan-
ställd och ”hyrs ut” till institu-
tioner som behöver hjälp med
sina arkiv. För närvarande finns
hon på företagsekonomiska in-
stitutionen.  Den institution eller
enhet som behöver hjälp med att
sortera sina papper kan vända
sig direkt till Agneta Witte
Åström. Ytterligare en arkivarie,

Helen Gerhardsson, finns, men
är för närvarande föräldraledig.

Varje år går också arkivarierna
ut till institutioner och enheter
med förfrågan om de behöver
hjälp med sina arkiv.

  Både Agneta Witte Åström
och Marika Johansson hävdar
med eftertryck att arkivet är or-
ganisationens minne och inte nå-
gon gravplats för färdigbehand-
lade skrivelser. Ambitionen är
att levandegöra arkivet för uni-
versitetet och allmänheten.

– Det är ett roligt och rörligt
arbete där nere i källarvalven i
Bloms hus och i övriga arkiv som
finns utspridda på campusområ-
det, säger de med en mun.

Flängandet upp och ner för ste-
gar och kånkandet på kartonger
och papper gör att besök på gy-
met inte känns riktigt nödvändigt
för att hålla konditionen i topp.

”Bortsprungna”
examensbevis

Vem besöker då arkiven på
campusområdet utom arkivarier
och registratorer? En hel del fors-
kare naturligtvis. I Bloms hus
finns bland annat material om
byggnadshistoria och kvinno-
forskning som det ”grävs” rela-
tivt flitigt i. Journalister vill gär-
na se kända personers uppsatser
eller betyg.  Tillsättningsärenden
med överklaganden har förstås
en given krets av besökare. Men
med en suck konstaterar arkiva-
rierna att ”bortsprungna” exa-
mensbevis är en vanlig anledning
till att de får ta sig en tur ner i
valven. Studenterna är intresse-
rade av  institutionernas arkiv.
De vill gärna gå igenom äldre

uppsatser. Stockholms Högsko-
las arkiv i Riksarkivet på Kungs-
holmen besöks flitigt.

Universitetets hjärta, registra-
torskontoret, utgörs av Elisabeth
Eriksson och Lilian Stridh. Elisa-
beth Eriksson tar hand om all
inkommande post utom den som
berör personalfrågor. Den ansva-
rar Lilian för. Cirka 50 försändel-
ser kommer in två gånger om
dagen med universitetets ordina-
rie postgång och dessutom till-
kommer e-post och fax numera.
I en postlista förtecknas varje dags
inkommande post, med datum,
dossie- och diarienummer. 3 000
nya ärenden registeras varje år.

Besökarna är inte så många, 10
till 15 varje dag, men telefonen
brukas desto flitigare. Ibland dy-
ker det också upp någon förvir-
rad student som gärna vill regist-
rera sig…!

– Att vara registrator betyder
att man får bra insyn i hela verk-
samheten, tycker de båda. Jobbet
är stimulerande, främst kontak-
ten med alla människor ”inom
huset”.

– Men, oj, vad folk slarvar med
papper. Mycken tid går att jaga
handlingar som kommit på avvä-
gar, konstaterar de i ett andetag.

Den så kallade postöppningen
är inte en daglig rutin utan sker
två gånger i veckan tillsammans
med förvaltningschefen och öv-
riga chefer.  Här bestämmer man
hur ärenden ska behandlas och
fördelas på lämplig enhet och
handläggare. Sedan ser Elisabeth
Eriksson och Lilian Stridh till att
handlingarna kommer till de lyck-
ligt utvalda.

Agnes Englund

Arkivarier och
registratorer
samlade i
arkivet under
Bloms hus. Här
i universitetets
”undermedvetna”
finns all
korrespondens
sparad.
Från vänster:
Marika
Johansson,
Ulrika
Andersson,
Lilian Stridh,
Agneta Witte
Åström och
Elisabeth
Eriksson.

Funktionen för arkiv och
registratur
Rektors kansli, Bloms hus
Fax 16 38 66

Agneta Witte Åström, chefs-
arkivarie
Träffas säkrast fm efter tele-
fonöverenskommelse
Telefon 16 22 65
E-post agneta.witte.astrom
@adm.su.se

Marika Johansson, arkivarie,
Marika träffas säkrast em.
Telefon 16 36 44
E-post marika.johansson
@adm.su.se

Ulrika Andersson, projekt-
anställd arkivarie

(Helen Gerhardsson, arkiva-
rie – tjl.)

Elisabeth Eriksson, registra-
tor
Telefon 16 22 73
E-post elisabeth.eriksson
@adm.su.se

Lilian Stridh, registrator-per-
sonalärenden
Telefon 16 33 20
E-post lilian.stridh@adm.su.se

Registratorskontoret
Öppettider:
Måndag – fredag
8.30–11.00  13.00–15.30
E-post registrator@adm.su.se
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Det var varit en hel del

uppståndelse kring en universi-
tetsreform som sägs gå ut på att
befordra kompetenta lektorer
till professor och adjunkter till
lektorer. I själva verket är detta
den största storm i ett vatten-
glas jag varit med om.

Det står i SU-Nytt att univer-
sitetets biträdande professorer
nu blivit professorer. Men det
är helt fel. Allt vi fått hittills fått
är tre nya bokstäver i vår titel,
när ordet lektor bytts ut mot
ordet professor. Men samtidigt
har begreppet professor totalt

definierats om så att det nu ska
betyda samma sak som lektor.
Lektorer ska kunna befordras
till professor, heter det.

Vad är då skillnaden mellan
en professor och en lektor? Jo,
högre lön genom att man kom-
mer på chefslönelistan, lägre
undervisningsskyldighet, stör-
re anställningstrygghet, större
inflytande över verksamheten.
Och lite ära, till exempel foto
och text i SU-Nytt. När nu efter
en omfattande prövning vissa
lektorer blev först biträdande
professorer och sedan profes-

sorer, så vill universitetsledning-
en ta bort alla dessa skillnader.
Snart har det gått ett och ett
halvt år sedan jag 1997 ”befor-
drades” till biträdande profes-
sor, men det har inte inneburit
ett öre i löneförhöjning. Vi får
nu också höra att undervis-
ningsskyldigheten inte kan bli
densamma som för de profes-
sorer som tillsattes tidigare. Och
livstidsanställningen för profes-
sorer ska tas bort. Kort sagt
denna så kallade befordran
innebär absolut ingenting. Om
det är universitetets mening att

Mycket väsen för ingenting
bara ändra namnet som tack
för trogen tjänst så hade det
varit ärligare att säga det rent ut.

Som det är nu har vi fått ytter-
ligare ett par ord i den långa
listan av nysvenska ord. Förut-
om föryngringsyta=kalhygge,
marknaden=kapitalisterna och
så vidare har vi nu också pro-
fessor=lektor, befordran=ingen-
ting.

Sven Hovmöller
professor i strukturkemi

Jag skall inte gå i polemik

huruvida reformen är ”mycket
väsen för ingenting” eller ”en
storm i ett vattenglas” utan
endast upprepa vad jag tidigare
och nu senast i förra numret av
SU-Nytt framfört, nämligen att
utan tillskott av resurser finns
det inga möjligheter att genom-
föra reformen som det var tänkt.

Vad man möjligen skulle kun-
na önska sig är en nyansering
av kritiken. Riktas inte artille-
riet mot fel måltavla? Skulle
universitetsledningen verkligen
ha andra motiv än de rent eko-

nomiska för sitt ställningsta-
gande och agerande beträffan-
de till exempel undervisnings-
skyldigheten för befordrade pro-
fessorer? Hur ska institutioner-
na utan resurstillskott kunna
ersätta undervisningsbortfallet
vid en automatisk förändring
av de befordrade lärarnas un-
dervisningsskyldighet?

Vad gäller borttagandet av
professorernas ”livstidsanställ-
ning” gäller den endast de pro-
fessorer som tillsatts genom ny-
rekrytering eller befordran ef-
ter den 1 januari 1999, och

Förändringar hindras av brist på resurser
förändringen är naturligtvis
inget påhitt av universitetsled-
ningen. Den finns införd i den
nya högskoleförordningen och
denna har universitetet för vana
att följa.

Universitetsledningens age-
rande är som jag ser det ett
självklart ansvarstagande för att
universitetets ekonomi och un-
dervisning inte skall kapsejsa
genom en reform, som på ett
synnerligen obegåvat och oge-
nomtänkt sätt tillförts univer-
siteten. Att reformen nu riske-
rar att uppfattas som ”absolut

ingenting” är tragiskt. Den hade
verkligen förtjänat ett bättre
öde. Därom är vi nog överens.
Tyvärr tycks vi oense om vem
som bär skulden!

Jag kan garantera att om re-
formen skulle genomföras fullt
ut utan resursförstärkning fick
vi ytterligare ett nysvenskt ord
till samlingen, nämligen uni-
versitet=kalhygge.

Jan Lundgren
personalchef
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August Strindberg ansåg att
Stockholm borde få ett eget
universitet. Det skulle bli så bra
att hela Uppsala universitet
skulle flytta dit. Det blev som
han ville, åtminstone till hälften.

I foajén till universitetsbiblioteket
hänger ett stort ungdomsporträtt
av August Strindberg. Det är öpp-
ningen på den Strindbergsutställ-
ning som visas på biblioteket
under hela vårterminen.

utgångspunkt från originalmanu-
skripten.

– En anledning till att det är så
roligt att arbeta med utställning-
ar av det här slaget är att vi får en
naturlig kontakt med de berörda
institutionerna, säger Eva Enar-
son.

Även de naturvetenskapliga
ämnesområdena intresserade den
mångbegåvande författaren. I en
av montrarna kan man beskåda
några av hans mer vetenskapliga
skrifter till exempel ”Guldets synt-
hes förklarad” och ”Stenarna
sucka”. I uppsatsen ”Fåglarnas
läten” noterar han att gyllingen i
Bourgogneskogen säger ”Fliosf-
lio, fliosflio...”. Runt Donau dä-
remot säger den ”Gidleo, giladid-
lio...”.

Tänkvärt, eller hur?

Maria Leijonhielm

Strindberg bland böckerna
I år är det 150 år sedan författa-
ren föddes. Det är inte en slump
att Eva Enarson som är utställ-
ningsansvarig har valt att presen-
tera Strindberg via ett porträtt
från 20-årsåldern. Liksom så
många av nutidens studenter vis-
ste han inte riktigt vad han skulle
bli när han blev stor.

– Han läste i Uppsala, säger
Eva Enarson. Men han varvade
studierna med att jobba till ex-
empel som informator och skå-
despelare.

– Han tog aldrig någon exa-
men. Inte förvånande blev han
ovän med en del av lärarna som
han tyckte var gamla ”toddy-gub-
bar”.

Inne i biblioteket är utställnings-
montrarna spridda i rummet. En
av dem presenterar det enorma
Strindbergsprojekt som chefsre-
daktör Lars Dahlbäck har lett
sedan 1986. Målet är att ge ut
Strindbergs samlade verk, med
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Efter att ha uttalat mig om

naturmiljön vid det planerade
Fysikcentrum i Svenska Dag-
bladet vill jag klargöra att jag
inte har tagit ställning för eller
emot bygget. Jag ville peka på
vikten av att även naturvärden
blir beaktade i den politiska pro-
cessen som nu sker. Grundtan-
ken med lagen om National-
stadsparken är att naturmiljö-
erna ska stärkas, inte bli ned-
knaprade.

Inom ekologisk geografi be-
driver vi ett antal forsknings-
projekt vid universitetet. Med
hjälp av flygbilder och satellit-
bilder tas kartor över landska-
pets ekologiska innehåll fram.
Med dem kan vi se och förstå
förändringar som äger rum idag

Nationalstadsparken och Fysikcentrum
och som skett under en lång tid.
Sådana kartor låter oss förstå
mänsklig påverkan på ekolo-
giska system.

Ett projekt är en biotopkarte-
ring av Nationalstadsparkens
biologiska mångfald mitt i en
stadsmiljö. Bland annat fastställs
ett klassificeringssystem för na-
turmiljöer av särskild betydelse
och spridningsvägarna mellan
dessa kartläggs; områdets eko-
logiska infrastruktur. Djur och
växter behöver liksom männis-
kor ”vägar” för att långsiktigt
kunna överleva!

Forskningen visar tydligt att
det inom och omkring parken
finns områden som är kritiska
för att vi ska få ett långsiktigt
hållbart ekosystem. Platsen för

Fysikcentrum ligger inom ett
sådant område, och utgör en
buffertzon som till exempel för-
bättrar luftkvaliteten genom att
ta upp luftföroreningar från tra-
fiken. Därmed är konsekven-
serna av en ändrad markanvänd-
ning och möjligheterna för att
minska negativa effekter vikti-
ga att utreda. Efter vad jag tagit
del av är detta inte klarlagt idag.

Nationalstadsparken avsattes
för att dess höga natur- och
kulturvärden har ett riksintres-
se. I reglerna för parken står att
den innehåller naturvärden,
parkvärden och historiska land-
skapsvärden. Syftet är att dessa
ska behållas i ett helhetsper-
spektiv. Utvecklingen bör ”in-
riktas på att förstärka områ-

dets natur-, kultur- och rekrea-
tionsvärde, att värna om den
biologiska mångfalden och att
stärka svaga biologiska sprid-
ningsvägar” för att citera re-
geringsbeslutet. I parkbestäm-
melserna står också att när verk-
samheter som finns inom par-
ken ska ”bygga nytt”, ska det
ske på ett sådant sätt att park-
ens värde förstärks.

Bildandet av Nationalstadspar-
ken var ett föredömligt agerande
från politikernas sida. Låt oss nu
inte förfuska idén, utan anstränga
oss för att söka alternativa lös-
ningar som minimerar skade-
verkningarna vid ändrad mark-
användning inom parken.

Margareta Ihse
professor i ekologisk geografi

Ett välbekant problem för
många institutioner är att stu-
denter på C- och D-nivå har
svårt att hinna färdigt med sina
uppsatser inom kursplanen. Vid
humanistiska fakulteten var för
ett par år sedan stora skaror
studenter inte färdiga med sina
kurspoäng på C-nivå ens ett år
efter kursens början.

Som ett led i kvalitetsarbetet
beslöt historiska institutionen
för tre år sedan att försöka för-
ändra situationen. Den första
viktiga åtgärden var förändra
”mentaliteten” hos lärare,
handledare och studenter. Bud-
skapet till studenterna var att
med god hjälp vid ämnesval
och handledning samt med egen
gedigen arbetsinsats, är det
självklart att varje student blir
färdig under terminen.

En tydligare arbetsplan har
införts kring hela uppsatskur-
sen. Direkt vid terminsstart görs
ämnesval utifrån en ämnes-
bank. Självfallet är även egna
uppsatsidéer tillåtna, men då
krävs samråd med seminarie-
ledaren. Studenten har sedan
ingående samtal med en hand-
ledare och bekantar sig med
källmaterial samt bakgrunds-
litteratur. Några veckor in på
terminen presenterar varje stu-
dent en kort projektskiss i se-
minariegruppen. Under upp-
satsarbetets gång finns däref-
ter ett antal etappmål inlagda,

där studenterna erbjuds att pre-
sentera delavsnitt och få reak-
tioner. Metoden kallas för
”process-skrivning”.

Den nya uppläggningen – utan
egentliga ändringar i kursplaner-
na – har inneburit en stor fram-
gång vad gäller genomströmning-
en. Det som tidigare närmast
betraktades som en unik händel-
se – att bli färdig på en termin –
var under 1998 verklighet för
drygt 60 procent av studenterna
på C- och D-nivå i historia.

Finns det då inga negativa
följder med den nya metoden?
De seminarieledare som de se-
naste terminerna kämpat hårt
för att vända trenden anser inte
att kvaliteten på de bra uppsat-
serna har sjunkit för att tids-
schemat pressats, även om det
av naturliga skäl nu oftare hand-
lar om mer avgränsade under-
sökningar. Möjligtvis har detta
medfört en generösare inställ-
ning till vad som kan betraktas
som en godkänd uppsats. Att
uppsatserna idag är lite kortare
än tidigare upplevs dock inte
som något negativt.

Givetvis är det studenten själv
som avgör om man vill följa det
mer pressade programmet. Det
väsentligaste är att vi idag kan
ge studenterna en ärlig chans
att genomföra kursplanens alla
20 poäng på en termin. Enligt
seminarieledarna är studenter-
nas belåtenhet över att bli fär-

diga på en termin inte att ta
miste på. Och även lärarnas
arbetsglädje uppges ha stimu-
lerats – trots ökad arbetsbörda
– av att få följa sina adepter
ända in i mål.

Historiska institutionens för-
ändringsarbete kan förhopp-
ningsvis ge impulser till andra
ämnen och det vore intressant
att få höra om andras erfaren-
heter. Nästa uppgift för oss är

Trendbrott med snabbare uppsatser i historia
hur D-kursen skall harmonie-
ras med den förändrade fors-
karutbildningen. Bör det med
tanke på studenternas framtids-
planer finnas alternativa inrikt-
ningar för forskarutbildning,
magisterexamen eller ämnes-
lärarbehörighet?

Johnny Wijk
studierektor,

historiska institutionen
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Hur får vi studenterna att bli
klara i tid med sina uppsatser
och examensarbeten på C- och
D-nivå? Denna fråga är tyvärr
ständigt lika aktuell.

Ambitiösa satsningar har
förvisso gjorts eller görs på
många olika håll, och syftet
med detta seminarium är att
utifrån ett konkret exempel
stimulera till diskussion och
erfarenhetsutbyte kring följan-
de fråga: Vad kan vi göra för
att studenterna ska bli klara i
tid med sina uppsatser?

På företagsekonomiska in-
stitutionen har man efter lång-
varigt och träget arbete lyck-
ats höja examinationsfrekven-
sen på C-nivå ganska rejält:
cirka 80 procent av studenter-

Seminarium om genomströmningen
na blir numera klara på en
termin. Fortfarande brottas
man dock med genomström-
ningen på D-nivå. Vilka åtgär-
der har man då vidtagit, och
har något gått förlorat på vä-
gen? Och varför har man ännu
inte lyckats lika bra med ge-
nomströmningen på D-nivå?

Christer Lindgren från före-
tagsekonomiska institutionen
inleder diskussionen genom att
berätta om institutionens ar-
bete.

Torsdagen den 11 mars 1999
kl 10-12 i sal F 487.
Anmälan till seminariet görs via
PU-enhetens hemsida:
www.pu.su.se/asc/
Sista dag för anmälan är den 9 mars.
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När det gäller att debattera

miljöfrågor är Åke Bergman inte
rädd att stå i rampljuset. Han har
skrivit åtskilliga debattartiklar i
tidningar och framträtt i olika
mediasammanhang. Det är ingen
överdrift att kalla honom miljö-
forskningens ansikte utåt.

Det är svårare att få Åke Berg-
man att berätta om sig själv. Då
blir han mindre talför och undvi-
ker med stor skicklighet alla frå-
gor som berör hans privatliv.

– Då talar jag hellre om det som
är viktigt när det gäller miljöke-
misk forskning. Dessa frågor kan
även behöva tränga in i delar av
den akademiska världen.

Åke Bergman ser det som sin
uppgift, som professor och äm-
nesansvarig, att både följa debat-
ter inom miljöforskningen och
aktivt delta i den offentliga dis-
kussionen kring miljöfrågor, forsk-
ning och forskningsfinansiering.

– Inom det naturvetenskapliga
fältet finns en tradition att vara
mycket återhållsam med att gå ut
och debattera frågor offentligt.
Det anses ofta inte ”fint”. Debat-
ten är dock viktig för att lyfta
fram problem och för att uppnå
nödvändiga förändringar. För att
föra en offentlig debatt krävs dock
ett genomtänkt och bra underlag.

Inte rädd för kritik
Åke Bergman säger att han själv
måste känna en övertygelse i de
frågor han går ut i debatt om,
vilket knappast är särskilt an-
märkningsvärt,
tillägger han.

– Det gör att
jag inte är sär-
skild bekymrad
över att dra på
mig kritik. Dess-
utom kan jag
faktiskt ändra
mig om någon
kommer med
riktigt bra och
ö v e r t y g a n d e
motargument.

Att Åke Berg-
man skulle ägna
sitt liv åt miljö-
kemi var från
början ingen
s jä lvk larhe t .
Född och upp-
vuxen i en arbe-
tarfamilj i Broa-
ryd i Småland är
han den förste i

släkten som fortsatt till universi-
tetet för studier. Att han idag är
professor ser han mer som en

slump, att han
haft tur och fått
möjligheter i livet.

– Det var mitt
stora intresse för
naturen som drev
mig att läsa vida-
re. Jag var tidigt
intresserad av få-
gelskådning och
är väl något av en
naturmänniska.

Sitt stora intres-
se för fåglar har
han fortfarande
kvar och när vi
träffas, en gnist-
rande vit vinter-
dag, berättar han
lyriskt om sparv-
höken han nyligen
såg utanför fönst-
ret till sitt arbets-
rum på Wallen-
berglaboratoriet.

I skrivbordslådan har han sin ki-
kare för att lättare kunna följa
fågellivet vid Brunnsviken. Det är
en fantastisk utsikt han har ifrån
sitt fönster, med ekarna i backen
ner mot vattnet och Haga slott
mitt emot.

Egentligen var det biologi Åke
Bergman ville läsa, när han1971,
började studera vid Lunds uni-
versitet. Men för att få läsa biolo-
gi var man tvungen att börja med
matematik och kemi.

– Lärarna i kemi var så engage-
rande att jag helt enkelt fastnade
för ämnet. Ett års studier i biologi
blev det dock innan han 1975 fick
sin första tjänst vid Omgivnings-
toxikologiska arbetsgruppen som
fanns på Wallenberglaboratoriet.

– När jag började här fanns
ingen forskarutbildning i miljö-
kemi. Jag arbetade mig fram som
forskningsassistent till en avhand-
ling som handlade om organiska
miljögifter. Utbildning bekosta-
des av anslag från Naturvårds-
verket. Efter disputationen arbe-

tade jag under ett år i USA och
därefter under en period deltid
vid ett av Naturvårdsverkets la-
boratorier.

Miljön allt viktigare
Åke Bergman utsågs 1993 till
professor i miljökemi vid uni-
versitetet. Under den långa tid
han har varit vid institutionen har
mycket hänt. Miljöfrågor står idag
högt upp på de flesta politikers
agenda. Samtidigt skärs anslagen
till såväl miljöforskningen som
till institutionen ned. Och Åke
Bergman är djupt oroad över ut-
vecklingen.

– Konsekvensen är att samhäl-
let får acceptera att beslut som
gäller miljön i framtiden kommer
att fattas på sämre grunder.
Sverige har alltid haft en central
roll när det gäller att identifiera
problem och ta fram ny forsk-
ning inom det miljötoxikologiska
området. Skärs anslagen ned läm-
nar kompetenta personer verk-
samheten och går till industrin
istället.

Åke Bergman menar att verk-
samheten på institutionen är vik-
tig för att bidra med underlag
såväl till myndigheter som till in-
dustrin. Och både den grundläg-
gande forskningen och den mer
tillämpade är nödvändiga för att
göra nya landvinningar.

– De är varandras förutsätt-
ningar. I den grundläggande
forskningen kan man studera
miljön och plötsligt se resultat
som man inte förväntat sig. Det
gör att man blir nyfiken och in-
tresserad av att ta fram ännu mer
fakta om något man alltså inte
hade för avsikt att undersöka. På
så sätt kommer man hela tiden
vidare. I Sverige är vi av tradition
duktiga på att identifiera nya pro-
blem. Men om nedskärningarna
fortsätter så är jag rädd att vi inte
kommer att kunna ha kvar den
världsledande roll vi faktiskt har.

Men mitt i alla oro kan Åke
Bergman ändå se positivt på fram-
tida utmaningar. Det gäller att än
tydligare formulera målen med
forskningen för att få del av de
medel som trots allt finns till-
gängliga.

– Vi måste helt enkelt utveckla
det vi är särskilt bra på och även
våga söka nya vägar för forsk-
ningsfinansiering, avslutar han.

Madeleine Salomon

Fågelskådare i mediernas fokus

Profilen
Namn: Åke Bergman
Född: 1950 i Broaryd
Bostad: Radhus i Täby
Familj: Fru Birgitta och barnen
Anna 23 och Jonas 21 samt
katten Cesar 15 år
Senast lästa bok: Parfymen,
berättelsen om en mördare av
Patrick Süskind
Senaste teaterbesök: Gökboet
på Fria Teatern i Högdalen
Favoritmaträtt: Stekt abborrfi-
lé med potatis och ansjovissås
Fritidsintressen: Att forska lite
extra, laga mat, gärna japansk,
att åka långfärdsskridskor och
kuta i skogen


