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Byggmaterial blir till konst – Sidan 13

S TOCKHOLMS      UN IV ERS I T E T S   

Nya antagningsregler
för doktorander
De nya reglerna för forskarut-
bildningen från i våras börjar nu
få effekt. Fakultetsnämnderna
har formulerat nya eller föränd-
rade riktlinjer för vem som kan
antas till forskarutbildning och
hur utbildningen sedan ska gå
till.

– Ännu råder det osäkerhet om
vad de nya reglerna egentligen
innebär. Jag stöter på många frå-
gor framför allt kring hur säker
finansieringen egentligen måste
vara, säger Torbjörn Ingvarsson,
doktorandombud på student-
kåren.

Sidan 2

Nu öppnas vårt miljövänliga institut
Institutet för tillämpad miljöforskning (ITM) firade sina nya lokaler med festligheter och Öppet hus.

Naturvårdsverkets generaldirektör Rolf Annerberg önskade under invigningen lycka till
med de fyra forskningslaboratorierna som nu har samlats under samma tak. Sidorna 6-7

Samhällsvetare enar sig
inför neddragningar
Förslaget om att överföra pengar
till naturvetenskap och teknik
från samhällsvetenskap har fått
landets samhällsvetare att sluta
sig samman för att besvara ut-
redningen gemensamt. Vid ett
möte i Aula Magna träffades de-
kaner från de sex universiteten.

– Det är en ovanlig åtgärd och
beror på att vi tycker att under-
laget till utredningens förslag är
dåligt underbyggt och vill agera
tillsammans, säger Eskil Waden-
sjö, dekan vid samhällsveten-
skapliga fakulteten.

Sidorna 8-9

Kårhusets placering
utredd på nytt
Ett kårhus vid tunnelbanan, på
Villa Bellonas plats eller på Söd-
ra husets parkering? Det var för-
slagen som presenterades vid ett
seminarium i Aula Magna ord-
nat av studentkåren. Placeringen
av kårhuset och universitetets
utnyttjande av sina lokaler har
utretts under hösten av kåren,
universitetet och Akademiska hus.

– Arbetet med en detaljplan har
nu pågått i fyra år och förhopp-
ningen är att få till stånd ett beslut
före år 2000, säger Sven Wallin,
som handlagt kårhusärendet un-
der flera år på studentkåren.

Sidan 5

Sommarkurserna kvar
trots motstånd
Samhällsvetenskapliga fakulteten
har utvärderat förra årets som-
markurser. Mindre än hälften av
studenterna genomförde sina kur-
ser. För många institutioner har
därför sommarkurserna blivit en
förlustaffär. Ändå blir undervis-
ningen lika stor nästa år och för-
delningen mellan fakulteterna blir
den samma som förra året.

– Eftersom det bland annat från
studenthåll finns ett starkt önske-
mål om att kurserna ska fortsätta,
måste vi acceptera det hela som en
kostnad, säger biträdande förvalt-
ningschef Ingemar Larsson.

Sidan 4
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De nya reglerna för forskarut-
bildningen som gäller sedan i
våras håller på att konkretiseras
ute i universitetets organisation.
Fakultetsnämnderna har formu-
lerat nya eller förändrade riktlin-
jer för vem som kan antas till
forskarutbildningen och hur ut-
bildningen sedan ska gå till. Men
ännu återstår en del viktiga tolk-
ningsfrågor att lösa.

– Det råder en osäkerhet om vad
de nya reglerna egentligen inne-
bär. Jag stöter på många frågor
framför allt kring hur säker fi-
nansieringen egentligen måste
vara. Det berättar Torbjörn Ing-
varsson, doktorandombud på
studentkåren.

Regeringens beslut innebär att
finansieringen ska vara klar innan
en forskarstuderande antas. En
anställning som doktorand, ut-
bildningsbidrag eller någon form
av extern finansiering är olika
tänkbara alternativ. Reformen
innebär också att begreppet dok-
torandtjänst försvinner och er-
sätts av ”anställning som dokto-
rand.”

Forskarutbildningen ska kun-
na slutföras på fyra år i normal-
fallet men det finns möjlighet att
antas som deltidsdoktorand om
man har extern finansiering. Då
ska studierna kunna slutföras
inom åtta år. En individuell stu-
dieplan ska fastställas för varje
doktorand och den ska vara ut-
formad så att det framgår vilka
åtaganden doktoranden och in-
stitutionen gör gentemot varan-
dra. När det gäller vem som ska
antas ska urvalet som tidigare ba-
seras på förmågan att ”tillgodo-
göra sig forskarutbildningen”.

Likriktning saknas
En svår principiell fråga är hur
man ska hantera de forskarstude-
rande som inte kan få en anställ-
ning som doktorand eller utbild-
ningsbidrag. Här finns ännu ing-
en klar linje för universitetet. För-

hållandena skiljer sig mellan de
fyra fakulteterna. Även mellan
institutionerna är praxis och er-
farenhet olika. Det gäller också
frågan hur man ska lösa proble-
men om en finansiering upphör
under forskarutbildningens gång.

Torbjörn Ingvarsson ser både
fördelar och nackdelar ur dokto-
randsynpunkt.

– De nya reglerna om individ-
uell studieplan kan göra att hand-
ledningen kanske börjar fungera
– det är inte alltid den gör det
idag. Men å andra sidan leder den
strängare antagningen till att fär-
re tas in och att vi kan få väldigt
glest besatta seminarier i en del
ämnen.

Skiftande finansiering
I de riktlinjer som antogs av sam-
hällsvetenskapliga fakultetskans-
liet i maj specificerar man de
tänkbara finansieringskällorna
som är godtagbara om man inte
har anställning som doktorand
eller utbildningsbidrag. Studie-
medel, stipendier, anställning
som forskarassistent, annan egen
finansiering eller anställning hos
en extern arbetsgivare, hör hit.

– Vi inom samhällsvetenskap
är vana vid att doktorander yrkes-
arbetar parallellt med sina stu-
dier och vi tror att det kan fung-
era bra, säger Ann Fritzell, kans-
lichef på samhällsvetenskapliga
fakultetskansliet.

I samhällsvetarnas riktlinjerna
finns också den sedan 1993 till-
lämpade principen att studeran-
de som inte under tre på varandra
följande terminer presterat minst
20 poäng kan bli av med sin
studieplats på grund av passivi-
tet. Men samtidigt poängteras
rätten att bli examinerad som
”ovillkorlig och inte beroende av
eventuella beslut om indragning
av resurser”.

På humanistisk fakultet är fi-
nansieringen för många av de
forskarstuderande osäker och de
nya reglerna har redan betytt att

antagningen av nya forskarstu-
derande har strypts väsentligt.

– I första hand kommer vi att
titta på lämplighetskriteriet och
de nya reglerna kommer antagli-
gen att betyda en viss skärpning i
vem vi antar till forskarutbild-
ningen. I andra hand kommer
finansieringskriteriet in, säger
professor Willmar Sauter, dekan
vid historisk-filosofiska sektio-
nen inom den humanistisk fakul-
teten.

I slutet av september antog hu-
manistiska fakultetsnämnden fö-
reskrifter och riktlinjer för fors-
karutbildningen.

En uttalad målsättning är att
den övervägande delen av fakul-
tetens större donationsstipendier
ska gå till doktorander som anta-
gits med de gamla reglerna. Man
tar också upp frågan om vad som
händer om den finansiering man

Finansieringsfrågan svår nöt i nya regler
för forskarutbildningen

Den reforme-
rade forskar-
utbildningen
kan innebära
föredelar som
bättre hand-
ledning men
samtidigt blir
kanske färre
antagna tror
Torbjörn
Ingvarsson,
kårens dokto-
randombud. FO
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tänkt sig inte fungerar under hela
utbildningstiden. Institutionssty-
relsen och doktoranden har då
ett ”gemensamt ansvar för att
ordnad finansiering kan upprätt-
hållas under hela utbildningsti-
den”, skriver man i riktlinjerna.

På juridiska fakulteten innebär
de nya reglerna inte så mycket
nytt. Där har man sedan länge
strävat efter att ordna finansie-
ring för de sökande till forskarut-
bildningen som uppfyllt kvalitets-
kraven. Det innebär att de flesta
idag har doktorandtjänst eller
någon form av extern finansie-
ring. Även för den matematisk-
naturvetenskapliga fakulteten är
finansieringssituationen god för
de doktorander man antar, så
inte heller där innebär de nya
reglerna så stora förändringar.

Tommy Ringart
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Fördelningen av medel i 1999
års budget vid universitetet följer
i stort sett samma linjer som 1998.
Det är det sammanfattande re-
sultatet av universitetsstyrelsens
beslut i november.

De förändringar som finns följer
de modifieringar som statsbud-
geten anger. Priser och löner räk-
nas där upp med 2,12 procent.
Budgetpropositionen innehåller
också generella besparingar på
1,52 procent. Dessa procenttal
har sedan överförts till fakultets-

nämnderna när man vid univer-
sitetet har beräknat fördelningen
av medel.

En del förändringar är mer rik-
tade än dessa generella. Bland
annat får universitetet medel för
nya platser, totalt 122 helårspre-
stationer. Samtliga dessa platser
läggs på området naturvetenskap
och teknik för att nå upp till
regleringsbrevets krav på antalet
studerande inom naturvetenskap
och teknik.

På några punkter har styrelsen
förändrat medelsfördelningen i

förhållande till de förslag som
lades fram i april i år. För att
förverkliga ett handlingsprogram
för samverkan med det omgivan-
de samhället beräknar man inte
två, utan tre miljoner kronor.
Drygt en miljon kronor måste
skjutas till för att kompensera
institutionerna för det bortfall
som blivit resultatet i och med att
fondmedlen omvandlats till ex-
terna medel från stiftelser. Dessa
fondmedel utdelas nu direkt till
vissa institutioner istället för via
universitetets centrala budget.

Institutionerna kan också räkna
med en hyreshöjning för drift och
underhåll av universitetets befint-
liga centrala datornät. Totalt be-
räknas det kosta 3,6 miljoner kro-
nor. Centrum för naturresurs-
och miljöforskning tilldelas en
miljon.

Å andra sidan innebär förskjut-
ningen av byggstarten på Fysik-
centrum att de drygt 70 miljoner
som preliminärt budgeterats för
1999 inte behöver tas i anspråk
förrän tidigast år 2000.

Tommy Ringart

Fördelningen av budgeten 1999
enligt förra årets modell

I hela Sverige är det bara Han-
delshögskolan, KTH och Karolin-
ska Institutet som har en större
social snedrekrytering än Stock-
holms universitet.

– Så länge vårt utbildningsut-
bud ser ut som det gör, kommer
snedrekryteringen tyvärr bestå,
tror Arne Olsson-Laurin på Stu-
dentbyrån.

I slutet av oktober gav Statistis-
ka centralbyrån ut en rapport
som behandlar den sociala bak-
grunden hos högskolenybörjare
1996/97.

Liksom andra universitet och
högskolor med fasta forsknings-
resurser har Stockholms univer-
sitet ett utbud av längre och mer

socialt snedrekryterade utbild-
ningar än de nyare högskolorna.

– Snedfördelningen har också
att göra med att vi vare sig har
någon teknisk fakultet eller nå-
gon lärarutbildning, säger Arne
Olsson-Laurin. Däremot har vi
en socialhögskola, men den är
förhållandevis liten och påver-
kar därför inte fördelningen
nämnvärt.

Det undersökta året kom 69
procent av nybörjarna under 35
år vid Stockholms universitet från
tjänstemannahem på hög- och
mellannivå. Motsvarande siffra
från Mälardalens högskola var
55 procent.

På 50- och 60-talen ökade an-
delen studenter från arbetar- och

tjänstemannahem. Därefter har
ökningen avstannat. 1997 var den
”relativa chansen” för 21-åring-
ar att ha börjat en högskoleut-
bildning sju gånger högre för dem
från högre tjänstemannahem än
dem från arbetarhem. Särskilt
stor är snedrekryteringen för ut-
bildningar till högprestigeyrken
som jurist, läkare och arkitekt.

– Den avgörande faktorn i sned-
rekryteringen är den höga kon-
kurrensen och de hårda inträdes-
kraven, säger Arne Olsson-Lau-
rin. Barn som kommer från hem
där föräldrarna är högutbildade
är inte mer begåvade än andra
barn, men de har bättre betyg. Fler
utbildningsplatser skulle vara ett
sätt till jämnare social rekrytering.

– Från universitetets sida kan
vi bara påverka situationen mar-
ginellt. Genom att till exempel
ordna ”forskarskolor” och an-
nan utåtriktad verksamhet kan
vi nå grupper som annars inte
automatiskt ser oss som ett ut-
bildningsalternativ.

Maria Leijonhielm

Titeln på SCB-rapporten är Univeri-
sitet och högskolor. Socialbakgrund
bland högskolenybörjare 1996/97.
Mer information finns på
www.scb.se/press/press98/p250.htm.

Svårt att bredda utbildningen socialt

Det är främst inom naturveten-
skap och teknikvetenskap som
arbetsgivare i näringslivet ser ökat
behov av människor med dok-
tors- eller licentiatexamen. Men
social kompetens och samarbets-
förmåga är de områden inom fors-
karutbildningen som flest arbets-
givare ser som viktiga när de an-
ställer nya doktorer eller licentia-
ter. På andra plats kommer bred
och god kunskapsöversikt och på
tredje avancerade kunskaper
inom specialområdet.

Det här är några av resultaten
i ett första utkast från den stora
enkätstudie som Sveriges univer-
sitets- och högskoleförbund ini-
tierat och som genomförts av
Statistiska Centralbyrån. Syftet
är att undersöka om forskarut-

bildningen bör förändras för de
som söker en yrkesväg utanför
universitet och högskolor. Cirka
10 000 doktorander, doktorer
och näringslivsföreträdare har
tillfrågats.

 Detta första utkast visar också
att 72 procent av dem som arbe-
tar i näringslivet och tagit licen-
tiat- eller doktorsexamen inte
skulle kunna utföra sina uppgif-
ter utan sin forskarutbildning.
Kraven på forskarutbildningen
har ökat och missnöjet med hand-
ledningen har tilltagit enligt de
jämförelser mellan nuvarande
och före detta forskarstuderande
som görs i enkäten.

Tommy Ringart

Social kompetens hos
forskare uppskattad

Utbildningsministern
gästade Lantis

Thomas Östros, vår nya utbildningsminister, besökte universitetet
i början av december. Han blev visad runt på campus av bland
annat rektor. Under den efterföljande lunchen på Lantis
diskuterades sedan utbildnings- och forskningspolitik.

FO
TO

: 
YN

G
VE

 F
RA

N
SS

O
N



— 4 — SU-NYTT • NR 9 • DECEMBER 1998

Fördelningen av 1999 års som-
markurser är klar. Den ser ut
precis som förra året. Och precis
som förra året kommer troligen
mindre än hälften av studenterna
att genomföra sina kurser.

Nästan 800 studenter kommer
till sommaren att registrera sig
till någon av universitetets popu-
lära sommarkurser. Både de stu-
denter som genomför sin kurs
och de som inte gör det kan få
studiemedel för perioden. Insti-
tutionerna däremot får – lätt för-
enklat – ersättning bara för de
studenter som tar poäng.

För de allra flesta institutioner
har därför sommarkurserna visat
sig vara en förlustaffär och viljan
att lägga ner kraft och energi på
verksamheten varierar.

– Eftersom det bland annat från
studenthåll finns ett starkt öns-
kemål om att kurserna ska fort-
sätta, måste vi acceptera det hela
som en kostnad, säger biträdan-
de förvaltningschef Ingemar Lars-
son.

Den humanistiska fakulteten
har på sin lott för sommaren
1999 fått 22 helårsprestationer,
den juridiska fakulteten 11, den
samhällsvetenskapliga 34 och
den naturvetenskapliga 7.

 – Fördelningen är proportio-
nell så att den ekonomiska ”bör-
dan” ska bli rättvis, förklarar
Ingemar Larsson.

För studentkåren är det en själv-
klarhet att universitetet bör satsa
på sommarkurser. Men studen-
terna är samtidigt medvetna om
problemen.

Kårens ordförande Johan Blaus
urskiljer tre huvudskäl för att
anmäla sig till en sommarkurs:
● Snabba på utbildningen och

läsa ikapp missade poäng. I
den här gruppen finns de fles-
ta av de som fullföljer kursen.

● Ekonomi. Sommarkurserna
berättigar till studiemedel och
kan vara enda sättet att få en
inkomst. Det blir allt svårare
att få sommarjobb och stu-
denter har inte automatisk rätt
vare sig till a-kassa eller social-
bidrag.

● Bredda sig. En sommarkurs
kan ge intressanta kunskaper
som inte är nödvändiga för att
få examen.

– Det borde gå att hitta en
modell så att både studenter och
institutioner blir nöjda, säger han.
Det räcker inte med en generell
bedömning. Varje institution bör
göra en analys av just sina pro-
blem och villkor.

Den samhällsvetenskapliga fa-
kulteten har gjort en utvärdering
av 1998 års sommarkurser. Upp-
draget för fakulteten var att ge-
nomföra 34 helårspoäng. Det
uppfylldes till knappt 41 procent
– trots överintagning.

Omdömena om sommarkur-
serna skiftar. Den kortaste och
kärnfullaste kommentaren kom-
mer från prefekten Henrik Tham
på kriminologiska institutionen:

”Kursen är ganska typisk för
andra kurser som givits tidigare
somrar – många registrerar sig,
institutioner lägger ner stort ar-
bete, få fullföljer. För närvaran-
de önskar därför kriminologiska
institutionen ej anordna ytterli-
gare sommarkurser.”

Hans institution hade flest sö-
kande per plats – 16 stycken. Av
de 34 studenter som registrerade
sig tog en knapp tredjedel några
poäng.

Studierektor Maritta Soininen
på statsvetenskapliga institutio-
nen är mindre kategorisk i sitt
omdöme.

– Institutionens erfarenheter av
sommarverksamheten är blanda-
de, säger hon. Rent principiellt
är vi positiva till kurserna. Många
är intresserade av att läsa lite
statsvetenskap som ett komplet-

teringsämne bland annat till juri-
dik och ekonomi. Det är prak-
tiskt att kunna göra det på som-
maren.

Liksom på andra institutioner
har det största problemet för
statsvetarna varit det stora anta-
let antagna studenter som helt
enkelt inte dyker upp. Bara en
fjärdedel av de antagna fullföljde
kursen.

Ett tag funderade lärarna på
om avhopparna slutade för att
de insåg att de hade tagit sig
vatten över huvudet och istället
fullföljde kursen senare. Men så
var det inte.

– Förra sommaren skrevs det i
dagspressen att många anmälde
sig till sommarkurserna bara för
att kunna lyfta studiemedel, sä-
ger Maritta Soininen. Jag vet inte
hur många som resonerar så, men
vissa verkar tyvärr ta kurserna
som ett ”freeride”-tillfälle.

– Togs kurserna bort skulle å
andra sidan många av de verkligt
intresserade råka illa ut. Den här
typen av service bör finnas, så
länge den är efterfrågad.

Maria Leijonhielm

Motstånd mot sommarkurserna

Det verkar som om studenter trivs
bäst i öppna landskap. Kultur-
geografiska institutionens som-
markurs Det historiska agrar-
landskapet blev en succé.

– Det är makalöst, men nästan

ingen av de som började hoppa-
de av, säger Ulf Jansson, forskare
på institutionen och ansvarig för
kursen.

Tidigare år har institutionens
sommarkurser gått halvdant. Få

turlandskap ser ut som det gör.
Kursen bestod dels av föreläs-

ningar, dels av fältstudier.
– För att komma in på kursen

krävdes minst 40 poäng, så alla
deltagarna hade studievana, sä-
ger Ulf Jansson. Det kan vara en
av anledningarna till att det gick
så bra. Dessutom var de flesta
mycket motiverade.

I år vände sig kursen framför
allt till nybörjare inom kultur-
geografi. Nästa sommar är det
meningen att kursinnehållet ska
fungera både som introduktions-
kurs och som fördjupningskurs
för institutionens egna studen-
ter. Dessutom kommer fler lära-
re engageras i arbetet.

 – Jag är mycket positiv till
kursen, säger Ulf Jansson. Årets
studenter hade tidigare läst äm-
nen som arkeologi, historia och
ekonomisk historia. Diskussio-
nerna blev särskilt givande och
intressanta eftersom vi hade så
olika perspektiv.

Maria Leijonhielm

Trogna studenter i sommarnaturen

av de anmälda har dykt upp, än
färre har fullföljt. Med Det histo-
riska agrarlandskapet blev det
annorlunda. Fokus var inställt
på vilka historiska processer som
varit viktiga för att dagens kul-

Ulf Janssons kurs vid
kulturgeografiska
institutionen var
exempel på en
lyckad sommarkurs.
Nästan alla studenter
genomförde kursen
Det historiska
agrarlandskapet.
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Den 10 november anordnade stu-
dentkåren ett kårhusseminarium
i Aula Magna. Syftet med semi-
nariet var att nå ut till en bredare
publik och presentera de utred-
ningar som universitetet, Akade-
miska hus och kåren arbetat med
under hösten.

Lagen om Nationalstadsparken
medför att det inte är helt enkelt
att få till stånd en nybyggnation.

– Arbetet med en detaljplan
har nu pågått i fyra år och för-
hoppningen är att få till stånd ett
beslut före år 2000, säger Sven
Wallin, som handlagt kårhus-
ärendet under flera år.

Han menar att det gäller att
bereda ärendet noga och ta in
kritik under ärendets gång för att
undvika att det överklagas. Fy-
sikcentrum har givit kunskap från
regeringsrätten om hur lagen
egentligen ska tolkas.

 Statsbyggnadsnämnden gav i
våras universitetet och Akademis-
ka hus i uppdrag att ta aktiv del i
kårhusplanerna. Eftersom ett kår-
hus blir en del av universitetsom-
rådet måste en nybyggnation
stämmas av mot universitetets
övriga lokalbehov. Först därefter
går det att motivera en nybygg-
nad i Nationalstadsparken. Uni-
versitetet och Akademiska hus
har utrett ärendet i tre delar.

1. Funktions- och program-
utredning av universitetets
befintliga lokaler.
BSK-arkitekter har gjort en ut-
redning av universitetets befint-
liga lokaler. Utredningen omfat-
tar sex alternativ till ombyggnad
av befintliga hus inom Frescati-
området för kårhusverksamhet,
bland annat Allhuset/Lantis och
hus A i Södra huset. Utredningen
visar att det i princip är omöjligt
att inrymma kårhusprogrammet
i befintliga lokaler. Dels för att
universitetet behöver alla lokaler

för utbildning och forskning dels
för att universitetsbyggnaderna
är specialanpassade för den be-
fintliga verksamheten.

2. Landskaps- och kultur-
miljöutredning.
Andersson Jönsson Landskaps-
arkitekter AB har gjort en land-
skaps- och kulturmiljöanalys som
belyser allmänna förutsättning-
ar för en nybyggnation på uni-
versitetsområdet Denna utred-
ning ligger till grund för de före-
slagna lägesalternativen och för
arkitektskisser. Utredningen tar
i sig inte ställning för eller emot
de föreslagna lägena, utan redo-
visar möjligheter och begräns-
ningar för respektive lägesför-
slag.

3. Lägesutredning och  vo-
lymstudie.
Wingårds arkitektkontor har
gjort volymstudier för tre olika
lägen; vid tunnelbanan, vid Villa
Bellona och vid parkeringen
framför Södra huset. Volymstu-
dien behandlar rymd och funk-
tionssamband samt hur kårhuset
kan anpassas till landskapet och
kulturmiljön. Kårens favoritläge
är fortfarande läget vid Villa
Bellona säger Sven Wallin.

– Med kårhuset placerat där
och med en tydlig entréfunktion
vid A- huset skulle universitets-
campus få en tydlig mittpunkt
mellan Kräftriket och de naturve-
tenskapliga institutionerna.

En större arkitektonisk utma-
ning är parkeringsplatsalternati-
vet säger Sven Wallin.

– Parkeringsplatsen är idag ett
tråkigt och livlöst område samti-
digt som det är universitetets
egentliga framsida. Huset före-
slås i studien vara två våningar
ovan mark och en våning under
mark och därunder ett bildäck.

 Redovisningen av universite-
tets och Akademiska hus utred-
ningar skedde den 10 december

Kårhusbygget – en följetong

till stadsbyggnadskontoret. Kå-
ren hoppas kunna gå vidare med
ett eller eventuellt två lägen så att
en arkitekttävling kan komma
igång till våren. Målet och för-
hoppningen är att första spadta-
get ska tas före millennieskiftet
avslutar Sven Wallin.

 – Självklart blir det ett kårhus,
säger Barbro Smith Lindwall, chef
för universitetets enhet för bygg-
nadsplanering.

Enligt henne arbetar universi-
tetet kraftfullt och i konstruktiv
anda för en tillfredställande kår-
funktion åt studenterna och an-
ser att detta ej kan ordnas utan en
nybyggnation. Om kåren ska byg-
ga på universitetsområdet måste
såväl universitetet som Akade-

Förslag till nytt kårhus med
olika placeringar (från ovan):

Tunnelbanetomten 1

Bellonatomten

Parkeringstomten

miska hus ha ett visst inflytande
och det är därför naturligt att de
är med och bidrar med de förbe-
redande studierna menar Barbro
Smith Lindwall.

– Men det är studenterna som
driver ärendet och universitetets
främsta uppgift är att stötta och
hjälpa till, betonar hon.

 Elisabet Rendahl
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Med dans, säckpipor och Öppet
hus invigde Institutet för tilläm-
pad miljöforskning (ITM) sina nya
lokaler vid universitetet i slutet av
november. Tiden från inflytt-
ningen i somras har kantats av
strömavbrott, läckande gas-
ledningar och översvämningar,
men nu fungerar alla avance-
rade instrument och akvarier som
forskarna behöver för att över-
vaka miljön.

De fyra forskningslaboratorier-
na som nu har samlats under
samma tak är analytisk miljöke-
mi, akvatisk miljökemi, akvatisk
ekotoxikologi och luftlaborato-
riet. Dessutom har enheten för
akvatisk kemisk ekotoxikologi
förts över från zoologiska insti-
tutionen till ITM. Alla laborato-
rierna har kontaktinstitutioner
inom universitetet, där ITM:s
anställda undervisar och de fors-
karstuderande är inskrivna.

Redan 1992 överfördes de fyra
laboratorier som bildat ITM från
Naturvårdsverket till universite-
tet. Men det är först nu som de
mer än 90 anställda har samlats
i sina nya lokaler.

Arbetet består fortfarande till
en stor del av uppdrag från Na-
turvårdverket, bland annat an-
svarar ITM för den viktiga miljö-
övervakningen. Dessutom fors-
kar man om organiska miljögif-
ter som PCB och DDT, luftföro-
reningar och försurning, tung-
metaller och kvicksilver samt för-
oreningars påverkan på vatten-
ekosystem. Den stora bredden i
uppgifter kräver också ett tvär-
vetenskapligt angreppssätt. Mil-

Festlig invigning av miljöinstitutets nya lokaler

Under upprustningen av loka-
lerna för forskarna på ITM var
det viktigt att materialen som
användes var fria från de ke-
miska föreningar som fors-
karna letar efter.

– Ska vi analysera prover på
jakt efter ämnen i miljarddelar
av ett gram behöver vi en ren
miljö för att kunna hitta dem,
säger Ulf Järnberg vid labora-
toriet för analytisk miljökemi.

Miljöforskarna vid ITM flyt-
tar in i det gamla kemiska öv-
ningslaboratoriet som har fått
sig en välbehövlig upprustning.

Forskarna jagar miljögifter uppåt väggarna

jöforskningen kommer att gyn-
nas av att laboratorierna nu för
första gången kan samarbeta i
gemensamma lokaler.

Under invigningen av de nya
lokalerna kallade rektor Gustaf
Lindencrona arbetet som ITM
bedriver för en viktigt del i uni-
versitetets samarbete med omvärl-
den. Han hoppades att miljöfors-
karna nu hade fått goda möjlig-
heter att gagna samhället även i
fortsättningen.

Naturvårdsverkets generaldi-
rektör Rolf Annerberg förklara-
de sedan institutet för invigt med
ett lycka till. Därefter markerade
tre säckpipsblåsare att den offici-
ella ceremonin var över och fi-

Huset är faktiskt det första som
byggdes åt universitetet ute i
Frescati. Det stod klart 1963
och avlastade då kemiinstitu-
tionerna inne på Kungstens-
gatan.

I princip har bara husets skal
sparats. Inuti är allt uppbyggt
på nytt för att passa de nya
hyresgästerna. Arbetet med att
analysera och välja ut byggma-
terial och inredning till de nya
lokalerna har varit omfattan-
de. Totalt har över hundra oli-
ka material analyserats efter
kemikalier som skulle kunna
orsaka problem för forskarna

när de letar efter liknande för-
eningar i miljöprover.

– Från början tyckte perso-
nalen på byggfirman nog att vi
var ganska jobbiga, men efter
hand blev de allt mer intresse-
rade och började fråga efter
resultaten, säger Ulf Järnberg.

Han ledde tillsammans med
Margaretha Adolfsson-Erici ar-
betet med att välja ut materia-
len i huset. Allt från golvmat-
tor till takfärg undersöktes. Till
och med gardiner och klädseln
på stolar analyserades efter
flamskyddsmedel. Listorna
med godkända material använ-

des sedan av huvudentrepre-
nören ABC-byggarn.

– När materialen analysera-
des var olika mjukgörare de
vanligaste fynden. Dessutom
hittade vi flera föroreningar
från PVC-plast som inte gick
att identifiera. Men det hoppas
vi kunna göra framöver i våra
forskningsprojekt, säger Ulf
Järnberg.

Vid laboratoriet för analy-
tisk miljökemi finns ett projekt
som tittar närmare på vilka
ämnen som ger sig av från oli-
ka byggmaterial med hjälp av
en nyutvecklad metod. Den är

Cynthia de Wit,
föreståndare vid ITM,
sa under invigningen
att det var skönt att
äntligen ha fått
institutets lokaler
färdiga.

Festen rörde sig
mellan våningarna
i huset, med mat,
dans och bar
på olika plan.
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Institutionerna har fått svara på
vad de gör inom miljöområdet
och vilka frågor de tycker är vik-
tiga. Därmed kan universitetets
miljöarbete komma igång på all-
var.
– Nu har vi fått en bra grund att
utgå ifrån. Nästa steg är att börja
arbeta mer konkret, säger Cyn-
thia de Wit, ordförande i miljö-
rådet.

I oktober gick en enkät ut från
universitets miljöråd till alla in-
stitutioner om deras syn på mil-
jöarbetet. Svaren gav dels exem-
pel på vad som konkret gjordes
och vad man vill satsa på fram-
över.

I och med att universitetet an-
tog sin miljöpolicy i slutet av
förra året bestämde styrelsen även
att inrätta ett miljöråd som skul-
le leda miljöarbetet. Cynthia de
Wit som är föreståndare för In-
stitutet för tillämpad miljöforsk-
ning valdes till ordförande i rå-
det.

– Många trodde kanske att
miljöfrågorna var något som
skulle gå över. Men de har kom-
mit för att stanna, det börjar nog
allt fler inse. Nu måste vi integre-
ra miljöfrågorna mer i verksam-
heten, säger hon.

En viktig del i arbetet är att visa
att det även handlar om ekonomi
för institutionerna.

– Vi måste förklara varför det
är bra att spara papper. Att bara
säga att det går att 10 långtrada-
re med A4-papper varje år räcker
inte. Som en morot gäller det att
kunna presentera hur mycket
pengar det går att tjäna också,
säger Cynthia de Wit.

Därför har mycket arbete i
miljörådet koncentrerats på att
få fram uppgifter om universite-
tets resursförbrukning. Helst
uppdelat på individer eller insti-
tutioner.

– För att det ska verka me-
ningsfullt att spara på resurserna
måste det finnas en måttstock att
jämföra sig med. Men att dela
upp förbrukningen visade sig dess
värre vara mycket svårare än vi
hade trott.

Till exempel finns bara ett fåtal
elmätare i hela Södra huset. Ett
sätt att komma runt det är att
installera flyttbara små elräkna-
re, som kan kopplas in hos en
institution en tid för att mäta
elförbrukningen.

En hake idag är också att el,
värme och vatten är inkluderat i

de hyror universitetet betalar till
Akademiska hus. Därmed är det
svårt att se en anledning till att
snåla på användningen. Men
Akademiska hus är intresserade
av att få ner sina kostnader vilket
på sikt kan tänkas slå igenom på
hyrorna enligt Cynthia de Wit.

Det sker också ett samarbete
med studentkåren med att ta fram
material om hur mycket energi
olika typer av utrustning drar.
Det ska hjälpa till att peka ut var
det lönar sig att spara.

Förutom att minska resursan-
vändningen är ett minskat resan-
de viktigt. Därför är Cynthia de
Wit glad över att universitetet nu
har köpt in system för att hålla
videokonferenser (se artikel på
sidan 11.)

– Därmed behöver vi inte resa
iväg för att träffa kollegor. Nu
går det lika bra att sköta med
hjälp av den nya tekniken, säger
hon.

Även om miljörådet är aktiva
betonar hon dock att det även
måste ske saker på institutions-
nivå. Därför är det viktigt att de
många miljöombud som finns
idag blir ännu fler.

– Jag tycker att miljöombud-
ens uppgifter går att likna vid
skyddsombuden. Även om pre-
fekterna har ansvar för verksam-
heten, håller ombudet uppsikt
över miljöarbetet och rapporte-
rar när något inte fungerar, säger
Cynthia de Wit.

Som ett led i att öka engage-
manget på institutionerna plane-
ras en intern miljöutbildning.
Idén kommer från naturgeogra-
fiska institutionen och tanken är
att kursen ska ingå i personalut-
bildningen.

Andreas Nilsson

Miljöarbetet
vid universitetet
får ny fart

Cynthia de Wit.

baserad på en plastfilm som
kan samla upp ämnen som
kommer ut i luften eller kan
läggas direkt mot material och
efterlikna vilka ämnen som kan
överföras vid hudkontakt.

– Vi hittar mängder med ke-
miska ämnen i nästan allt vi
tittar på. Många uppför sig
dessutom som miljögifter, sä-
ger Bo Jansson, professor i ke-
misk miljöanalys vid ITM.

Han påpekar att projektet är
extra intressant efter nya rön
från andra forskare som visar
att upp till 30 procent av den
PCB som lagrats i kroppen kan

härröra från inomhusexpone-
ring. Tidigare har födan setts
som den helt dominerande käl-
lan till organiska miljögifter hos
oss människor.

Andreas Nilsson

randet kunde börja. Över 200
personer festade i det stora och
öppna trapphuset där de åt och
drack gott. Gycklare och dans-
band stod bland annat för under-
hållningen under kvällen.

ITM hade också Öppet hus ett
par dagar efter invigningen i de
nya lokalerna, då allmänheten
fick möjlighet att få lära sig vad
miljöforskarna sysslar med. De
fyra laboratorierna förklarade
med olika medel vad de håller på

med och hur läget för miljön ser
ut ur deras perspektiv. För bar-
nen fanns det trollerishow med
den egna trollkarlen Kromafix,
som startade en vulkan och lekte
med eld i olika former.

Andreas Nilsson

Mer information om ITM:s verk-
samhet finns på www.itm.su.se.

ITM-profes-
sorna Dag
Broman
och Hans-
Christen
Hansson
roade sig
med Björn
Ganning,
föreståndare
för Stock-
holms marina
forsknings-
centrum.

Att stämma
en säck-
pipa är
inget för
känsliga
öron.
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Forskning 2000

Gemensamt remissvar från dekaner

Dekanerna för samhällsveten-
skaplig fakultet vid de sex  uni-
versiteten i landet kommer att
skriva ett gemensamt remissvar
på den statliga utredningen Forsk-
ning 2000.  Det beslöt man vid ett
dekanmöte den 30 november.
Då träffades samtliga dekaner
och kanslichefer vid de samhälls-
vetenskapliga fakulteterna.

– Det här är en ovanlig åtgärd
men vi tycker att de förslag som
finns i utredningen om att dra in
på forskningsresurserna på sam-
hällsvetenskap är så dåligt un-
derbyggda att vi vill gå i gemen-
samt svaromål. Det säger Eskil
Wadensjö, dekanus för samhälls-
vetenskapliga fakulteten vid
Stockholms universitet.

Vid dekanmötet diskuterade
man inte minst det dåliga under-
laget som finns i utredningen för
att dra in på resurserna på sam-
hällsvetenskap och föra över dem
till teknik och naturvetenskap.

– Det finns många ord om till-
växt i utredningen men den präg-
las av en lite äldre uppfattning
om var tillväxten finns. Mycket
av tillväxten finns på tjänste-
marknaden. Studenttrycket för
att få börja forska är stort inom
många samhällsvetenskapliga
ämnen och de som går ut här-
ifrån med en doktorsexamen har
lätt att hitta arbete. Det är goda
argument för att satsa mer på
samhällsvetenskaplig forskning
och forskarutbildning, säger
Eskil Wadensjö.

Han påpekar också att det i
utredningen inte finns angivet om
det är stora eller små högskolor
som ska drabbas av nedskärning-
ar inom samhällsvetenskapen.
Förslaget säger inte heller något
om huruvida det är grundutbild-
ning eller forskning, eller i vilka

ämnen, som minskningarna ska
äga rum. Och inte heller finns
någon storleksordning på de till-
tänkta nedskärningarna angiven.

Men även från andra fakulte-
ter på universitetet finns oro in-
för de här signalerna om ned-
skärningar.

– Vi sitter i samma båt. Reger-
ingen kommer inte att skilja mel-
lan humaniora, samhällsveten-
skap, teologi och juridik. Man
kan ta för givet att alla dessa
fakulteter kommer att drabbas.
Det tror Willmar Sauter, deka-
nus vid historisk-filosofiska sek-
tionen inom den humanistiska
fakulteten. Oron delas också av
Erling Wande, dekanus vid den
språkvetenskapliga sektionen
inom den humanistiska fakulte-
ten.

Eskil Wadensjö framhåller att
det finns en hel del positivt i
Forskning 2000. Dit hör att man
betonar nyfikenheten som driv-
kraft för forskningen och det ut-
talade stödet för grundforsk-

ning i vid mening. Man tar även
tag i frågan om kostnaderna för
administrationen av stödet från
forskningsråden.

Ann Fritzell, kanslichef på sam-
hällsvetenskapliga fakultetskans-
liet, håller med om att det finns
mycket i utredningen som är bra
och hon menar att utredningen i
stora delar håller hög kvalitet.
Det är därför hon ser på förslaget
om neddragningen inom sam-
hällsvetenskapen med viss förvå-
ning. Men samtidigt tycker hon
sig ana spåren av ett visst taktiskt
tänkande bakom förslaget. Hon
känner igen turerna från sin egen
tid i Utbildningsdepartementet.
Ann Fritzell har varit såväl hu-
vudsekreterare som expert  i oli-
ka statliga utredningar på utbild-
ningsområdet.

– Denna utredning, liksom alla
andra utredningar, har styrts av
direktiv som säger att deras för-
slag inte får kosta något. När
utredningen nu vill satsa på na-
turvetenskap och teknik måste de

Eskil Wadensjö, dekanus för samhälls-
vetenskapliga fakulteten vid universite-
tet och Ann Fritzell, kanslichef på
samhällsvetenskapliga fakultetskansliet,
tycker båda att utredningen har många
förtjänster. Men de anser båda att
förslaget om att dra in resurser från
samhällsvetenskap är dåligt under-
byggt.

föreslå nedskärningar på något
och man har då valt samhälls-
vetenskap. För att i slutändan
slippa skära ned någonstans har
man föreslagit en nedskärning
som ingen egentligen vill ha. Re-
missopinionen gör sedan att sats-
ningen går igenom samtidigt som
nedskärningen stryks. Jag hop-
pas och tror att så är fallet med
förslagen om neddragningarna
inom samhällsvetenskap. Men
det är bara en hypotes, säger Ann
Fritzell.

Sonja Dahl, som varit utred-
ningens sekreterare, förnekar att
det skulle finnas några sådana
taktiska baktankar i förslaget.
Men hon håller med om att det
har varit svårt att ge förslag på
nedskärningar.

– Vill vi ha förstärkningar mås-
te vi även föreslå indragningar
för att bli trovärdiga, eftersom
utredningen inte haft något man-
dat att föreslå utgiftsökningar,
säger hon.

Men hon framhåller också att
det inte handlar om några bruta-
la, snabba ingrepp. Utredningen
föreslår en fortsatt process där
både forskare och politiker ska
få komma till tals.

– Det här förslaget ska mer ses
som en riktningsangivelse, säger
Sonja Dahl.

Tommy Ringart

Väger naturveten-
skap tyngre än
samhällsvetenskap?
Det anser utredarna
bakom Forskning
2000, som vill föra
över pengar från
samhällsvetarna till
tekniker och naturve-
tare.
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En bred och lite svårfångad flora
av frågor och idéer kring univer-
sitets- och högskolevärlden växer
fram i en ny bok från SULF (Sve-
riges Universitetslärarförbund).

I 20 korta inlägg ger lika många
författare sina personliga reflek-
tioner kring dagens och framti-
dens högskoleutbildning och
forskning. Författarna är såväl
personer som arbetar med plane-
ring och policyfrågor som yrkes-
verksamma universitets- och
högskolelärare. Boken där inläg-
gen finns samlade heter Framti-
den x 20 och ges ut av SULF.
Bland författarna finns universi-
tetets rektor Gustaf Lindencro-
na. Han betonar i sitt inlägg vik-
ten av att högskolorna behåller
sina internationella kontakter. Ett
av argumenten för detta är att det
är de internationella kontakterna
som utgör det verkliga skyddet
mot vetenskaplig stagnation, en-
ligt Gustaf Lindencrona.

Han framhåller också vikten
av att upprätthålla vetenskapliga
förbindelser med universitet i
andra länder oberoende av vilken
regim som finns i landet. ”Ett
internationellt tankeutbyte kan
inte begränsas till vetenskapliga
frågor. Erfarenheter visar att det
förr eller senare också leder till en
idéspridning även på andra om-
råden”, skriver Gustaf Linden-
crona.

Styrningen diskuteras
Han känner också igen tenden-
sen att nationella regeringar och
myndigheter försöker ta ett fasta-
re grepp om universitet och hög-
skolor i hela västvärlden. En av
anledningarna till denna tendens
ser Gustaf Lindencrona i det fak-
tum att högskolesektorn blir allt
mer kostnadskrävande och fram-
står som ett av allt färre redskap
som nationella regeringar kan
använda för att nå samhälleliga
målsättningar.

I sitt inlägg ställer sig Gustaf
Lindencrona också bakom EU-
kommissionens mål om en fri
studentrörlighet i Europa under
pågående utbildning. Men han
inser samtidigt de enorma pro-
blem som måste övervinnas. Exa-
menssystemen måste harmonise-
ras liksom systemen för att stu-
denter ska kunna tillgodoräkna
sig utländska studier. På de svens-
ka universiteten och högskolor-
na måste också engelska införas
som ett undervisningsspråk, vil-

ket betyder att den engelskspråk-
iga undervisningen måste utveck-
las avsevärt.

Staffan Hellberg, professor vid
universitetet och förbundsordför-
ande i SULF, betonar vikten av
att ta hand om humankapitalet
på universitet och högskolor –
lärarna. Idag ökar kraven på un-
dervisning samtidigt som möjlig-
heterna att forska minskar, me-
nar han.

Forskning ej meriterande
I ett annat inlägg berättar Svante
Carlsson, professor vid Luleå tek-
niska högskola, hur en doktors-
examen i många fall är en icke-
merit i Sverige. ”Färdiga forskare
möts många gånger av stor skep-
sis och kan vid anställningsinter-
vjuer betraktas som inskränkta
forskare”, skriver han.

Boel Flodgren, rektor vid Lunds
universitet, tar upp paradoxen
mellan att universitet och hög-
skolor å ena sidan har fått ökad
organisatorisk frihet samtidigt
som statsmakter, kommuner och
näringsliv ställer allt större krav
på universitet och högskolor.
Hon ser en risk i att den viktiga
kritiska hållningen till just dessa
samhällskrafter kan vara i fara.

Forskaren och före detta stats-
sekreteraren i Utbildningsdepar-
tementet, Sverker Gustavsson har
en ännu dystrare framtidsprog-
nos. ”Det är bara tidsfråga, be-
dömer jag, innan såväl självstyre
som systemet med fasta anställ-
ningar måste överges”, skriver
han. Orsaken till den här utveck-
lingen är att vi är inne i en utveck-
ling av allt mindre forskarstyrd
finansiering menar Sverker Gus-
tavsson. Det ökar i sin tur kraven
på en linjeorganisation och på
chefsstyre. I en sådan organisa-
tion är kritiska anställda bara en
belastning.

Tommy Ringart

Boken Framtiden x 20 kostar 25 kr
för medlemmar i SULF och 50 kr för
icke-medlemmar. Den kan beställas
på telefon 08-698 36 10, e-post:
kansli@sulf.se

Debattbok om den
högre utbildningen

Ta resurser från samhälls-
vetenskaplig forskning och för
över dem till teknik och natur-
vetenskap. Det är ett av försla-
gen i den statliga utredningen
Forskning 2000 som överläm-
nade sitt betänkande till utbild-
ningsminister Thomas Östros i
början av november.

Här är några ytterligare av
Forskning 2000’s förslag:
• Slopa den nuvarande ord-

ningen med forskningsråd
och sektorsforskningsmyn-
digheter. Inrätta istället fyra
nya forskningsråd inom veten-
skapsområdena humaniora
och samhällsvetenskap, medi-
cin, naturvetenskap samt tek-
nik. Lägg ned den nuvarande
forskningsrådsnämnden
(FRN) och bilda istället en
ny myndighet: Forsknings-
rådens samverkansnämnd.

• Forskningsstiftelsernas sty-
relser utses av de politiska
partierna i riksdagen.

• Patenträtt och andra imate-
riella rättigheter förs över från
universitets- och högskole-
lärarna till lärosätena.

• Staten bör satsa på forskning
och utveckling.

• ”Kunskapsstrategier” och
”forskningsstrategier” är två
dokument som regelbundet
tas fram som underlag för
statsmaktens och myndighe-
ters beslut.

• Ett institut för studier av
forskning och högre utbild-
ning bildas.

Inom Stockholms universitet
har Forskning 2000 remitte-
rats till fakultetsnämnderna
som ska ha inkommit med sina
svar till rektors kansli senast
den 1 februari. Den 5 februari
ska remissvaren vara inlämna-
de till utbildningsdepartemen-
tet och redan till våren räknar
utbildningsminister Östros med
att lägga fram en proposition
på grundval av Forskning 2000.

se även : www.regeringen.se

När de samhällsvetenskapliga dekanerna vid universiteten träffades
nyligen beslöt man sig för att skriva ett gemensamt remissvar på
den statliga utredningen Forskning 2000. Utredningen vill dra in
på resurserna för samhällsvetenskap och föra över dem till teknik
och naturvetenskap.

Forskning 2000
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Nyåret närmar sig och snart är
det bara ett år kvar till det omta-
lade tusenårsskiftet. Ingen kan
väl ha undgått att alla datoran-
svariga inte ser fram mot det med
odelad glädje. Nu har universite-
tets arbete med att se över och
lösa eventuella problem inför år
2000 startat på allvar.

En styrgrupp för 2000-proble-
men har nyligen bildats. Grup-
pens uppgift är att samordna allt
arbete som måste göras för att
undvika störningar. Två huvu-
dinriktningar finns inom det så
kallade Projekt 2000. Insatserna
inriktas på IT respektive fastig-
hetssidan, båda innehåller elek-
tronik som kommer att påverkas
av de underliga datum som ska-
pas i och med tusenårsskiftet. De
två arbetsområdena leds av Bengt
Lundquist på lärostudion respek-
tive Lennart Persson vid driftsen-
heten.

Universitetets IT-säkerhetschef
och år 2000-samordnare Jan-Eric
Berg och de övriga i styrgruppen
har sammanställt en lista över
vilka områden som ännu inte är
helt under kontroll.

– På IT-sidan börjar nu allt se
bra ut. Vi kommer att gå ut med
råd, checklistor och testprogram
till alla PC-användare under bör-
jan av nästa år. Vi vill vänta så
länge som möjligt för att verkli-
gen veta vilka datorer som behö-

ver åtgärdas. På nya datorer be-
hövs ofta inte kontrollen, säger
Jan-Eric Berg,.

Han är dessutom lättad över
att det sista osäkra området pre-
cis har löst sig. Betygssystemet
Ladok har fått pengar från med-
lemmar i Ladokkonsortiet för att
testa år 2000-säkerheten.

Däremot ser det annorlunda ut
på fastighetssidan. Här kan uni-
versitetet påverka mindre och är
beroende av olika externa leve-
rantörers agerande.

– En intressant sak vi upptäck-
te under inventeringen av passer-
systemen var att en fastighet har
ett system som upphör att fung-
era redan från första januari i år.
Det var alltså tur att vi var så pass
förutseende att vi startade arbe-
tet i tid, säger Jan-Eric Berg.

Framför allt är det dock system
som ligger utanför universitetet
som idag inte går att lita på. Av
de olika leverantörer som Jan-
Eric Berg skickat förfrågan till är
det få som kan garantera att de
kommer att fungera under nyårs-
helgen.

– Vi måste planera för att all-
varliga störningar inträffar. Vad
gör vi till exempel om vi blir utan
ström? Kanske måste vi hyra in
oss på några reservkraftsaggre-
gat för att vara säkra på att kun-
na hålla viss verksamhet igång,
säger han.

En viktigt del i arbetet fram-

Ett år för att lösa 2000-problem

över blir alltså att skissa på olika
scenarier där det värsta tänkbara
händer. Bara för att veta vilka
säkerhetsåtgärder som behövs.

Från och med nu kommer Jan-
Eric Berg att kort rapportera av
vad som händer inom arbetet
med 2000-säkerheten till univer-
sitetsstyrelsen. Den informatio-
nen kommer han att fortsätta
med under hela nästa år.

Jan-Eric Berg tror att universi-
tetet kan klara sig undan allt för
stora kostnader i samband med
säkerhetsarbetet. Bland annat
hoppas han kunna engagera stu-
denter för att testa och säkerstäl-
la datorer hos de institutioner
som saknar kunnig personal.

Han betonar dock att det är
prefekterna som ansvarar för att
nödvändiga åtgärder sker ute på
institutionerna. Dekanerna ska
också utse en samordnings-
ansvarig för varje fakultet. Det
Jan-Eric Berg och styrgruppen
kan hjälpa till med är informa-
tion och vägledning. En del i det
är de sidor som behandlar 2000-
problematiken på universitetets
hemsidor.

Andreas Nilsson

För mer information: Jan-Eric Berg
tel. 16 1016 eller e-post jeb@tb.su.se.
På universitets hemsida finns infor-
mation om år 2000 på www.
datakom.su.se/~susec/.

Universitet vann dom
om datorintrång
En student som gjort intrång  i
universitetets och KTH:s dator-
system har dömts att betala över
en halv miljon kronor i skade-
stånd och rättegångskostnader
efter en dom i Stockholms tings-
rätt. Datorintrånget skedde un-
der 1995 och de systemansvariga
vid universitetet och KTH tving-
ades byta ut alla användares lö-
senord. KTH stängde också hela
sitt datorsystem under några da-
gar. Merparten av de pengar stu-
denten ska betala ska täcka det
arbete som behövde utföras för
att spåra ingreppet och få dator-
systemen funktionsdugliga igen.

– Den här domen är av stort
värde, eftersom det var första
gången universitetet gick till dom-
stol med ett fall som det här,
säger Marika Riben, chef vid ju-
ridiska enheten.

Hon har haft hand om fallet
och påpekar att domen har över-
klagats och eventuellt kommer
att tas upp av hovrätten.

Alternativa nobelpris-
tagare på besök
I början av december gästades
universitetet av såväl Nobelpris-
tagare som alternativa pristaga-
re till Right Livelihood Award
även kallat det alernativa Nobel-
priset. Centrum för naturresurs-
och miljöforskning anordnade en
föreläsning i Allhusets rotunda
med två av vinnarna.

Professor Samuel Epstein vid
Illinois universitetet i Chicago
berättade om sin forskning för
att visa att industriella miljögif-
ter är huvudorsak till många can-
cerfall

Den andra pristagaren Juan
Pablo Orrego och Aktionsgrup-
pen för Bio-Bío i Chile, beskrev
sin kamp för att stoppa de stor-
skaliga dammbyggen som hotar
floden Bio-Bío. Även represen-
tanter för de indianska urinnevå-
narna som direkt berörs av
dammbygget i Bio-Bíodalen be-
sökte universitetet.

Utländska studenter
bättre på att doktorera
En högre andel utländska dokto-
rander avlägger examen jämfört
med svenska. Det visar en sam-
manställning från Högskolever-
ket. Från länder utanför Norden
och EU tog 76 procent av dokto-
randerna examen under de åtta
läsår på 90-talet som Högskole-
verket undersökt. Motsvarande
siffra för svenska doktorander
var 62 procent. Av de utländska
doktoranderna hade 34 procent
lämnat landet i slutet av 1997.

När studentkåren fyllde 115 år i
slutet av november bjöds det på
blå prinsesstårta i Nobelhusen
för alla som hade vägarna förbi.
Och det var det många som hade
denna torsdagseftermiddag. På tre
timmar lyckades de cirka 400
personer som besökte Nobelhu-
set göra slut på 22 tårtor.

– Mest kom ”vanliga” studen-
ter. Det är inte bara för att stu-
dentkåren fyller 115 år som det
firades, utan det främsta syftet
var att få studenterna att lära
känna kåren och kårfunktionär-
erna. Vi kan nog räkna med att
det blir tårtkalas nästa år också,
säger Lovisa Boberg som tillsam-
mans med Susanne Jansson har
arrangerat tårtkalaset.

– De vanligaste frågorna var vad
studentkåren gör och vad det är
för hus studentkåren sitter i. Besö-
karna fick också fylla i en tipsku-
pong om kårens verksamhet.

Kårordförande Johan Blaus be-
rättade att studentkåren bildades

Studentkåren firar 115 år

fem år efter Stockholms högskola,
närmare bestämt klockan 19.25
den 26/11 1883 i Norra Latins
lokaler. Där blev 32 personer med-
lemmar denna dag, varav fem per-
soner var lärare och professorer.

– Det är väl det som skiljer
studentkåren mest från idag, att i
början var studentkåren öppen för

både anställda och studenter. Idag
måste man vara student för att få
bli medlem, säger Johan Blaus.

Efter tårtkalaset flög han vida-
re till Helsingfors och deltog i
firandet av Helsingfors universi-
tets studentkår, som samma dag
fyllde 130 år.

Elisabet Rendahl
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Särskilt under antagningsperio-
derna är kötiden vid universite-
tets växel lång. De som ringer vet
ofta inte vem de vill prata med
och de som söks finns varken på
plats eller har lämnat något med-
delande. Nu ska tre telefonipro-
jekt råda bot för problemen.

För ett år sedan presenterade te-
leenheten sin rapport Telefoni
som en process vid Stockholms
universitet. Den utmynnade i tre
projekt. Cecilia George ansvarar
för det projekt som behandlar
inkommande samtal.

– Målet är att studenterna ska

Liza Lorenz-Shields är universite-
tets nya telekonsulent. I början av
nästa år kommer hon börja sin
rundvandring på institutionerna
för att informera om hur tele-
fonernas funktioner används på
bästa sätt.

– Min främsta uppgift är att för-
klara hur de möjligheter som re-
dan finns fungerar, säger hon.
Idag är det till exempel bara 65
procent som använder sin röst-
brevlåda. Det är synd eftersom
funktionen är otroligt använd-
bar, både för att ge och ta emot
meddelanden.

Liza Lorenz-Shields har sedan i
våras arbetat som växeltelefo-
nist på universitetet. I den posi-
tionen har hon fått en utmärkt
inblick i hur telefonerandet fung-
erar eller inte fungerar.

När hon nu blir konsulent kom-
mer hon även få användning av
sin pedagogiska ådra, som hon
har utvecklat via kundkontakter
som receptionist och säljare.

Viktiga telefonkontakter
Hon tror att det blir omöjligt att
hinna ta personlig kontakt med
alla universitetets 3 500 anställ-
da, som tillsammans har ungefär
4 500 anknytningar. Mer realis-
tiskt är att utse en kontaktperson
på varje institution.

– Men självklart ska de som
har problem med sitt telefone-
rande eller har förslag på förbätt-
ringar ta kontakt direkt med mig,

Telefonernas alla mysterium snart lösta

Universitetet har köpt in utrust-
ning för videokonferenser. Där-
med går det att hålla möten med
deltagare som sitter på andra
orter, både i Sverige och utom-
lands. Nobelföreläsningarna i
Aula Magna i början av decem-
ber skickades bland annat ut över
landet med hjälp av systemet.

I mitten av november skedde eld-
provet för den nya videoutrust-
ningen. Då hölls en konferens
om framtidens EU. Deltagare satt
i Aula Magna samt i Karlstad
och Visby.

– Dessutom var konferensen
simultantolkad på både svenska
och engelska. Och trots att det
var första gången systemet an-
vändes fungerade allt och delta-
garna var nöjda, säger Kenneth
Sund, ansvarig på Läromedels-
centralen.

Universitetet ha köpt in två
kompletta system för att ordna

videokonferenser. Systemen be-
står av videokameror och en do-
kumentkamera. Principen är att
uppkopplade orter har varsin vi-
deokamera och en monitor. Bil-
derna som visas på monitorn väljs
ut av en person med ungefär sam-
ma uppgifter som en debattleda-
re – när någon vill göra ett inlägg
viftar han med handen och ham-
nar i sändning. Överföringen
mellan deltagarna sker via tele-
fonnätet.

Med systemet blir det lättare
och billigare för till exempel del-
tagare i internationella projekt
att ”mötas”. Även miljön tjänar
på att arbetsresorna minskar.

– Systemen är inte heller bara
användningsbart för konferen-
ser. Till exempel sändes nobelfö-
reläsningarna i början av decem-
ber ut till tio orter i Sverige, säger
Kenneth Sund.

Andreas Nilsson

Konferenser på distans blir möjliga

Mer information om videokonfe-
renssystemet ger Kenneth Sund på
tel. 16 3606 eller e-post kenneth.sund
@lmc.su.se.

Projekt för mindre köer
i telefonväxeln

säger Liza Lorenz-Shields. Givet-
vis är min röstbrevlåda redan in-
stallerad.

Maria Leijonhielm

Liza Lorenz-Shields går att nå på tel.
16 3170 eller e-post telekonsulent
@teleenheten.su.se.

vänja sig vid att i större utsträck-
ning använda direktnummer, sä-
ger hon. Dessutom vill vi öka
medvetenheten om att växeln inte
är en informationscentral utan
har som huvuduppgift att kopp-
la samtal.

Projekt nummer två handlar
om mottagning av samtal. Där är
telekonsulenten Liza Lorenz-
Shields spindeln i nätet (se artikel
här intill).

Det tredje projektet som än så
länge befinner sig på det visionä-
ra stadiet, går ut på att den som
söker information ska kunna
knappa sig fram för att ta reda på

till exempel ett tentaresultat eller
hur man kommer till en viss
adress. I visionen ingår också att
växeln ska få ett bemannat ”Call-
center” där den som ringer ska
kunna boka in möten med lärare
och personal via elektroniska al-
manackor.

– Institutionernas administra-
tiva personal har fått allt fler
uppgifter och telefontiderna har
minskat, säger Cecilia George.
Med ett Callcenter skulle växeln
kunna bli hela universitets sekre-
terare.

Maria Leijonhielm

– Nu är det helt nya video-
konferenssystemet i full gång,
säger Kenneth Sund på Läro-
medelscentralen.

Liza Lorenz-Shields är universi-
tetets nya telefonkontakt.
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Under senaste året har händel-
serna i Sydöstasien fyllt tid-
ningarnas spalter. Dessförin-
nan var det ländernas ekono-
miska ”mirakel” som var på
tapeten. Arbetslösheten i
Sverige ökar nu på grund av
asienkrisen. Utvecklingen i
Asien är således viktig även för
oss i Sverige. Men om man
tittar på universitetets samlade
verksamhet (liksom övriga
svenska universitet) kunde man
nästan tro att Asien inte existe-
rar. Det finns i och för sig ett
forskningscentrum vid univer-
sitetet med inriktning på Stilla-
havsasienstudier (CPAS) med
en handfull anställda och en
språkinstitution, som undervi-
sar i kinesiska, japanska, kore-
anska, indologi, och arabiska.
Men universitetets statsvetare,
ekonomer, kulturvetare och
vetenskapsidkare i övrigt fin-
ner uppenbarligen Asien vara
av föga intresse; vad som tack
och lov finns är en rad eldsjälar
som dock nästan undantags-
löst är ensamma på sin institu-
tion. För två år sedan invente-
rade jag totalutbudet av kurser
utanför den orientaliska insti-

tutionen och fann knappt någ-
ra kurser alls. Situationen har
knappast förbättrats sedan
dess.

Varje år utexamineras många
studenter och än fler studerar
olika enskilda kurser, men
bland dessa är det inte många
bortsett från orientalisterna
som får ens elementära kun-
skaper om Asien eller något
asiatiskt i något avseende.

Studenter på ekonomlinjen
anses inte behöva lära sig ens
elementa om världens näst
största ekonomi, Japan, inte
heller om det land som inom
kort kommer att vara en eko-
nomisk stormakt, Kina.

 Tröst för ett tigerhjärta är
väl dock att universitetet är
bäst i Sverige, trots allt.

Bert Edström
forskare vid Centrum för

Stillahavsasienstudier

I slutet av november presenterade
Utrikesdepartementet rapporten
Framtid med Asien – förslag till en
svensk asienstrategi. Rapporten
finns på www.ud.se.

Var finns Asien?

Jag har i min hand en väldigt
stilig bok om Stockholms
universitet som heter Frescati –
Huvudstadsuniversitet och ar-
kitekturpark. Förr ledde ort-
namnet Frescati tankarna till
gustavianer och Bellman. Snart
kommer det att förknippas med
vårt universitet.

Mycket intressant står att läsa
här, men också att beskåda.
Texterna ger information om
planering, förhållanden, ske-
enden och verksamheter. Bil-
derna ger konkretion och
åskådlighet åt allt som står
mellan raderna och ger den som
aldrig varit här en uppfattning
om allt det fina i miljön som vi
gärna vill skryta med inför
främlingar. Likaväl kan bilder-
na öppna ögonen för allt sevärt
för oss hemmablinda.

Nu kommer jag till saken:
Jag skäms som medverkande
skribent att namnges i inne-
hållsförteckning och att kort-
fattat presenteras avslutnings-
vis. Vart tog han vägen som i
alltifrån omslag till flertalet
inlagor illustrerat denna bil-
derbok? Får jag, post festum
lite diskret internt i personal-
organet, ange hans namn? Han
heter Per Bergström. Ta bort
hans bilder ur publikationen
och vad blir kvar? Ett kompen-
dium!

I kolofontexten står finstilt
bland annat att bilderna i bo-
ken där inget annat anges är
”tagna av fotograf Per Berg-

ström”. Vem fan kollar kolo-
fonen på baksidan av smutsti-
teln! Det hade varit bättre för
den som givit karaktär åt den-
na bok att få ståta med sitt
namn, om än ytterst finstilt,
under varje bild. Signatur he-
ter det. Då hade var och en som
läser fått besked om vem som i
drygt tre decennier självmant
dokumenterat det spännande
och sevärda i denna, hitintills,
ständiga byggarbetsplats som
är vårt Frescati.

Gunnar Berefelt
professor emeritus

i konstvetenskap

Ingen bilderbok
Per Bergström har svarat för
flertalet bilder i Frescati – Hu-
vudstadsuniversitet och arki-
tekturpark. Han anges också
på ett tydligt sätt som bokens
huvudfotograf, tillsammans
med redaktion och grafisk
formgivare. Detta är gängse
förfarande vid böcker av den-
na typ med en huvudfotograf.
Någon – som Gunnar Berefelt
skriver – bilderbok är inte av-
sedd. I efterhand kan jag dock
beklaga att Per Bergströms
namn inte lyftes fram ännu mer.
För visst är boken i hög grad
hans.

Thomas Hall
huvudredaktör

Var tog Per
Bergström vägen?

Fotografen Anna Kelberg visar
fotografier framställda från smal-
film på psykologiska institutio-
nen. Motiven på bilderna är oli-
ka ryggar.

– Den vanligaste sekvensen i
filmerna jag arbetade med var
människor som rörde sig bort
från kameran. Kontrasten mel-
lan de många anonyma ryggarna

Fotografier från smalfilm
i familjefilmerna var intressant,
säger Anna Kleberg.

Tekniken att klippa ut rutor ur
smalfilm och göra fotografier av
dem ger väldigt speciella bilder.
Utställning pågår fram till jul och
är ordnad av konstföreningen på
psykologiska institutionen. För att
se utställningen ta kontakt med
Gunilla Priesler på tel 16 2007.

I N S Ä N D A R E     I N S Ä N D A R E     I N S Ä N D A R E I N S Ä N D A R E     I N S Ä N D A R E     I N S Ä N D A R E

Samverkan ersätter
MBL på prov
Några institutioner och enheter
ska ingå i en försöksverksamhet
från årskiftet och pröva en ny
form av personalpolitik. I sep-
tember förra året slöts det centra-
la avtalet Samverkan för utveck-
ling, som ska komplettera lagen
om medbestämmande (MBL).
Det nya avtalet bygger på att ge-
mensamma lösningar ska nås ge-
nom samverkan istället för för-
handlingar. Institutionen för so-
cialt arbete, Fysikum, Wenner-
Gren institutet, institutionen för
tyska, Studentbyrån, Universitets-
biblioteket samt eventuellt någon
till kommer att ingå i försöket.

Fond för
vinterträdgårdar
En fond som ska undersöka för-
utsättningarna för att skapa en
eller flera inglasade blommande
vinterträdgårdar i Södra huset
har skapats. Det är Magnus Hå-
kansson, tidigare chef för enhe-
ten för pedagogisk utveckling,
som donerat de pengar han fick
vid uppvaktningen när han gick i
pension till detta ändamål. Fon-
den får samma namn som täv-
lingsförslaget med vinterträdgår-
dar Camera Solaris som Magnus
Håkansson tidigare har lämnat
in till Stockholmspriset.

Fotografen Anna Kelberg.
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Den nya personuppgiftslagen
(PUL) började gälla i slutet av
oktober. Kritiken har liknat den
vid en kraftig inskränkning av
yttrandefriheten på framför allt
Internet.
– Den nya lagen innehåller dock
undantagsbestämmelser som
innebär att registrering och pu-
blicering av personuppgifter för
ett redan pågående ändamål inte
påverkas, säger Göran Wirdéus
på juridiska enheten.

Övergångsbestämmelserna gäller
för pågående behandling av per-
sonuppgifter som påbörjats före
lagen trädde i kraft den 24 okto-
ber. För sådan verksamhet bör-
jar inte den nya lagen gälla för-
rän den gamla datalagen upphör
att gälla i september år 2001.

I den nya lagen är en av hörn-
stenarna att det krävs samtycke
från alla personer som får per-
sonuppgifter publicerade på In-
ternet. Och personuppgifter är
ett vitt begrepp, till exempel
omfattas en persons namn. Det
här gör att en stor del av sidorna
på Internet blir olagliga om inte
den som ansvarar för dem får
godkännande från omnämnda
personer.

– Men även enligt den gamla
lagen gäller krav på samtycke för
publicering av personuppgifter
på Internet. Universitetet har
dock fått skriftligt beslut från
Datainspektionen om medgivan-
de at lägga ut personuppgifter på
Internet utan samtycke. Det gäl-
ler dock inte adress och telefon
hem, förklarar Göran Wirdéus.

Privatpersoners hemsidor och
publicering inom journalistisk
eller konstärlig verksamhet om-
fattas automatiskt av övergångs-
bestämmelserna.

Det ökade integritetsskyddet är
en effekt av harmonisering inom
EU, där alla länder inför ungefär
samma lagstiftning. Men debat-
ten om konsekvenserna av den
nya lagen har varit het, även i
riksdagen.

– Det är inom vissa områden
oklart hur lagen kommer att till-
lämpas. Datainspektionen kom-
mer dock att utfärda föreskrifter
som klargör det, säger Göran
Wirdéus.

Andreas Nilsson

Mer information om personuppgifts-
lagen finns på www.su.se/Aktuellt/
prefektutskickdatalag.html.

Lag om personuppgifter
får liten påverkan

En riktigt god jul

och

ett gott nytt år

önskar redaktionen!

Sakletare hängd i aulan

”På stigen över kullen till Juristernas hus”. Det är namnet på den
nya tavla som hänger i ett av seminarierummen i Aula Magna.
Konstnären bakom verket heter Jonas Nordell. Han hittade den
säreget formade järntråden som tavlan består av på stigen över
kullen till Juristernas hus… Jonas Nordell nämligen också doktor
i juridik vid Handelshögskolan. Fyndet tror han kommer från den
äldre bebyggelse som tidigare legat på platsen för Aula Magna.
Efter kontakter med rektor Gustaf Lindencrona har husresterna fått
en plats i sin efterföljare.
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Stockholms Akademiska Forum
öppnar under december utställ-
ningen Känn dig själv – ett kun-
skapskabinett om kropp och
själ. Temat belyses över histo-
ria, genusperspektiv, teknik,
pedagogik, psykologi och filo-
sofi. En av de som lämnat bi-
drag till utställningen är Gun-
nar Svensson vid universitetet
(se vidstående artikel). Många
av de övriga bidragen kommer
också från universitetet. Under

utställningen arrangeras även
rundabordssamtal under rub-
riker som Vem bestämmer? Ett
samtal om människans fria vil-
ja, Kvinnliga och manliga sjä-
lar och Besjälade maskiner.

Utställningen öppnar 12 de-
cember och pågår fram till den
11 april 1999.

För mer information: 08-674 77 70,
e-post: info@academicforum.
edu.stockholm.se

Kropp och själ skärskådas på
Stockholms Akademiska Forum

– Jag vill luckra upp förenklade
modeller och se med nya ögon på
det vi tar för givet. Det är viktigt
att kritiskt granska vetenskaper-
na och de begrepp man där för-
söker fånga verkligheten med.
Så förklarar biträdande profes-
sorn i teoretisk filosofi Gunnar
Svensson sitt uppdrag.

Hans forskning kan lite för-
enklat sägas gå ut på att fundera
över hur vi funderar. Att hitta
tänkandets förutsättningar och
möjligheter. Denna arbetsbeskriv-
ning gäller teoretisk filosofi i all-
mänhet men kanske Gunnar
Svensson i speciellt hög grad.

Hans forskningsobjekt är för när-
varande just medvetandet, när-
mare bestämt kopplingen mellan
hjärnan och dess processer å ena
sidan och medvetandet å den an-
dra. Det här är ett växande forsk-
ningsområde inom såväl medicin
som datalogi. Men Gunnar Svens-
son menar att de som försöker
koppla ihop de två begreppen
medvetande och hjärna begår lo-
giska misstag. Han menar att de
försöker visa saker som överhu-
vudtaget inte går
att belägga.

I juli i år fick
Gunnar Svensson
del av den särskil-
da fakultetsresur-
sen som delades
ut av fakultets-
nämnden på hu-
manistisk fakul-
tet för att fortsät-
ta studera med-
vetandeproble-
matiken.

Den grundläg-
gande frågan som
Gunnar Svensson
tar upp i sin
forskning är re-
lationen mellan
det mentala och
det fysiskt påtag-
liga eller med an-
dra ord förhål-
landet mellan
kropp och själ.
Försöken att
koppla vårt med-
vetande till vår

Vetenskapernas kritiska granskare
kropp har djupa historiska röt-
ter.

– På 1600-talet studerade man
det fysiska utifrån det mentala.
Då gällde det att få den framväx-
ande mekanistiska världsuppfatt-
ningen att gå ihop med den mer
andliga bilden man hade av män-
niskan som väsentligen en själ.
Men det här förändrades och mot
slutet av 1800-talet övervägde den
motsatta frågeställningen. Då
uppfattades världen och kroppen
framför allt som materia och alla
fenomen skulle förstås utifrån
dessa förutsättningar, även med-
vetandet, förklarar Gunnar Svens-
son.

Medvetandet undersöktes
Vid sekelskiftet gjordes försök
att vetenskapligt beskriva de själs-
liga processerna via introspek-
tion. Genom att låta ett ”inre
öga” studera de mentala proces-
serna försökte man undersöka
innehållet i medvetandet. Men
resultaten av denna introspek-
tion blev inte så klara. Istället
försökte man studera de beteen-
den som medvetandet leder till.
Behavioristerna menade att det
endast är genom att studera bete-
enden man på ett vetenskapligt
sätt kan komma åt mentala eller
psykiska företeelser. Men detta
synsätt beskrev snarare yttringar
av det mentala och inte de menta-
la processerna själva.

Under 1950-talet formulerades
så den teori som kommit att do-
minera de senaste decenniernas
filosofiska diskussioner, den så

kallade identitetsteorin. Här är
tanken att varje medveten pro-
cess är identisk med en process i
den materiella världen, i första
hand i hjärnan. Mentala feno-
men såsom tankar, känslor, för-
nimmelser, minnen med mera,
skulle enligt detta synsätt direkt
kunna kopplas till processer i hjär-
nan.

Men Gunnar Svensson ifråga-
sätter möjligheten av att över
huvud förstå vad en sådan identi-
fiering skulle innebära. Hans slut-
satser bygger inte bara på eget
filosoferande och vad andra filo-
sofer har tänkt och skrivit. Han
har också satt sig in i vad den
senaste medicinska forskningen
säger om hjärnans funktion och
arbetssätt.

Förvirrande forskning
– Mycket forskning och många
dyrbara tekniska instrument och
kraftfulla datorer används idag
för att studera hjärnan. Men det
råder samtidigt en tydlig be-
greppsförvirring. Det finns en rad
sinsemellan motsägande grund-
läggande teorier om vad fynden
egentligen visar, menar Gunnar
Svensson.

Men han är inte förvånad över
denna förvirring.

Är det här själen sitter ?
Om alla de kemiska
och elektriska fenomen
som utgör en mental
process finns i en
hjärna – är då en
frikopplad fullt funge-
rande hjärna medve-
ten?

– Man besvarar inte den vä-
sentliga frågan; hur relationen
mellan hjärnans kemiska och
elektriska aktivitet och medve-
tandet ser ut.

Han ser också en inbyggd mot-
sägelse i själva frågeställningen.

– Om jag ska studera mig själv
och mitt tänkande som ett ob-
jekt, måste jag även vara den som
studerar mig själv. Jag måste så
att säga lyfta mig själv ur mig
själv – och det går helt enkelt inte.

Gunnar Svensson slutsats är
istället den motsatta.

– Vi har att göra med två ”feno-
men” som inte är jämförbara.
Mentala fenomen är av ett funda-
mentalt annat slag än fysiska. Vi
kommer med andra ord aldrig
finna människans själ hur noga
vi än studerar hennes hjärna. Vi
kan inte heller i grunden förstå
mentala fenomen genom att em-
piriskt studera aktiviteten i olika
delar av hjärnan. Jag tycker att
det ligger ett stort värde i att inse
denna begränsning av vad vi kan
uppnå med hjälp av empiriska
studier och även inse varför frå-
gan om medvetandets sanna vä-
sen kanske inte går att besvara,
avslutar Gunnar Svensson.

Tommy Ringart
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Ny professor

Boel Westin har utnämnts till
professor i litteraturvetenskap,
särskilt barn- och ungdomslitte-
ratur, vid litteraturvetenskapliga
institutionen. Hon disputerade
1988 med Familjen i dalen, den
första doktorsavhandlingen om
Tove Janssons muminvärld. Ef-
ter disputationen har hon forskat
och undervisat vid litteraturve-
tenskapliga institutionen och
1994 fick hon en tjänst som fors-
karassistent. En övergripande
ambition har varit att utveckla
nya metoder för att studera väx-
elspelet mellan barnlitteratur och

Stockholms Teknikhöjd AB, Björnnäsvägen 21 l  Tel 790 97 00 (vx)  l Fax 15 85 52
 E-mail info@teknikhojden.se l www.teknikhojden.se

❐

För anmälan och information kontakta Monica Ekdahl,
tel 08-790 97 03, e-post monica.ekdahl@teknikhojden.se

TEKNIKHÖJDEN, KTH OCH STOCKHOLMS UNIVERSITET
- I SAMVERKAN FÖR NYA PRODUKTER OCH FÖRETAG!

Exploateringskunskap 1999
Utbildning för Dig med innovationsbaserade

affärsidéer och produkter och
som funderar på att starta företag.

❐

Företagandets villkor och drivkrafter
Patentets roll i affärsutvecklingen

Kundbehov och marknad
Licenser och avtal

Finansiering
Affärsforum

vuxenlitteratur, något som Boel
Westin tänker fortsätta med.

Flickböcker och fiktionsteori
är ett par av hennes områden,
men stora forskningsprojektet
under senare år har gällt Strind-
berg och hans förhållande till
sagor och folkdiktning. Boken
Strindberg, sagan och skriften
publicerades 1998. Boel Westin
är engagerad i Strindbergssäll-
skapet och är en av dem som
organiserar en stor internatio-
nell Strindbergskonferens vid
Stockholms universitetet i juni
1999. Hon är född i Lund och
uppvuxen i Stockholm. Förutom
litteratur gillar hon konst, teater
och film. Och hon älskar att
plocka svamp.

Agneta Paulsson

Delad professur
Biträdande professor Jan Ek-
berg, Växjö, har utnämnts till
professor i nationalekonomi med
inriktning mot invandringsforsk-
ning med tjänstgöring företrädes-
vis vid Ekonomihögskolan i
Växjö. I tjänsten ingår 20 %
tjänstgöring vid Institutet för
social forskning vid Stockholms
universitet.

Naturvetardag
med växtvärk
Från ingenting till ett välbesökt
evenemang på mindre än tre år.
Naturvetardagen växer så det
knakar. I år lockade arbets-
marknadsdagen i Arrheniuslabo-
ratoriet ett femtontal utställare och
närmare 500 naturvetarstudenter.

 – Ett klart lyft från tidigare år,
säger Helena Hannuksela, pro-
jektansvarig och studerande på
projektlinjen. Nu hittade både
förtag och studenter hit. Viktigt
framför allt för naturvetarna som
behöver känna att de är efterfrå-
gade på arbetsmarknaden.

Klar publikfavorit var de finge-
rade anställningsintervjuer som
hölls av fackförbunden SIF och
SN. Få genomskådar intervjua-
rens tricks utan träning. Samma
sak gäller också jobbsökande
naturvetare. Hittills. Efter natur-
vetardagen får civilingenjörerna
se upp.

Johan Björkman

Brevlådor att fylla
med kvalitet
Pedagogiska rådets kvalitets-
grupp ska stödja institutionerna i
arbetet med att förbättra grund-
och forskarutbildningen samt

förmedla goda initiativ och re-
sultat över institutions- och fa-
kultetsgränserna. För närvaran-
de diskuteras en fokusering av
kvalitetsarbetet och hur det ska
redovisas ur fem huvudaspekter:
studentmedverkan, studenternas
”ingångskapital”, effekter av
minskad medelstilldelning, mark-
nadsföring samt examinations-
former, kursutveckling och hand-
ledning.

För att synpunkter på kvalitets-
arbetet ska komma in till grup-
pen har vita brevlådor satts upp.
Den ena finns mitt emot Café
3:an i Södra huset, den andra i
Arrheniuslaboratoriets café på
plan 5.

För mer upplysningar om kva-
litetsgruppen nås Kerstin Dahl-
bäck på fax 15 58 74 eller e-post
kerstin.dahlback@littvet.su.se och
Mona Bessman på fax 612 12 88
eller e-post mona.bessman@
pu.su.se.

Ny medarbetare på
juridiska enheten
Cecilia Brunnström har anställts
som jurist på juridiska enheten.
Hon praktiserade tidigare vid
enheten och fortsätter att hand-
lägga juridiska ärenden. Cecilia
Brunnström nås på tel. 674 71 40.
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Margareta Ohnés mål är att
Stockholms universitet ska ha
Sveriges bästa biologiutbildning.

Hon är prefekt för institutio-
nen för biologisk grundutbild-
ning (BIG) och tror att studenter-
na måste ges stort utrymme om
det ska uppnås. För att bli så bra
som möjligt krävs också bra pe-
dagoger.

– Vi vill ha lärare som är enga-
gerade i sina ämnen både i under-
visning och forskning.

Margareta Ohné är själv fors-
kare på halvtid vid mikrobiolo-
giska institutionen. Den andra
halvtiden ägnar hon åt institutio-
nen för biologisk grundutbild-
ning. BIG är en samordningsin-
stitution för ett tiotal självstän-
diga forskningsinstitutioner inom
den biologiska sektionen, där
man bland annat ansvarar för
den pedagogiska utformningen
av biologiutbildningen.

– Samarbetet med lärarna på
forskningsinstitutionerna är vik-
tigt. Jag för alltid en dialog med
dem om hur vi ska lägga upp
undervisningen.

På biologiutbildningen läser
alla till exempel botanik, zoologi,
ekologi och mikrobiologi oavsett
vilken linje de går. Studenterna
behöver läsa alla dessa ämnen för
att få en helhetssyn på naturen
och de levande organismerna. Lä-
rarna är däremot specialiserade
enbart inom sina ämnen. Men
det krävs att alla samarbetar över
ämnesgränserna.

Engagemang viktigt
Margareta Ohné arbetar inte bara
vid sina två institutioner. Hon
har även varit
mycket engage-
rad inom mate-
matisk-naturve-
tenskapliga fa-
kultetens grund-
utbildningsbe-
redning, där
hon varit ordfö-
rande i tio år.
Arbetet innebär
att man förbe-
reder frågor
som sedan ska
behandlas i fa-
kultetsnämn-
den. Det kan
gälla allt från in-
formation om
de olika utbild-
ningarna till för-

En pedagog som är biologiskt aktiv

delning av nya utbildningsplat-
ser. Dessutom är hon vice ordfö-
rande i universitetets styrgrupp
för internationell samverkan
inom utbildningen.

Margareta Ohné tycker det är
viktigt att engagera sig i det som
händer utanför den egna institu-

tionen. Nyfiken-
het och en vilja att
lära sig mer dri-
ver henne i allt
detta arbete.

– För mig har
engagemanget va-
rit istället för att
byta jobb. Jag har
faktiskt aldrig ar-
betat någon an-
nanstans än här
vid universitetet.

M a r g a r e t a
Ohné berättar att
hon började stu-
dera på universi-
tetet redan 1968.
Sin första anställ-
ning fick hon
1971 som forskar-

studerande, sedan dess har hon
blivit kvar.

– Visst har jag ibland funderat
på att söka mig härifrån. Men jag
stortrivs ju och jag vill inte tappa
kontakten vare sig med ämnet
eller med studenterna. Stämning-
en på hela universitetet är bra
tycker jag och kontakten med
förvaltningen fungerar också.

– Genom att jag har så många
olika uppdrag inom universitetet
så känns arbetet aldrig enahan-
da. Jag har också kontakt med
kolleger på andra universitet vid
motsvarande institutioner. Vi
träffas minst ett par gånger varje
år. I vår ska vi till London och
träffa kolleger där. Egentligen
kan jag nog inte hitta en bättre
arbetsplats. Så jag blir nog kvar
ända till pensioneringen, säger
Margareta Ohné.

Som mikrobiolog forskar hon om
bakteriers förmåga att bryta ner
miljögifter vid höga temperaturer,
till exempel i komposter. Valet att
bli biolog beror delvis på en inspire-
rande biologilärare på gymnasiet.

– Dessutom delades flera av
Nobelprisen under 60-talet ut till
biologer som gjort spännande
upptäckter inom genetik och
molekylärbiologi.

Nyligen blev Margareta Ohné
och BIG själva pristagare. till  årets
ärofyllda vandringspris till bästa
grundutbildningsinstitutionen vid
universitetet. Det delades ut för
tredje året i rad och BIG beskrevs
som ”en institution där både lä-
rare och studenter trivs”.

Pedagogisk känguru
– Jag känner mig oerhört stolt
över priset, säger hon när vi till-
sammans beundrar statyetten fö-
reställande en liten känguru, som
skapats av konstnären Thorsten
Renquist och nu står vid entrén
till Biologihuset.

– Men jag tror priset betyder
mycket även för lärare och stu-
denter. Det var ju de som nomi-
nerade institutionen som kandi-
dat till priset och jag ser det som
ett kollektivt pris.

Margareta Ohné tror att insti-
tutionen fått priset för attityden
till studenter och undervisning.
Här pågår ett ständigt pedago-
giskt utvecklingsarbete.

– Under årens lopp har vi hållit
pedagogiska konferenser för att
hela tiden hitta förbättringar. Jag
träffar studierektorerna en gång
i månaden under läsåret för att
diskutera och utbyta pedagogis-
ka och administrativa erfarenhe-
ter. Det har bidragit till att vi har
en bra sammanhållning och ett
gemensamt förhållningssätt gent-
emot studenterna, säger Marga-
reta Ohné.

Hon understryker att det för
alla som arbetar här är viktigt att
göra studenterna delaktiga i un-
dervisningen och utvecklingsar-
betet på institutionen.

– Åsikter och klagomål tas på
allvar och vi försöker förbättra
det studenter inte är nöjda med.

Just nu står institutionen inför
det största förändringsarbete på
många år. Hela utbildningen ska
läggas om.

– Biologi är ju ett stort område
med många delämnen. I framti-
den vill vi att ämnena integreras
bättre så att studenterna kan se
en röd tråd mellan de olika del-
ämnena och på detta sätt få en
helhetssyn på ämnet.

Madeleine Salomon

Profilen
Namn: Margareta Ohné
Född: 1949 i Stockholm
Familj: Sambo
Bor: Bostadsrätt i Äppelviken.
Senast lästa bok: Alias Grace
av Margaret Atwood.
Senast sedda film: Titanic på
flyget till USA.
Fritidsintressen: Resor, ju läng-
re bort desto roligare, fotogra-
fering, fågelskådning. Dess-
utom är jag allätare inom litte-
ratur.


