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År 2015 ska utbildning och forskning vid flertalet av  universitetets institutioner och 
enheter inta en nationellt ledande och internationellt framstående ställning.

LEDARE

En effektiv förvaltning
En effektivare förvaltning och bättre stöd till institutionerna. Det bör vara 
förvaltningens inriktning. Den slutsatsen kan man dra från de förslag som 
lyfts fram inom det så kallade översynsprojektet. 

I maj 2008 beslutade rektor om en översyn av ekonomiadministrationen, 
personaladministrationen, studieadministrationen, administrationen av 
fastighetsbeståndet och anslutande service samt IT-verksamheten vid uni-
versitetet. En viktig del i projektet har varit den enkät som institutionerna 
svarade på under hösten. Syftet med enkäten har främst varit att kartlägga 
fördelningen av administrativt arbete mellan den centrala nivån, institu-
tionsnivån och i många fall också fakultetsnivån. Projektets arbetsgrupper 
har letts av externa samordnare, som nu har lämnat en rapport och förslag på 
åtgärder. Förslagen har diskuterats på rektorskonseljen i Vaxholm 20 april.

Vad har då framkommit? En tydlig bild är att det bedrivs omfattande admi-
nistration vid institutionerna. Det gäller i synnerhet ekonomiadministration 
och studieadministration men även IT-verksamhet. Stockholms universitet är 
ett stort lärosäte med många institutioner och med en utpräglat decentra-
liserad organisation. Decentraliseringen är en styrka, främst i det att beslut 
fattas nära den verksamhet som besluten gäller. 

En effekt av decentraliseringen verkar emellertid också vara att avstån-
det mellan den centrala förvaltningen och institutionerna i många fall blir 
så stort att institutionerna lämnas allt för ensamma i det administrativa 
arbetet. Det är särskilt problematiskt när komplexiteten i det administra-
tiva arbetet ökar, som exempelvis är fallet med den nya redovisningsmodel-
len. Det är på sina håll svårt att upprätthålla en hög kompetens i alla olika 
administrativa uppgifter. 

När det gäller IT är den slående bilden att det finns alltför många olika 
lösningar vid institutionerna. Det finns till exempel 39 system för att skicka 
och ta emot e-post. Detta innebär en ineffektiv och onödigt dyr IT-verksam-
het vid universitetet. 

Det administrativa stödet från central nivå måste bättre anpassas efter 
de behov som institutionerna har. När det gäller IT måste åtgärderna snarare 
handla om samordning och effektivisering. Det är också angeläget att säker-
ställa att IT-stödet i praktiken rationaliserar det administrativa arbetet.

Man kan också fråga sig om olika administrativa uppgifter ligger på rätt 
organisatorisk nivå? Och vilka möjligheter har institutionerna att hålla rätt 
administrativ kompetens? Det förefaller som stora institutioner generellt 
har lättare att åstadkomma väl fungerande, professionella administratio-
ner, till exempel genom att ha administrativa chefer. Ett ökat samarbete 
mellan institutioner kring administrationen kan säkert också vara ett sätt 
att öka kompetensen. 

Inom universitetsledningen och förvaltningen ska vi nu närmare analysera 
behov och föreslå åtgärder som leder till ökad effektivitet och kvalitet i det 
administrativa arbetet på olika nivåer.

Ann-Caroline Nordström, 
förvaltningschef, fc@adm.su.se                           

  Se även artikel på sidan 4.
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TEMA: ADMI N ISTRATIV FÖRNyELSE

Hur blir administrationen vid ett lärosäte så effektiv som möjlig?  
Luleå tekniska universitet och Örebro universitet har infört  
processorienterade arbetssätt.

u

Örebro universitet bildades så sent som 
1999 och har redan genomgått flera omorga-
nisationer. En stor förändring skedde 2007 
då man genom att effektivisera hela univer-
sitetsadministrationen kunde frigöra resur-
ser till kärnverksamheten. Under åren 2005 
– 2008 har 25 procent av den administrativa 
personalstyrkan reducerats. Allt arbete har 
organiserats till två staber, en ledningsstab 
och en utvecklingsstab samt nio processom-
råden som leds av processchefer.

– Det har bland annat inneburit att vi har 
koncentrerat stöd och service till studen-
terna till ett centralt beläget studentcent- 
rum. Administrativ personal som ger stöd 
till akademins lärare och ledning finns i när-
heten av akademierna men har sin anställ-
ning inom universitetsförvaltningen, säger 
Olle Häggbom, administrativ direktör vid 
Örebro universitet och förklarar att all 
administrativ personal berörts av omorga-
nisationen. 

– Alla fick till exempel lämna intressean-
mälan till nya jobb, säger Olle Häggbom och 
poängterar att information är a och o under 
en sådan här omvälvande process. Därför 
informerades personalen fortlöpande via 
olika delprojekt om vad som skulle ske. 
Många har också varit involverade i projekt-
grupper. Dessutom gick information regel-
bundet ut via webben. 

Men även om administratörerna varit väl-
informerade så sticker Olle Häggbom inte 
under stol med att det funnits de som tyckt 
att de borde fått ännu mer information. 

– Under omorganisationen berördes även 
lärare och forskare och att informera dem 
om vad som skulle ske var inte alltid helt lätt. 
Tidigare hade varje akademi, som institu-
tionerna här kallas, en egen administration. 
Nu bröts grupper upp och samma personer 
var inte längre kvar. Många lärare upplevde 
till en början att de fick ett sämre stöd. 

Olle Häggbom medger att det många 
gånger varit tufft med alla förändringar 
och att det tar tid att komma på fötter. 
Under resans gång ställs man också inför 
flera utmaningar. En sådan var termins-
starten 2007. Det var då man på allvar satte 
igång med ett delvis nytt processorganise-
rat arbetssätt. Många administratörer hade 
dessutom fått nya jobb med nya chefer. 

När det gäller det nya sättet att arbeta pro-
cessorienterat har personalen fått gå utbild-
ningar. I arbetssättet ligger att titta på både 
hur man kan förenkla och förbättra, och 
idag är den kritik som till en början fanns 
mot förändringarna inte längre så uttalad. 

– Vad vi har gjort är en uppdelning där 
akademierna ägnar sig åt akademiska frå-
gor och administrationen åt administrativa 
frågor. Men, säger Olle Häggbom, det finns 
naturligtvis för- och nackdelar med allt. För 
samtidigt som vi gjorde en administrativ för-
ändring så omorganiserades akademierna 

och fördes samman till större enheter.
–  Det blev för mycket, säger Olle Hägg-

bom. Vid en omorganisation måste man 
vara uthållig och låta arbetet få ta tid. Man 
måste också vara öppen för att man kan-
ske måste göra justeringar under gång. Med 
stöd av de senaste två årens erfarenheter för-
bereder vi nu vissa förädlingar i vår nuva-
rande organisation.

 
Effektivisering i Luleå
Även Luleå tekniska universitet har genom-
fört flera omorganisationer inom admini-
strationen. I en första vända som startade 
2003 var målet att skapa en enhetligare 
och mer professionell stödorganisation, vil-
ket ledde till en minskning med 26 befatt-
ningar. Från att ha varit en ganska spretig 
organisation utvecklades nya mer speci- 
aliserade befattningar, nya arbetssätt. Även 
nya rutiner som ledde till effektiviseringar 
infördes. 

Processorientering i 
Örebro och Luleå
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utifrån både rektors, studenters, lärares och 
forskares krav. 

Lisette Edin förklarar att man bland annat 
involverat studenterna som fått komma med 
synpunkter på vilken service de behöver. Det 
har lett fram till den gemensamma mötes-
platsen ”Studenttorget” på campus i Luleå, 
där all service till studenterna finns samlad 
på ett ställe.

– Tidigare hämtade man till exempel ut 
sin tenta på en institution och kopierings-
kort någon annanstans. Nu försöker vi se 
till att studenterna slipper springa runt. Vi 
har också en helpdesk för IT-frågor i nära 
anslutning till ”studenttorget”.

Även Lisette Edin menar att en stor om-
organisation måste få ta tid och att man 
ännu inte är färdig.

– Nu inför vi förändringar successivt. I år 
har vi till exempel arbetat med cirka 15 del-
processer inom bland annat studentservice, 
antagning, rehabilitering, utbildningsutbud 
m.m. och vi kommer att fortsätta det arbe-
tet under många år.

Även om ett processorienterat arbete nog 
kommer att införas på de flesta håll inom 
universitets- och högskolevärlden så vill 
Lisette Edin inte ge generella råd för hur 
man ska komma dit.

– Det viktiga är att man tar hänsyn till den 
kultur som finns på arbetsplatsen och att 
man har akademin och ledningen med sig. 
Det får aldrig bli ett självändamål att för-
ändra utan det måste i slutändan utmynna i 
att det leder till bättre utbildning och forsk-
ning. n

TExT: MADELEINE SALOMON
ILLUSTRATION: MARIANNE ADOLFSSON

FOTO: ÖREBRO UNIVERSITET

– Bland annat innebar det att vi inrät-
tade administrativa grupper med en admi-
nistrativ chef, vid varje institution förklarar 
Lisette Edin, biträdande förvaltningschef 
vid Luleå tekniska universitet. De adminis-
trativa cheferna har kommit att utgöra ett 
mycket viktigt beslutsstöd till prefekterna. 
De har också varit drivande i att utveckla 
enhetliga rutiner och arbetssätt mellan 
instutionerna.

– Tidigare var i de flesta fall en sekrete-
rare kopplad till ett forskningsämne eller 
en avdelning. Sekreteraren skulle sköta allt 
ifrån ekonomi- och personalfrågor till stu-
dieadministration och arkivfrågor. 

Enligt Lisette Edin var det orimliga krav 
och det var svårt att skapa enhetliga ruti-
ner och svårt att professionalisera stödet till 
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forskarna och lärarna. Ett antal mer speci-
aliserade befattningar inrättades inom de 
administrativa grupperna.  För att arbets-
uppgifterna skulle bli mer tydliga skapade 
man ett antal befattningar där man exem-
pelvis skulle arbeta antingen med forsk-
ningsadministration eller studentadmini-
stration.

– Höstterminen 2007 var det åter dags för 
en översyn. Vi hade då tappat ett stort antal 
studenter vilket ledde till att vi behövde dra 
ned verksamhetsstödet. Totalt minskade vi 
med 40 befattningar varav 25 ledde till upp-
sägningar. Att behöva säga upp så många 
ur personalen har varit tråkigt. Det svåraste 
var att lämna det beskedet till de som fick gå. 
Men även för de som fått stanna har det varit 
smärtsamt. Det var heller inte lätt att identi-
fiera var övertaligheten och att upprätta tur-
ordningskretsar, säger Lisette Edin.

Informationsmöten och nyhetsbrev
Eftersom så gott som all personal berördes 
så hade man stora informationsmöten samt 
lägesrapporter i form av nyhetsbrev var fjor-
tonde dag och information på webben.

– Vi försökte också hålla cheferna vid 
institutionerna informerade så att de, i sin 
tur, kunde informera sin personal.

Idag är allt verksamhetsstöd både cen-
tralt och vid institutionerna: administra-
tion, IT, bibliotek, service, lokalvård, gods 
med mera, gemensamt organiserat för hela 
universitetet. Ansvarig för allt är universi-
tetsdirektören.

I samband med översynen förra året 
beslutades också om att successivt införa 
ett processorienterat arbetssätt. 

– Processorienteringen hos oss går ut på 
att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet 

I maj 2008 beslutade rektor vid Stockholms 
universitet om en översyn av ekonomi- 
administrationen, personaladministratio-
nen, studieadministrationen, administratio-
nen av fastighetsbeståndet och anslutande 
service samt IT-verksamheten vid universite-
tet. Syftet är att effektivisera det administra-
tiva arbetet. Fördelningen av administrativt 
arbete mellan den centrala nivån, institu-
tionsnivån och i många fall också fakultets-
nivån kan variera beroende på typ av admi-
nistrativ uppgift. Att hitta den rätta balan-

I Örebro organiserades administrationen 
i två staber.

Förslag till effektivare administration
sen mellan centralt utfört arbete och arbete 
utfört vid institutionerna är av stor betydelse 
för hushållningen med universitetets resur-
ser, enligt rektorsbeslutet.

Under vintern har fem arbetsgrupper 
arbetat med översynen. Efter enkäter och 
kontakter med funktioner och personer som 
arbetar med de frågor som studerats läm-
nade arbetsgrupperna sina rapporter i april. 
Dessa har sedan varit uppe till diskussion 
med dekanerna, berörda avdelningschefer 
och universitetsledningen. 

Sammanfattningsvis föreslår arbets-
grupperna i sina studier inte några stora 
organisatoriska förändringar, säger för-
valtningschef Ann-Caroline Nordström. 
Rapporterna visar att en stor del av admi-
nistrationen görs på institutionsnivå och 
inte inom centrala förvaltningen. En annan 
generell iakttagelse i rapporterna är att det 
kan vara svårt att upprätthålla kompetensen 
hos personalen vid små institutioner då de 
ofta enbart arbetar deltid med olika admi-
nistrativa uppgifter.
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utvidgat arbetet till att se över universitets-
administrationen i sin helhet, de admini-
strativa processerna och administratörer-
nas olika roller och ansvarsområden.

Inför omorganisationen gjordes kartlägg-
ningar i olika arbetsgrupper inom ett antal 
stora processområden som ledde fram till 
ett ramverk för en förnyad administration 
där processorientering, kvalitetssäkring, 
riskanalys och samverkan är viktiga delar. 
Genomgångarna ledde även fram till förslag 
till en ny organisation av gemensam förvalt-
ning som efter ett antal utredningar besluta-
des i oktober 2008.

– Omorganisationen blev ett resultat av 
projektet ”En förnyad administration” I 
projektets uppdrag ingick att se över förvalt-
ningens organisation men det var inte givet 

Till skillnad från flera andra lärosäten drivs 
omorganisationen i Lund inte av ekono-
miska perspektiv, enligt Karin Ekborg-Pers-
son, avdelningschef för förvaltningsstaben. 
Istället är det kvalitetsaspekter som ligger 
bakom den förändring som nu genomförts 
och som är en del av det mer omfattande pro-
jektet ”En förnyad administration – kvali-
tetsutveckling vid Lunds universitet”.

– Redan 2003 började man titta på 
administrationen på institutionsnivå. Och 
även då stod kvaliteten i fokus. Man tittade 
bland annat vid administrativa arbetsupp-
gifter, roller och kompetensbehov på insti-
tutionerna. Samtidigt togs ett utbildnings-
paket fram till den administrativa persona-
len vid institutionerna.

Karin Ekborg-Persson förklarar att man 
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Kvalitetsaspekter driver arbetet i Lund
Lunds universitet slår ihop förvaltningenheterna.  
Ledorden är ett målgruppsinriktat arbete med helhetssyn.

Förslag till effektivare administration
Ann-Caroline Nordström tror inte att 

förslagen kommer att leda till några större 
principiella organisatoriska förändringar i 
förvaltningen. Däremot är det aktuellt att 
slå fast vad förvaltningen har för uppdrag 
gentemot institutionerna. Det är också aktu-
ellt att förbättra informationen till prefek-
terna i olika frågor. 

Ann-Caroline Nordström understryker 
att man nu befinner sig mitt i beredningspro-
cessen. Innan sommaren ska universitetsled-
ningen ta fram förslag utifrån rapporterna 

En ny ledningsgrupp är en del av förändringen i Lund.

• Sektionen Ekonomi utgörs av Ekonomi-
enheten med tillskott av budgetfrågor.

• Sektionen Personal består av Personal-
enheten med tillskott av Centre of Educa-
tional Development. 

• Sektionen Student och utbildning utgörs 
av Studerandeenheten med bland annat 
ansvar för antagning och examination 
samt för service till alla nationella studen-
ter samt den del av internationella sekre-
tariatet som arbetar med service till inter-
nationella studenter och hantering av 
utbytesstudenter.

• Sektionen Forskning, innovation och 
extern samverkan består av LU Innovation, 
Lund University Commissioned Education 
och de delar av Internationella sekretari-
atet som arbetar med avtalsfrågor som till 
exempel Erasmus Mundus och Forsknings-
service.

• Sektionen Ledningsstöd är en samman-
slagning av de tidigare enheterna Plane-
ringsenheten, Utvärderingsenheten, Juri-
diska enheten, UPV, Informationsenheten 
samt Rektorsämbetet.

• Sektionen Byggnad, IT och Service består 
av tre fristående enheter som samverkar: 
LU Byggnad, LU Service och Lunds Data-
central.

Lunds nya organisation

att det skulle leda till en omorganisation. 
Karin Ekborg-Persson berättar att man 

för att ytterligare förbättra samverkan ska-
pat en ny ledningsgrupp.

– I den ingår förvaltningschef, sektions-
chefer inom gemensam förvaltning samt 
kanslichefer från de åtta fakulteterna. 

Karin Ekborg-Persson understryker att 
universitetsadministrationen inte blivit en 
processorganisation. Men de nya sektio-
nerna kommer att täcka en större del av ett 
processområde vilket underlättar den pro-
cessorientering man vill införa.

– I processarbetet ingår att öka gemen-
samheten i sättet att arbeta samt att fundera 
över hur vi får ihop alla delar till en bra hel-
het vid ett stort universitet som Lunds. n

TExT: MADELEINE SALOMON
FOTO: LUNDS UNIVERSITET

och dessa ska sedan diskuteras med deka-
nerna och avdelnings- och enhetscheferna 
inom förvaltningen. Kontakt kommer även 
att tas med de fackliga parterna. Efter som-
maren bör sedan konkreta förslag finnas till 
ett förändringsarbete. n

TExT: PER LARSSON

Se även ledaren på sidan 2.

www.su.se/anstalld/oversynsprojektet
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som man började diskussionerna redan 
2005. Det har gjort att personalen fått 
möjlighet att ta del i och påverka proces-
sen. De har hunnit vänja sig vid tanken 
och kanske rentav börjat se fördelarna.  
Arbetet startade med att man först såg 
igenom hela verksamheten. Man bildade 
team och processgrupper som tittade på 
hur organisationen fungerade. Det var 
okänt för de flesta. Det blev en aha-upple-
velse för många. Är det så här vi jobbar? 
Man såg hur böcker kunde bli stående på 
olika avdelningar innan de katalogisera-
des eller att rutinerna för förvärv av böcker 
kunde skilja sig mellan fakultetsavdelning-
arna. Man såg också att det fanns problem 
med hur bemanningen av informations-
tjänsten skulle hanteras. Ofta kolliderade 
den med andra arbetsuppgifter.

Nöjd med resultatet
Parallellt med omorganiseringen inleddes 
ett visionsarbete som bland annat ledde 
fram till att organisationen skulle fun-
gera som ett ”Levande gränssnitt” mellan 
den samlade kunskapen vid universitetet 
och studenterna, lärarna och forskarna. 
Men det finns alltid saker som kunde ha gått 
bättre. Till exempel fick biblioteket säga upp 
vaktmästarna och tre biblioteksassistenter. 
Det hade Catarina Ericson-Roos gärna und-
vikit. 

Universitetsbiblioteket har fått ett nytt 
inre liv. Från att vara fakultetsindelad 
har organisationen riktats mot proces- 
ser och funktioner. Personal har bytt rum, 
fått nya arbetsuppgifter, nya arbetskamra-
ter. Det har blivit färre chefer. 

–  Vi frågade oss om vi verkligen hade 
det bästa arbetssättet. Eller om vi kanske 
borde lägga större fokus på själva biblio- 
tekariekompetensen istället för på ämnes-
kunskaperna, säger överbibliotekarie 
Catarina Ericson-Roos.

Tidigare var biblioteket organiserat i fyra 
fakultetsavdelningar. Det hade sina förde-
lar, ämneskunskaperna blev djupare, men 
de olika avdelningarna tenderade att glida 
ifrån varandra, berättar hon vidare.  Man 
utarbetade olika rutiner och det blev inlås-
ningseffekter. Det visade sig vara ett gan-
ska dyrt sätt att driva universitetsbiblio-
tek på och dessutom inte optimalt när det 
kom till att möta nya arbetssätt och teknik-
utveckling. Och när så biblioteket fick ett 
sparkrav på sig 2007, såg överbibliotekarie 
Catarina Ericson-Roos ingen annan utväg 
än att organisera om hela verksamheten. 

– Det skedde utifrån ekonomisk nödvän-
dighet, men vi såg också att det fanns mycket 
att vinna på det, säger Catarina Ericson-
Roos. 

Omorganisationen har fått ta tid. Över 
två år. Egentligen ännu längre tid efter-
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När du kontaktar universitetsbiblioteket får du snabbare och 
bättre svar. Det är ett tecken på att biblioteket omorganiserat 
sig. Det har skett utan att kosta en enda konsulttimme.

Universitetsbiblioteket har fått nytt liv   

– Det finns förstås de som inte alls gillar 
att vi byter organisation. Så är det alltid vid 
en förändring. Men vår avstämning visar att 
de flesta medarbetare är nöjda, säger Cata-
rina Ericson-Roos. Särskilt nöjd är hon över 
att man gjort hela omorganisationen på egen 
hand, och inte köpt en enda konsulttimme. 
Hur märker då studenterna och forskarna 
att de fått en ny biblioteksorganisation?

– Förhoppningsvis ser de att servicen, 
både den fysiska och den digitala, får en 
jämnare och högre kvalitet, svarar Catarina 
Ericson-Roos. n

TExT: THOMAS HELDMARK
FOTO: ORASIS FOTO 

Lars Brandt, ledamot av universitetsstyrel-
sen och avdelningschefen vid Utbildnings-
förvaltningen i Stockholms stad, har utrett 
Lärarutbildningskansliet vid universitetet. I 
utredningen föreslås en omorganisation av 
kansliet så att de skilda uppgifter som kan-
sliet har renodlas och att ansvaret fördelas 
tydligare. Rektor har beslutat att tillsätta 
en särskild arbetsgrupp för omorganisatio-

Översyn av Lärarutbildningskansliet
nen. Genomförandet av omorganisationen 
kan såväl tidsmässigt som innehållsmässigt 
komma att påverkas av tillämpningen inom 
universitetet av eventuella beslut av staten 
rörande förändringar av lärarutbildningen. 
Riktpunkten ska dock vara att arbetet avslu-
tas i sådan tid att den nya organisationen av 
Lärarutbildningskansliet börjar gälla den 
1 januari 2010. Arbetsgruppen ska under 

utredningsperioden ta hänsyn till aktuella 
utredningar, såväl externa som interna, till 
exempel översynsutredningen och Högsko-
leverkets nationella utvärdering av regionala 
utvecklingscentra. Arbetsgruppen består av 
Ulla Hammarstrand (sammankallande) och 
Lars-Erik Olofsson, båda Lärarutbildnings-
kansliet, samt Anna-Karin Orsmark och 
Lena Ousbäck, båda Planeringsenheten. n

TExT: PER LARSSON

De flesta medarbetarna är nöjda med omor-
ganisationen, säger Catarina Ericson-Roos.
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Behöver du fokus på  
din forskning?

En ledande roll under en världskongress sätter din verksamhet i fokus
Som arrangör kan du påverka innehållet, genomförande och kvaliteten. Det vidgar ditt 
internationella nätverk och ökar möjligheten till större internationellt samarbete. Och med  
Stockholm som arena kan du känna dig trygg i vetskapen om att dina internationella  
kollegor kommer att trivas. 

Boka ett möte med oss på Congress Stockholm, så berättar vi mer om hur vi kan stödja  
din vision om en framtida kongress i Stockholm.

Congress Stockholm Tel 08-508 28 551 info@congresstockholm.se
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Inför höstterminen 2008 kunde vi se en mas-
siv ökning av det samlade söktrycket som till 
stor del kunde förklaras med att lärarutbild-
ningen integrerades i Stockholms universi-
tet. Denna förklaring gäller dock inte för den 
ökning av söktrycket som vi nu kan se, säger 
Mattias Wickberg, byrådirektör vid Sektio-
nen för antagning och högskoleprov.

Data- och systemvetenskapliga institu-
tionen (DSV) bedriver landets mest sökta 
IT-utbildningar, enligt statistik från Verket 
för högskoleservice (VHS). Institutionens 
utbildningar hamnar på första, andra och 
fjärde plats i popularitet om man ser till 
antalet sökande som valt utbildningarna i 
första hand.

– Vi anpassar våra utbildningar efter 
efterfrågan hos studenter och den tänkta 
efterfrågan på arbetsmarknaden. Ur sam-
hällets synvinkel är det förstås oerhört vik-
tigt, säger DSV:s prefekt, professor Love 
Ekenberg.

Flest sökande har kandidatprogrammet 
i datorspelsutveckling följt av programmen 
i data- och systemvetenskap på andra plats 
samt programmet i marknadskommunika-
tion och IT på fjärde plats. 

Högskoleverket har tittat närmare på 
vilka utbildningar i landet som söktrycket 
ökat mest till. Nästan alla utbildnings-
program har fler sökande än förra hösten 
och särskilt anmärkningsvärt är den stora 
ökningen till lärarutbildningen. Under 
de senaste åren har utbildningen tappat 
sökande, men nu verkar intresset öka igen. 

Under 2009 revideras ECTS-systemet för 
översättning av betyg från europeiska läro-
säten och en ny version av ECTS User’s Guide 
(EUG) tas fram. De nya föreskrifterna inne-
bär en nydaning på flera områden i och med 
att det inte längre är avsikten att de natio-
nella betygsskalorna ska översättas till en 
gemensam ECTS-skala (A-E), utan i stället 
direkt jämföras med varandra utifrån de 

Översyn av ECTS-systemet
relativa fördelningarna på de olika betygs-
stegen. Detta är ett helt nytt sätt att han-
tera betygsjämförelserna. Sveriges universi-
tets- och högskoleförbunds, SUHF, arbets-
grupp för riktlinjer om betygsskalor kom-
mer nu att utreda hur förändringarna kan 
utgöra en grund för en nationell samordning 
inom sektorn och ta fram en tillämpning för 
svenska förhållanden av den nya EUG. 

Rekordmånga söker till Stockholms universitet
Aldrig tidigare har så många sökt till universitetet. Nästan 
11 procent fler har anmält intresse inför höstterminen 2009. 

Denna ökning märks också vid Stockholms 
universitet. Det långa lärarprogrammet har 9 
procent fler förstahandssökande. Dessutom 
har den nya utbildningen ”Barnskötare till 
förskollärare” fått över 400 förstahandssö-
kande till 30 platser.

Några av de inriktningar som är extra 
populära i år är samhällsorienterande äm-
nen för skolår F-6, svenska/svenska som 
andraspråk för skolår F-6 samt historia för 
skolår 7–9 och gymnasieskolan. Var femte 
förstahandssökande till lärarprogrammet 
söker den vanliga förskollärarutbildningen, 
det vill säga studiegången Lärande i för-
skolan, som fortfarande är den mest sökta 
inriktningen på lärarprogrammet. Även 
andra lärarutbildningar vid universitetet 
har fler sökande i år än förra året. Till exem-
pel har antalet förstahandssökande till den 
kompletterande pedagogiska utbildningen, 
KPU, ökat med 26 procent.

 Det är fortfarande en majoritet kvinnor 
som söker till landets lärosäten, 62 procent, 
även om antalet manliga sökande ökar inför 
hösten. I likhet med föregående år så är näs-
tan två av tre sökande till Stockholms uni-
versitt som är kvinnor.

– När det gäller åldersfördelning bland 
våra sökande ser vi en relativ ökning av den 
yngsta gruppen, de som vid årsskiftet läsåret 
2009/2010 är yngre än 20 år. Det är drygt  
1 600 fler personer  i den kategorin och deras 
andel av samtliga sökande har ökat med två 
procentenheter till drygt 14 procent, säger 
Mattias Wickberg.

En förklaring  är, enligt Mattias Wick-
berg, sannolikt den stora kullen 18– 
19-åringar som nu lämnar gymnasiet. 

För de studenter som vill satsa på att 
plugga i sommar har 1 340 fler än förra året 
kunnat erbjudas en plats vid universitetets 
sommarkurser.

– En stor andel av de antagna kommer att 
läsa kursen ”Praktisk projektledning” där 
det fanns 1 194 behöriga sökande. Drygt 
1 000 av dem har fått plats, säger Mattias 
Wickberg. n

TExT: MARIA ERLANDSSON 
FOTO: ORASIS FOTO

Ett beslut är att vänta under hösten. I grup-
pen ingår bland annat Kristina Dembrower, 
chef för Studentavdelningen vid Stockholms 
universitet. Den nya ECTS User ś Guide åter-
finns på ec.europa.eu/education/lifelong-
learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf n

TExT: PER LARSSON 

Öppet hus i våras lockade runt 3 000  
ungdomar.
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anordna utbildningar och olika stödinsatser 
under ett flertal år. Kontaktperson är Elli 
Eisenhauer.  

Arbetet inleddes under våren med en 
serie seminarier ledda av Jude Carroll från 
Oxford Brookes University i Storbritannien. 
Jude Carroll är expert inom ämnena plagi-
ering och undervisningsstrategier för inter-
nationella studenter, och hon är en mycket 
efterfrågad föreläsare som reser världen runt 
för att tala om effektiva metoder för preven-
tivt arbete mot plagiering. Seminarierna är 
riktade mot olika målgrupper vid univer-
sitetet. För ansvariga inom organisationen 
såsom dekaner och prefekter ligger fokus 
på policy- och strategifrågor, medan semi-
narierna riktade mot lärare har sin tyngd-
punkt på praktiska åtgärder som kan vidtas 
i undervisningen.  

Jude Carroll framhåller att det som krävs 
för ett effektivt arbete mot plagiering är ett 
helhetsgrepp – enstaka åtgärder räcker inte. 
Alla studenter och lärare behöver ha klart 

Hur vanligt är det att studenter ägnar sig 
åt fusk och plagiering? Högskoleverket ger 
årligen ut en rapport om disciplinärenden 
vid landets högskolor. Årets rapport kom-
mer i maj. 2007 blev 437 studenter föremål 
för en disciplinär åtgärd. Den vanligaste 
formen av fusk är just plagiering (269 fall 
2007), ett problem som ökat kraftigt under 
de senaste åren. Varje år passerar ett antal 
fall Stockholms universitets disciplinnämnd. 
2008 avgjordes ett femtiotal fall, och nästan 
hälften handlade om plagiat. Hur stort mör-
kertalet är, är oklart. 

Arbetet mot plagiering ses vid Stockholms 
universitet som en långsiktig process som 
kommer att bestå av olika delar; dels utar-
betandet av gemensam policy samt riktlin-
jer för hantering av plagieringsärenden, dels 
utbildning av ansvariga och lärare. Målet är 
att alla som är involverade i undervisning 
ska känna till vad plagiering innebär samt 
medverka till att förebygga problemet. UPC 
kommer att stödja institutionerna genom att 

Krafttag mot plagiering vid universitetet
Universitetsledningen har under våren initierat en satsning mot 
plagiering. Universitetspedagogiskt centrum (UPC) har ansvaret för 
genomförandet, som är ett led i universitetets kvalitetsarbete. 

för sig både vad man inte får göra, det vill 
säga var gränsen för plagiering ligger samt 
vad övertramp leder till. 

– Men det räcker inte med att bara säga 
vad studenter inte skall göra, säger Jude, de 
måste få veta vad de skall göra. 

Plagiering kan motarbetas genom att stu-
denterna får god kännedom om vad veten-
skapligt skrivande är, och vad källkritik 
innebär. De flesta fall av plagiering, menar 
Jude Carroll, handlar om att studenter inte 
förstår vad som förväntas av dem. Sedan 
finns förstås även ett fåtal som fuskar med-
vetet. Vad läraren kan göra är att designa 
uppgifter och examinationer som gör det 
svårt att avsiktligt plagiera. Verktyg och 
strategier som kan identifiera vad som inte 
är studentens eget arbete kan också vara till 
hjälp. 

Verktyg mot plagiat
Vid Stockholms universitet används flera 
olika plagiatverktyg i form av program som 
kan jämföra texter med liknande texter på 
Internet. Framförallt är det programmet 
Genuine Text som används. Under janu-
ari – februari 2009 gjordes 984 körningar 
i programmet. Företagsekonomiska institu-
tionen är en av de institutioner som varit fli-
tigast användare av systemet, men på senare 
tid har användandet minskat något. 

– Anledningen till det är att det tekniskt 
sett skulle fungera bättre om systemet gick 
att koppla ihop med våra andra studieadmi-
nistrativa system så att plagieringskontrol-
len sker automatiskt för alla arbeten som 
lämnas in. Som det är nu tar det mycket tid 
för lärarna att mata in enskilda texter. Det är 
också tidskrävande att kontrollera alla träf-
far för att bedöma om det är plagiat eller 
inte, berättar studierektor Rolf Lind. 

Jude Carroll håller just nu på att sam-
manställa en handbok för arbete med pla-
giering, Handbok för lärare och studenter, 
som kommer att finnas tillgänglig för alla 
vid Stockholms universitet. n

TExT: FELICIA MARKUS

Urkund är ett verktyg som används för att avslöja plagiat. Studenternas texter jämförs 
mot en mängd olika texter som publicerats på annat håll tidigare.
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Ivo Todorov, 
läser socialantropologi

– Jag tror inte det spelar 
någon roll. Jag hoppas man 
bedöms efter det som man 
har skrivit.

Ebru Elcimar,
läser nationalekonomi

– Hittills har jag inte haft 
något problem med att 
mitt namn stått på tentan. 
Däremot vore det bra om 
det är anonymt när resul-

taten lämnas ut till andra studenter.

Amanda Orre,
läser statsvetenskap

–  Idén är jättebra. Jag kan 
tänka mig att seminarie-
ledare påverkas när de rättar 
tentor av den bild de fått av 
studenter från seminarier, 

till exempel om någon pratar mycket.

Philipp Schröder,
utbytesstudent   
läser Master in Law and IT

– Det är viktigt att exami-
natorn inte vet vem som 
gjort tentan. Risken är alltid 
annars att man har subjek-

tiva uppfattningar om en student.

I förra numret av tidningen skrev vi om att 
rektor beslutat att alla salstentamina (inklu-
sive duggor) anonymiseras under en försöks-
period höstterminen 2009 och vårterminen 
2010. Linda Stridsberg vid Ledningskans-
liet leder den arbetsgrupp som har till upp-
drag att utreda möjligheterna till en gemen-
sam teknisk lösning för anonymiseringsför-
farandet. Arbetsgruppen ska kontrollera 
och anpassa funktionen för anonymisering 
av hemtentamina i lärplattformen Mondo 
och undersöka hur det går att tillgodose kra-

Positiva erfarenheter av anonyma tentor

vet på likabehandling av studerande med 
funktionshinder.

Gruppen består även av företrädare från 
Studentavdelningen, Sektionen för IT och 
media, Universitetspedagogiskt centrum 
och studentkåren. Bland de frågor man ser 
behov av att arbeta vidare med är att se om 
studentkortet kan användas för att identi-
fiera studenter vid tentorna samt undersöka 
möjligheten att använda tjänster i Mondo 
och Ladok. I Ladok finns redan en funk-
tion för anonymisering som kan driftsättas. 
Stockholms universitet har valt att avvakta 
driftsättning av anonymiseringsförfarandet 
i Ladok för att invänta reaktioner från de 
lärosäten som ligger steget före, men funk-
tionen kommer oavsett detta att sättas i drift 
under nästa läsår. Senast den 31 oktober ska 
gruppen lämna sitt underlag till universitets-
ledningen.

Linda Stridsberg har praktisk erfarenhet 
av anonymiserade tentor från Juridicum. 
Där har hon arbetat bland annat som kurs-
administratör. Juridicum har haft anonyma 
tentor sedan 1991 och systemet Fastreg 
började användas för några år sedan. 
Kursadministratören lägger in uppgifter i 
systemet om vilken sal tentan ska vara i och 
studenten anmäler sig via Fastreg. Sedan får 
slumpen avgöra vilken plats studenten får i 
salen. Tentasvaren får ett försättsblad som 
studentens namn skrivs på. På själva ten-
tan finns däremot endast en kod, så exa-
minatorn får inte veta vem som skrivit vil-
ken tenta när de rättas. Administratören för 
sedan samman tentan och försättsbladet och 

Juridicum har använt anonyma tentor sedan 1991. 
Trots en del merarbete är erfarenheterna positiva.

Utbildningarna i kulturvetenskap hål-
ler överlag god kvalitet. Men Högskole-
verket har i sin granskning av utbildning-
arna sett flera problem. Det finns ingen 
samordning mellan utbildningarna var-
för innehållet varierar mycket. Utbildning-
arna har dessutom inte samordnat namnen 
på utbildningarna. Det kan ge en student 

flera problem. Bland annat får studenten 
svårt att byta studieort. Det kan också vara 
svårt för en arbetsgivare att veta vad som 
ingår i utbildningen och vad studenten kan. 
Fördjupade granskningar kommer att gen-
omföras när det gäller kulturvetenskaper 
vid Lunds universitet och vid barn- och ung-
domskultur vid Göteborgs universitet. n

Vad tycker du  
om anonyma tentor?

anslår resultatet för varje student.
Visserligen blir det en del merarbete för 

administratören med försättsblad och behov 
av att dubbelkolla. Men Linda Stridsberg 
anser ändå att det här förfarandet med 
Fastreg är rätt smidigt för större salstentor 
och att det garanterar anonymitet så långt 
det är möjligt. 

– Inom flera naturvetenskapliga ämnen 
kan det dock vara svårt att fullt ut garan-
tera anonymiteten, säger Åsa Borin som är 
utbildningsledare vid Naturvetenskapliga 
fakulteten. Grupperna är ofta små och dess-
utom examineras många moment genom 
laborationer. 

Fler lärosäten använder sig av anonyma 
tentor. Enligt Svenska Dagbladet hade under 
våren 2008 14 av de 20 största lärosätena 
infört eller beslutat införa sådana. Ett läro-
säte som har anonyma tentor är Umeå uni-
versitet. Åsa Bergenheim, prorektor för ut-
bildning, säger till Universitetsläraren att 
medicinska fakulteten har haft det i flera år 
och de goda erfarenheterna där gjorde att 
ett beslut togs om att införa sådana vid hela 
universitetet vårterminen 2008. Nyligen tog 
även Mälardalens högskola beslut om att alla 
salstentor ska skrivas anonymt efter att man 
provat anonyma tentor på flera av utbild-
ningarna sedan höstterminen 2007. n

TExT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO

Vad tycker du om anonyma tentor? Skicka 
en insändare till Universitetsnytt. Adres-
sen är per.larsson@kommunikation.su.se

Granskning av kulturvetenskap
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sion. Utredningen berör inte heller frå-
gan om progression i den utbildningsve-
tenskapliga delen av lärarutbildningen. 
Utredningens förslag att minska utbild-
ningstiden från 3,5 år till 3 år för grund-
lärare med inriktning mot förskola mins-
kar enligt universitetet utbildningens att-
raktionskraft. Stockholms universitet före-
slår därför att alla lärarinriktningar mot 
yngre åldrar omfattar fyra år och leder 
till en lärarexamen på avancerad nivå. 
Universitetet ställer sig positivt till försla-
get om delning av lärarutbildningen i två 
examina, dels grundlärare inriktade mot 
förskolan, förskoleklassen och grundsko-
lans årskurs 1–6 samt fritidshemmen, dels 
ämneslärare med inriktning mot årskurs 
7–9, gymnasieskolan, vuxenutbildningen 
samt mot praktiska och estetiska ämnen. 
Universitetet ser också positivt på förslaget 
att alla som genomgår lärarutbildningen 
ska få yrkesexamen och en generell examen.   

Stockholms universitet framhåller i sitt 
remissvar på lärarutbildningsutredningens 
betänkande – En hållbar lärarutbildning 
– av utredaren Sigbrit Franke att det inne-
håller flera positiva förslag. Utredningens 
grundläggande ambition om ökad åldersdif-
ferentiering och förstärkt ämneskompetens i 
de olika inriktningarna ligger väl i linje med 
det nya upplägget för lärarutbildningen vid 
Stockholms universitet från hösten 2008. 
Ambitionen att tydligare definiera krav på 
behörighet med relevant utbildning i de 
ämnen som ska undervisas välkomnas. Uni-
versitetet stödjer också förslaget att avskaffa 
kravet på ett särskilt organ för lärarutbild-
ning. Däremot understryks att framtida lag-
stiftning inte får innebära detaljstyrning. 

Förslaget om en utbildningsvetenskap-
lig kärna om 60 högskolepoäng är bra, 
enligt remissvaret. Universitetet anser 
dock att utformningen av denna kärna 
måste underkastas en grundlig diskus-

Remissvar om ny lärarutbildning 
Förslaget att VFU ska utgöra ett eget moment 
förlagt till så kallade fältskolor som utses 
efter kvalitetsgranskning välkomnas. Det 
föreslagna systemet med en central myndig-
het för certifierandet av fältskolor kan dock 
leda till en byråkratisk och otymplig han-
tering. Universitetet föreslår istället att res-
pektive lärosäte ges ansvar att administrera 
uppbyggandet av en fältorganisation i sam-
råd med kommunerna. n

TExT: PER LARSSON

Varje lärosäte med lärarutbildning har ett 
regionalt utvecklingscentrum, RUC. Vid 
Stockholms universitet har RUC fått ett vid-
gat uppdrag från 2008 då lärarutbildningen 
integrerades i universitetet. RUC ska fungera 
som en tydlig extern ingång till lärarutbild-
ningen. I det arbetet ingår att främja kon-
takten mellan universitetet och skolhuvud-
män och näringsliv inom områden som rik-
tad kompetensutveckling, praxisnära exa-
mensarbeten, praxisnära forskning och den 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). 

Vid ett informationsmöte om RUC på 
Campus Konradsberg den 7 maj fick med-
arbetare vid institutioner och kanslier vid 
universitetet veta mer om RUC:s verksam-
het och vad som är på gång inom de områ-
den RUC arbetar med.

Thomas Krigsman, som arbetar vid 
Skolverket och inom lärarutbildningen vid 
Stockholms universitet, talade om aktuella 
förändringar inom skolområdet. Han berät-
tade bland annat om arbetet med ta att fram  
en ny läroplan för grundskolan. Till hösten 
ska ett förslag finnas som går ut på remiss 
och i april 2010 läggs ett färdigt förslag.  

Informationsmöte om RUC

När det implementeras tror han RUC kan få 
en viktig roll att spela.  

Åhörarna fick också höra om en forsk-
arskola som planeras och om de praxis-
nära examensarbeten som RUC samverkar 
kring. Ett nytt samarbetsprojekt mellan 
Stockholms universitet och kommunerna i 
Stockholms län kommer att göra det möjligt 
för lärare att kombinera sin lärartjänst med 
en forskarskola där de kan ta en licentiat-
examen. Kommunerna utser lärare de vill 
satsa på och sedan bedömer universitetet 
kandidaternas kompetens innan de antas. 
Till hösten startat forskarskolan, som kom-
mer att ha drygt 10 platser. Genom att för-
medla kontakter med skolor och kommuner 
om relevanta frågeställningar och utveck-
lingsprojekt försöker RUC stärka möjlighe-
terna till att fler praxisnära examensarbeten 
kommer till stånd. 

Sedan vårterminen 2008 pågår Lärar-
lyftet som är regeringens satsning på fort-
bildning för behöriga lärare. Stockholms 
universitet har överlägset flest upphand-
lade kurser, 133 hittills (varav 93 startat). 
Till höstterminen rör det sig om 43 kurser. 

23 institutioner är ansvariga för kurserna 
och fler är inblandade. De tre första termi-
nerna har haft cirka 1 000 deltagare på de 
upphandlade kurserna och genomström-
ningen är hög. Till dessa kommer även de 
lärare som läser fristående (icke-upphand-
lade) kurser. I slutet av maj sammanställer 
RUC Stockholms universitets offertsvar på 
upphandlingen av Lärarlyftet för vårtermi-
nen 2010.

RUC har även fått ansvaret inom univer-
sitetet för en annan ny nationell satsning. 
Under perioden 2009–2011 har regeringen 
avsatt 200 miljoner årligen för fortbildning 
av förskolepersonal inom Förskolelyftet. En 
offertförfrågan väntas snart och sedan sam-
manställer RUC offertsvar på de kurser som 
kan vara aktuella till hösten. 

RUC planerar att ha två informations-
träffar per termin där man förutom att infor-
mera om sin verksamhet bjuder in personer 
som talar om aktuella ämnen. Nästa tillfälle 
är den 15 september och då kommer Hans 
Albin Larsson från Skolinspektionen. n

TExT: PER LARSSON
u www.ruc.su.se

Skriv en insändare! 
Skriv en insändare i Universitetsnytt 
och skicka den till redaktören 
per.larsson@kommunikation.su.se.
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Nordic Brand Academy är ett forsknings-
baserat utbildnings- och konsultföretag med 
inriktning mot anseende och varumärkes-
strategi. Stockholms universitet har varit 
med sedan 2003 då grunden lades till före-
taget och som delägare på 20 procent sedan 
företagets formella start 2005. Tony Apéria, 
en av grundarna av företaget, berättar om 
verksamheten som bygger på rådgivning, 
undersökningar och utbildning inom varu-
märkesfrågor.

– Vi har tre verksamhetsområden: Kun-
skap, Insikt och Aktivering. Inom Kunskap 
har vi ett av världens mest aktiva nätverk 
inom varumärkesområdet. Där ingår flera 
stora och välkända företag, som också 

sponsrar vår verksamhet. Inom området 
Insikt jobbar vi med att kartlägga företa-
gets anseende och via projektiva tekniker 
kartlägga varumärkets emotionella person-
lighet. Inom insiktsområdet arbetar vi också 
med företagskulturanalyser. Inom området 
Aktivering hjälper vi företag att implemen-
tera strategin och varumärkesplattformen i 
verksamheten. Det handlar helt enkelt om 
att få strategin att leva i organisationen, för-
klarar Tony Apéria. 

De sju medarbetarna arbetar utifrån filo-
sofin att ett varumärke är ett löfte som måste 
hållas och levereras. Denna forsknings-base-
rade metod går ut på att varumärket hand- 
lar om vad hela organisationen gör, inte 
enbart om marknadsföring eller försälj-
ning. 

– Vi startade företaget som ett nätverk 
mellan akademi och näringsliv och vår för-
ankring i forskningen har gett en stark tro-
värdighet. Nyckeln till vår framgång har 
varit vårt nätverk, som är väldigt aktivt och 
som idag består av elva svenska storföretag, 
berättar Tony Apéria. 

Ikea i topp på lista
Sedan starten är företaget representant för 
Sverige i den internationella organisatio-
nen Reputation Institute, som är verksam 
i 30 länder. Det är tillsammans med dem 
som företaget sedan 2003 genomför Sve-
riges största undersökning om varumär-
ken och anseende, Anseendebarometern. 
Undersökningen baseras på intervjuer med 
drygt 14 000 svenskar som svarar på ett 
40-tal frågor om 50 företag. Årets resul-
tat av Anseendebarometern presenterades 
i mitten av april och visar bland annat att 
Ica (sjua på listan) är det bolag som klätt-
rat mest sedan förra årets mätning (34 år 
2008). Detta tyder på att allmänheten tycker 
att Ica har hanterat köttfärsskandalen från 

Med varumärken som expertområde
Nordic Brand Academy är expert på varumärken. Med kunskaper  
som vilar på forskning och närhet till företag och organisationer 
kartlägger företaget årligen Sveriges starkaste varumärken. 

Även i år blev Ikea det företag som ham-
nade högst i Anseendebarometern som 
Nordic Brand Academy gör.

december 2007 på ett bra sätt. Högst upp 
på listan hamnar Ikea, en trend som håller 
i sig redan från den första undersökningen. 
Generellt hamnar företag inom telekom och 
energi lägre på listan, medan konsument- 
företag hamnar betydligt högre upp. Denna 
tendens är genomgående även i internatio-
nella mätningar. 

Anseendebarometern 2009 visar att stat-
liga bolag har ett mycket gott anseende. De 
uppfattas som pålitliga och stabila i en ned-
åtgående ekonomi. Telia och SJ utgör där-
emot undantag från detta och är två av 
de statliga bolag som har tappat i anse-
ende jämfört med föregående års mätning.   
En annan fråga som växer inom varumär-
kesområdet är hur man kan använda spons-
ring och samhällsinsatser för att bygga ett 
varumärke. Nordic Brand Academy har 
därför under våren kartlagt bilden av cirka 
100 välkända svenska företag och organi-
sationers varumärken, utifrån såväl ratio-
nella som emotionella kriterier. Med djup-
gående studier av drygt 70 sponsrings- och 
CSR-aktiviteter (CSR = Corporate Social 
Responsibility) har företaget analyserat hur 
dessa aktiviteter samspelar med företagen/
organisationernas varumärken. 

– Att förstå om och i så fall hur sponsring 
och CSR bygger varumärken är en mycket 
efterfrågad frågeställning, som vi vill hjälpa 
företag att lösa, säger Tony Apéria. n

TExT: CAROLINA EEK
FOTO: ORASIS FOTO 

u www.nordicbrandacademy.com 
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Stigande arbetslöshet, försämrad hälsa och 
ökad stress kan bli en följd av sämre tider. 
Det drabbar dock olika grupper i samhäl-
let olika hårt. Arbetslöshet och dålig eko-
nomi leder till sämre hälsa; varslade och 
uppsagda mår sämst under en ekonomisk 
kris. Idag är 8 procent av befolkningen i 
arbetsför ålder arbetslös och siffran förvän-
tas stiga till minst 10 procent 2010/2011. 
Antalet arbetslösa ökade med 94 000 per-
soner under februari 2009 och den största 
ökningen står de unga för.

Framförallt är det den psykiska ohäl-
san som ökar i denna grupp på grund av 
sämre ekonomi och oro inför sin situation. 
Professor Frank Lindblad påminde under 
sin föreläsning att inte bara den som är 
arbetslös drabbas utan även dess partner 
och barn. Arbetslivskollapsen under krisen 
är något som direkt påverkar barnens hälsa. 
Hos den arbetande befolkningen ökade dock 
inte den arbetsrelaterade psykiska ohälsan 
under 90-talets kris. Åren efter krisen såg 
man däremot en ökning, vilket professor 
Töres Theorell härleder till den expansion 
och de omorganiseringar och omstruktu-
reringar som då skedde. Särskilt kvinnor i 
offentlig sektor upplevde en förlust av kon-
trollmöjligheter i arbetet under dessa år. Det 
var även i denna grupp som långtidssjuk-
skrivningarna ökade mest. 

Svenskarna upplevde generellt en kraftig 
ökning i krav på arbetet och arbetsintensitet 
under hela 90-talet. När ökningen i intensi-
tet avstannade i mitten av 00-talet började 
också de arbetsrelaterade psykiska besvä-
ren minska. Överlag kan ständiga omorga-
nisationer vara negativa för hälsan samtidigt 
som de dessutom ofta inte leder till önskade 
resultat. Även om de som sägs upp och blir 
arbetslösa drabbas värst så visar ett flertal 
studier på allvarliga hälsokonsekvenser även 
för dem som ”överlever” en nedskärning.  
Enligt forskarna vid Stressforskningsinsti-
tutet mår människan bra av lite stress i 
begränsade perioder. Professor Torbjörn 
Åkerstedt anser att kortvarig stress inte är 
farlig så länge vi får tillräckligt med sömn. 

Hur mår Sverige i krisen? 
Det försökte Stressforskningsinstitutet vid Stockholms  
universitet svara på under seminariet ”Stress, sömn och  
hälsa i kristider” i Aula Magna. 

Långvarig stress kan däremot leda till psy-
kisk ohälsa och påverka sömnen så att vi 
förlorar nattens återhämtning. I slutet av 
90-talets kris såg man en ökning av sömn-
störningar vilket kanske kan förklaras med 
att det som är avgörande för sömnstörningar 
är vår förmåga att stänga av oron. 

Mätningar visar att sömnstörningarna 
i princip följer konjunkturhöjningen. Stör-
ningarna började stiga 1995 och nådde den 
största ökningen 2003. Det fanns med andra 
ord ingen påtaglig direkteffekt på sömnen 
under krisen utan Åkerstedt frågar sig sna-
rare om det man ser istället är en reaktion 
på de långsiktiga förändringar som vidtogs 
för att motverka krisen, kombinerat med ett 
återinträde i arbetslivet för de som stått utan-
för.

Arbetslösa mår sämst
De individer som mår sämst under en kris 
är de arbetslösa. Att ha ett arbete innebär 
inte bara en ekonomisk trygghet utan även 
trygghet i att ha såväl ett socialt nätverk 
och en meningsfull tillvaro som en identi-
tet och en status som är kopplad till yrkes-

Att söka jobb utan att få positiv respons är både stressande och nedbrytande för 
 individen.

rollen. Att bli uppsagd är många gånger 
lika med en nedvärdering av yrkeskarri-
ären och dessutom är det såväl stressande 
som nedbrytande att söka jobb utan posi-
tiv respons. Docent Giorgio Grossi tog 
upp hur detta kan påverka individers psy-
kiska hälsa och resultera i en negativ spi-
ral som i slutändan kan leda till depression.  
Det finns många exempel på hur man kan 
hantera detta på individnivå men Grossi 
menar att det viktigaste är att bryta den 
negativa hälsospiralen genom aktivitet, egen 
eller organiserad. Grossi gav i sitt föredrag 
även tips på hur man själv kan må bättre 
i sin situation som arbetslös genom ett 10- 
veckors självhjälpsprogram. I programmet 
ingår till exempel att arbeta aktivt med att 
ta kontroll över både ekonomi och tanke-
mönster. n

TExT: SOFIA LAGERGREN 
FOTO:  ORASIS FOTO

u www.stressforskning.su.se
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Forskare vid Institutionen för socialt arbete 
har, på uppdrag av Stockholms stad, gjort 
en unik kartläggning av hedersrelaterat för-
tryck och våld i Stockholm. Kartläggningen 
visar att var tionde 15-årig flicka och fyra 
procent av pojkarna lever med hedersrelate-
rade problem som begränsar deras liv. Stu-
dien visar också att hedersproblem var den 
grundläggande orsaken för mer än hälften 
av alla flickor som under 2006 omhänder-
togs enligt Lagen om vård av unga, LUV.

Kartläggningen, som fått stor uppmärk- 
samhet i media, omfattar en enkätunder- 
sökning och en aktstudie. Båda är gjorda 
av Astrid Schlytter, Sara Högdin, Mariet 
Ghadimi, Devin Rexvid och Åsa Back-
lund vid Institutionen för socialt arbete. 
Enkätundersökningen är utförd med enkä-
ter bland elever i årskurs 9 i såväl kommu-
nala skolor som friskolor. Drygt 2 300 elever 
på 36 skolor har besvarat enkäten. 

Forskarna har skapat en ”trappa” som 
visar på stegvis upptrappning av flickors 

Unik kartläggning av hedersrelaterat våld
brist på självständighet. 23 procent av flick-
orna svarar ja på frågorna om föräldrarna 
förväntar sig att de ska vara oskuld fram till 
de gifter sig respektive om de tillåts ha ett 
förhållande med en jämnårig pojke. 16 pro-
cent av de svarande förväntas följa andras 
vilja när det gäller vem hon ska gifta sig 
med. 11 procent av flickorna får inte fritt 
delta i inslag i skolan eller ha en egen fri-
tid. Vanligast bland eleverna är att de inte 
får delta i undervisning om sex och samlev-
nad, simundervisning och idrott. ”Överst på 
trappan” är det 7 procent av flickorna som 
uppger att de utsätts för kränkande behand-
ling, hot och våld. 

Aktstudien omfattar samtliga 28 tvångs-
omhändertagna ungdomar enligt paragraf 2 
LVU i åldrarna 13–18 år under 2006. Nio av 
de totalt 17 omhändertagna flickorna hade 
utsatts för starka hedersrelaterade begräns-
ningar och/eller hedersrelaterat våld. För 
fyra av dessa flickor hade bröderna en aktiv 
roll i att kontrollera och bestraffa flickan. 

Aktstudien visar också att två av de elva 
pojkar som omhändertagits på grund av 
bristande hemförhållande hade utsatts för 
hedersrelaterade livsbegränsningar. 

Studien pekar också på brister inom sko-
lan och socialtjänsten när det gäller att upp-
täcka och hantera elever som lever med all-
varliga hedersproblem. Enligt studien är det 
enbart i tre av de nio granskade fallen avse-
ende flickorna som socialtjänsten agerat på 
ett korrekt sätt och flickan tagits på allvar.

I undersökningen poängteras även hur 
stor skillnaden är mellan resultaten från 
enkäten om hur många ungdomar som 
uppger sig leva under restriktioner som kan 
anges ha med hederskultur att göra respek-
tive det antal ärenden som hamnat hos soci-
altjänsten. Enligt undersökningen kan det 
vara så många som 240 flickor som utsatts 
för minst en form av kränkningar, hot och 
våld. n

TExT: PER LARSSON

Den 21 april hölls en paneldiskussion i Aula 
Magna med anledning av domen i Pirate 
Bay-målet. I panelen deltog Magnus Eriks-
son, medgrundare till Piratbyrån, Håkan 
Hydén, professor i rättssociologi, Jan Rosén, 
professor i civilrätt och regeringens särskilde 
utredare för översyn av upphovsrättslagen, 
Daniel Westman, doktorand i rättsinforma-
tik. Moderator var Peter Wahlgren, profes-
sor i rättsinformatik. 

Varken Jan Rosén eller Daniel Westman  
var förvånade över domen – ett års fängel- 
se vardera för de fyra åtalade och totalt 30 
miljoner i skadestånd.  

– Det finns inget sensationellt med denna 
dom. Jag tror att målet kommer att stanna 
i hovrätten av det enkla skälet att Högsta 
domstolen inte kommer att medge pröv-
ningstillstånd, sa Jan Rosén. 

Daniel Westman tror att vissa debattö-
rers förvåning över den hårda domen har 
att göra med att de blandar ihop sin uppfatt-
ning om hur lagen borde vara utformad och 
vad som faktiskt är gällande rätt. Att åkla-
garen valde att gå på leverantörerna av fildel-
ningstjänsten, det vill säga Pirate Bay, istäl-

”Pirate Bay-målet når inte Högsta domstolen”
let för fildelarna, som begår själva upphovs-
rättsintrånget, är av taktiska skäl, enligt 
Westman. 

– Det är svårt och impopulärt att angripa 
fildelarna. Då är det lättare att åtala tjänste-
leverantörerna för medverkan till upphovs-
rättsintrång i stor skala, sa Daniel West-
man. 

Paneldiskussionen arrangerades av Insti-
tutet för rättsinformatik och ämnet allmän 
rättslära. n

TExT OCH FOTO: STAFFAN WESTERLUND 

u www.juridicum.se

Magnus Eriksson (andra personen från vänster), medgrundare till Piratbyrån, omgiven av 
forskarna i panelen.
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dock att underlaget här inte är lika entydigt 
som underlaget för att påvisa könsskillna-
den i Internetanvändningen och att det kan 
behövas ytterligare forskning för att enty-
digt kunna fastställa dessa samband. 

Rapporten är en del av en serie undersök-
ningar om Stockholmsungdomarnas kul-
turvanor som genomförts sedan 1985. n

TExT: PER LARSSON

Det finns tydliga skillnader i vilken typ 
av webbsidor som pojkar respektive flickor 
besöker. Pojkar söker sig främst till webbsi-
dor inriktade på informationssökning (som 
Google och Wikipedia), sidor för nedladd-
ning (som Pirate Bay och Tankafett) samt 
pokersajter och andra spelsidor. Flickor 
besöker mest olika communities där man har 
kontakt med andra, till exempel Hotmail, 
Facebook och Bilddagboken. Modesajter är 
också vanliga bland flickor.

Som försök till förklaringar till dessa 
mönster framförs att pojkar har ett större 
intresse för teknik och sport och är mer 
inriktade på aktiviteter än vad flickor är. 
Flickor anses mer intresserade av relationer 
och håller kontakt med vänner via webben. 

Studien visar vidare att invandrarungdo-
mar använder Internet i mindre grad än de 
med svensk bakgrund. Generellt sett är barn 
vars familjer har begränsade resurser till fri-
tidsaktiviteter uppkopplade mer sällan än 
de som har resursstarka föräldrar. Men det 
finns undantag. Flickor som är födda utom-
lands, som alltså är första generationens 
invandrare, tycks använda Internet i ovan-
ligt stor utsträckning. Stig Elofsson påpekar 

Vilka webbsidor besöker gymnasieelever 
i Stockholm? Frågan ställdes inom ramen 
för projektet Ung livsstil till gymnasister i 
Stockholms under 2008. Nu finns svaren i 
form av en rapport från Stockholms stad och 
Institutionen för socialt arbete vid Stock-
holms universitet, som sedan flera år sam-
arbetar med att kartlägga barn och ungdo-
mars fritidsvanor. 

– Det mest slående i resultatet är köns-
skillnaden. Det här går i linje med den tra-
ditionella synen om att ”pojkar gör och 
flickor är”. Pojkar är mer aktiva användare 
av Internet och besöker fler olika kategorier 
av sidor, säger Stig Elofsson som är docent 
i socialt arbete och den som genomfört stu-
dien tillsammans med två studenter på fri-
tidsledarutbildningen.

Pojkar besöker generellt fler webbsidor, 
letar nya sajter och gör större antal besök 
än flickor, skillnaden i Internetutnyttjande 
mellan könen är cirka 30 procent, 

– Det verkar som pojkar ofta använder 
Internet när de inte vet vad de ska göra. 
Flickor kommunicerar mer, till exempel 
via chattar och communities, enligt Stig 
Elofsson.

Könsskillnad i ungdomars Internetvanor 

Projektet Kunskapslotsen drivs av Stock-
holms Akademiska Forum, StAF, tillsam-
mans med de fem lärosätena Stockholms 
universitet, Karolinska institutet, KTH, 
Konstfack och Södertörns högskola. Det är 
en treårig satsning med finansiellt stöd från 
EU som kommer att pågå till och med 2010. 
Syftet är att inte bara lärosätena ska dra 
nytta av projektet. För företagen innebär det 
att de får tillgång till den kunskap som finns 
inom högskolorna och universiteten. 

- För universitetets del innebär projektet 
att vi får möjlighet att förbättra våra före-
tagskontakter och skapa långsiktiga relatio-
ner med olika branscher. Det gagnar både 
studenterna och våra utbildningar. Samtidigt 
får vi möjlighet att etablera ett samarbete 
med andra universitet och högskolor i regi-
onen, säger Maria Ljunggren som är koor-
dinator vid universitetets näringslivssektion.  
Maria Ljunggren förklarar att insatserna all-
tid utgår ifrån företagens behov och under-

Kunskapslotsen – samverkan i praktiken
stryker att ambitionen med den här typen 
av samarbete är att det även ska leda till en 
ökad tillväxt i regionen.

Att projektet kallas just Kunskapslotsen 
beror på att det i projektet finns minst två 
”lotsar”, som har till uppgift att matcha ihop 
företag med rätt kompetens inom den aka-
demiska världen. Lotsen är den som tar den 
första kontakten med företag som visat sig 
intresserade av ett samarbete och analyse-
rar därefter företagets utvecklingsbehov och 
problemområden. Kunskapslotsen kontak-
tar sedan forskare vid lämplig institution. 
Dessa plockar i sin tur fram studenter som 
kan passa för uppgiften.

– Studenterna kan finnas vid institutioner 
som till exempel arbetar med inredningsar-
kitektur, beteendevetenskap eller teknik och 
hälsa, förklarar Maria Ljunggren. För ett 
företag är det inte så lätt att veta var inom 
akademin de kan hitta den kompetens de 
behöver.

Ett projekt är ett samarbete mellan Institu- 
tionen för nordiska språk, Socialantropolo- 
giska institutionen och ett handikapp- 
förbund. Studenternas uppgift är att utveckla 
förbundets webbplats. Dessutom samarbe-
tar Institutionen för nordiska språk även 
med Infopack, ett företag som bland annat 
gör nyhetssammanfattningar och omvärlds-
analyser. Uppgiften är att hjälpa företaget 
med textproduktion och att göra texterna 
mer lättillgängliga.

Ytterligare ett samarbetsprojekt är med 
Ersta Diakoni. Där har Kunskapslotsen 
och flera studenter haft ett seminarium 
med fyra verksamhetschefer. Seminariet 
har handlat om betydelsen av matupple-
velsen inom äldreomsorgen. Ersta Diakoni 
har kommit med förslag på ämnen som stu-
denterna vid Etnologiska institutionen och 
Socialantropologiska institutionen kan skri-
va en uppsats om. n

TExT: MADELEINE SALOMON

Pokersajter är populära bland pojkar.
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Semestern bör vara ett tillfälle till reflek-
tion och att få distans till vardagen. Men 
för att kunna göra det gäller det att ställa 
de vardagliga frågeställningarna åt sidan 
och försöka fundera kring vad man verkli-
gen vill hålla på med och vem man är. Det 
säger forskaren Giorgio Grossi vid Stress-
forskningsinstitutet. 

Först är det på sin plats att beskriva hur 

Semester – tillfälle  
att stressa ned 
Ett tillfälle att varva ned och återhämta sig till hösten? Eller är semestern 
i stället en källa till stress? Stressforskaren Giorgio Grossi beskriver hur vi 
reagerar på stress och tipsar om hur vi kan varva ned under semestern.

kroppen reagerar på stress och vid återhämt-
ning. Kroppens autonoma nervsystem består 
av två delar, en ”gas och en ”broms”. Gasen, 
det sympatiska nervsystemet, går igång när 
vi är aktiva och pressade, till exempel vid 
stress. Det parasympatiska nervsystemet, 
bromsen, gör att vi varvar ned och det hjäl-
per till med återuppbyggnad av kroppens 
funktioner. 

När en person är stressad prioriteras 
bromsen i nervsystemet ned. Det är en gam-
mal överlevnadsstrategi för oss människor, 
berättar Giorgio. Nu är vi visserligen inte 
jagade av grottbjörnar längre men mekanis-
merna är de samma när vi idag blir stres-
sade av att till exempel ha mycket att göra 
på jobbet och inte kan sova på nätterna då vi 
grubblar över problem i vardagen. 

Vi behöver släppa jobbet i tre – fyra veckor för att koppla av ordentligt enligt Giorgio Grossi.
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är att skriva ned på ett papper vilka värde-
ringar man har inom olika områden och vad 
man vill att sitt liv ska innehålla. Giorgios 
råd är att sedan fundera kring hur du själv 
vill ha det och leva efter dessa tankar.

– Alltid har det funnits jakt på status och 
prestige. Förr handlade det om att ha lika  
fin bil som grannen. Idag vill många leva 
som kändisar. Många sätter ribban orim-
ligt högt och har ideal påprackade utifrån.

Källa till stress
För vissa kan semestern därför vara en källa 
till stress. Det blir brist på rutiner, det hän-
der inte så mycket och man får svårare att 
hålla borta tankar som man i vardagen slip-
per tänka på/eller inte vill tänka på. Det kan 
bli så att personer tvångsmässigt ”flyr in i” i 
någon aktivitet för att slippa fundera kring 
vissa saker och för att undvika nära kontak-
ter med familj och vänner, enligt Giorgio.

Hur får man då en harmonisk semester? 
Ett tips är att försöka jämka sina egna öns-
kemål med familjen så alla får ut något av 
semestern som de kan vara nöjda med. Ett 

Under semestern ska det, i idealfallet, ske 
en omfördelning inom autonoma nervsyste-
met så det är bromsen som prioriteras medan 
gasen vrids ned. Men för den som utsätts för 
stress under en längre tid fungera det inte 
alltid så. Giorgio gör liknelsen med gro-
dan som befinner sig i en kastrull med vat-
ten som sakta kokar upp – den hotande för-
ändringen sker stegvis och blir därmed svå-
rare att upptäcka. Den som under en längre 
tid levt under stress riskerar också att inte 
notera att kroppens funktioner stegvis ställs 
om. Och då är det lätt att stressymptomen 
även följer med ett tag in på semestern.

Hur svårt eller lätt det är att varva ned 
under semestern är mycket individuellt, 
enligt Giorgio. Men de flesta behöver drygt 
en vecka för att varva ned, sedan behövs 
några veckor för en kravlös period (”att bara 
vara”). Hjärnan inser sedan att semestern 
börjar lida mot sitt slut och den sista veckan 
är det dags att inse att arbetet väntar igen.

Bakomliggande orsaker
Han påpekar att det kan finnas bakom-
liggande orsaker för den som har svårt att 
koppla av under semestern och att ta tag i 
mer existentiella frågor som om man är nöjd 
med sitt liv. Giorgio arbetar även som psy-
koterapeut och många av de patienter han 
möter där, och som ”gått in i väggen”, tycker 
det är viktigt att vara duktiga eller perfekta. 
Om det är så bör man ställa sig frågan om 
det skulle vara intressant att leva upp till 
dessa ideal även om ingen annan fick veta 
vad man gjort. Om svaret är nej, är det så 
att man riskerar att bränna ut sig för ideal 
som inte är ens egna. 

Ett sätt att börja reflektera kring detta 

• Städa skrivbordet. Se till att det inte finns  
 oavslutade uppgifter liggande tills du går  
 på semester.

• Skriv en att-göra-lista innan semestern.
 Då behöver du inte vara nojig över vad 
 du ska göra när du kommer tillbaka 
 efter semestern.

• Boka inte in möten direkt efter semes-
 tern. Du får då tid att till exempel gå 
 igenom mejen första dagarna när du 
 är tillbaka.

• Lämna meddelande på telefonsvararen 
 och i mejen om att du är på semester 
 och när du är tillbaka, så förväntar man 
 sig inte att du ska återkomma innan dess.

Giorgios semestertips

Inger Löfroth, 
ekonomichef

–  Vid Ekonomiavdel-
ningen krockar det att ta 
ut semester med en arbet-
stopp vi har så det är svårt 

att ha en längre ledighet då.

Gunnar von Heijne,  
professor i biokemi

– Ett par veckor på Got-
land (lyckligtvis med 3G 
modem) och en vecka i 
Lappland (utan all kontakt 

med yttervärlden)....

Fredrik Charpentier Ljung-
kvist, doktorand i historia

–  Jag är ledig litet till och 
från. Större delen av tiden 
ska jag använda till att 
skriva på min avhandling. 

Men sommartid går det ändå att dra ned på tem-
pot då det inte är så många administrativa sysslor.

Gunilla Svensson,  
professor i meteorologi

– De senaste somrarna har 
jag åkt till USA och forskat. 
Det känns som semester 
att vara långt från hem-

mainstitutionen och under en sammanhängande 
period få ägna sig åt forskning. Så det blir några 
veckor där i år också. Ett par veckor i vår lilla stuga 
utanför Sundsvall ska det också bli. Där blir det 
högläsning, bad och cykelutflykter med hela famil-
jen samt handarbete och pyssel med min åtta-
åriga dotter.

Maria Ibsén, 
Konferensservice

– I sommar ska jag troligen 
måla fönster.

Vad gör du i sommar?

bra sätt är också att helt byta miljö under 
semestern. För den som har ett aktivt arbets-
liv kan det handla om att ”bara vara” medan 
det för den som har en monoton arbets- 
vardag kan röra sig om att göra något prak-
tiskt som att snickra på stugan.

En studie från 1997 visar dock att effek-
terna av semestern, i form av bättre psykisk 
hälsa, inte står sig länge. Häften av effek-
ten är borta efter tre dagar och efter några 
veckor är allt borta…

Inom universitetsvärlden finns stor vari-
ation på hur man ser på semestern. Många 
lever för sina jobb och deras största avkopp-
ling är att sitta under ett fruktträd och skriva 
en artikel på den bärbara datorn. För andra 
handlar semestern om att skifta fokus totalt.

Många har svårt att hålla sig borta från 
arbetet under semestern. För den som till 
exempel svarar på ett telefonsamtal eller ett 
mejl rubbas nedvarvningsprocessen efter-
som det kan ta flera timmar innan man helt 
kopplat bort denna arbetsinsats, berättar 
Giorgio.

Han rekommenderar att helt släppa job-
bet i 3–4 veckor, men reserverar sig mot att 
det kan variera kraftigt mellan olika perso-
ner hur snabbt de kan varva ned och hur 
mycket återhämtning som behövs.

Själv uppskattar Giorgio att koppla av 
under semestern.

– Jag tar en lång semester. Min strävan är 
att ”bara vara”, och det i Italien.

Dit åker han varje sommar och besöker 
olika platser. Och några större semester-
projekt brukar inte vara aktuella för hans 
del. n
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Vad gör du i sommar?
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Doktorandtiden sammanfaller för många 
med en tid av familjebildning i livet. Hög-
skoleverkets rapport Doktorandspegeln 
2008 visar att drygt sju av tio av de forskar-
studerande som besvarat en enkät om dok-
toranders villkor var gifta eller sammanbo-
ende. Fyra av tio uppgav att de hade hemma-
varande barn under 18 år. 

Både att vara doktorand och att vara små-
barnsförälder medför påfrestningar och 
stressmoment. Lotta Pettersson, doktorand 
vid Kriminologiska institutionen, kände 
vissa farhågor över hur det skulle gå att få 
ihop det så kallade livspusslet när hon 2004 
väntade sitt första barn. Idag, som förälder 
till två barn, Ingrid fyra år och Frans två 
och ett halvt, och med disputationen inom 
sikte hösten 2009, konstaterar hon att det 
tvärtom fungerat bra att kombinera forskar-
studierna med föräldraskap. 

– Den största fördelen är de fria ramarna 
man har att kunna planera sin tid, säger 
Lotta. Man har en flexibilitet som kan 
användas på ett väldigt positivt sätt. 

Även Magne Friberg, doktorand i zoo-
logi, upplever att han haft stor frihet att pla-
nera sin egen tid, till gagn för både familj 

och forskning. Vintertid är det mest han som 
hämtar tvååriga Sissel på dagis. När dottern 
somnat skriver han på avhandlingen om 
fjärilar, och om hur olika platsers ekologi 
påverkar artbildningen. På sommaren där-
emot, är det mycket jobb med fjärilar som 
ska skötas om varje dag. Sissel följer med 
sin pappa till jobbet ganska ofta. Det finns 
många intressanta saker att titta på i labora-
toriet. Sissel tycker om att stapla burkar på 
hyllor och får hjälpa sin pappa att flytta fjä-
rilar mellan skåp. 

Acceptansen för att doktorander är för-
äldralediga verkar vara hög. På Doktorand-
spegelns fråga ”I vilken utsträckning uppfat-
tar du att föräldraledighet är allmänt accep-
terat inom din forskarutbildning?” svarar 
nära två av tre ”hög grad” eller ”mycket 
hög grad”. 

Arvid Bring, Institutionen för natur- 
geografi och kvartärgeologi, blev pappa till 
Valter för ett halvår sedan. Arvid påpekar 
att man som doktorand framförallt har för-
delaktiga villkor om man har en anställ-
ning. 

Fördelen är att man då kommer i åtnju-
tande av sociala förmåner som föräldrapen-

ning. Utbildningsbidrag ger inte rätt till för-
äldrapenning men man har rätt att ha kvar 
bidraget under föräldraledigheten. Bidraget 
kan sedan förlängas med motsvarande tid. 
Nivån på ersättningen kan bli problematisk 
för dem som övergår från utbildningsbidrag 
till doktorandtjänst och för de som forskar 
på stipendium.

Bättre rutiner
Bland andra positiva aspekter med kombi-
nationen doktorerande och föräldraskap 
pekar doktoranderna på sådant som att 
man får en sund perspektivförskjutning från 
avhandling till familj, och att dagarna får en 
bättre rutin. 

– Det blir mer som kontorstid nu, säger 
Arvid. Jag vill ju kunna komma hem medan 
Valter fortfarande är vaken. 

Magne och Arvid kommer båda att lägga 
fram sammanläggningsavhandlingar. De 
framhåller att det är till fördel att föräld-
raledighet förlänger doktorandtiden totalt 
sett, eftersom man då får extra tid till att få 
artiklar antagna till tidskrifter. Detta är en 
procedur som ibland kan ta lång tid.   

Negativa aspekter finns förstås också. Ett 
problem är att det är svårt att få tid över 
till det sociala livet vid institutionen. Lotta 
menar också att det är lätt att känna sig litet 
splittrad och otillräcklig på alla områden: 

– När jag är ledig tänker jag att jag borde 
jobba och bli färdig med avhandlingen. Och 
när jag jobbar vill jag vara med barnen. 

Vintern 2008 utredde Studentavdelningen 
möjligheten att erbjuda barnpassning vid 
universitetet. En studentenkät visade att det 
finns behov av anpassningar för studerande 
småbarnföräldrar på såväl grund- som forsk- 
arnivå. Dock finns inga lämpliga lediga 
lokaler, och eftersom regeringen avslagit en 
ansökan från Kungliga Tekniska högsko-
lan om att kunna bedriva barnpassning blev 
utredningens slutsats att det i nuläget inte är 
möjligt att bedriva barnpassningsverksam-
het vid Stockholms universitet. n
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Doktorand och förälder 
Hur är det att vara småbarnsförälder och doktorera?  
Universitetsnytt har talat med några doktorander. 

Sissel hjälper pappa Magne Friberg att mata fjärilar.
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Institutionen för geologi och geokemi av-
skaffar utbildningsbidraget för doktoran- 
der. De doktorander som antas kommer samt-
liga att ha doktorandtjänster, och därmed de 
sociala förmåner som följer med dessa. Be- 
slutet togs av en enig institutionsstyrelse i april 
och det efter att doktorandrådet vid institu-
tionen drivit frågan i många år. 

– Tidigare har det varit olika lång tid som 
doktoranderna vid institutionen haft dok-
torandtjänster beroende på form av finan-
siering. Det har upplevts som väldigt orätt-
vist av doktoranderna och skapat en för-
sta respektive andra klass av doktorander. 
Doktorander som gått på utbildningsbidrag 
har inte haft samma sociala förmåner som 
de andra doktoranderna och dessutom har 
det skapat känslomässiga motsättningar 
inom institutionen, säger rådets ordförande 
Therese Huldtgren.

För närvarande har inte institutionen 
några doktorander på utbildningsbidrag. 
Och då kändes tiden mogen för att ta det här 

Geologiinstitution avskaffar utbildningsbidraget
beslutet, säger Therese Huldtgren som dis-
kuterade avskaffande av utbildningsbidra-
get mycket med prefekten Alisdair Skelton 
inför beslutet. Ett argument från hennes sida 
i de samtalen har varit att det här också kan 
vara ett sätt att marknadsföra institutionen 
och därmed locka till sig fler masterstuden-
ter.

Alisdair Skelton gläds över att institutio-
nen har kunnat ta beslutet och att alla dokto-
rander nu kan ta del av det sociala trygghets-
systemet. Han säger sig samtidigt vara med-
veten om att institutionen nu kan komma att 
anställa färre doktorander.

– Men genom att kunna erbjuda en bättre 
anställningstrygghet för doktoranderna och 
genom att vi har ökat antalet doktorander 
med extern finansiering hoppas vi ändå att 
antalet doktorander som disputerar inte 
påverkas av beslutet. 

Therese Huldtgren sitter också i sektions-
beredningen och hoppas kunna föra frå-
gan om avskaffat utbildningsbidrag vidare 

där. Hennes mål är även att åter få upp frå-
gan i Naturvetenskapliga fakultetsnämn-
den. Hösten 2008 beslutade nämnden att 
säga nej till att avskaffa utbildningsbidrag 
på fakultetsnivå. Däremot har fakulteten 
från och med 1 april 2009 förbjudit finan-
siering av egeninrättade stipendier vid insti-
tutionerna. Inom fakulteten finns däremot 
ytterligare några institutionen, däribland 
Meteorologiska institutionen, som avskaf-
fat utbildningsbidraget. 

Juridiska institutionen avskaffade redan 
i början på 1990-talet utbildningsbidraget, 
främst av jämställdhetsskäl. Universitetets 
humanistiska och samhällsvetenskapliga 
fakulteter har kvar utbildningsbidragen 
men på olika institutioner förs diskussioner 
och en del beslut har tagits. Institutionen 
för arkeologi och antikens kultur har nyli-
gen beslutat att justera utbildningsbidraget 
så att doktoranderna nu endast har ett års 
utbildningsbidrag och sedan tre års dokto-
randtjänst. n
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Fler skötbord vid universitetet

Nu ska det bli enklare att hitta en plats att 
byta bebisens blöja på vid Stockholms uni-
versitet. Från att det tidigare enbart funnits ett 
allmänt skötbord, i Södra huset (C3 21–05), 
och ett vid Institutionen för nordiska språk 

har nyligen Tekniska byrån monterat ytter-
ligare åtta skötbord i universitetets allmänna 
utrymmen i Frescati. Dessa finns på handi-
kapptoaletterna i Södra huset (C4 13–45, i 
anslutning till amningsrummet), Arrhenius-

laboratorierna (F301a och C307), Geoveten-
skapens hus (U135), Manne Siegbahnlabo-
ratoriet (A123), Allhuset (295), Kräftriket 
(Hus 3, 214) och Frescati backe (103B). 

I Konradsberg finns det skötbord på han-
dikapptoaletterna i Hus A (A314d), Hus F 
(F414), Hus H(H5:05), Hus J ( J2:11, J3:14 
och J4:16), Hus K( K1:124, K1:137, K2:123, 
K2:117, K3:107 och K4:105) samt Hus T 
(T2:033).

I Södra huset finns även ett amningsrum, 
i C427 som är försett med kodlås. Det finns 
en skylt på dörren att de som vill använda 
rummet ska ta kontakt med kundtjänst (tele-
fon 16 2400) för att få koden. 

Mer information om att studera med 
barn: http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.
jsp?d=1748&a=2062 n
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I mars beslutade rektor Kåre Bremer – på 
förslag av miljörådet – att Stockholms uni-
versitet ska miljöcertifieras. Syftet med mil-
jöcertifieringen är att införa ett systematiskt 
och internt miljöarbete i hela organisatio-
nen enligt internationell standard. Målen 
är såväl minskad miljöpåverkan, som ökad 
effektivitet och ständiga förbättringar. Mil-
jöcertifieringen ska genomföras enligt mil-
jöledningssystemen ISO 14 001 och EMAS 
(Europeiska unionens motsvarighet till ISO  
14 001). 

En projektplan har utarbetats med ut-
gångspunkt i ett förslag från en arbetsgrupp 
tillsatt av rektor. I denna är Miljörådet styr-
grupp för projektet och universitetets miljö-
chef projektledare. Utöver projektledaren 
finns även en 1,5-heltidstjänst projektet och 
Studentkåren har möjlighet att delta med 
en studeranderepresentant i gruppen. 

Projektledningsgruppen får som första 
uppdrag att arbeta fram förslag till central 
miljöpolicy, centrala miljömål och central 
handlingsplan. Dessa dokument ska redo-
visas för rektor senast 31 augusti 2009 och 
harmoniera med universitetets långsiktiga 
plan och verksamhetsplan.

Miljöcertifieringen kommer att ske steg-
vis. Först ut blir Naturvetenskapliga fakul-
teten och universitetsförvaltningen som ska 
vara certifierade till 31 september 2011. Två 
år senare ska de juridiska och humanistiska 
fakulteterna vara certifierade och 2015 ska 
även arbetet med Samhällsvetenskapliga 
fakulteten och Universitetsbiblioteket vara 
klart. 

– Stockholms universitet har kvalificerad 
utbildning och forskning om miljö och håll-
bar utveckling inom alla fakulteter. Därför 
är det naturligt att det externa arbetet mot-
svaras av ett internt och systematiskt miljö-
arbete av hög kvalitet, säger universitetets 
miljöchef Jörgen Bäckström.

Miljöcertifiering handlar bland annat om 
att skapa bred insikt om att miljö och hållbar 
utveckling är en del av all annan verksam-
het, fortsätter han.  Det handlar också om 
konkreta åtgärder för att ständigt minska 

både miljöbelastning och kostnader. Ett 
exempel är minskad energiförbrukning. Ett 
annat exempel är relevanta miljökrav vid 
upphandling. 

– Som stor köpare av varor och tjänster 
har Stockholms universitet bra möjlighe-
ter att driva på utvecklingen, säger Jörgen 
Bäckström. 

Bland landets lärosäten är det hittills bara 
Göteborgs universitet, Mälardalens hög- 
skola och Högskolan i Gävle som är miljö-
certifierade, medan Sveriges Lantbruks-
universitet har kommit en god bit på väg. n
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På förslag av miljörådet har rektor beslutat att Stockholms 
universitet ska miljöcertifieras enligt miljöledningssyste-
men ISO 14 001 och EMAS. År 2015 ska arbetet vara slutfört.

Universitetet ska miljöcertifieras

Tåg istället för flyg vid tjänsteresor i  Sverige och medvetenhet om att släcka belysningen 
när rum inte används är ett par sätt och minska  miljöpåverkan.

Botaniska  
institutionen  
miljödiplomerad
Den 28 april tog Peter Hambäck, 
biträdande prefekt och miljö-
samordnare, emot det efterläng-
tade miljödiplomet. Botaniska 
institutionen blev nummer 12 i 
ordningen att miljödiplomeras. 
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Fakultetskursers verksamhet startade 1984 
och bedrivs sedan 1989 i stiftelseform i sam-
arbete med Juridiska institutionen. Kur-
serna riktar sig främst till yrkesverksamma 
jurister och andra yrkesgrupper, som i sitt 
arbete har användning för juridiska kunska-
per. Verksamheten består av kortare semi-
narier (på en till tre dagar), längre utbild-
ningar, oftast med möjlighet för deltagarna 
att erhålla högskolepoäng, och företagsan-
passade utbildningar. 

Vid granskningen av universitetets verk-
samhet 2007 kritiserade Riksrevisonen hur 
avtalet mellan stiftelsen och Juridiska insti-
tutionen var utformat. Det fick till följd att 
institutionen träffade ett nytt samarbetsav-
tal med stiftelsen. Men även detta kritise-
ras för brister och oklarheter i en skrivelse 
från Riksrevisionen till universitetet i janu-
ari i år. Riksrevisionen ifrågasätter om uni-
versitetet själv kan anses bedriva uppdrags-
utbildningen och leva upp till kraven på 
god intern styrning och kontroll i verksam-
heten. Institutionen överlåter i realiteten till 
stiftelsen att bedriva uppdragsutbildningen, 
enligt skrivelsen. Där hävdas även att uni-
versitetet inte redovisar samtliga intäkter 
och kostnader från uppdragsutbildningen, 
vilket inte överensstämmer med god redo-
visningssed för avgiftsfinansierad verksam-
het vid en myndighet. Riksrevisionen anser 
även att det finns stor risk för att samarbe-
tet med stiftelsen kan uppfattas förtroende- 
skadande för universitetet, då stiftelsen 

Efter kritik från Riksrevisionen kommer Stockholms univer-
sitet att avveckla Stiftelsen Fakultetskurser som ger uppdrags-
utbildning inom juridik. 

Stiftelsen Fakultetskurser avvecklas

bedriver verksamheten i institutionens loka-
ler och då anställda vid institutionen deltar 
i verksamheten. Sammanfattningsvis skri-
ver Riksrevisionen att det inte finns sakliga 
motiv för att organisera uppdragsutbildning 
enligt det existerande avtalet. Utbildningen 
måste organiseras på ett sätt så att universi-
tetets ledning har full insyn i och påverkan 
på verksamheten.

I ett svar till Riksrevisionen från rektor 
Kåre Bremer och universitetsstyrelsens ord-
förande Sten Heckscher medger de att avta-
let mellan institutionen och stiftelsen kun-
nat vara tydligare. De skriver att universite-
tet det närmaste året kommer att avveckla 
samarbetet med Stiftelsen Fakultetskurser 
och omorganisera det sätt uppdragsutbild-

ningen bedrivs på vid Juridiska institutio-
nen. Avvecklingen ska ske i den takt som 
ingångna avtal medger. De mer exakta for-
merna för den nya utformningen av upp-
dragsutbildningen håller nu på att tas 
fram.

Uppdragsutbildning innebär att det är ett 
företag eller en organisation som beställer 
och betalar för sina medarbetares utbild-
ning, inte enskilda personer som köper 
utbildning. Uppdragsutbildning förmed-
las vid Stockholms universitet både via cen-
trala enheter som Uppdragsutbildningen 
och Regionalt utvecklingscenter, men även 
direkt av olika institutioner. n
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Naturhistoriska riksmuseet
www.nrm.se 
Telefon restaurang Fossilen: 08-551 51 46

Kom och ät lunch i vår nya restaurang!  
Stamgäst? Ladda ett värdekort som ger 10 kr rabatt på dagens rätt!  
Läs mer och se veckans meny på www.nrm.se

Skriv en insändare! 
Är det något du retar dig på eller 
har du tips som du vill förmedla
till andra. Skriv en insändare i 
Universitetsnytt och skicka den till 
per.larsson@kommunikation.su.se.
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Med på resan till Alexandria fanns bland 
annat dekanerna för de humanistiska och sam-
hällsvetenskapliga fakulteterna vid Stock- 
holms universitet, Gunnar Svensson och 
Gudrun Dahl. På agendan stod möten med 
universitetet i Alexandria och Arab Aca-
demy of Science and Technology.

– Mötena gick över förväntan bra. Det var 
stort intresse från alla medverkande att hitta 
vägar att samarbeta. Vi har redan uppslag 
till flera tänkbara kurser, säger Eva Wiberg, 
prodekan vid fakulteten för humaniora och 
teologi vid Lunds universitet och ordförande 
för USI.

Ambassadör Tommy Arwitz vid Svenska 
institutet i Alexandria, som var värd för 
besöket, var osäker på hur mycket de här 
första mötena skulle ge. Enligt hans erfaren-
het av arbete i Mellanöstern brukar det ta tid 
att upprätta bra kontakter. Förberedelserna 
inför mötena var därför noggranna: Vem 
ska inleda samtalen? Ska alla presentera sig 
en och en, eller ska ordföranden göra det? 
Ska man räcka över visitkort före eller efter 
mötet? Både små och stora frågor ventile-
rades.

När mötena väl var igång visade de egyp-
tiska universiteten lika stort intresse för 

I april träffades USI-nätverket (Universitet i samverkan för 
internationalisering) i Alexandria för att utvärdera verksam-
heten och planera för framtiden. 

Stort intresse för Medelhavssamarbete

samarbetet som den svenska delegationen 
och samtalen övergick snabbt till att handla 
om konkreta kursmöjligheter. Vid universi-
tetet i Alexandria berättade man ingående 
om sin utbildning och forskning, och berö-
ringspunkterna var många.  Förutom sam-
arbeten kring USI:s kurser knöts även kon-
takter direkt mellan de olika universiteten.

– Under mina 15 år i Mellanöstern har jag 
sällan varit med om första möten som har 
gått så bra som de här har gjort, sa Tommy 
Arwitz.

– Vi hade kunnat skicka hundra mejl och 
ändå inte fått ut lika mycket som vi fått av 
det personliga mötet här i dag, sa doktor 
Hind Mamdouh Hanafy vid universitetet i 
Alexandria.

Arbetet med att utveckla de nya kurserna 
fortsätter nu på hemmaplan. Stockholms 
universitet, med Samhällsvetenskapliga 
fakulteten i spetsen, ser över möjligheterna 
att ge en kurs i internationell handel med 
inriktning mot arabländerna tillsammans 
med blivande Linnéuniversitetet, Lunds uni-
versitet och Arab Academy of Science and 
Technology. 

– Ingenting är beslutat ännu, men arbetet 
har påbörjats. Företagsekonomiska institu-

tionen har visat intresse för kursen och för-
hoppningsvis finns den med i kurskatalogen 
2010/2011, säger Gudrun Dahl men lägger 
till att det är mycket arbete kvar innan vi 
är där.

Vid Uppsala universitet planeras för en 
kurs med inriktning mot mentalitetshistoria 
i kulturell kontext tillsammans med univer-
sitetet i Alexandria, Linköpings universitet 
och Umeå universitet. n

TExT OCH FOTO: ANDREAS BERGFELDT

Under besöket var det möten med företrädare för universitetet i Alexandria och Arab Academy of Science and Techonology. 

USI är ett samarbete mellan universitet 
i Sverige och de svenska Medelhavsinsti-
tuten i Rom, Aten och Istanbul. I höstas gav 
man två pilotkurser, en i Aten och en i Istan-
bul.  Kurserna är tvärvetenskapliga och på 
avancerad nivå, med handplockade lärare 
från de medverkande universiteten. Efter 
ett par veckors studier i Sverige följer en till 
två veckors fältarbete på plats vid Medel-
havet. Syftet med samarbetet är att öka 
internationaliseringen i utbildningen och ge 
de medverkande, både studenter och lärare, 
möjlighet att skaffa sig kontakter vid andra 
universitet och i olika länder.

u www.usi-master.se

Om USI
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Sedan den 3 mars är nya DiVA i drift. För-
utom att OPUS och DiVA nu är ett system 
är sökgränssnitt och registreringsgränssnitt 
helt uppdaterade. Systemet är en total nyut-
veckling och bygger inte på de gamla sys-
temen tekniskt sett. Några exempel på nya 
funktioner:

Sökgränssnittet
Det går att välja att söka i ren fritext eller att 
gå in på forskningspublikationer eller stu-
dentuppsatser . Efter att ha gjort en sökning 
kan man efteråt sortera mängden på olika 
vis till exempel på publikationstyp. I det 
avancerade sökformuläret kan man numera 
söka på ett tidsintervall. Det är möjligt att 
beställa en acta-publikation direkt från dist-
ributören eddy.se. I posten ligger en länk där 
det står ”Köp bok”. Man kan bläddra hi-
erarkiskt i Stockholms universitets organi-
sations publikationer och få en överblick 
över hur många det är vid respektive fakul-
tet/institution.

Registreringsgränssnittet
Det är viktigt att registrera sitt användar- 
namn för att kunna skapa listor över enskild 
författares publikationer. När man ska 
registrera en post kan man spara den som 
utkast och senare fortsätta med den. Det 
finns en auktoriserad tidskriftslista. Om 
man väljer titel ur den får man den korrekta 
stavningen och rätt ISSN. Man kan göra for-
materingar i abstract och titelfält om man 
till exempel vill ha nedsänkta och upphöjda 
tecken. 

Mer information finns på bibliotekets 
webbsidor om e-publicering. All informa-
tion finns också översatt till engelska. 

Med start HT 09 kommer biblioteket 
att besöka de institutioner som så önskar 
för att informera om nya DiVA och Open 
Access. n

TExT: INGELA TÅNG (UNIVERSITETSBIBLIOTEKET)

u sub.su.se/epublicering/vetenskapligpu-
blicering.aspx

Nya funktioner i DiVA

TRyck din  
avhandling 

hos oss
vi trycker även annat också, såsom broschyrer, visitkort, affischer, 
foldrar, m.m. Skulle du vilja ha hjälp med den grafiska biten hjälper 
vi dig gärna med t ex formgivning, layout, illustrering, fotografering 
eller webb.

www.us-ab.com
tel: 08-790 74 00

Enklare överblick  
över humaniora
Nu har det blivit enklare att få en över-
blick över informationsförsörjningen 
inom humaniora i Stockholmsregi-
onen. Det är inom samarbetet Humani-
ora i StorStockholm (HISS). Bakom sam-
arbetet står sju Stockholmsbibliotek med 
humaniorasamlingar, bland annat Kung-
liga biblioteket, Stockholms stadsbiblio-
tek och Stockholms universitetsbiblio-
tek. Biblioteksresurserna i Stockholm är 
många och genom att samarbeta kan HISS 
öka tillgängligheten till de humanistiska 
samlingarna och därmed stödja forskare, 
studenter och allmänhet i sökandet efter 
humanistiskt forskningsmaterial. I janu-
ari invigdes HISS webbplats som erbju-
der en gemensam ingång till Storstock-
holms samlade humanioraresurser. Initi-
ativet till samarbetet mellan humaniora 
biblioteken inom Storstockholm kom från 
Stockholms universitetsbibliotek, där en 
avsiktsförklaring skrevs på 2006. 

TExT: PER LARSSON
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Stockholms universitet instämmer i den så 
kallade autonomiutredningens huvudbud-
skap om att ökad självständighet för univer-
sitet och högskolor är angeläget. Däremot 
har universitetet invändningar mot utreda-
ren Daniel Tarschys förslag till institutio-
nell lösning och förordar att regeringen väl-
jer en annan väg för att skapa en friare ställ-
ning för lärosätena. Daniel Tarschys föreslår 
att lärosätena ska få en ny offentligrättslig 
organisationsform, självständiga lärosäten. 
Detta avvisas av universitetet: ”Den organi-
satoriska och finansiella autonomin har där-
med blivit ett självändamål som inte sätts i 
fråga. Men universitetsautonomin måste ha 
sin gräns vid den punkt där den inte längre 
behövs för att skydda den vetenskapliga fri-
heten. Behovet av skydd för den vetenskap-
liga friheten motiverar inte den långtgående 
förändring som utredningen förespråkar.” 

Enligt Stockholms universitet är det möj-
ligt att inom den nuvarande organisatoriska 
strukturen och dess beslutsordning tillgo-
dose de anspråk på autonomi som ett läro-

säte behöver. Här diskuteras även hur den 
akademiska friheten ska upprätthållas och 
vikten av långsiktighet. Direkta ingripanden 
från staten ses dock inte i dagsläget som det 
största hotet mot den akademiska friheten. 
I stället är det den långtgående öronmärk-
ningen av forskningsresurser och urholkade 
resurser som hotar den akademiska autono-
min. Att minska denna styrning bör kunna 
ske även inom ramen för nuvarande orga-
nisationsform. Långsiktighet beskrivs som 
förutsättning för utveckling inom såväl 
forskning som utbildning. Att låta lärosä-
tena ingå i den statliga myndighetssfären 
även framöver kan då vara ett skydd mot 
marknadens kortsiktighet, enligt universi-
tetet.

Vidare skriver man att utredningens för-
slag om att lärosätena ska teckna avtal med 
staten inte ger några garantier för att villko-
ren blir mindre detaljerade än dagens regle-
ringsbrev. Avtalsmetoden riskerar även att 
bli komplicerad och kräva stora resurser av 
såväl lärosäten som av staten. Dessutom har 

staten ett övertag i förhandlingarna då man 
sitter på ekonomiska resurserna, skriver uni-
versitetet.

I remissvaret avvisas att nuvarande verk-
samhetsform saknar flexibilitet och inte gör 
det möjligt att öka lärosätenas autonomi. 
Enligt universitetet är det tveksamt att lägga 
tid och kraft på en omfattande omvand-
lingsprocess vars utgång tycks mycket osä-
ker och som kommer att skapa osäker-
het. ”Stockholms universitet anser att man 
ska gå rakt på de förhållanden som behö-
ver ändras, inte omvägen över en juridiskt 
komplicerad och politisk riskabel process.” 
Universitet förordar frihet inom staten sna-
rare än frihet från staten. Det skulle kunna 
ske bland annat genom att i regeringsfor-
men markera lärosätenas särställning bland 
myndigheter och öppna upp för utländska 
medborgare i lärosätenas ledning. n

TExT: PER LARSSON

Se även Samtalet på sidorna 28–29.

Universitetet avvisar ny form för autonomi
Lärosätena behöver större självständighet. Däremot behövs inte en ny 
organisationsform, skriver Stockholms universitet i ett remissvar.

Visste du att…
Med sina extremt flikiga blad är det lätt att skilja Ornäsbjörken från en 
vanlig björk och den är även en populär växt i parker och trädgårdar. 
Ornäsbjörken historia sträcker sig tillbaka till år 1767. Då hittade Hans 
Gustav Hjort (senare adlad till Hjort af Ornäs) en liten björk med flikiga 
blad på sin gård Lilla Ornäs i Dalarna. 
 Året därpå skrev Hjort till Carl von Linné om sin upptäckt. Linné blev 
mycket intresserad när han fick höra talas om den flikbladiga björken. 
När Hjort efter flera misslyckade försök lyckades föröka plantan skick-
ade han den nya plantan till Linné. 1781 beskrev Carl von Linnés son 
Ornäsbjörken som Betula alba dalecarlica.  
 Erik Lindgren, som i slutet av 1800-talet var direktör för Experimen-
talfältet i Frescati, var den som såg till att björken spreds. Han tog 
ympkvistar från moderträdet i Ornäs och lyckades föröka den och på 
så sätt rädda den åt eftervärlden då moderträdet föll i en storm 1887. 
Lindgren planterade Ornäsbjörkar vid Greens villa på Frescatiområdet 
– och där står ett par björkar än idag och susar och ger skugga. 

FOTO: ORASIS FOTO
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Britta Sannels forskning om hur permafrosten försvinner i myrar fick stor medial  
uppmärksamhet.

Ökat medialt intresse för universitetet

Över tusen samtal från journalister och  
medierepresentanter fick universitetets 
presschef Maria Erlandsson och hennes kol-
legor vid universitetets presstjänst ta emot 
senaste året. Det betyder drygt fyra samtal 
om dagen och är en kraftig ökning jämfört 
med tidigare år. Ökningen är ett av de tydli-
gaste bevisen på det växande mediala intres-
set för universitetets verksamhet, dess forsk-
ning och forskare.  

– Det förändrade medielandskapet, det 
vill säga alla  medier  i vår omgivning idag, 
har skapat nya förutsättningar för mediear-
betet. Vi har fått bättre möjligheter att nå ut. 
Men samtidigt har det medfört högre krav 
på oss, säger Maria Erlandsson.

Fler medieaktörer ger fler tillfällen för 
exponering. Utvecklingen av nya medieka-
naler, bland annat bloggar, kräver en snab-
bare hantering av de frågor som dyker upp. 
Samtidigt finns det möjligheter till en mer 
anpassad och träffsäker kommunikation 
och en dialog och ett diskussionsklimat 
som inte finns i traditionella medier. Men 
det ställer också större krav på den organi-
sation som vill arbeta med medierna. 

Medias ökande intresse för forsk-
nings- och utbildningssektorn har för-
ändrat universitetets mediearbete. Vid 
Kommunikationsenheten finns idag drygt 
två heltidstjänster som enbart arbetar med 
medierelaterade frågor. Och det finns gott 
om arbetsuppgifter för gruppen. 

– Förutom att hjälpa journalister med att 
komma i kontakt med rätt forskare består 
vårt arbete av att hjälpa forskare och dok-
torander med att skriva och skicka ut press-
meddelanden, hjälpa till med debattartik-
lar, uppsökande journalistkontakter då vi 
vill föra ut forskningsresultat eller infor-
mation om våra utbildningar eller ett bud-
skap. Vi arrangerar också regelbundet 
medieträningar för universitetets forskare 
och administrativa personal, säger Maria 
Erlandsson.

Stödet för framtagande av pressmedde-
landen är en form av basservice som alla 
forskare erbjuds och som en hel del utnytt-

Universitetets forskare syns allt mer i media i takt med  
att fler kanaler skapas. Genom medieträning går det att bli  
än tydligare i sitt budskap.

jar. Däremot är det inte många forskare som 
tar chansen att träna sig inför sina kontak-
ter med media genom de medieutbildningar 
som universitetet arrangerar varje år. 

Medieträning
Genom medieträningen får man vänja sig 
vid att bli intervjuad och slipa på sina egna 
argument. Det är något de flesta forskare har 
nytta av. Därför borde fler ta chansen, säger 
Maria Erlandsson.

En som har tagit chansen är doktoranden 
Britta Sannel. Genom Bert Bolin-centret för 
klimatforskning där hon är verksam upp-
muntrades hon att delta i en endagsutbild-
ning och effekten av utbildningen lät inte 
vänta på sig.  Inspirerad av den nya kunska-
pen och det nyvunna självförtroendet skrev 
hon ett pressmeddelande om sin forskning 
om permafrosten. 

– Utbildningen gav mig både verktyg och 
inspiration till att ta steget och exponera 
mig för media. Jag trodde inte att det skulle 
ge någon vidare respons men det ledde till 
flera artiklar och radioinslag. Efteråt har jag 
också kontaktats av både journalister och 
läroboksförfattare, säger Britta Sannel. 

Britta Sannel tycker att det är viktigt att 
forskare och universitetet syns i medierna 
och att det är en del av ansvaret man har 
som forskare.

– En nackdel är ju förstås att det tar en 
del tid, men samtidigt är det ju kul när det 
egna forskningsområdet lyfts fram i media 
och uppmärksammas. n

 TExT: JONAS ÅBLAD
FOTO: MARGARETA SANNEL

Universitetets pressnummer är 16 4090.
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Albano jämfört med tidigare beslut samt 
en kompletterande anvisning på stadens 
mark inom Teknikhöjden.

Ny forskarskola
Stockholm Resilience Centre startar, i 
samarbete med flera av universitetets insti-
tutioner, en ny forskarskola med fokus på 
resiliens. Forskarskolans första sju dok-
torandtjänster har nyligen utlysts. Avsik-
ten med den tvärvetenskapliga forskarsko-
lan, “Resilience Graduate School”, är att 
stärka nästa generation av interdisciplinära 
forskare och praktiker inom områden 
som social-ekologisk resiliens och hållbar 
utveckling.  

u www.stockholmresilience.su.se/gradua-
teschool. 

Astronomi och fysik lockade 
Den 2–5 april firades ”100 timmar 
astronomi” vid AlbaNova universitetscen-
trum med spännande astronomiaktiviteter 
för allmänheten. Under lördagen var det 
även öppet hus och då fanns också möj-
lighet att bekanta sig med forskning inom 
fysik. ”100 timmar astronomi” är en del 
av det Internationella astronomiåret 2009. 
Under de fyra dygnen gjordes teleskop över 
hela världen tillgängliga för allmänheten. 
Vid AlbaNova universitetscentrum anord-
nade Institutionen för astronomi teleskop-
visningar och astronomiaktiviteter. Evene-
manget var mycket välbesökt och då him-
len mestadels var molnfri fanns goda möj-
ligheter till observationer varje kväll. Föru-
tom visningar av teleskopen ordnades flera 
astronomiutställningar. Institutionerna för 
astronomi, fysik och bioteknik vid Alba-
Nova höll ett gemensamt öppet hus under 
lördagen där forskning i byggnaden pre-
senterades. 

medverka uppmanas att omgående anmäla 
sig via forskardagarna@su.se. Naturve-
tare och jurister hälsas särskilt välkomna. 
Nytt för i år är att Forskardagarna genom-
förs i Södra huset istället för i Aula Magna 
– syftet är att ytterligare integrera arrange-
mangen i den pågående verksamheten vid 
universitetet och visa upp studiemiljön 
för de många gymnasielever som besöker 
arrangemanget. Vid frågor kontakta 
Pamela Cordero vid Kommunikations-
enheten, tfn 08-16 1055.

HSV:s granskare på besök
Som en del i Högskoleverkets gransk- 
ning av Stockholms universitets kvalitet-
sarbete besökte en bedömargrupp univer-
sitetet 11–15 maj. Bedömarna träffade uni-
versitetsledningen och fakultetslednin-
garna, lärare, forskare och studenter vid de 
fem fördjupningsmiljöer som utsetts.  
     Gunnel Forsberg är prefekt vid Kultur-
geografiska institutionen som håller i Sam-
hällsplanerarprogrammet som är en av de 
miljöer som HSV granskar. Hon tycker att 
besöket fungerade bra och att man från 
institutionens sida hade svar på de frågor 
som ställdes. 

– Givetvis kanske jag hade förvän-
tat mig mer frågor i relation till de doku-
ment som vi hade lämnat in, förtydligan-
den med mera kring vår självvärdering och 
de bilagor vi hade med. Men man hinner ju 
inte heller mycket på så kort tid. Samman-
fattningsvis tycker jag att utvärderingen 
känns helt relevant och det är rätt kul att få 
prata om vad man gör. 

Det har varit möten i en positiv och kon-
struktiv anda, säger Rikard Skårfors vid 
Planeringsenheten som samordnat besöken 
från universitetets sida. 

–  Vi tror att vi givit en rättvisande bild 
av universitetets kvalitetsarbete. Nu får vi 
avvakta bedömargruppens rapport och 
sedan det betyg som HSV delar ut.

u www.su.se/anstalld/kvalitet

Studentlägenheter vid Albano
I maj fattade Exploateringsnämnden i 
Stockholm beslut om anvisning av mark 
till Svenska Bostäder för byggande av 150–
200 nya student- och forskarlägenheter 
inom Teknikhöjden norr om Albano. Sam-
tidigt väntas beslut om att utöka Svenska 
Bostäders sedan tidigare planerade stu-
dentlägenheter i norra Albano från 130 
till cirka 200. Markanvisningsförslaget 
innebär en utökad exploatering inom  

Ekonomerna största partiet 
Den 4–8 maj var det dags för årets kår-
val vid universitetet. Största partierna blev 
Ekonomerna (16,8 procent), Kårpartiet 
Juridicum (16,4 procent) och Gröna stu-
denter (15,5 procent). Samtliga får sju 
mandat var. Vilka partier som bildar pre-
sidium var vid pressläggning inte klart. 
Valdeltagandet uppgick till 7,59 procent. 

u wwww.sus.su.se/student/karval_resul-
tat.php

Alumner berättar
Alumner från Stockholms universitet finns 
över hela världen, men framför allt finns de 
kvar i Stockholms län och jobbar inom den 
offentliga och privata arbetsmarknaden. 
Se webbfilmerna med alumner som berät-
tar om sitt ämnesval och karriär och vad 
de tyckte om sin studietid vid Stockholms 
universitet.   

u www.su.se/naringsliv

Mode på biblioteket
Den 12 maj arrangerade universitets-
biblioteket och Centrum för modevet-
enskap en heldag om mode. De ca 200 
åhörarna bjöds på föredrag om mode ur 
olika infallsvinklar, som historia, livsstil 
och ekonomi. Förutom det svenska modets 
historia bjöd arrangemanget på inblickar 
i franskt, japanskt och muslimskt mode. 
Men det handlade inte bara om kläder, 
utan även om mode som kulturbärare och 
identitetsskapare. 

Fortsatt möjligt anmäla  
sig till Forskardagarna
Närmare ett 60-tal nydisputerade har 
anmält sig till årets Forskardagar som går 
av stapeln den 7–8 oktober. Det finns dock 
platser kvar och alla med intresse av att 
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u www.su.se/anstalld

Årets hedersdoktorer
Stockholms universitet har till årets heders- 
doktorer utsett professor Okko Behrends, 
Tyskland, och Thomas Hammarberg, 
Europarådets kommissarie för mänskliga 
rättigheter, vid Juridiska fakulteten, för-
fattaren och sinologen Cecilia Lindqvist 
och professor Michael Long, USA, vid 
Humanistiska fakulteten, professor  
Daniel N. Stern, Schweiz och USA, vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten samt  
vid Naturvetenskapliga fakulteten pro-
fessorerna Paulo Artaxo, Brasilien, János 
Mink, Ungern och James Whelan,  
Australien.

De nya hedersdoktorerna promov-
eras vid universitetets sedvanliga högtid i 
Stadshuset fredagen den 25 september.

Hedersdoktor och ny ordförande
Barbara Cannon, 
professor vid  
Wenner-Gren 
institutet vid 
Stockholms uni-
versitet har utsetts 
till hedersdoktor 
vid Monash Uni-

versity i Melbourne. Barbara Cannon har 
även valts till ny ordförande i Nobelstif-
telsens fullmäktige. En central uppgift för 
Nobelstiftelsen är att förvalta den förmö-
genhet, som genom Alfred Nobels testa-
mente ställts till förfogande för utdelning 
av Nobelprisen.

Årets Jurist
Elisabeth Massi Fritz, har utsetts till Årets 
Jurist 2009. De som röstat fram henne 
är juridikstudenter, notarier och unga 
biträdande jurister. Elisabeth Massi Fritz 
är alumn från Stockholms universitet.

Ny sektionschef 
Camilla Westborn 
är ny chef för  
Sektionen  
för byggnads- 
planering. Hon  
jobbar sedan  
tidigare inom den 
sektionen.

Extra medel till unga forskare
Naturvetenskapliga fakulteten har valt att 
satsa en del av den ökning av fakultets-
anslaget som beslutades av riksdagen i jan-
uari på unga lovande forskare. Utifrån en 
extern expertgrupps rekommendationer 
har fakulteten beslutat att följande sex  
forskare får anslag på vardera 1,5 miljoner 
kronor per år under fem års tid:  
Christophe Clement, Fysikum, Göran  
Östlin, Institutionen för astronomi,  
Martin Jakobsson, Institutionen för 
geologi och geokemi, Mattias Edén, Insti-
tutionen för fysikalisk kemi, oorganisk 
kemi och strukturkemi, Niklas Janz,  
Zoologiska institutionen och Pia Ädelroth, 
Institutionen för biokemi och biofysik. 

I korthet
Michele Micheletti har anställts på Lars 
Hiertas professur i statsvetenskap.

Anne Svensson blir ny chef på Donations-
förvaltningen från och med 15 juni. Hon 
kommer närmast från ICA. 

Torkild Thanem, docent i företagsekonomi, 
har skrivit en artikel som utsetts till Out-
standing Paper Award Winner at the Emer-
ald Literati Network Awards for Excellence 
2009. 

Maria Larsson har befordrats till professor  
i psykologi. 

Per Anders Wiktorsson, doktorand i littera-
turvetenskap, har av Samfundet S:t Erik fått 
Höjerings Bokförlag för Stockholmianas sti-
pendium för avhandlingen ”Den utvidgade 
människan” som handlar om Eyvind John-
sons Krilontrilogi.

Gunnar Andersson har befordrats till  
professor i demografi.

Antonina Bakardjieva Engelbrekt har 
utsetts till ny föreståndare för Institutet för 
europeisk rätt

Johan Nilsson har befordrats till professor i 
meteorologi.

Kåre Bremer, rektor och professor i botanik, 
har valts in som Corresponding Member i 
National Academy of Exact, Physical and 
Natural Sciences i Argentina. 

Per-Olof Hulth, professor i elementarpar-
tikelfysik, har fått Ångpanneföreningens 
Forskningsstiftelses pris för kunskapssprid-
ning.

Barbro Blehr har befordrats till professor i 
etnologi.

Mats Burström har anställts som professor  
i arkeologi.

Jonas Tallberg har befordrats till professor  
i statsvetenskap med inriktning mot interna-
tionell politik.

Petter Asp har anställts som professor i  
straffrätt.

Marcus Radetzki är ny professor i civilrätt.

Staffan Furusten har utsetts till ny 
föreståndare för SCORE. 

FOTO: JOAKIM EDSJÖ 
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Vad har du jobbat 
med tidigare?
– Jag har arbetat som 
polis sedan 1998 vid 
polismyndigheten i 
Stockholms län. Inom 
polisen har jag haft 
förmånen att pröva 
på bland annat ett 
flertal olika operativa 

tjänster, stabstjänstgöring vid Polishögskolan 
samt tjänstgjort vid utredningsroteln vid kri-
minalpolisen. 

Vad gör Sektionen för säkerhet?
– Säkerhet är en av fem sektioner inom den 
tekniska avdelningen och här arbetar sju per-
soner. Sektionens uppdrag är att stödja kärn-
verksamheten vid Stockholms universitet i  

Hallå där...
frågor rörande bland annat lås, larm, nycklar, 
bevakning, verksamhetsförsäkringar, brand-
skydd, teknisk arbetsmiljö och strategiskt säker-
hetsarbete. Vi kan även bistå med stöd och göra 
hot-/risk-analyser om hot eller trakasserier riktas 
mot en institution eller enskilda medarbetare.

Hur kommer man i kontakt med er?
– Under arbetstid når man sektionen på 16 2216 
och väktarna på 15 4200, på jourtid är det 16 
4200. Vid jourtid är telefonen kopplad till Secu-
ritas larmcentral. Dessa nummer ringer man för 
att få hjälp med frågor rörande säkerhet samt 
vid brådskande ärenden såsom pågående brott, 
brandtillbud, lås/larm/passagefrågor. Man kan 
även gå in på www.sakerhet.su.se för mer infor-
mation. Man är även välkommen till oss i hus B, 
plan 3 i Södra huset.

Mattias Wadsten, ny säkerhetschef 
vid Stockhlms universitet
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Den första frågan: Behövs större självstän-
dighet?

Daniel Tarschys:  Varje kommun är en juri-
disk person. Staten är EN juridisk person. Så 
länge vi är en myndighet finns det därmed 
begränsningar. När lärosäten till exempel 
ska inleda samarbeten krävs tillstånd eller 
speciella arrangemang.

Sten Heckscher: Daniels genomgång i utred-
ningen är en heltäckande genomgång över 
områden där frihetsgraderna är låga. Betän-
kandet är en utmärkt utgångspunkt för att 
resonera kring detta. Med viss ironi kan jag 
också notera att Daniels utredning kommer 
samtidigt med en forskningsproposition 
som i detaljstyrning slår alla rekord.

Daniel Tarschys: Ja, denna forskningspro-
position – och alla kommande – efterfrågas i 
hela samhället. Sådana propositioner lär inte 
få stöd i regeringen om inte alla ministrar får 
med något från sitt respektive område. Det 

Självständiga lärosäten?
 I maj gick remisstiden ut på autonomiutredningen som gjordes av 
DanieI Tarschys. Vi lät honom diskutera kring hur det går att skapa mer 
självständiga lärosäten med universitetsstyrelsens ordförande Sten 
Heckscher samt Paul Fuehrer, doktorand och aktiv inom facket ST.

öppnar möjligheter men gör det också sär-
skilt viktigt att universiteten har kraft att 
hävda sin akademiska integritet.

Paul Fuehrer: Vi från ST har ett annat fokus 
på utredningens förslag. Vissa problem med 
självständigheten är reella, andra är symbo-
liska. Och de verkliga problemen har inte 
med myndighetsformen att göra, till exem-
pel att det är för trög process att anställa 
folk. Dessa problem beror istället främst på 
självupplevda besparingskrav vid institutio-
nerna.

Sten Heckscher:  Vi får heller inte dra alla fri-
hetsanspråk över samma kam. Det som gör 
universiteten till något speciellt är anspråken 
på utbildning och forskning. Ironiskt nog är 
lärosätena mera detaljreglerade än de flesta 
andra myndigheter. Högskoleförordningen 
är en mardröm.

Daniel Tarschys:  Det finns inre spänningar 
i alla högskolor. Vilka frihetsgrader ska 

enskilda forskare och lärare ha? Det behövs 
också studentinflytande. Den traditionella 
myndighetsformen löser inte hur man balan-
serar olika intressen.

Sten Heckscher: Där håller jag inte med dig! 
Det går att göra det mesta inom myndig-
hetsformen och lösa det man vill. Min väg 
är enklare! Min huvudinvändning är för-
slaget om avtalen. Det kommer att bli för-
handlingar mellan parter med olika styrka. 
Risken är också stor för detaljreglering.  Vi 
kommer heller aldrig att kunna få långa 
anslag till lärosätena – det finns inte på den 
politiska kartan.

Daniel Tarschys: Men det finns fleråriga 
rambeslut på många områden, till exempel 
i fråga om infrastruktur.

Paul Fuehrer: Jag skulle vilja relatera detta 
till Dan Brändströms utredning som pekar 
på behovet av kontinuitet. Jag är också 
rädd för avtalen för då blir det inte likvär-

Politikerna verkar ha en allmänt positiv syn på mer självständiga lärosäten, enligt Sten Heckscher och Daniel Tarschys.
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effekter får till exempel studieavgifter på 
bildningsfrågorna?

Sten Heckscher:  Det är nyttigt att titta på 
andra och inspireras. Däremot kan vi inte 
kalkera dessa modeller, vi har en annan myn-
dighetsstruktur. Vi ska identifiera punk-
ter som vi behöver åtgärda och sedan göra 
på enklast möjliga sätt. Utan den draghjälp 
utredningens mer radikala förslag innebär 
så skulle det vara svårare att driva på i dessa 
frågor. Det är bra att du Daniel valt att gå 
den väg du gjort – det ökar möjligheterna att 
något ska inträffa.

Paul Fuehrer: Det är bra att det i utred-
ningen finns en vision om hur det ska bli 
bättre. Där tänker man längre än hur det 
ser ut idag. Allt som föreslås behöver inte 
genomföras utan enskilda delar kan stå för 
sig. Men jag vill framhålla att den av Tar-
schys föreslagna nya offentligrättsliga orga-
nisationsformen riskerar att bli en symbo-
lisk åtgärd som inte i grunden tar itu med 
vad vi från ST:s håll upplever som ett mycket 
större hot mot universitetens autonomi än 
deras status som myndigheter: den långt 
gångna urholkningen av offentliga resurser 
som avsätts för högre utbildning och forsk-
ning. Akademisk frihet är inte gratis.

Sten Heckscher: Det finns utvecklingspoten-
tial i Daniels förslag. Däremot tror jag inte vi 
kommer att få se den myndighetsform han 
föreslår – och det behövs inte heller.  Dess-

diga aktörer – man har inte samma förhand-
lingsstyrka.

Daniel Tarschys: Jag är inte så rädd för 
det. Avtalssystemet finns på andra håll, 
till exempel i Tyskland. Jag besökte i fjol 
en tysk delstat med dubbelt så många invå-
nare som i Sverige. De enheter som han-
terade högskolefrågorna hade hälften så 
många anställda som i vårt utbildningsde-
partement, och då fanns det inte heller något 
högskoleverk. Övergången från att ha varit 
statsanställda till att arbeta vid självstän-
diga lärosäten innebar heller inte problem 
för de anställda.

Hur ser ni på överklaganderätten  
vid tjänstetillsättningar?

Daniel Tarschys: Jag föreslår att den avskaf-
fas på nationell nivå, men de lärosäten som 
vill ha sådana möjligheter kan välja egna 
modeller.

Sten Heckscher: Det bör gå att konstruera 
ett rättssäkert och snabbt system för över-
klagande.

Paul Fuehrer:  Det är inte överklaganden i 
sig som vållar problem utan hela processen. 
Det kan ta två år att tillsätta en professur.

Hur förhåller sig autonomiutredningen 
till befattningsutredningen?

Daniel Tarschys:  De hade delvis olika per-
spektiv. Befattningsutredningen handlade 
främst om karriärvägar, min utredning 
mera om universitetens utvecklingsmöjlig-
heter och samhällets behov av lärare och 
forskare.

Sten Heckscher:  För att ha en god nationell 
rekrytering av forskare krävs god förutsäg-
barhet. Det måste finnas strukturer så att 
lärosätena inte kan göra precis som de vill.

Paul Fuehrer: Jag håller med vad som sagts 
– och det behövs karriärvägar. Jag ser ingen 
motsättning mellan utredningarna.

Hur ser det ut i andra länder?

Daniel Tarschys: Reformer för ökad själv-
ständighet har genomförts eller är på gång 
i till exempel Finland, Tyskland, Holland, 
Österrike och Frankrike – fast överallt finns 
det också mycket annat som man bråkar 
om.

Paul Fuehrer:  Ibland tycker jag att man 
har en för ljus bild av utbildningspolitik i 
andra länder. Det blir resor till Stanford men 
inte till ett college i Tuscon, Arizona.  Vilka 

Självständiga lärosäten?
 

utom finns ett grundproblem kvar, att fakul-
tetsanslagen borde vara större, och där kom-
mer inte denna reform att ha betydelse.

Hur är den politiska viljan att genomföra 
autonomiutredningens förslag?

Daniel Tarschys: De kontakter jag haft un-
der arbetets gång tydde på en allmänt posi-
tiv syn på ökad självständighet. Sen kan man 
förstås ha olika idéer om hur den ska upp-
nås.

Sten Heckscher: Det är bra tajming för för-
slaget. Finns den politiska viljan har vi ett 
gyllene tillfälle. Jag gör vad jag kan och lob-
bar på olika sätt för dessa frågor. Det här 
är en fråga det snackats om länge och nu 
finns det skapliga utsikter för att något ska 
hända. Jag skulle kunna tänka mig att man 
på departementet i höst tar fram ytterligare 
underlag för beredning och att en propo-
sition skulle kunna gå till riksdagen efter 
nyår. n

TExT: PER LARSSON
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MEDVERKANDE: 

Paul Fuehrer är doktorand i sociologi vid  
Stockholms universitet och aktiv inom fack- 
förbundet ST.
Sten Heckscher är president i Regeringsrätten  
och ordförande i universitetsstyrelsen.

Daniel Tarschys är professor i statsvetenskap  
vid Stockholms universitet och regeringens  
särskilde utredare av lärosätenas autonomi i  
den så kallade autonomiutredningen.

En ny organisationsform riskerar att bli en symbolisk åtgärd, enligt Paul Fuehrer.
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Stockholm University is a large educational 
institution with many departments and a 
highly decentralised organisation. Decen-
tralisation is one of our strengths, prima-
rily because it allows decisions to be taken 
at grassroots level. 

However, one effect of decentralisation 
is that the gap between the central admin-
istrative bodies and the departments is in 
many cases so large that the departments 
are single-handedly responsible for the 
administrative work. This presents a par-
ticular problem when administrative tasks 
become more complex, as is the case, for 
example, with the new accounting model. 
In some circumstances, it is difficult to 
maintain the necessary level of skills for all 
the different types of administrative work. 

The most striking picture that emerged 
of the IT landscape is that there are far too 
many different solutions in use within the 
departments. For instance, there are 39 sys-
tems for sending and receiving e-mail. As a 
result, the IT services provided by the Uni-
versity are inefficient and unnecessarily 
expensive. 

Central administrative support must be 
adapted to meet the departments’ needs. 
In the case of IT, it is necessary to increase 
coordination and improve efficiency. It is 

Efficient administration and improved 
support for the departments should be 
the focus of our administrative system. 
This conclusion has been drawn from the 
proposals resulting from the University’s 
restructuring project. 

In May 2008, the Vice-Chancellor decided 
that the University’s Finance Office, Human 
Resources Office, Student Services, Techni-
cal Support Office and its related services 
and IT Services needed to be restructured. 
An important part of the project was a sur-
vey that the departments responded to dur-
ing the autumn. The survey’s main aim was 
to evaluate the distribution of administra-
tive work between the University’s central 
bodies, its departments and, in many cases, 
its faculties. 

The work groups appointed for the 
project were led by external coordina-
tors who have now submitted their report 
and their proposals for the measures to be 
taken. The proposals were discussed at the 
Vice-Chancellor’s council meeting in Vax-
holm on 20 April.

One clear conclusion from all of this is 
that a large amount of administrative work 
is being done in the departments. This 
applies in particular to financial and stu-
dent administration, but also to IT Services. 

Efficient administration
also essential to ensure that IT support can 
provide practical help to rationalise the 
administrative work.

Other questions to be addressed include 
whether administrative tasks are being car-
ried out at the right organisational level and 
what opportunities the departments have 
to maintain the correct type of administra-
tive skills. It seems it is generally easier for 
large departments to establish effective, 
professional administrative organisations, 
for example, by appointing administrative 
managers. Increased cooperation between 
departments on the administrative side is 
certainly one way of improving skill levels. 
The senior management team and the 
administrative bodies will now begin to 
analyse the requirements, and will propose 
measures to improve the 
efficiency and quality of 
administrative work at 
different levels. n

Ann-Caroline  
Nordström,  
University Director
fc@adm.su.se

Proposal for more  
efficient administration
In 2008, the Vice-Chancellor decided that 
the Finance Office, the Human Resources 
Office, Student Services, the Technical 
Support Office and related services and  IT 
Services at Stockholm University needed 
restructuring. The purpose of the restruc-
turing project is to ensure that administra-
tive tasks are carried out more efficiently. 

Five working groups took part in the 
project during the winter. After conduct-
ing surveys and contacting the bodies 
and individuals working in the relevant 
areas, the working groups submitted their 
reports in April. According to the Univer-
sity Director, Ann-Caroline Nordström, 
the working groups have not proposed any 
major organisational changes. The reports 
indicate that a major part of the adminis-
trative work is done at departmental level 

and not by the central administrative  
bodies. Another general point made in the 
reports is that it can be difficult to main-
tain the right skill levels among staff in 
the small departments because they often 
work part-time on different administra-
tive tasks.

The proposals will probably not result 
in any large-scale, fundamental organ-
isational changes within the University 
administration, according to Ann- 
Caroline Nordström. However, it is  
important to establish which tasks should 
be carried out by the central administra-
tion and which by the departments. Before 
the summer, the senior management team 
will put together the proposals made in 
the reports and then discuss them with 
the deans and the administrative and unit 
managers in the University administration. 
Specific proposals for changes will  
be drawn up by the summer.
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do. In other words, they must know where 
the boundaries of plagiarism lie and what 
the consequences of breaking the rules are. 

Sweden’s most  
sought-after courses
Stockholm University has never had as 
many applications as in the run-up to the 
autumn term of 2009. Nearly 11 percent 
more people applied to study at the Univer-
sity than in the autumn term of 2008. The 
Law Programme, followed by the Business 
Administration and Economics study pro-
gramme, is the most applied-for university 
course in Sweden. The Teacher Education 
courses have also seen a significant rise in 
applicants.

Applications to universities and uni-
versity colleges are administered via the 
online portal studera.nu, where alterna-
tives are ranked. Stockholm University 
is often the first-choice study institution 
among applicants for free-standing courses 
and/or study programmes. Women pre-
dominate amongst applicants. As in the 
run-up to the autumn term 2008, almost 
two thirds of applicants are women.

This year’s honorary  
doctors all set
Stockholm University has named this 
year’s honorary doctors. The Faculty 
of Law has nominated Professor Okko 
Behrends, Germany, and Thomas Ham-
marberg, the Council of Europe’s Com-
missioner for Human Rights. The Faculty 
of Humanities has nominated author and 
Sinologue Cecilia Lindqvist and Professor 
Michael Long, USA. The Faculty of Social 
Sciences has nominated Professor Daniel 
N. Stern, Switzerland and USA. The  
Faculty of Sciences has nominated Profes-
sors Paulo Artaxo, Brazil, János Mink, 
Hungary and James Whelan, Australia.

Collaboration with  
Mediterranean countries
The USI network (universities in collabo-
ration on internationalisation) met on 15 
April in Alexandria. Deans from the Fac-
ulties of Humanities and Social Sciences 
and other staff from Stockholm University 
took part in the event. On the agenda were 
meetings with Alexandria University and 
the Arab Academy for Science and Tech-
nology.

As well as promoting collaboration on 
USI courses, the event allowed universities 
to make direct contact with one another. 
Work on developing the new courses 
will now continue back at home. Stock-
holm University is considering the option 
of offering a course in international trade 

with a focus on Arab countries together 
with the new Linnaeus University, Lund 
University and the Arab Academy for Sci-
ence and Technology. 

USI is a collaborative programme involv-
ing universities in Sweden and the Swed-
ish Institute in Rome, Athens and Istanbul. 
Two pilot courses were held last autumn, 
one in Athens and one in Istanbul. These 
are cross-disciplinary master’s courses 
with hand-picked teaching staff from the 
universities involved. A few weeks of study 
in Sweden are followed by two weeks of 
field work in the Mediterranean area. 

Combating plagiarism 
During the spring, the senior management 
team launched a major initiative to combat 
plagiarism. The Centre for Teaching and 
Learning (UPC) is responsible for imple-
menting the initiative, which forms part of 
the University’s quality policy. The objec-
tive of the initiative is to ensure that every-
one involved in teaching at the University 
understands what plagiarism entails and 
works to combat the problem.  The UPC 
will provide support for the departments in 
the form of training courses and other sup-
port initiatives over several years.

The programme began with a series of 
seminars led by Jude Carroll from Oxford 
Brookes University in the UK. She is an 
expert on plagiarism and on teaching strat-
egies for international students. Jude Car-
roll maintains that all students and teach-
ers should understand what they must not 

(From stress researcher Giorgio Grossi.)  

• Clear your desk. Make sure you have no  
 unfinished tasks outstanding when you  
 go on holiday.

• Write a “to-do” list before the holidays. 
 This means you will not have to worry 
 about what you need to do when you 
 come back after the holidays.

• Do not arrange any meetings directly 
 after the holidays. This will give you time 
 to go through your mail etc. during the 
 first few days back at work.

• Leave a message on your answering 
 machine and in your e-mail system 
 explaining that you are on holiday and 
 giving the date when you will return, to  
 make sure no one expects you to contact 
 them before this date.

Tips before the holidays 
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Annica Sundström doktorerar vid Systemekologiska institutionen, avdelningen för  
marin ekologi. Hon studerar dinoflagellaters ekologi och populationsdynamik med hjälp 
av molekylära metoder. Efter studenten flyttade Annica från Åland och började 2001 
studera på biologlinjen vid universitetet. Efter en magisterexamen 2006 började hon 
doktorera. Tidigt i höst tar hon sin licentiatexamen och ska disputera sommaren 2011.

MITT U N IVERSITET:  AN N ICA SU N DSTRÖM

Mina föräldrar trodde inte sina öron när 
jag som tonåring berättade att jag ville bli 
biolog för som barn var jag extremt rädd 
för småkryp – speciellt myror och spind-
lar. Med kompisarna startade jag ändå 
som åttaåring en ”klubb”, Djurpatrullen, 
men vårt intresse var förstås mest inriktat 
på djur med högt gullighetsindex, såsom 
kaniner och hästar. Jag minns att jag var 
avundsjuk på min kusin som fick ett mikro-
skop i julklapp. Det var ju ett mikroskop för 
barn, men man kunde ändå upptäcka häf-
tiga saker när man tittade ner i okularet. Jag 
fick aldrig något eget eftersom mina föräld-
rar trodde att jag ville ha det enbart för att 
min kusin hade ett. 

I högstadiet hade jag en underbar biolo-
gilärare som väckte mitt biologiintresse på 
allvar. Istället för att läsa vanliga skolböcker 
fick vi tillverka våra egna. Lärorikt och kul! 
Jag bestämde mig redan då för att detta 
var något jag ville arbeta med som vuxen. 
I gymnasiet läste jag därför mycket biologi 
och kemi och blev sedan antagen till biolog-
linjen vid Stockholms universitet. 

Flera år följde med blandade biologi- och 
kemikurser. Vissa kurser var extra roliga, till 
exempel de med molekylära inslag. Någon 
enstaka kurs, som floristik, var inte lika 
spännande. Som en likasinnad kursare sade: 
”Jag tycker om att få blommor, men behöver 
inte veta vad alla heter”. När det var dags att 
läsa påbyggnadskurser inriktade jag mig på 
akvatiska system. Jag hade ännu inga pla-
ner på att doktorera men under mitt exa-
mensarbete kände jag att jag inte var fär-
dig ännu. Det blev således naturligt att jag 
började doktorera.

Som biolog får man ibland frågan om 
man är ”vit eller grön”, det vill säga labb-
råtta eller skogsmulle. Ljusgrön, brukar jag 
svara. Jag gillar att arbeta i gränslandet 
mellan grönt och vitt. I min forskning har jag 
gröna frågeställningar, men använder ofta 
vita metoder för att hitta svaren. Jag stude-

rar dinoflagellater, en sorts växtplankton, 
som det finns mycket av under våren i Öst-
ersjön. På grund av deras rikliga förekom-
ster är de viktiga för näringsomsättningen 
i Östersjöns ekosystem. Eftersom olika arter 
fungerar olika är det viktigt att ta reda på 
när och var dessa lever. Problemet är att de 
ser väldigt lika ut i ett vanligt mikroskop. Jag 
arbetar därför med att optimera moleky-
lära metoder så att man, på DNA- och RNA-
nivå, kan detektera dessa arter i fältprover.

Jag kommer från Åland och kanske är 
det därför jag brinner särskilt för Östersjön. 
Åland är ju helt omgivet av Östersjön och 
vi ålänningar är beroende av att havet mår 

Drömmen om ett mikroskop

bra. En bonus med havsforskningen är för-
stås också att jag inte stöter på så många 
spindlar… Jag hoppas att jag efter min dok-
torsexamen kan ta med mig mina kunska-
per hem till Åland och därifrån fortsätta 
arbeta med Östersjöns miljö. Idag använ-
der jag betydligt mer avancerad utrustning 
än det lilla leksaksmikroskopet jag en gång 
längtade efter. Men i julklapp för några år 
sedan fick jag just ett sådant mikroskop av 
min sambo, efter att jag berättat om mina 
barndomsönskningar. Drömmar kan bli 
verklighet! n
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