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Vi är alla överens om att Stockholms uni-
versitet förtjänar mer uppmärksamhet och erkän-
nande i samhället som helhet. Det fi nns ett starkt 
önskemål om att sätta Stockholms universitet på 
kartan. Vårt profi leringsarbete handlar just om 
detta, att placera oss på den akademiska kompe-
tenskartan i Sverige.

Profi leringsarbetet har hittills handlat särskilt 
om att stärka universitetets ställning nationellt. 
Men vi måste också arbeta med vår internatio-
nella ställning. Arbetet med Bolognaprocessen 
som nu pågår för fullt är en viktig del. Den 19-
20 maj är det dags för nästa ministermöte för att 
staka ut den fortsatta vägen mot en genomförd 
Bolognamodell. Det äger rum i Bergen i Norge. 
Jag kommer att ingå i den svenska delegationen 
som representant för de svenska universiteten.

Jag är övertygad om att vi måste sträva mot 
att bli ett verkligt internationellt universitet med 
omfattande utbyten och kontakter utomlands 
inom såväl forskning som grundutbildning. Vi 
kan inte nöja oss med att vara landets huvud-
stadsuniversitet och jämföra oss nationellt. De 
internationella rankninglistorna över universi-
tet och fakulteter blir allt fl er. Man kan tycka 
vad man vill om dessa rankninglistor, men de 
utgör ett uppmärksammat mått på universite-
tens internationella ställning. De kommer att 
läsas av studenter som ska välja universitet och 
användas som slagträn i diskussionen om fram-
tida resurser.

Internationell rankning baseras i hög grad på 
fl era slag av citeringsanalyser, men även på olika 
intervjuundersökningar om universitetens inter-
nationella status och erkännande. Vi behöver 
alltså öka vår internationella publicering både 
kvantitativt och kvalitativt. Fler internationella 
publikationer och fl er fl itigt citerade publikatio-
ner. Detta innebär att forskarna måste fundera 
över sin verksamhet och prioritera forskning 
av internationellt intresse. Vi måste också öka 
ut bytet av studenter, lärare och forskare.

Ökat studentutbyte 
Jag är särskilt angelägen om att öka studentut-
bytet. Antalet utresande studenter är lägre än 
antalet inresande men är även i proportion till 
totala antalet studenter väldigt lågt. Inslag av 
utlandsvistelse i utbildningen är naturligtvis en 
kvalitetshöjande faktor. Antalet inresande stu-
denter är högre än antalet utresande men det är 
också lågt i proportion till totala antalet studen-
ter och borde vara mycket större. Inresande stu-
denter blir framtida sökande till våra doktorand, 
lärar- och forskartjänster och därmed en nyck-
elgrupp för ökad framtida internationalisering. 
De kommer också att fungera som ambassadö-
rer för vårt universitet och bidra till ökat interna-
tionellt erkännande. Det är väl inte orimligt ifall 
var tionde student skulle komma från utlandet till 
vårt universitet?  ■
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Viktigt sätta Stockholms 
universitet på kartan

I Betulaprojektet studerar psykologer kopplingen mellan 
minne och åldrande.

STOCKHOLMS UNIVERSITETS PROFILOMRÅDEN:
Naturvetenskapligt vetenskapsområde • Astrofysik och partikelfysik • Biokemi och cellbiologi (särskilt biologiska mem-
braner samt DNA/RNA-metabolism) • Klimat- och miljöforskning • Materialkemi och organisk kemi (särskilt metall-
organisk kemi) • Teoretisk biologi (särskilt modellering av molekyler och biologiska system) 
Humanistiskt-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde • Juridik (särskilt kommersiell rätt, immaterialrätt och rättsinformatik) 
• Språkforskning (särskilt lingvistik, tvåspråkighet och språkfi losofi ) • Historia och arkeologi • Östasiens språk och 
kulturer • Filmvetenskap • Nationalekonomi • Psykologi • Sociologi • Socialantropologi. 
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Positiva reaktioner på utökat studieår 
  

I framtiden kan det bli möjligt att på grundnivå studera upp till 50 veckor om året − 
mot de 40 veckor som erbjuds i dag. Högskoleverket har utrett möjligheterna till ett utökat 
studieår. Studenter på ett treårigt program skulle därmed kunna förkorta sin studietid 
med ett halvår. 

Alf Kronvall, som nu läser magister-
kursen i medie- och kommunikations-
vetenskap vid JMK, har tidigare ofta 
tagit dubbla kurser. Han är positiv till 
förslaget. 

− Om jag hade börjat studera i dag 
hade jag defi nitivt kollat upp det, säger 
han. 

I dag kan man bara studera upp till 30 
poäng per termin på ett och samma läro-
säte. En del gör därför som Alf, läser 20 
poäng på ett ställe och 20 på ett annat. 

– När jag började plugga visste jag inte 
vad jag ville göra, så genom att plugga 
dubbelt kunde jag pröva på fl era saker 
samtidigt, berättar han.  

När han senare blivit varm i kläderna 
som student fann han andra fördelar med 
att studera dubbelt. 

− Jag ville kombinera teori och prak-
tik, jag pluggade mediateknik vid Söder-
törns högskola och samtidigt medie- och 
kommunikationsvetenskap vid Stock-
holms universitet. Läser man separat 
går det inte att kombinera fl era utbild-
ningar efter varandra. CSN-pengarna 
räcker inte till och det tar jättelång tid, 
fortsätter han. 

Alf anser att det nya förslaget kan 
in nebära förbättringar gentemot att 
läsa dubbelt. 

– Gör man som jag räknar man inte 
med att ta alla poäng, inte under en och 
samma termin i alla fall. Blir det här för-
slaget verklighet har man ju längre tid på 
sig att ta sina poäng. 

Kåren positiv
− Vi har diskuterat frågan, och kåren är 
positiv, säger Josefi n Grankvist som är 
studieutskottets ordförande vid Stock-
holms universitets studentkår, om för-
slaget till utökat studieår. 

Hon tillägger dock att det fi nns privata 
aspekter, studerar man 50 veckor om året 
blir det inte mycket ledigt. Men man slip-
per extraarbetet med att söka sommar-

TEXT: PER FREDRIK LARSSON
BILD: ORASIS FOTO/MÅ
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jobb, något som uppfattas som ett gissel 
av många. Även rapporten betonar att 
sommaren ofta är en ekonomiskt tuff 
period för många studenter. Där fastslås 
också att de sommarkurser som i dag ges 
ofta är breddande och allmänbildande 
och många är inte nödvändiga för exa-
men. En skillnad skulle alltså bli att som-
marstudierna sker i skarpt läge. 

Utökat studieår kan även ge stora för-
tjänster för lärosätena då lokaler och 
dyrbar utrusning kan användas mer 
effektivt. Det fi nns dock faror, många 
kurser kan behöva erbjudas fl era gånger, 
både under ordinarie terminstid och 
under sommaren. Kostnaderna skulle 
då i stället öka. Lösningen är enligt 
Högskoleverket ökad samverkan mellan 
olika lärosäten. 

De hinder som fi nns är framför allt 
svårigheterna att få utbildningarna god-
kända utomlands. Men både Josefi n 

Grankvist och Alf Kronvall menar att 
det är en problematik som redan exis-
terar. 

− Det är redan nu svårt att översät ta en 
svensk examen men om sedan Bologna-
förslaget går igenom blir det utökade stu-
dieåret i stället en del av en nödvändig 
reformering av nuvarande högskolesys-
tem, tycker Alf.

Josefi n menar att om förslaget leder 
till ett tre-terminssystem blir Sverige mer 
anpassat till internationell standard. En 
kärnpunkt i förslaget är att studenterna 
själva ska kunna välja mellan normal 
studietakt eller utökat studieår. Alf ser 
det som en positiv utveckling: 

− Valmöjligheter är A och O inom 
högskolevärlden. ■

Läs Högskoleverkets rapport på 
http://web2.hsv.se/publikationer/
pressmeddelanden/2005/050222.shtml

Alf Kronvall, student på JMK, är positiv till förslaget om utökat studieår.



Lärandemål − eller dess engelska vari-
ant learning outcome − är ett begrepp vi 
kommer att få höra mycket om de när-
maste åren. Det kan beskrivas som ned-
tecknade beskrivningar av vad studen-
ten förväntas förstå, kunna och kunna 
göra efter genomgången utbildning eller 
kurs.

Enligt Lena Adamson, chef vid Univer-
sitetspedagogiskt centrum (UPC), är 
lär andemål ett nyckelbegrepp inom 
Bolognaprocessen och som visar på ett 
viktigt perspektivbyte. Studenternas 
lärande sätts i fokus på ett helt annat 
sätt än tidigare. Målen ska formuleras 
så studenten är den aktiva parten och 
dessutom ska betygskriterierna kom-
municeras redan vid utbildningens bör-
jan. Anledningarna är fl era, dels gör 
man utbildningssystemen mer trans-
paranta och lättare att jämföra, dels har 
man sett att detta bidrar till mer djup-
lärande hos studenterna. Ytterligare en 
anledning är att kompetensbegreppet, 
det vill säga vad studenterna ska kunna 
göra med sina kunskaper, blir lättare att 
tydliggöra. Därmed kan också kopp-
lingen till vad som krävs i arbetslivet för 
olika utbildningar, ett av Bolognaproces-
sens övergripande mål (”anställningsbar-
het”), förtydligas. 

− Vi tvingas titta på undervisningen 
från ett annat håll och formulera vad vi 
gör på ett tydligare sätt. Däremot tror jag 
inte att vi behöver förändra själva inne-
hållet i undervisningen så mycket. Det 
kan vara nog så viktigt i förändringsti-
der att också lyfta fram allt det man inte 
behöver förändra! 

Hitta ”röd tråd”
I dag börjar ofta den kurs- eller utbild-
ningsansvarige sin planering med att se 
över vilken litteratur som bör användas 
och därefter hur undervisningstillfällen 
och examination ska läggas ut. Utgångs-
punkten är en kursplan där man anger 
kursens mål.  Med det mer studentcentre-
rade synsätt som skissas i Bolognamodel-
len börjar arbetet i motsatt ände.

Först fastställs lärandemålen – vad 
förväntas studenterna förstå, kunna 
och kunna göra efter genomgången kurs 
eller utbildning? Därefter bestäms for-
merna för examination samt hur under-
visningen läggs upp. Vilken litteratur 
och vilka andra läromedel bör använ-
das? Enligt Lena Adamson gäller det att 
hitta en ”röd tråd” som går igen i allt 
det som görs. Om vi vill att studenten 
till exempel ska kunna göra ”självstän-
diga och kritiska bedömningar” måste 
vi också se till att examinationsformen 
verkligen speglar detta. Om det å andra 
sidan räcker med att kunna ”räkna upp 

och beskriva” ska examinationsformen 
vara avpassad för det.  

Perspektivbyten kan vara svåra att 
göra, särskilt om man arbetat under 
många år utifrån ett visst sätt. Men 
när man väl gjort det så faller det sig 
naturligt att planera utbildningen på ett 
nytt sätt. Fokus blir på vad gör studen-
terna gör snarare än ”vad gör jag som 
lärare”.

Det handlar även om att lära sig att 
arbeta med ett nytt betygssystem − 
ECTS (European Credit Transfer Sys-
tem). Betygsskalan utökas till sju steg 
och ges i form av bokstäver. A-E är god-

TEXTER: PER LARSSON
BILD: ORASIS FOTO/MÅEtt perspektivbyte för lärande

Vad förväntas studenten kunna efter utbildningen? Det är utgångspunkten när 
Bolognaprocessen ändrar perspektivet för kursplaneringen.
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Med Bolognaprocessen sätts studenternas lärande i fokus på ett nytt sätt, enligt 
UPC:s chef Lena Adamson

BOLOGNAPROCESSEN    



känt medan Fx och F innebär underkänt. 
Vissa institutioner arbetar redan med 
dessa betyg på internationella kurser 
samt för utbytesstudenter men nu hand-
lar det om tillämpa det i stor skala. 

Målrelaterade betyg
Utgångspunkten för betygsättningen 
ska vara lärandemålen, ”Vid avslutad 
utbildning förväntas studenten kunna…”. 
Betygskriterierna ska sedan ange hur väl 
studenten uppfyller de förväntade målen. 
Läraren eller examinatorn bör utgå från 
vad som anses som godkänt betyg (E) 
för att sedan fastställa kriterier för varje 
betygssteg.

Lena Adamson har förståelse för att 
det här kan kännas svårt och ovant i bör-
jan. Den som behöver hjälp kan vända 
sig till UPC som dels har börjat ge kort-
kurser på ämnet ”Bologna och betygs-
kriterier”, dels försöker hjälpa till att 
komma i kontakt med någon annan 
institution inom samma ämne för att ta 
lärdom av den.

− Det är bra att ha förlagor att utgå 

ifrån och  inte minst i  Storbritannien 
fi nns mycket av erfarenheter att hämta, 
säger Lena Adamson.

För att kunna arbeta utifrån lärande-
målstänkandet krävs ett målrelaterat 
betygssystem. Vad som är något para-
doxalt i sammanhanget är att ECTS-
betygen ursprungligen är relativa. Lena 
Adamson har varit i kontakt med exper-
ter på området och fått svaret att detta 
är ett resultat av bristande samordning 
inom Bolognaarbetet. Hon har även fått 
uppfattningen att ECTS som relativt 
betygssystem kommer att tonas ner. 

I Sverige och vid Stockholms univer-
sitet behöver det dock inte vara några 
problem med detta. Det är ett målrela-
terat system som föreslås i den svenska 
utredningen, och det fi nns även beslu-
tat sedan tidigare vid Stockholms uni-
versitet i de centrala målen för grundut-
bildningen. 

Att arbeta fram betygskriterier för 
alla kurser vid universitetet är ett stort 
arbete, berättar Lena Adamson. 

− De erfarenheter vi har i de kurser vi 
givit hittills, framförallt Universitetspe-
dagogik 2/Examination för lärande är 
att när arbetet väl är gjort så upplever 
man som lärare att det är betydligt lätt-
tare att rätta examinationsuppgifterna. 
Studenternas rättsäkerhet ökar natur-
ligtvis också dramatiskt när det fi nns 
transparanta bedömningskriterier redan 
vid kursens start.

Enligt Lena Adamson fi nns det även 
vetenskapligt stöd för att det främjar 
studenters lärande att klart och tyd-
ligt veta vad man förväntas kunna och 
kunna göra för att få ett visst betyg. ■ 

5

Webbtips:
Läs mer i UPC:s informationsun-
derlag ”Lärandemål och betygs-
kriterier” på www.upc.su.se/
Bologna. På universitetets Bolog-
nasajt www.su.se/utbildning/ 
bologna fi nns även mer informa-
tion om Bolognaprocessen samt 
exempel på hur olika institutioner 
valt att jobba.
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Lärarutbildningen har allvarliga brister. 
Det visar den granskning som Högsko-
leverket (HSV) gjort. Den stora friheten 
för lärarstudenterna att själva forma sin 
utbildning har lett till att många får en 
utbildning utan struktur och fördjup-
ning. Centrala kunskapsområden saknas 
och vissa studenter kan få svårt att hitta 
passande lärarjobb efter utbildningen, 
enligt HSV som även ger en del rekom-
mendationer. HSV vill bland annat att 

regeringen förtydligar lärarutbildning-
ens innehåll och lärosätena rekommen-
deras att stärka forskningsanknytningen 
och säkerställa att alla studenter får den 
praktik de har rätt till.

Utbildningsminister Leif Pagrotsky 
vill också skärpa kraven på lärarutbild-
ningen. Samtliga utbildningar får i upp-
drag att se över kursplaner, litteraturlis-
tor och examinationsformer för att höja 
kvaliteten, skriver han i en debattarti-

kel i Dagens Nyheter. Tre ledande folk-
partister, med Lars Leijonborg i spetsen, 
instämmer i kritiken. I en debattartikel 
i Dagens Nyheter kräver de bland att 
Lärarhögskolan i Stockholm läggs ned. 
Enligt dem bör utbildningen av lärare 
integreras med den ämnesvisa utbild-
ningen vid bland annat Stockholms 
universitet.  ■ 

Läs granskningen på www.hsv.se

Kritik mot lärarutbildningar

Den 20 april är det dags för den 
årliga Campuskonferensen. Ämnet 
för årets konferens är Examina-
tion, betygskriterier och studen-
ters lärande. Konferensen riktar 
sig framför allt till dem som stu-
derar eller undervisar vid Stock-
holms universitet. Arrangör är 
Universitetspedagogisk centrum, 
UPC, på uppdrag av Kvalitets-
rådet. 

På konferensen erbjuds 15 
workshops indelade i fem paral-
lella underteman i tre pass. Dess-
utom kommer presentationer av 
inbjudna talare att hållas. Bland 
andra kommer Allan Goody, chef 
för Centre for the Advancement 
of Teaching and Learning vid The 
University of Western Australia, 
och David Baume, tidigare chef 
vid Centre for Higher Education 
Practice vid UK Open University, 
att tala. 

Sista anmälningsdag är onsda-
gen den 13 april. Att delta i konfe-
rensen är gratis och det bjuds på 
lättare förtäring, kaffe och för-
friskningar. ■

TEXT: PER FREDRIK LARSSON

Läs mer: http://www.ck.su.se 

Campus-
konferensen 
20 april
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− Bolognaprocessen kan förbättra för 
svenska studenter, säger Josefi n Gran-
kvist, studieutskottets ordförande vid 
Stockholms universitets studentkår. Det 
blir lättare att använda en svensk exa-
men utomlands. Dagens svenska fyra-
åriga magisterexamen är inte likvärdig 
med en utländsk masterexamen.

En annan viktig orsak bakom stu-
dentkårens positiva hållning till Bologna-
processen är det studentcentrerade syn-
sättet. ECTS-betygen med tillhörande 
lärandemål är ett exempel.

− Nu gäller det att tänka på ett annat 
sätt, säger Josefi n. I stället för att främst 

Kåren positiv till Bolognaprocessen
se till hur examinationer och undervis-
ning ska gå till måste man ta utgångs-
punkt i vad studenter förväntas kunna 
när en utbildning eller kurs är avslutad.

Någon ökad risk för betygshets tror 
Josefi n däremot inte att det nya betygs-
systemet innebär. Den hetsen fi nns redan 
på till exempel juristutbildningen, enligt 
henne.

När kåren i höstas ordnade tema dagar 
om Europa, bland annat om Bologna, 
var intresset bland studenterna svalt. 
Överhuvudtaget tror Josefi n Grankvist 
att kunskaperna bland studenter om 
Bolognaprocessen är rätt begränsade. 
För att avhjälpa det ska kåren bland 
annat ordna utbildningar för de studen-
ter som är aktiva i ämnesråden på insti-
tutionerna. ■

– Risken är att vi till slut blir ett exami-
nationsinstitut.

Juridiska institutionens ställföreträ-
dande prefekt Marie Sandström skrä-
der inte orden. I grunden är hon, och 
de fl esta lärare vid institutionen, posi-
tiva till Bolognaprocessen och ECTS-
betygen. De leder till ökad jämförbar-
het av akademiska meriter och därmed 
ökad rörlighet inom EU. Vid institutio-
nen fi nns dessutom vana av ECTS-betyg 
då de redan används på de internatio-
nella kurserna.

Men för att leva upp till de goda ambi-
tionerna krävs att staten kompenserar 
för det merarbete som kommer att upp-
stå, säger Marie. Många lärare befi nner 
sig i dag på gränsen för vad de klarar 
arbetsmässigt, ofta får examination av 
tentor och annat ske på fritiden. Marie 
Sandström fruktar att ECTS-betygen 
kommer att innebära att än mer resur-
ser måste läggas på examinationen. 

Kriterier för ytterligare betygsteg ska 
sättas och examineras samtidigt som 
antalet omprövningsärenden förväntas 
öka. Tendensen de senaste åren är tyd-
lig. Betygshetsen bland juridikstudenter 
har ökat och allt fl er begär omprövning. 
ECTS-betygen kommer sannolikt att för-
stärka denna tendens.

– Ska institutionerna gå tillbaka 20-
30 år i den akademiska pedagogikens 
utveckling och införa kryssfrågor, eller 
ska resurserna för examinationen fri-
göras genom en minskning av antalet 
undervisningstimmar?

Marie Sandström tror inte att någon 
vill ge avkall på den pedagogiska nivån. 
Och då är det studenterna som riskerar 
att drabbas. Om resultatet blir sämre 
jurister vore det i förlängningen ett hot 
mot rättssäkerheten.

Oklarhet råder fortfarande om den 
närmare innebörden av ECTS-model-
len, är ECTS-betygen relativa eller mål-

ECTS-betyg kräver ökade resurser
Färre föreläsningar för studenterna och ökad arbetsbörda för lärarna. Det kan bli följ-
derna av ECTS-systemet om inte staten tillför extra resurser, enligt Marie Sandström 
vid Juridiska institutionen.

Innebär ECTS-betygen ökad arbetsbörda 
för lärarna? Enligt Marie Sandström vid 
Juridcium fi nns  en utbredd oro för det.

relaterade? Därför är det av största vikt 
för juristutbildningen att arbetet med 
ECTS vid Stockholms universitet sker i 
takt med övriga juristutbildningar, anser 
Marie Sandström. 

– Stockholms universitet borde inte ha 
ambitionen att i förtid införa systemet 
med ECTS-betyg. ■

TEXTER: PER LARSSON

BOLOGNAPROCESSEN    

Studenten i centrum. Josefi n Grankvist 
ser fördelar med Bolognaprocessen.



7SU-NYTT 2/2005

Språkundervisningen har senaste tiden 
uppmärksammats i media. Högskole-
verkets utvärderingar visar att det är 
brist på studenter och resurser för under-
visning i nästan samtliga språk. För att 
stärka språkens ställning, då främst de 
så kallade småspråken, har HSV:s chef 
Sigbrit Franke föreslagit att språkunder-
visning samordnas mellan lärosäten och 
att undervisning i vissa språk avvecklas 
i Sverige.

Kåre Bremer, rektor vid Stockholms 
universitet, har i samarbete med rek-
torerna vid Uppsala universitet, Mälar-
dalens högskola och Södertörns hög-
skola, tagit fram ett förslag på utökat 

Är diskussionen om etnisk snedrekrytering 
mest en skendebatt? Bör vi i stället vända 
blicken mot social snedrekrytering? 

Det var ett par frågor som dök upp när 
Kvalitetsrådet ordnade ett seminarium 
om lokala urvalsgrunder och diskrimi-
nering i mars. Vid Stockholms universi-
tet fi nns nio olika lokala urvalskriterier, 
bland annat modersmålsundervisning i 
hemspråk och låg övergångsfrekvens till 
högre utbildning.

– Jag är positiv till någon form av sär-
behandling men inte på etniska grunder. 
Stockholms universitet ligger längst ned 
på en lista från Högskoleverket när man 
ser till arbetarbakgrund hos studenterna, 
sade Mohamed Elabed som är projekt-
ledare för Rekrytering och Mångfald vid 
Stockholms universitets studentkår.

Han fi ck delvis medhåll från Gunnar 

Lokala urvalsgrunder diskriminerar?
Strömmer, jurist och chef för Centrum 
för rättvisa som drev det uppmärksam-
made målet där tingsrätten ansåg två 
kvinnor diskriminerade av Uppsala uni-
versitet för att man kvoterat ett antal 
platser på juristutbildningen åt personer 
med två utlandsfödda föräldrar. Enligt 
Strömmer så har Stockholms universi-
tet en stor andel studenter med utländsk 
bakgrund, 20–25 procent. 

– Här fi nns i dag ingen etnisk sned-
rekrytering, och det mönstret går igen i 
högskolan som helhet.

Kemiska sektionen vid universitetet 
har sedan några år ”adopterat” kemi-
klasser i två gymnasier i Järfälla och 
Tumba. Båda har låg övergångsfreke-
vens till högre studier och ett syfte med 
projektet är att öka denna. Stefan Nord-
lund som är dekanus för Kemiska sek-
tionen ser det här som ett sätt att också 

bidra till ökad social mångfald vid uni-
versitetet. Med stöd av de lokala urvals-
grunderna har fem platser inom kemist-
linjen hösttreminen 2005 reserverats för 
sökande från dessa skolor. Detta samar-
bete med Stockholms universitet kan för-
hoppningsvis också  göra de naturveten-
skapliga programmen vid de två gymna-
sierna populärare. 

Tillförordnade diskrimineringsom-
budsman Anna Theodora Gunnars dóttir 
tycker att man bör tillåta positiv särbe-
handling i vissa fall. Däremot påpekade 
hon att lagstiftningen är otydlig om posi-
tiv särbehandling.

Men Gunnar Strömmer varnade för 
följderna av särbehandling:

– Särbehandling och fördomsfullhet 
går hand i hand. Vi cementerar indel-
ningen i svenskar och invandrare och den 
sorteringen rymmer en massa risker. ■

TEXT: PER LARSSON

(Läs även insändaren på sidan 18.)

Utökat samarbete om småspråk
samarbete kring småspråken. I vissa fall 
föreslås att ett språk helt koncentreras till 
ett visst lärosäte, det vill säga att under-
visning och forskning kring språket inte 
bedrivs vid något annat universitet eller 
högskola i regionen. Detta gäller bland 
annat för estniskan, som enligt försla-
get helt förläggs till Uppsala universitet, 
och för tjeckiskan där undervisning och 
forskning enbart ska ske i Stockholm. 
För andra språk, däribland fi nska, fran-
ska, ryska, spanska och tyska, utökas 
formerna för regional samverkan.

− Vi kan tyvärr konstatera att intresset 
för att läsa språk på högskolenivå totalt 
sett har minskat. Dessutom kan vi se en 

nedåtgående trend när det gäller svenska 
studenter som studerar utomlands. En 
sådan utveckling samtidigt som univer-
sitetsutbildningen, i enlighet med den 
pågående Bolognaprocessen, interna-
tionaliseras är oroväckande, enligt Kåre 
Bremer.

Samtidigt understryker han, vilket 
också framgår av Högskoleverkets utvär-
deringar, att undervisning och forskning 
i Stockholm-Uppsala-regionen samman-
taget håller en mycket hög klass. 

− Genom att koncentrera och sam-
ordna regionens resurser och kompetens 
hoppas vi kunna säkra kvaliteten i verk-
samheten också i framtiden. ■

TEXT: MARIA ERLANDSSON
ILLUSTRATION: ANNA ANDRÉN 
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I dag ställer utvecklingen krav på att upp-
fi nningar inom kemi, bioteknik och medi-
cin ska skyddas. Det första steget mot 
detta togs redan på 1970-talet då pro-
duktpatent på kemiska föreningar tilläts 
bland annat efter stark lobbying från 
läkemedelsindustrin. I klartext innebär 
det att staten tillåter ensamrätt till upp-
fi nningar mot att forskaren visar upp sin 
uppfi nning för allmänheten så att tekni-
ken kan föras vidare. 

– Så fungerar det än i dag, säger Åsa 
Hellstadius, en av nio doktorander vid 
Juridiska institutionen som forskar i 
immaterialrätt. 

Immaterialrätt är en förmögenhets-
rätt som sorterar under civilrätt och 
omfattar så gott som alla immateriella 
ting. Här ingår patent- och upphovs-
rätt, fi rma- och varumärkesrätt samt 
mönsterrätt som handlar om formgiv-
ning och design. Immaterialrätten har 
alltid varit internationell och rättsskyd-
det över gränserna är säkrat genom ett 
antal världsomspännande konventioner. 
Men med den moderna tekniken har den 
fått andra och nya förtecken. I vårt kun-
skapssamhälle har immateriell egendom 
även kommit att representera mycket 
stora ekonomiska värden och rätt utfor-
made har den viktiga innovationsfräm-
jande egenskaper.

Etisk dimension
I sitt avhandlingsarbete fokuserar Åsa 
Hellstadius på de utmaningar dagens 
patentsystem stöter på vid skydd av bio-
logiskt material. Hon tittar också på hur 
systemet kan anpassas till dagens biotek-
niska uppfi nningar. Sedan 1980-talet har 
forskningen gått i en rasande fart. Den 
mänskliga arvsmassan har kartlagts och 
DNA-tekniken utvecklats. Genom gen-
tekniken går det att styra över biologiska 
processer på ett ur en patenträttslig syn-
vinkel tekniskt sätt, vilket medför att 
patent är möjligt för biologiskt material 
som även förekommer naturligt till exem-

PROFILOMRÅDE  •  IMMATERIALRÄTT

pel i människokroppen eller i naturen. 
Men det är inte bara inom biotekniken 

immaterialrätten ställts inför nya frågor 
och utmaningar. Dagens moderna tek-
nik med datorer och globala digitala nät-
verk har på ett helt nytt sätt gjort sådant 
som upphovsrätt, varumärkesskydd och 
patent till allas angelägenhet. Numera 
fi nns även en etisk dimension. Omora-
liska uppfi nningar får inte patenteras. 

− Men vad är omoraliskt, frågar sig 
Åsa Hellstadius? Det som är omoraliskt 
i ett land är nödvändigtvis inte det i ett 
annat.

Äganderätt till människor?
För att en person i dag ska få patent på 
en uppfi nning måste vissa krav uppfyl-
las. De kallas patentbarhetskriterierna 
och innebär att uppfi nningen ska vara 
ny, skilja sig från det man redan vet och 

Patent på våra gener? dessutom kunna användas industriellt. 
Uppfi nningen måste också uppfylla kra-
vet på teknisk karaktär samt vara repro-
ducerbar. 

Åsa Hellstadius menar att patent-
systemet annars bygger på väldigt gamla 
föreställningar om vad det är som ska 
skyddas. Och anpassar vi inte systemet 
till dagens krav fi nns det risk för att för 
många eller fel saker i stället skyddas. 

Patent på biotekniska uppfi nningar är 
också något som väcker debatt och frå-
gor hos allmänheten. Det fi nns en all-
män oro för att upplåta rättigheter till 
sådana saker som mänskligt material, 
djur och växter till livets byggstenar. 

− Många tror att ett patent på mänsk-
ligt material medför någon slags ägande-
rätt till människor. Men ett patent ger 
aldrig någon sådan äganderätt. Så för-
utom kraven på anpassning av själva 
patentsystemet så behövs saklig och kor-
rekt information. I förlängningen skulle 
det annars kunna innebära att patent 
förbjuds eller att politikerna blir mindre 
välvilligt inställda till detta, befarar Åsa 
Hellstadius. ■

TEXT: MADELEINE SALOMON
BILD: ORASIS FOTO/MÅ

 

Vem äger rätten till våra gener, stamceller och andra biologiska processer? När 
patentsystemet skapades i slutet av 1800-talet handlade det om att skydda uppfi n-
ningar inom teknik och mekanik och ingen kunde förutse att vi en dag skulle handla 
med den mänskliga arvsmassan.

Etiska frågor börjar att bli allt viktigare, säger Åsa Hellstadius som forskar kring 
patentskydd av biologiskt material.
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− Det unika med Betula är att vi kopp-
lar samman minnespsykologi med gene-
tik och hjärnavbildning. Att vi får det 
här stödet möjliggör att vi kan genom-
föra ytterligare en undersökningsom-
gång, säger Lars-Göran Nilsson, pro-
fessor vid Psykologiska institutionen och 
den som lett Betulaprojektet sedan star-
ten 1988. 

I fyra omgångar har sammanlagt 4 200 
svenskar deltagit i undersökningen som 
är upplagd så att man kan följa försöks-
personerna vart femte år, och se even-
tuella åldersförändringar. Försöksper-
sonerna är mellan 35 år och 80 år vid 
det första försökstillfället. Vart femte 
år tas det ut en ny försöksgrupp, samti-
digt som de tidigare grupperna deltar i 
den nya försöksomgången. Det gör att 
man både kan göra tvärsnittsanalyser 
vid varje försökstillfälle och att man kan 
göra långtids studier på de enskilda för-
sökspersonerna. 

Forskarna har kunnat se att olika min-
nessystem åldras på olika sätt. Det epi-
sodiska minnet, som hanterar minnen av 
händelser försämras med stigande ålder. 
Det semantiska minnet, som innehål-
ler faktakunskaper försämras inte, utan 
ökar i kapacitet till 65-årsåldern, och hål-
ler sedan en hög jämn nivå upp till 85-
årsåldern då det försämras. Procedur-

•  PSYKOLOGI 

På jakt efter minnets gåta

minnet som hanterar motoriska kun-
skaper och det perceptuella minnet som 
vi använder för att identifi era objekt och 
orientera oss i omvärlden uppvisar inga 
åldersförsämringar. Arbetsminnet som 
har en korttidsfunktion försämras inte 
när det gäller enkla arbetsuppgifter, men 
för komplicerade arbetsuppgifter märks 
en åldersförsämring.

 Koppling till gener
Projektet visar också att kvinnor har 
bättre episodiskt minne än män, men 
orsaken till denna könsskillnad är oklar. 
Ett annat intressant fynd är att äldre per-
soner med bra minne ofta har sina egna 
tänder kvar. Även här är orsaken oklar 
och fortsatt forskning pågår. När det 
gäller demens har projektet visat att 
minnesprestationen hos försöksperso-
nerna varit låg redan tio år innan diag-
nosen demens ställts.

Eftersom man hela tiden har samlat in 
DNA-prov är det möjligt att gå tillbaka 
och studera kopplingar mellan gene-
tiska egenskaper och kognitiva presta-
tioner tidigare i livet. Man har hittills 
hittat samband mellan minnespresta-
tioner och två gener. APOE-genen före-
kommer i tre varianter, och en av dessa 
är en påvisad riskfaktor för Alzheimers 
sjukdom i hög ålder, och även för sämre 

episodiskt minne i hög ålder hos icke 
dementa. COMT-genen är intressant 
eftersom den reglerar dopamin, som har 
stor betydelse för inlärning och minne. 
COMT-genen fi nns i två varianter, den 
ena av dessa bryter ner dopamin snab-
bare, och bärare av denna genvariant 
presterar sämre på minnestest.

I den nya undersökningsomgången 
som kommer att pågå 2008 till 2010 
undersöker man alla de cirka 20 000 
gener som är aktiva i hjärnan.

 − Vi kanske kan identifi era 10 eller 20 
gener som är kopplade till minnesfunk-
tioner, och hoppas kunna hitta metoder 
för att ställa diagnos tidigt, innan sjuk-
domsförloppen hunnit för långt. Alzhei-
mer utvecklas tyst under 30 till 35 år, och 
om vi kan ge mediciner till 40-åringar så 
tror jag de skulle kunna bli botade, säger 
Lars-Göran Nilsson.  ■

Minnesforskningsprojektet Betula vid Psykologiska institutionen är ett av tio svenska 
forskningsprojekt som Vetenskapsrådet nyligen utsåg till stark forskningsmiljö. Dess-
utom beviljades bidrag på 22 miljoner kronor. Projektet är ett viktigt tillskott till forsk-
ningen kring minne, åldrande och hälsa och kan leda till vetenskapliga genombrott.

Betula är det latinska namnet 
för björk, och projektet bedrivs 
och startades i Umeå – björkar-
nas stad. Mer information fi nns 
på projektets hemsida http:/
/www.psy.umu.se/memory/
Betula/Betulaprojektet.html
Betulaprojektet fi nansieras genom 
bidrag från Riksbankens Jubileums-
fond, Vetenskapsrådet och Forsk-
ningsrådet för arbetsliv och social-
vetenskap. 

TEXT: CALLE ARVIDSON
BILD: ORASIS FOTO/MÅ
 

20 000 gener är aktiva 
i hjärnan. Men vilka är 
kopplade till minnet?

Lars-Göran Nilsson leder en stark 
forskningsmiljö.

SU-NYTT 2/2005
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Forskning om atomens minsta beståndsdelar och studier 
av vad som händer i exploderande stjärnor kan tyckas 
befi nna sig långt från varandra. Och även om storleken 

på det forskarna studerar skiljer sig är ämnesområdena när-
liggande. De senaste decennierna har forskarna inom kosmo-
logi som studerar universums utveckling närmat sig fysikerna 
som studerar materiens uppbyggnad.

− Mörk materia och mörk energi är ett exempel där det 
största och det minsta möts. De här fenomenen, som inte avger 
synligt ljus har gradvis etablerats under de senaste åren. För att 
förstå mer om dem krävs kunskaper från både astronomi och 
partikelfysik, förklarar Claes Fransson som är huvudansvarig 
för Centrum för högenergiastrofysik och kosmologi. 

Den synliga materien som stjärnor och planeter är upp-
byggda av utgör bara några få procent av universum. Forsk-
ningen som försöker ta reda på mer om den ”osynliga” delen av 
universum kombinerar vanliga optiska studier av stjärnhimlen 
med analyser av de energirika partiklarna som når jorden från 
rymden. Resultatet blir en mer komplett bild av universum och 
vad som händer där. 

Centrumbildningen vid AlbaNova rymmer tre forskar-
grupper som efter samlokaliseringen av fysikinstitutionerna 
vid universitetet och KTH samt institutionen för astronomi har 
utvecklat ett nära samarbete. Forskningsmiljön rankades i bör-
jan av året som en av landets tio mest framstående av en inter-

Spår av våldsamma händelser. Den mest energirika formen 
av strålning kallas för gammastrålning och kan ge forskar-
na en bild av de mest extrema och våldsamma fenomenen i 
universum. Bland annat studerar man exploderande stjärnor, 
partiklar fångade i starka magnetfält och materia som blir 
uppslukad av svarta hål. GLAST är ett nytt rymdteleskop som 
ska kartlägga stjärnhimlens gammastrålning (1). Bland annat 
blir det möjligt att studera gammablixtar från supernovor (2). 
Teleskopet som skjuts upp år 2007 blir femtio gånger käns-
ligare än sina föregångare och högenergiastrofysiker från 
Albanova bidrar med viktiga instrument. 

När det största möter det mins
Ett nytt forskningscentrum vid Stockholms universitet har
främsta vetenskapliga miljöer. Genom att kombinera ob
kan forskarna lära sig mer om supernovor, svarta hål o
kasta nytt ljus över universums stora del ”okända” mate

SU-NYTT 2/2005      

1.

3.

PROFILOMRÅDE  •  ASTROFYSIK OCH PARTIKELFYSIK

2.

En stjärnas vackra död. Sedan explosionen 1987 har många 
hundra forskare studerat Supernovan SN 1987A. Den har bli-
vit skolexemplet på en stjärna som kollapsar under sin egen 
tyngd. Bland annat har man visat hur nya grundämnen som 
syre och järn bildas och sprids ut i universum. De senaste 
åren har explosionen från 1987A hunnit i fatt det gasmoln 
som omgett stjärnan. Det leder till ringformade ljus fenomen 
som forskarna studerar för att lära sig mer om vad som hän-
der när en stjärna dör (3).  
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sta
r, av Vetenskapsrådet, utsetts till en av landets 
bservationer från markbundna teleskop och satelliter 
ch hur galaxer bildas. Dessutom kan forskningen 

eria och energi.

nationell bedömargrupp. Resultatet blir ett tillskott på drygt 
fyra miljoner kronor under fem år från Vetenskapsrådet.

Nya doktorander
− En idé med att samla grupperna var att vi skulle kunna dra 
nytta av varandra. Som en naturlig fortsättning startar vi nu 
en gemensam forskarutbildning, säger Claes Fransson som 
själv studerar mekanismerna bakom supernovor och sam-
bandet med gammastrålningsutbrott, liksom bildandet av 
nya grundämnen.

Pengarna från Vetenskapsrådet räcker till fem doktorand-
tjänster samt post-doctjänster. Men för att uppnå den kritiska 
massa som behövs hoppas Claes Fransson att satsningen ska 
kunna växa till det dubbla genom att universitetet och KTH 
skjuter till resurser.

Avancerade satellitburna instrument och markbaserade 
teleskop spelar en allt viktigare roll för att kunna studerade 
extrema fenomenen i universum. Forskarna deltar i utveck-
lingen av nya instrument till JWST, efterföljaren till det satel-
litbaserade Hubbleteleskopet. Det ska bland annat leta efter de 
första supernovorna och galaxerna som föddes i det unga uni-
versum. Ett annat projekt man arbetar med är NASA:s satel-
litprojekt GLAST som gör det möjligt att studera gammastrål-
ning från svarta hål och gammablixtar med en hittills oupp-
nådd noggrannhet. Förhoppningsvis kommer man också att 
kunna detektera signaler från den mörka materian.  ■

Avslöjande röntgenbilder. Materia som är mellan 1 miljon 
och en miljard grader sänder ut mycket röntgenstrålning. Med 
röntgenteleskop kan kosmologerna därför studera mycket heta 
kollapsade neutronstjärnor – det som blir kvar efter en super-
nova. En neutronstjärna fi nns i Krabbnebulosan som är resten 
från en gammal supernovaexplosion och till skillnad från van-
liga teleskopbilder visar röntgenbilder hur partiklar slungas ut 
med nära ljusets hastighet från centrum. (Bilderna 4a och 4b 
visar Krabbnebulosan men är tagna med olika teknik).

4a.

TEXT: ANDREAS NILSSON
BILDER: NASA, ESA, ESO

4b.
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Vägverket föreslår en betalstation för trängselavgift vid Ålkis-
tan. Ett bra förslag, anser universitetsledningen.

I augusti är det tänkt att det ettåriga försöket med trängsel-
skatt i Stockholmstrafi ken ska inledas. Om det blir av och när 
det inleds är i skrivande stund oklart. En juridisk process med 
överklaganden om upphandlingen av tekniska system har för-
senat planeringen. Om försöket blir av så tyder det mesta på 
att starten kan ske först i september.

Ungefär 20 betalstationer är planerade. Avgiften för att pas-
sera dessa varierar beroende på när det sker. Vardagar mel-
lan 07:30 och 08:30 samt mellan 16:00 och 17:30 är avgif-
ten högst, 20 kronor. Maxavgiften är 60 kronor per dygn. 
Kvällar, nätter, lördagar, helgdagar och dag före helgdag är 
avgiftsfria. 

Två av betalstationerna föreslås ligga i Frescatiområdet. En 
söder om järnvägsbron över Roslagsvägen intill Statoilmacken 
och den andra på Baron Rålambs väg söder om macken. För-
slaget har en del konsekvenser för trafi k vid universitetet. Väk-
tarbilar och de fordon som kör universitetets post- och paket-
leveranser passerar fl era gånger dagligen de föreslagna betal-

Hela universitetet inom trängselzonen?
stationerna. Den som kommer inifrån staden och ska till Fres-
cati Hage måste dessutom passera betalstationen två gånger då 
han tvingas göra en u-sväng i korsningen vid Statoilmacken. Det 
fi nns även oro för att parkeringsplatserna i Frescati i än större 
utsträckning kommer att användas för infartsparkering. 

I ett brev till Finansdepartementet (som handlägger ärendet) 
varnar universitetet för att campusområdet riskerar att splittras 
med den föreslagna placeringen. Dessutom lämnas förslag på 
alternativ placering: betalstationen på Roslagsvägen bör fl yt-
tas närmare Roslagstull och stationen på Baron Rålambs väg 
till Drottning Kristinas väg vid Albano. Vägverket avstyrker 
i en skrivelse universitetets förslag. Dels för att det inte fi nns 
utrymme för att bygga den ena betalstationen (vid Drottning 
Kristina väg), dels för att det kan uppstå smitvägar. Vägver-
ket föreslår i stället att de planerade betalstationerna ersätts av 
en gemensam. Den bör vara på Roslagsvägen vid Ålkistan norr 
om universitetsområdet. Stationen skulle då sammanfalla med 
kommungränsen mot Solna samtidigt som smittrafi k över Stora 
skuggan kan reduceras. 

Positiv till förslaget
Om riksdagen under våren beslutar att anta Vägverkets för-
slag innebär det att hela universitetsområdet räknas till 
innerstadszonen. Det blir då inga trängselavgifter för trafi ken 
inom området men samtidigt tvingas anställda och studenter 
som kommer med bil norrifrån att betala.

Stockholms universitets förvaltningsdirektör Leif Lindfors är 
positiv till Vägverkets förslag.

− Jag tycker det är bra att hela universitetet ligger inom samma 
område och att vi då räknas till innerstaden. Det innebär också 
att det inte blir så stort tryck på infartsparkering här.

Stefan Nordlund, prefekt vid Institutionen för biokemi och  
biofysik, åker bil till jobbet. Han är inte nöjd med Ålkistan:

− Jag tycker universitetsledningens agerande är ogenomtänkt 
och ensidigt, utan tanke på de effekter det har för anställda som 
inte bor i innerstan och/eller har bra kommunikationer.

Han anser att trängselavgifter i innerstan är utmärkt, likaså 
den ursprungliga placeringen av betalstationerna eller universite-
tets alternativa förslag. Däremot tycker han inte att placeringen 
vid Ålkistan kan motiveras av syftet att begränsa trafi ken till 
innerstan. Han ställer sig även tveksam till argumentet att den 
ursprungliga placeringen splittrar universitetet.

− Vilka är dessa transporter och varför måste de ske? Om 
det sker nödvändiga transporter inom universitetet bör dessa 
redan nu av miljöskäl ske med ”miljöbilar”, vilka ju dessutom 
är undantagna från tullar. ■

De olika förslagen till placering av betalstationer. Ursprung-
ligt förslag (tunna svarta ringar), universitetets förslag 
(oranga ringar), Vägverkets nya förslag (svart ring). 

TEXT: PER LARSSON
GRAFIK: ANNA ANDRÉN 
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Läs mer om trängselförsöket: www.stockholm.se/miljoavgifter
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– Det hjälper inte om vi investerar i värl-
dens bästa teknik om inte brukarna är 
engagerade, säger Parzin Seradji som är 
driftingenjör på Akademiska Hus.

Han exemplifi erar med att öppna föns-
ter och dragskåp som går i onödan gör att 
värme går raka vägen ut ur en byggnad. 

Eftersom energikostnaden ingår i 
hyran för universitetets lokaler fanns hel-
ler inte tydliga incitament för att spara 
energi. Lösningen blev ett incitaments-
avtal mellan Stockholms universitet och 
Akademiska Hus. Kostnaden för den el 
och värme som spars utöver Akademiska 
Hus sparmål på 6 procent delas av par-
terna. Universitetets del går till en mil-
jöfond för att användas på det sätt som 
parterna gemensamt beslutar om.

Det har blivit dyrare att parkera vid uni-
versitetet. Från den 1 april höjde Akade-
miska Hus avgifterna, i vissa fall med 100 
procent. Timavgifter har ökat mest. Nu 
kostar det 10 kronor i timmen att stå på 
någon av parkeringarna vid universite-
tet mot tidigare 5–7 kronor. Avgiften för 
dagparkering har ökat med 5 kronor, till 
35. Något som många kommer att märka 
av är att alternativet fem timmars parke-
ring till den rabatterade taxan 15 kronor 
tagits bort. Orsaken som anges är att det 
priset skulle bli i paritet med priset för 
dagbiljetten.

Höjda parkeringsavgifter i Frescati

Hans Lindh på Akademiska Hus säger 
att parkeringsavgifterna vid Stockholms 
universitet generellt varit låga och att de 
inte höjts sedan 2001. Enligt honom är 
de taxor som nu införts likvärdiga med 
vad det kostar att parkera på andra håll 
i Frescatiområdet. Vid Bergianska träd-
gården och Naturhistoriska riksmuseet 
är avgiften 10-12 kronor per timme.

Förvaltningsdirektör Leif Lind-
fors beskrev i ett brev den föreslagna 
taxan (15 kronor/timme för besökare 
och 10 kronor för personal) som orim-
lig och ville inte göra någon skillnad på 
anställda och besökare, vilka oftast är 
studenter. Samtliga borde ha ett rabat-
terat pris och universitetet satte 8 kr/tim 
som maxgräns för parkering. Resultatet 
blev en kompromiss. Priset landade på 10 
kr/tim men samtidigt så införs inte den 
högre taxan på 15 kr/tim som Akade-
miska Hus föreslog.

Spar energi och pengar!

Hittills har fonden tillförts 630 000 
kronor för insparad energi. Hyresvär-
den har bland annat sett över gångtider 
på fl äktar så att de nu är närvarostyrda. 
Informationssatsningar har även gjorts 
gentemot laboratorier för att inte drag-
skåp ska gå i onödan.

Parzin Seradji tror att det nu är svårt 
för Akademiska Hus att göra större ener-

gibesparingar. Nu gäller det för univer-
sitetet att dra sitt strå till stacken. Och 
små åtgärder av många kan få effekt. En 
datorbildskärm i viloläge drar i bästa 
fall 5 W el. På universitetet fi nns 12 000 
datorer så det kan bli en rejäl besparing 
om några tusen av skärmarna stängs av 
då de inte används.

Jenny Levin, miljösamordnade vid uni-
versitetet, säger att besparingarna lyckats 
bra på värmesidan men sämre för el.

– Vi har svårt att få till stånd en för-
ändring vad gäller vanor och beteende 
som att släcka lyset och slå av elektrisk 
utrustning. Nu gäller det att hålla nere 
energianvändningen så att pengarna inte 
försvinner.

För snart två år sedan tecknade Stockholms universitet ett avtal med hyresvärden 
Akademiska Hus om att gemensamt minska energianvändningen. Bakgrunden 
är det koncernmål Akademiska Hus har om att spara 6 procent energi under tids-
perioden 2003 – 2005. Men för att nå dit krävs samverkan.

TEXT: PER LARSSON

Några enkla sparknep...
Stäng av – datorn vid arbetsdagens slut, skärmen vid lunch, kopiatorer och 
skrivare vid arbetsdagens slut, diskmaskiner och kaffekokare, belysning i 
lektionssalar och kontorsrum. Tänk också på att använda dragskåpen på rätt 
sätt och undvika att ha öppet fönster. 

Nya avgifter:

Timme 10 kr/tim
Dag 35 kr
Månadskort 520 kr
Årskort 5 000 kr

− Vi har protesterat men tyvärr inte 
fått gehör för våra synpunkter. Nu kan 
vi inte göra så mycket mera, säger Leif 
Lindfors.

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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Ralph Erskine har avlidit
Arkitekten Ralph Erskine har av lidit. 
Han blev 91 år gammal och var en 
av de främsta arkitekter som var 
verksamma i Sverige under andra 
halvan av 1900-talet. Erskine kom 
att spela en central roll för utforman-
det av Stockholms universitets campus-
område i Frescati. Han ritade Allhuset 
(1980), ombyggnaden av Lantis 
(1980), Universitetsbiblioteket (1982), 
Frescatihallen (1983), Juristernas hus 
(1990) och Aula Magna (1997). För sitt 
arbete i Frescati belönades han 1997 
med universitetets guldmedalj.

Thomas Hall, professor i konstveten-
skap berättar: ”Ralph Erskines bygg-
nader präglas av personliga lösningar 
utan sidoblickar på arkitekturens mod-
eväxlingar. Att han fi ck uppdraget att 
rita Biblioteket berodde just på att man 
ville ha något nytt och annorlunda som 
alternativ till den nerslitna modernis-
men. Kulmen på Erskines verksamhet 
i Frescati blev Aula Magna. Utifrån sett 
sjunker byggnaden in i den omgivande 

HALLÅ DÄR …
… Anna Bengtsdotter, ny chefredaktör för 
Gaudeamus och tidigare redaktör för stu-
denttidningen SODA vid Södertörns hög-
skola.
Vad är ditt intryck av Stockholms uni-
versitet?

− Allt är mycket större här. I början 
har det varit litet förvirrande och svårt 
att hitta. Men samtidigt är det befriande, 
här fi nns mer resurser och möjligheter att 
göra tidning.
Vad är det bästa med Södertörns hög-

skola?
− Det fi nns nytänka-

randa. Folk är engagerade
Är det bättre norr om 
stan?

− Framför allt är det 
närmare, min resväg blev 
kortare. Det är vackrare 
natur här, speciellt gnist-
rande vinterdagar.
Hur kommer du att sätta 

din prägel på Gaudeamus?
− Jag hoppas det kan bli litet mer 

actionkänsla. Dessutom vill jag ha lite 
längre och djupare reportage.
Vad är viktigast att bevaka?

− Bolognaprocessen är en stor hän-
delse. Sedan är det allt om den studie-
sociala situationen som bostäder, stu-
diemedel och CSN.
Hur kan Stockholm blir bättre som 
studentstad?

− Det handlar om att lyckas få 
studenter att känna sig som en enad 
grupp med gemensamma intressen 
och mål. Hyror på studentbostäder 
och pris på SL-kort är viktiga sakfrå-
gor i den processen.
Viktigaste frågan, läser du SU-
Nytt?

− Ja, så klart. ■ 

TEXT: PER LARSSON 
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Information 
från fi nansiärer
Forskningsservice ordnar under våren 
informationsträffar med företrädare för 
olika forskningsfi nansiärer. Tanken är att 
forskare vid universitetet ska få veta mer 
om vilka bidrag som fi nns att söka, hur 
man går till väga samt få chans att ställa 
frågor. I februari ordnades träffar med två 
huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet, 
Arne Johansson, (naturvetenskap och 
teknik) och Bengt Hansson (humaniora 
och samhällsvetenskap). Information 
om kommande träffar ges bland annat 
via Insidan, Forskningsservice hemsida 
(www.forskningsservice.su.se)  samt   i
e-postutskick till prefekter.

www.insidan.su.se
Nyheter och information

naturen, men inåt öppnar den i en 
övertygande rumsbildning där skick-
ligt insatta fönster öppnar utblickar 
mot omgivningarna. Med sin starkt 
personliga arkitektur hör aulan till de 
stora mästerverken.”

Starka forskningsmiljöer
Lars-Göran Nilsson, professor i psyko-
logi, och Claes Fransson, professor i 
astronomi, leder de två starka forsk-
ningsmiljöer som Vetenskapsrådet ut -
nämnt vid Stockholms universitet. 
(Se artiklar på sidorna 9–11.)

Miljoner till studier av proteiner 
Gunnar von Heijne, Institutionen för 
biokemi och biofysik vid Stockholms 
universitet, och Jerker Widengren, 
Avdelningen för molekylär biofysik 
vid KTH, får dela på 5 miljoner kronor 
för studier av interaktioner hos mem-
branproteiner. Anslaget kommer från 
Stiftelsen för Strategisk Forskning. 

TORA-Tagg till Agnes Wold 
Föreningen T.O.R.A har tilldelat do-
cent Agnes Wold, Göteborg, årets 
TORA-Tagg. Agnes Wold är docent 
i mikrobiologi och immunologi vid 
Sahlgrenska akademin. T.O.R.A är en 
förening som bildats av kvinnliga fors-
kare vid Statsvetenskapliga institu-
tionen, Stockholms universitet. För-
eningens syfte är att varje år dela ut 
priset TORA-Taggen. Priset ska gå till 
en feministisk forskare vars forskning 
bedöms irritera den patriarkala ord-
ningen, det vill säga vara en Tagg i 
Ordningens RumpA.

Ny bok om Stockholm
Niklas Ericsson, forskningsassistent 
vid Historiska institutionen, har kom-
mit ut med en ny bok med Stockholms-
vandringar.Den heter Kärlek, mystik 
och ond bråd död − Historiska tem-
avandringar i Stockholm och innehål-
ler myter och fakta från det förgångna. 
Tidigare har han bland annat skrivit 
om dryckeshistoria.
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Centrum för 
studier i kinesiska
I februari invigdes Nordiska 
Konfuciusinstitutet i Stockholm, 
som är förlagt till Stockholms 
universitet. Det här är det andra 
av ett 100-tal planerade lärocen-
trum världen över. Institutet kom-
mer bland annat att bedriva inten-
sivutbildningar i kinesiska, erbjuda 
seminarier om historia, ekonomi, 
samhälle och fi losofi  samt organi-
sera kulturella aktiviteter.

Anmäl dig till 
Forskardagarna!
Har du disputerat eller planerar du 
att disputera under läsåret 2004/
2005? Anmäl dig då som medver-
kande forskare till Forskardagarna 
6 –8 oktober, då avhandlingar som 
har lagts fram under läsåret pre-
senteras på ett populärvetenskap-
ligt sätt. Det kommer att anord-
nas en presentationskurs för med-
verkande forskare några veckor 
innan. Förra året kom cirka 3 600 
besökare under de tre dagarna. 
För mer information och anmäl-
ningsblankett kontakta Linda 
Hedblad, Enheten för kommuni-
kation och samverkan, telefon: 
16 2295. Sista anmälningsdag är 
den 15 april.

Kungabesök vid SCORE
SCORE (Stockholms centrum för 
forskning om offentlig sektor) 
fi ck den 8 mars besök av kunga-
paret. De fi ck lyssna till kortare 
föredrag av SCORE-forskarna 
Christina Garsten, Nils Brunsson, 
Rune Premfors och Ulrika Mörth. 
Bland besökarna fanns även 
landshövding Mats Svegfors 
som leder den parlamentariska 
Ansvarskommittén som utreder 
hur samhället ska klara de offent-
liga välfärdsåtagandena.

Norra länken närmar sig
Byggstarten för Norra länken närmar sig. I bör-
jan av mars beviljade borgarrådsberedningen i 
Stockholm nästan 1,8 miljarder till trafi ksatsningen. 
Genom huvudsakligen tun nlar ska trafi ken ledas 
mellan Norrtull och Värtan. Stockholms univer-
sitet berörs av byggprojektet då en av anslutnings-
tunnlarna ska komma fram vid Statoilmacken söder 
om Södra huset. Under vintern har Vägverket utfört 
geotekniska undersökningar bland annat mellan 
Roslagstull och Frescati för att kartlägga djup till 
berg, bergets kvalitet, blockförekomst och jordens 
fasthet. Till hösten beräknas de egentliga byggarbe-
tena komma igång. Läs om Norra länken på http://
www.vv.se/templates/page3____4101.aspx

Beslut om tillträde till lokaler
Säkerhetsenheten har satt upp skyltar med texten 
”Universitetslokaler. Tillträde endast för anställda 
och studenter vid universitetet. Beslutat av rektor 
den 18 februari 2005” på Arrheniuslaboratoriet och 
Kemiska övningslaboratoriet (KÖL). Åtgärden för-
anleds av rektors beslut att av säkerhetsskäl defi -
niera vissa lokaler som universitetslokaler. Till dessa 
äger endast anställda och studenter vid universitetet 
tillträde. Det går att avvisa personer som uppträder 
störande inom lokalerna. 

Förvaltningschefen har även beslutat om ett för-
tydligande och en klassifi cering av övriga lokaler 
vid universitetet. Säkerhetsenheten har nu möj-
lighet att skylta upp andra universitetslokaler när 
behov fi nns.

Uppmärksammad samverkan
I samband med båtmässan Allt om sjön presentera-
des forskning som Britta Eklund vid Institutionen 
för tillämpad miljövetenskap gjort om båtbottenfär-
ger. Resultaten visar att fl era av de färger som lanse-
ras som ”giftfria” i själva verket skadar olika orga-
nismer i vattnet. Värt att notera i sammanhanget är 
också att undersökningen gjorts i samarbete med 
gymnasieelever vid Marina läroverket i Danderyd 
som en del i ett samverkansprojekt fi nansierat av 
Stockholms universitet.

Premiär för Klubb Sonja
På Internationella kvinnodagen den 
8 mars var det premiär för Klubb 
Sonja. Klubb Sonja är uppkallad efter 
Sonja Kovalevsky som var den första 
kvinnliga professorn vid Stockholms 
högskola 1889. Klubben ska vara en 
mötesplats för kvinnliga lärare och 
anställda vid Stockholms universitet 
och kommer att hålla öppet en tis-
dagskväll i månaden.

Utbildning i
multimedia fl yttar
Pedagogiska institutionens Multime-
dia pedagogik-teknikutbildning fl yt-
tar till Frescati från och med höst-
terminen 2005. I dag fi nns utbild-
ningen i Tumba. Den nya adres-
sen blir Pedagogiska institutio-
nen, Frescati Hagväg 16 C. Läs 
mer: www.ped.su.se/index.php?id_
menu=592

Nya regler för stipendier
Inför årets ansökningsomgång till 
universitetets donationsstipendier har 
några viktiga förändringar gjorts. 
Den ena är att tidsperioden för stipen-
dierna har ändrats. Från att tidigare 
ha påbörjats den 1 juli och sträckt sig 
ett år framåt är det nya startdatumet 1 
september. Ändringen gör att det blir 
längre tid mellan att beslut om stipen-
dierna fattas och att de träder i kraft, 
något som kan underlätta planeringen 
för stipendiater och institutioner.

En annan nyhet är att det nu är 
möjligt att vara föräldraledig på del-
tid och samtidigt behålla en del av sti-
pendiet. Läs mer om stipendiereglerna 
på www.su.se/forskning/stipendier

Sonja 
Kovalevsky

Bild: KB
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2004 i siffror:

Intäkter 2,69 mdr kr

Kostnader 2,70 mdr kr

Antal studenter (helår) 23 188

Antal anställda (årsarbetskrafter) 2854

Andel kvinnliga professorer 20 procent

År 2004 präglades av profi lering och 
internationalisering. Årsredovisning-
en visar även att universitetet levde upp 
till regeringen mål. Med ett undantag − 
antalet kvinnliga professorer.

Begreppen profi lering och internationa-
lisering genomsyrar den årsredovisning 
för 2004 som universitetsstyrelsen antog 
vid sitt möte i februari. I förordet står att 
universitetet ”i framtiden inte enbart kan 
betraktas som landets huvudstadsuniver-
sitet, utan som ett internationellt univer-
sitet med omfattande utbyten och kon-
takter utomlands inom såväl forskning 
som grundutbildning”.

På forskningsområdet har Stockholms 
universitets särskilda kompetensprofi l 
kartlagts och utifrån den har fakulte-
terna och rektor identifi erat 14 profi lom-
råden. Fem inom det naturvetenskapliga 
området och nio inom det humanistiskt-
samhällsvetenskapliga (se lista på sidan 
2). Kriterierna för att hamna på listan 
är att forskningen är framstående i ett 
nationellt perspektiv samt att den hål-
ler hög status internationellt. Dessa 14 

Ett år i profi leringens tecken
områden är dock inte ristade i sten. Varje 
år ska en revidering ske för att se om alla 
områden uppfyller kraven och om det 
dykt upp nya områden som bör föras 
upp på listan.

Profi leringen är en del av internatio-
naliseringen. Men den kanske viktigaste 
delen där är Bolognaprocessen. Under 
året har en speciell Bolognagrupp utsetts 
och en tidsplan för arbetet fastställts.

Ekonomiskt var 2004 ett rätt bra år. 
Visserligen blev det ett minusresultat på 
6,5 miljoner. Sett till den totala omsätt-
ningen på 2,7 miljarder kronor rör det sig 
dock enbart om 0,2 procent. Resultatet 
var bättre än 2003 då det blev ett minus 
på 23,6 miljoner kronor.

Få kvinnliga professorer
Stockholms universitet har (i likhet med 
andra lärosäten) skyldighet att redovisa 
måluppfyllelse till regeringen. I stort har 
universitetet levt upp till målen. Några 
exempel är att antalet helårsstudenter 
inom naturvetenskap ökat (med 2,3 pro-
cent jämfört med 2003) och att 4 865 stu-
denter avlagt magisterexamen under peri-

oden 2001 –2004 (målet var minst 3 420 
examina). Målet om antalet forskar-
examina som  ska avläggas har även 
uppnåtts med god marginal.

Sämre har det gått med målet att 
minst 30 procent av de professorer som 
anställs under perioden 2001–2004 ska 
vara kvinnor. Totalt för perioden var 24 
procent av de nya professorerna kvinnor. 
Men det går åt rätt håll. Av de 29 profes-
sorer som anställdes under 2004 var 35 
procent (10 stycken) kvinnor. 

Rektor har också utlovat åtgärder. 
Fakulteterna har fått i uppdrag att se 
över hur de kan bli bättre på att öka 
andelen kvinnliga professorer och har 
under året presenterat åtgärdsförslag, till 
exempel om översyn av hur framtagande 
av anställningsprofi ler går till.

Antalet personer som söker utbild-
ningar och kurser vid Stockholms uni-
versitet har minskat 4,2 procent i förhål-
lande till höstterminen 2003. Under året 
har universitetet erbjudit ett femtiotal 
program inom grundutbildningen samt 
drygt 1000 fristående kurser. En ny astro-
nomutbildning har dessutom startat. ■

I det budgetunderlag för 2006-2008 som Stockholms univer-
sitet lämnat till Utbildningsdepartementet framförs önskemål 
om ökade anslag på några områden. Ett är för att kunna fi nan-
siera en permanent utbyggnad av den högre praktiska förvalt-
ningsutbildning för invandrade akademiker som nyligen star-
tats. Ett annat är för att utveckla masternivån inom ramen för 
Bolognaprocessen. Andra områden som nämns är åtgärder för 
att stärka utbildningars koppling till arbetsmarknaden samt 
stöd för studenter med funktionshinder. 

Inom forskningsområdet förs bland annat önskemål fram 
om ökade anslag för forskning inom småspråk. Ökade krav 
på motfi nansiering från externa fi nansiärer gör att universi-
tetet anser sig behöva ökade statsanslag med 25 miljoner kro-
nor i ett första steg. Utan dessa medel försvåras universitetets 
möjligheter att använda egna pengar för att göra prioriteringar 
inom forskningen. Kraven på motfi nansiering uppskattas de 
kommande åren uppgå till 70 miljoner kronor. ■

TEXT: PER LARSSON
 

TEXT: PER LARSSON

Ökat anslag krävs 
för motfi nansiering
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Vad händer? Läs kalendariet! 
www.insidan.su.se
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Nu är arbetstagarkonsultens rapport om Företagsekonomiska 
institutionen klar. Där ifrågasätts att det råder ekonomisk kris.

I höstas presenterade den nye prefekten vid Företagsekonomiska 
institutionen, Harry Flam, ett åtgärdspaket för att få institutio-
nens ekonomi på fötter. Där ingår bland annat personalminsk-
ningar och större föreläsningsgrupper. Bakgrunden är de eko-
nomiska problem man dragits med under fl era år. I underlaget 
till åtgärdspaketet talas om ett ackumulerat underskott på 50 
miljoner vid utgången av 2005 och besparingsbehov på 13,5 
miljoner per år.

Flera anställda vid institutionen anser att den ekonomiska 

www.butiken.su.se
universitetets egen marknadsplats

SNABBA LEVERANSER, 
BRETT SORTIMENT 
OCH BRA PRISER …
 
… med oss som leverantör vet du dessutom 
att alla produkter är korrekt upphandlade 
Vår affärside är att vara en självklar 
samarbetspartner vid inköp av förbruk-
ningsartiklar, datorer och möbler.

Besök oss i Arrheniuslaboratoriet eller 
på www.butiken.su.se där du hittar 
våra lagervaror, länkar till universitetets 
datorförmedling och våra upphandlade 
möbelleverantörer. 

Kontorsmateriel, datorer & datortillbehör,
laboratoriemateriel, kemikalier, profi l-
produkter, kontorsmöbler, livsmedel, 
fruktkorgar, pentryutrustning, el-materiel, 
lås- & säkerhet, kopiatorer mm.

Revisorer ifrågasätter ekonomisk kris
under perioden som bara delvis kan förklaras av förment fel-
aktiga hyror och avskrivningar.” 

− Även om man skulle godta konsultens förutsättningar 
om hyror och avskrivningar har institutionen tappat 27 mil-
joner på fem år (60 mkr enligt universitetets redovisning), 
säger Harry Flam till SU-Nytt.

Huvudproblemet är, enligt honom, bristande kostnads-
kontroll och styrning, omotiverat höga kostnader och orea-
listiska föreställningar om uppdragsutbildningen. 

− Konsultens avvikande slutsats är helt upphängd på att 
det skulle fi nnas ett avtal eller löfte om hyrestak och ett avtal 
om att avskrivningar skulle få göras i långsammare takt än 
statliga regler föreskriver.

Något avtal om hyrestak fi nns inte, enligt honom Harry 
Flam får här stöd av rektor Kåre Bremer som i ett brev till 
personalen vid Företagsekonomiska institutionen skri-
ver att universitetsledningen inte lämnat något löfte om 
att ”garantera ett hyrestak på 10 procent av institutionens 
totala omslutning”.

Harry Flam anser att besparingsprogrammet fortfarande 
är relevant:

− Om planerade åtgärder fullföljs, kommer ekonomin att 
vara i balans vid utgången av 2005 och uppvisa ett litet över-
skott 2006. ■

TEXT: PER LARSSON
BILD: ORASIS FOTO/MÅ

Institution i ekonomisk kris?

situationen inte är så allvar-
lig som Harry Flam hävdar 
och att omfattande bespa-
ringar inte är nödvändiga. 
För att utreda detta har en 
arbetstagarkonsult (en revi-
sionsfi rma) fått i uppdrag av 
de lokala fackförbunden att 
granska institutionens eko-
nomi de senaste åren och 
de utfästelser som gjorts för 
hyressättning och avskriv-
ningar i samband med fl yt-
ten till Kräftriket år 2000.

Rapporten kom i februari 
och där ges en annan bild än 
den som prefekten fört fram. 
Revisorerna skriver att de 
”inte funnit någon egent-
lig grund” för att tala om 

en allvarlig fi nansiell kris vid Företagsekonomiska institutio-
nen. Vidare anser de att fl era av de överkommelser som gjor-
des med institutionen i samband med fl ytten till Kräftriket inte 
fullt ut beaktats av förvaltningen när den analyserat institu-
tionens ekonomiska resultat och ställning. Mot bakgrund av 
detta ifrågasätts ”starkt” det ekonomiska underlaget till den 
åtgärdsplan som prefekten lagt fram. En brasklapp fi nns dock. 
Revisorerna vill inte avvisa att det skulle kunna fi nnas skäl till 
vissa av förslagen i åtgärdsprogrammet, eftersom de inte tar 
ställning till just detta i utredningen.

Fel fokus i rapporten
Bristande kommunikation och otydlighet har även spelat in, 
enligt revisorerna:

”Brister i den interna kommunikationen mellan FEK och 
förvaltningen liksom otydlighet beträffande överenskommel-
ser och det gällande ekonomiska ramverket, förefaller ha ska-
pat den situation som nu uppstått.”

Harry Flam skriver i ett veckobrev till personalen att rappor-
ten har fel fokus. ”Den är helt inriktad på kapitalunderskottet 
vid utgången av 2004, inte på de stora löpande underskotten 
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INSÄNDARE

I SU-nytt nr 1/2005 kunde man läsa om universitetets sats-
ningar på breddad rekrytering och då specifi kt insatserna vid 
Juridiska institutionen. I artiklarna nämns inget om student-
kårens projekt Rekrytering och Mångfald, som i själva verket 
står bakom fl era av aktiviteterna. Därför vill vi nu klargöra 
hur samarbetet kring breddad rekrytering ser ut.

Studentkårens projekt Rekrytering och Mångfald (ROM) 
startades 2001 och har sedan dess arbetat för att inspirera hög-
stadie- och gymnasieelever till högre studier. En del av arbe-
tet har skett i samarbete med universitetets institutioner. Läx-
läsningshjälpen och studiebesöken på Juridicum är exempel 
på detta.

Studentkåren ser det som ett problem att Stockholms uni-
versitet nämner den här typen av insatser som sina egna i olika 
sammanhang, exempelvis i årsredovisningen för 2004. Dess-
utom tycker vi att universitetets eget arbete för breddad rekry-
tering är otillräckligt och missriktat. Juridiska institutionen är 
ett av de goda exemplen, men eftersom Rekryteringsdelegatio-
nen lagts ner frågar vi oss om universitetet kommer att avsätta 
medel för att detta arbete ska kunna fortsätta.

De utbildningsplatser på kemistlinjen som reserveras för 
elever från vissa gymnasieskolor är inget annat än universite-
tets försök att fylla sina tomma utbildningsplatser. Att rekry-
tera studenter till utbildningar med lågt söktryck och på så sätt 
förbättra universitetets anslag från regeringen kan inte ses som 
ett aktivt arbete för ökad mångfald. Dessutom visar ROM:s 
arbete att insatserna mot sistaårselever på gymnasiet kommer 
alldeles för sent. Intresset bör väckas redan i högstadiet för att 
eleverna ska kunna välja inriktning, förbättra sina betyg och 
få ett mål med sina gymnasiestudier.

Att universitetet dessutom valt att avbryta samarbetet med 

Mot Paradiset!
Stödet växer för Sven-Olof Lodins och John Miltons 
idé om att Paradiset bör återvinnas. Niki St Phalles 
kraftfulla skulptur hör självfallet hemma på campus-
ängen, inte i något undangömt hörn av Skeppshol-
men. Dags för universitetsledningen att ta upp samtal 
med skulpturansvariga. Mot paradiset, med sång! 

Daniel Tarschys,
Statsvetenskapliga institutionen

Otillräckligt arbete för breddad rekrytering
ROM gör att vi måste fråga oss om det verkligen fi nns ett genu-
int intresse för att bredda rekryteringen, eller om man bara vill 
att det ska se bra ut på pappret.

Mohamed Elabed,
Projektledare, Rekrytering och Mångfald

Stockholms universitets studentkår

SVAR: Stockholms universitet har ingen tanke på att avbryta 
samarbetet med Studentkårens ROM-projekt. Tvärtom så vet 
jag att det pågår diskussioner mellan kåren och Studentbyrån 
om hur universitetet genom ett begränsat fi nansiellt bidrag 
från Studentbyråns budgetram skulle kunna bidra till pro-
jektarbetet samt också hur man ska fortsätta att utbyta erfa-
renheter och samarbeta kring de viktiga frågorna om en bred-
dad rekrytering. 

När det gäller kritiken att det görs för litet i universitetets 
eget arbete för breddad rekrytering kan man säga att så är fal-
let så länge vi inte har en bättre social rekrytering i förhållande 
till hur det ser ut i samhället i övrigt. Att förändra sökvanorna 
till högskolan är dock ett långsiktigt arbete där det gäller att 
pröva olika metoder med de begränsade resurser som universi-
tetet har och som ska räcka till olika ändamål i utbildningen. 

Beträffande årsredovisningen för 2004 så framgår det tyd-
ligt på sidan 18 under avsnittet ”Breddad rekrytering” i redo-
visningen att det är Studentkåren som driver ROM-projektet 
och inget annat. 

Kåre Bremer, 
rektor         

(Se även artikel på sidan 7.)

VISSTE DU ATT …
...utbildningskatalogen har en upplaga på 140 000 
exemplar samt innehåller 46 program och 1 174 
kurser. Förutom Sverige når den ut till 29 andra 
länder världen över, fl est till Norge och Finland. Av dem 
som beställer katalogen bor 67 procent i Stockholms län 
och de fl esta privatpersoner som beställer en katalog gör 
det via hemsidan. Tryckeriet har en månad på sig 
att hinna trycka, beskära, häfta, packa och leverera de 
färdiga katalogerna.    



SPÅR I STEN FASCINERAR
TEXT: MARIA IBSÉN  •  FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Vår jord har en lång och inte sällan våld-
sam historia. Det vi uppfattar som fast 
mark är ständigt i förändring, långsamt 
men obevekligt eller i häftiga kast. Stora 
som små händelser lämnar sina spår i 
sten. En del av de spåren kan betraktas i 
installationerna i Geovetenskapens hus.

Byggnaden ritades av Nyréns arkitekt-
kontor i Stockholm och togs i bruk 1997. 
För oss som inte dagligen vistas i huset är 
Geohuset, som det populärt kallas, syno-
nymt med de två gröna ”tårtbitarna” ut 
mot ängen. Men huset består också av tre 
längor bakom dessa, alla förbundna med 
glasade gångar. 

Den som varit i hus U, den största tårt-
biten, har säkert blivit uppiggad av den 
fi nske konstnären Paul Osipows verk 
Ana Kata Periferi (stora bilden), glada 
färger och former som omsluter de ovala 
föreläsningssalarna. Men har ni tagit en 
närmare titt på alla de fascinerande ste-
narna? Professor emeritus Maurits Lind-
ström tog SU-Nytt på en guidad tur.

Direkt till vänster om trappan på 
plan två fi nns en spiralform som vis-
serligen inte är en sten men väl en gips-
avgjutning av ett fossil (översta bilden). 
Det är en ammonit, som levde för cirka 
70 miljoner år sedan i haven där Skåne 

i dag ligger. Ammoniterna, vars namn 
för övrigt kommer från den egyptiske 
guden Ammon som brukade avbildas 
med vädurshorn, var en bläckfi sksläk-
ting som dog ut kort efter att vårt exem-
plar slutade fl yta omkring och fi ltrera 
sin föda. Dess storlek är en gåta för fors-
karna. Dinosaurierna kunde ha vissa för-
delar med sin storlek, men vilka fördelar 
vissa av ammoniterna såg med att växa 
sig så stora vet man inte.

Borrspår av djur
Om vi fl yttar blicken från ammoniten 
och lite till höger ser vi en installation 
som visar strukturer i lagrade bergarter. 
Även här fi nns förstenade djur. De små 
avlånga sakerna är en annan bläckfi sk-
släkting, Belemniter (nedre lilla bilden), 
och de runda är sjöborrar (övre lilla bil-
den). Längst till höger, i mitten, sit-
ter två exempel på ortoceratitkalksten, 
sådan kalksten som ofta fi nns på golv 
i offentliga miljöer. Sitt namn har den 
fått av de fossiliserade Ortoceratiterna, 
ännu en bläckfi sksläkting som syns tyd-
ligt i stenen.  

Till vänster om dessa sitter en annan 
rödaktig ortoceratitkalksten med knott-
rig yta (övre lilla bilden). Knottrorna är 
gräv- och borrspår av små djur, troligen 
musselkräftor som gjorde gångar i havs-
bottnen där de fann både mat och skydd. 
Det spännande med den här stenen är 

att om man sågar den för att till exem-
pel använda den på väggar, och sedan 
väntar i sisådär sextio år så blir knott-
rorna åter synliga. Det är stenen mellan 
spåren som vittrar, snabbare i storstads-
miljö än i ren luft.

Långt ifrån alla stenar bär vittnes-
börd om så fridfulla aktiviteter som 
simmande och grävande. Precis nedan-
för den knottriga stenen hänger en bit så 
kallad bottenbreccia från Öland. Brec-
cian bildas till exempel genom att en 
jordbävning slår sönder befi ntliga berg 
som landar huller om buller och bildar 
ny sten. Längst upp till vänster fi nns ett 
annat exempel på det, en krossad Åsby-
diabas från Jämtland. Den bildades för 
cirka 455 miljoner år sedan när en mete-
orit slog ned. Där ser man tydligt större 
bitar som landat i vad som närmast kan 
kallas diabasmjöl. 

Vilka spår kommer vi att lämna som 
kan betraktas om hundratals miljoner år? ■
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Nya lokaler och ny institution

Stockholms universitet / 106 91 Stockholm   Posttidning B

I januari började man att fl ytta in i de 
nyrenoverade lokalerna i Wallenberg-
laboratoriet på andra sidan järnvägen i 
Lilla Frescati. Vid vårt besök fi nns fort-
farande ouppackade fl yttkartonger och 
det doftar svagt av de skarpa färgerna på 
väggarna i entrén. 

Nytt är också att arkeologerna nu för 
första gången sitter under samma tak. 
De fyra enheterna har tidigare funnits 
på lika många håll. Allmän arkeologi i 
Södra huset, Arkeologiska forskningsla-
boratoriet (AFL) i Greens villa, Osteoar-
keologiska forskningslaboratoriet (OFL) 
vid Ulriksdals slott och Numismatiska 
forskningsgruppen i Frescati hage (och 
tidigare i Gamla stan).

Institutionen för antikens kultur och 
samhällsliv gick vid årsskiftet samman 
med Arkeologiska institutionen. Under 
våren fl yttar också de in i Wallenbergla-
boratoriet. Dessutom anses forskningen 
inom arkeologi (och historia) hålla den 

Vackrare omgivningar är svåra att hitta. När personalen tittar ut genom fönstren skym-
tar Brunnsviken mellan ekarna. Från uteplatsen vid lunchrummet leder en stig ner till 
vattnet. Och trots att man forskar kring det förfl utna är det mycket som andas nytt vid 
Institutionen för arkeologi och antikens kultur. 

höga nivå som krävs för att hamna bland 
de profi lområden som universitetet iden-
tifi erat. De utgör nu tillsammans med 
Historiska institutionen profi lområdet 
”Historia och arkeologi”.

Två nya professorer kan också räknas 
till det nya − Anders Andrén i allmän 
arkeologi och Kerstin Lidén vid AFL.

Prefekten Ingmar Jansson berättar 
att arkeologiinstitutionen under lång 
tid arbetat med att knyta till sig speci-
aliteter. Osteoarkeologiska forsknings-
laboratoriet (som ägnar sig åt att studera 
människo- och djurben) var det första 
i Sverige när det bildades 1967. Arkeo-
logiska forskningslaboratoriet tillkom 
på 1970-talet och fortfarande det enda 
i Norden. Verksamheten här är också 

speciell då man använder naturveten-
skapliga metoder för att till exempel leta 
spår efter organiskt material, som mat, 
i arkeologiska fynd. Jämfört med de 
tidigare trånga lokalerna i Greens villa 
har AFL fått ett rejält lyft. Nu fi nns ett 
modern laboratorium avskiljt från kon-
torsrummen och man slipper lagra kemi-
kalier i garderoberna.

Även inom numismatik (forskning om 
mynt och medaljer) intar Stockholm en 
särställning. Gunnar Ekströms dona-
tionsprofessur har gjort det möjligt att 
bygga upp ledande kompetens inom 
numismatik. 

Kenneth Jonsson, som innehar profes-
suren, berättar att forskarna använder 
sig av en hel del modern teknik. Totalt 
har man funnit närmare 700 000 mynt 
i svensk jord. Databaser med fynd och 
fyndplatser behövs då för forskningen. 
Digitala bilder som kan förstoras upp är 
även viktiga i studierna av fynden.

Samlokaliseringen och sammanslag-
ningen av de två institutionerna bör 
ge positiva effekter. Det tror både Ing-
mar Jansson och stf prefekten Charlotte 
Scheffer som kommer från den tidigare 
Institutionen för antikens kultur och 
samhällsliv. 

− Den nya institutionen får tack vare 
avdelningen för antikens kultur och 
samhällsliv en tydlig internationell pro-
fi l, framhåller Ingmar Jansson.

Sven Isaksson vid AFL ger ett exempel 
på hur samarbetet ökat:

− Kontakterna med andra forskare 
inom institutionen har blivit mycket 
tätare nu. Jag och en kollega konstaterade 
nyss att vi setts fl er gånger under några 
veckor än under hela förra året. ■

TEXT: PER LARSSON
BILD: ORASIS FOTO/MÅ

Kranier och mynt ger viktiga bidrag till 
historien.

Vad sitter var i ett skelett? Blivande arkeologer övar.
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