
Årsredovisningen
Minus för 2005 Sid 16

Samarbeten över gränserna
Stärkt internationell profil Sid 3

2/2006

Öppet hus lockade
Bilden av Stockholm 
Ny avhandling i historia Sid 12



2

[ Ledare ]

Goda exempel från 
institutionsbesök

Jag har sedan årsskiftet varit på besök vid fl ertalet av institutionerna 
och enheterna vid Humanistisk och Samhällsvetenskaplig fakultet. 
Juridiska institutionen och de naturvetenskapliga institutionerna ska 
jag besöka efter sommaren. Det som slår mig vid besöken är att uni-
versitetet är väldigt decentraliserat. Institutionerna har ofta helt olika 
syn på och sätt att hantera frågor. Det fi nns väldigt många goda exem-
pel och mycket att lära av varandra. Låt mig ge tre smakprov:

•  Var tionde student i statsvetenskap är en utbytesstudent. All under-
visning vid Statsvetenskapliga institutionen sker parallellt på engel-
ska och på svenska. Vi kan inte göra det överallt på universitetet, men 
institutionerna behöver överväga i vilken utsträckning det är möjligt 
och lämpligt att erbjuda undervisning på engelska och hur student-
utbytet överhuvudtaget ska stimuleras.

•  Nationalekonomiska institutionen har ett internationellt forskar-
utbildningsprogram, som ges i samarbete med Institutet för social 
forskning (SOFI), Institutet för internationell ekonomi (IIES) och 
Handels-högskolan. Utlysning sker varje år och lockar 100–150 
sökande från hela världen. Jag tror det bidrar starkt till ämnets fram-
trädande internationella ställning. De färdiga doktorerna fungerar 
naturligtvis som ambassadörer för Stockholms universitet när de 
återvänder till sina hemländer. 

•  Genom att avvakta med att återbesätta ordinarie tjänster har 
Filmvetenskapliga institutionen kunnat fi nansiera tillfälliga gäst-
professurer. Gästforskare och gästprofessorer engageras också i for-
skarutbildningen. Resultatet är väl utvecklade och varaktiga kontakter 
internationellt, och därmed också en stark ställning inom forskningen.

Det är en utmaning för mig och universitets- och fakultetsledningarna 
att förmedla alla goda exempel över hela universitetet. Exemplen kan 
säkert vara till hjälp i institutionernas arbete med att nå visionen om 
  en nationellt ledande och internationellt fram-

stående ställning. Vi behöver också utöka det
  centrala stödet  för olika funktioner, till 

exempel när det gäller studentutbyte och 
ansökningshjälp. Många institutioner efter-

 frågar detta, och vi får ta upp det i verksam-
 hetsplanen för 2007. ■

 Kåre Bremer, rektor@su.se

 Läs även rektors blogg: 
blogs.su.se/kbrem
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[ Tema: Internationella samarbeten ]

L iksom i samhället i övrigt så fi nns i den 
akademiska världen en mängd nätverk och 
sammanslutningar. En del är politiskt orien-
terade, andra akademiskt inriktade och en 
tredje grupp fokuserar på studie- och ut-
bytesfrågor. Gemensamt för alla är att de 
fyller en viktig funktion. SU-Nytt har talat 
med företrädare för några lärosäten på olika 
håll i världen och de är överens om att det är 
viktigt att vara med i olika nätverk. 

John E Andersen är Director for Inter-
national Affairs på Köpenhamns universi-
tet. Han anser att det är väldigt viktigt för 
universitetet att ingå i olika nätverk och att 
det är en medveten strategi att delta. 

− Det gör oss bättre rustade i konkurren-
sen samtidigt som vi får in en global dimen-
sion i vår verksamhet på ett naturligt sätt, 
menar John E Andersen. Konkurrens ska-
par samarbeten och vi vill fi nnas i miljöer 
där samarbeten är viktiga. Det är något vi 
prioriterar och vi ser många tydliga positiva 
effekter med det.

Bland de positiva effekter de olika nät-
verken genererat nämner John E Andersen 
bland annat att Köpenhamns universitet 
genom medlemskapet i IARU (International 
Alliance of Research Universities) har kom-
mit att knyta kontakter med aktörer de ald-
rig annars skulle samarbeta med. Enligt 
Andersen har det stärkt universitetet. Inom 

Internationellt 
samarbete stärker 
lärosäten
Ökat internationell samarbete är en förutsättning 
för framtidens framgångsrika lärosäten. Det är man 
övertygade om i såväl Köpenhamn som Helsingfors 
och Singapore.
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Det säger Ramon Wyss, vicerektor för 
internationella utbildningsfrågor vid Kung-
liga Tekniska högskolan (KTH). Enligt hon-
om har svenska lärosäten en stor outnytt-
jad potential vad gäller strategiska samar-
beten.

KTH har för närvarande fokus på Asien. 
Fem forskningscentra har etablerats i Kina. 
Under 2005 invigdes centrumet för indu-
striell ekologi vid Shandong University och 
i molekylär elektronik vid Dalian universi-
tet. På KTH fi nns också ett ”China Centre 
of Excellence” som ska vara en paraplyorga-
nisation för dessa centra. 

I höstas öppnade KTH tillsammans med 
Chalmers och Karolinska institutet ett lokal-
kontor vid Peking University och vid Fudan 
University i Shanghai. Kontoren är tänkta 

nätverket har medlemsuniversiteten tillsam-
mans utvecklat ett gemensamt forsknings-
program (Global change) med fem gemen-
samma forskningsområden. Där är den glo-
bala dimensionen en naturlig komponent, 
något den annars inte skulle vara. 

− Den här typen av samarbeten leder 
också till nya möjligheter till fi nansiering 
och även andra former av fi nansiering. En 
del av samarbetsprojekten är nu så stora att 
det går att söka medel vi aldrig varit i när-
heten av förut som en relativt liten aktör.

Nätverken har också betydelse för stu-
denterna. Utbytesverksamheten förbättras 
liksom undervisningen, som utsätts för nya 
impulser.

− Vi ska heller inte glömma bench-
markingfunktionen, säger John E Andersen. 
Det är oerhört värdefullt att få en inblick i 
hur andra gör. Det ger oss inspiration och 
är en förutsättning för att vi ska kunna fort-
sätta att utvecklas. 

I en annan nordisk huvudstad, Helsing-
fors, funderar Markus Laitinen i liknande 
banor som kollegan i Danmark. Markus 
är chef för den internationella enheten, vid 
Helsingfors universitet och han är lika över-
tygad som John E Andersen i Köpenhamn 
om nätverkens betydelse. 

− I Helsingfors upplever vi positiva effek-
ter i fråga om studentutbyte och forsknings-
samarbeten, säger Markus Laitinen. Det 
ger oss också goda möjligheter till bench-
marking inom en mängd olika frågor. Bland 
annat bidrar UNICA-nätverket till jämförel-
ser och aktiviteter inom områden som bib-
liotek, jämställdhet och rasism. 

Stärkt varumärke
Men för Markus Laitinen är det något annat 
som är det mest värdefulla med nätverken.

− Medlemskapen i de olika nätverken har 
defi nitivt bidragit till att utveckla och stärka 
vårt varumärke. Genom att vi är medlem-

mar av LERU (League of European Research 
Universities) har vi också vunnit en del pre-
stige. I dag är det viktigt att synas i ”rätt” 
sammanhang och då  LERU  är en stark lob-
byorganisation, har vi som medlem dragit 
nytta av det. 

En indikation på att varumärket och pre-
stigen ökat är att Helsingfors universitet har 
gått från plats 120 till 69 i Times Higher 
Education Supplements rankning av värl-
dens lärosäten.

− Man kan givetvis diskutera hur rele-
vanta och värdefulla den här typen av rank-
ninglistor är, säger Markus Laitinen. Men 
vårt ordentliga hopp på listan visar i alla fall 
att vårt varumärke och rykte har förbätt-
rats. Och jag är säker på att våra samarbe-
ten i olika nätverk har varit en starkt bidra-
gande orsak till det. 

Hur ser det ut i andra delar av världen? 
Är nätverkstanken lika etablerad där? 
Enligt professor Lily Kong, vice prorektor 
vid National University of Singapore (NUS), 
fi nns det inga större skillnader i inställ-
ningen till att samarbeta genom nätverk och 
synen på vilken betydelse nätverken har. 

− Om vi som universitet ska kunna fort-
sätta att vara en faktor i en snabbt förän-

[ Tema: Internationella samarbeten ]

Svensk satsning på Asien
Generellt måste vi bli bättre på att samarbeta och synas mer utåt. Svenska 
lärosäten är för små för att stå starka på egen hand internationellt.

att fungera som en plattform för hela Kina, 
men även för kontakter med andra asiatiska 
länder. Det handlar såväl om marknads-
föring av de tre universitetens utbildning 
och forskning som om kommersialisering 
av forskningsresultat. National University 
of Singapore har även i samarbete med KTH 
startat sitt första college i Europa. Tanken 
är att skapa en möjlighet för studenter från 
Singapore att arbeta i nystartade teknik-
baserade företag och samtidigt vara en 
ingång för svenska företag till Singapore. 

Avtal har också tecknats med indiska 
lärosäten och planering pågår vid KTH 
för att bygga upp ett tekniskt universitet 
i Pakistan, det efter en förfrågan från den 
pakistanska regeringen.

− KTH har många studenter från Kina. 

Det fi nns en önskan hos många av dem att 
få fortsätta att doktorera i Stockholm. Vi 
har också omfattande forskarkontakter 
länderna emellan, säger Ramon Wyss, som 
själv har haft en postdoc i Kina.

En annan orsak till satsningen på Kina 
och Asien är den kraftiga ekonomiska till-
växten och ett stort intresse där för sam-
arbeten med lärosäten på andra håll i värl-
den. Ramon Wyss hoppas att samarbetet 
ger nya infallsvinklar till forskningen då 
den får ett mer globalt perspektiv. Och med 
fl er forskare knutna till olika projekt så kan 
forskningens volym öka och därmed möjlig-
heterna att bygga starka forskningsmiljöer.

Orsaken till att de tre svenska lärosätena 
gått samman om lokalkontor i Kina är del-
vis resursmässiga, man vill dela på kostna-

” Medlemskapen i de olika nätverken har defi nitivt 
 bidragit till att utveckla och stärka vårt varumärke.”
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[ Tema: Internationella samarbeten ]

Femtiotal avtal 
vid Stockholms 
universitet

Totalt har Stockholms universitet 
centrala avtal om forskningssamar-
beten och studentutbyten med drygt 
femtio andra universitet runt om i 
världen. Med Kina fi nns det till exem-
pel fl era avtal. Till dessa hör det med 
Pekings universitet som var banbry-
tande för kontakterna mellan Kina 
och Sverige när det tecknades 1980.

Åke Nagrelius, Senior Advisor 
for Inter-national Affairs på Forsk-
ningsservice, ansvarar för universite-
tets arbete med avtal och nätverk. 
Han berättar att nätverken ger möj-
ligheter till internationellt erfarenhet-
sutbyte.

Nätverken är viktiga, anser han, 
men man kanske inte ska ha ambitio-
nen att vara med i så många. I stället 
bör man koncentrera sig på att vara 
aktiv i några få för att få ut mesta 
möjliga nätverkseffekt. 

− De stora nätverken, som Euro-
pean University Association, är vik-
tiga som konferensarrangörer för 
universitetsledningar och som forum 
i förhållande till politik och samhälle, 
men annars tror jag att det är nätverk 
med ett begränsat antal medlemmar 
som kommer att växa i betydelse, 
säger Åke Nagrelius. 

Han tror att vi kommer att se mer 
av internationella regionala samar-
beten, till exempel inom Europa eller 
Asien, och mer av fördjupade sam-
arbeten mellan universitet med 
gemensamma frågeställningar. Det 
kan till exempel vara nätverk under 
temat ”världsledande forskning”. ■

TEXT: JONAS ÅBLAD

Mer information om vilka nätverk 
Stockholms universitet är medlem i 
och vilka universitet det fi nns avtal 
med går att läsa på: 
u www.su.se/forskningsservice 

derna för lokaler och personal. Men Ramon 
Wyss ser det även som en naturlig fortsätt-
ning på det existerande samarbete KTH har 
med Chalmers om bland annat forsknings-
ansökningar, marknadsföring och master-
program. Dessutom fi nns ett stort antal 
gemensamma forskningsprojekt med Karo-
linska institutet. Han understryker samti-
digt att det här inte är ett slutet samarbete. 
Andra parter, till exempel Stockholms uni-
versitet, är också välkomna att delta.

För varumärket KTH är det väldigt posi-
tivt med den här formen av samarbete, säger 
Ramon Wyss. Samarbetet med Pakistan har 
till exempel fått till följd att regeringen där 

derlig värld är det viktigt att vi fortsätter att 
utvecklas, säger Lily Kong. För att kunna 
göra det måste vi samarbeta och lära oss 
av varandra och därför är vi på National 
University of Singapore medlemmar i fl era 
akademiska nätverk.  

Mer målfokuserade
Liksom Köpenhamns universitet är NUS 
med i IARU och Lily Kong anser att det är 
ett viktigt nätverk.

− Vi vill påverka, det är vår målsättning 
och vårt förhållningssätt. För att kunna göra 
det måste vi ändra på vår inställning och gå 
ifrån ”thinking globally, acting locally” till 
att agera som om vi vore en global aktör. Jag 
är övertygad om att IARU och andra nätverk 
vi är medlemmar i, kommer att bidra till att 
vi när vårt mål, säger Lily Kong. 

Lily Kong, Markus Laitinen och John E 
Andersen delar åsikten om att nätverken 
är viktiga för en fortsatt framgång på den 
akademiska scenen. Alla tre är också över-
ens om att det är viktigt med samarbeten 
på fl era plan. 

− Det går inte att bara fokusera på globala 
samarbeten och tro att det är vägen till fram-
gång, säger Markus Laitinen på Helsingfors 

lagt goda vitsord för KTH i andra muslimska 
länder som nu vill etablera kontakter med 
KTH. Enligt Wyss är det en fördel att vara 
på plats och visa upp sig i de länder man vill 
fördjupa sitt samarbete med. 

− Ju mer kända vi blir desto större sök-
tryck till våra utbildningar. ■

TEXT: PER LARSSON

ILLUSTRATION: ANDERS MOHLIN

universitet. Även de regionala och nationella 
nätverken har en viktig funktion. Jag tror 
dock att nätverken kommer att utvecklas till 
att bygga mer på fördjupade samarbeten.

John E Andersen håller med: 
− Jag tror att nätverken blir mer målfoku-

serade och att de kommer att sätta forskarna 
och forskningen i centrum och inte student-
erna som nu. Samarbeten som ger konkreta 
resultat är det man kommer att vilja ha. ■

TEXT: JONAS ÅBLAD

uwww.ku.dk/iaru
(International Alliance of Research 
Universities, IRAU)

uwww.leru.org 
(League of European Research 
Universities, LERU) 

uwww.ulb.ac.be/unica
(Network of Universities from the 
Capitals of Europe, UNICA)
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När de offentliga resurserna tryter får 
företag, organisationer och enskilda givare 
större betydelse för fi nansiering av forskning 
och utbildning. Idag ligger inte Stockholms 
universitet i täten som mottagare bland 
svenska lärosäten, i synnerhet inte när det 
gäller anslag från näringslivet. Men poten-
tialen är stor, tror rektor Kåre Bremer.

− Det fi nns outnyttjade möjligheter. Från 
universitets sida måste vi ge ett personligt 
bemötande och lämna klar och tydlig infor-
mation om den viktiga forskning som be-
drivs här. Ett led i detta är att näringslivsfunk-
tionen inom Enheten för kommunikation 
och samverkan samt Stiftelseförvaltningen 

inom Ekonomiavdelningen samlar ihop 
och förtydligar forskningsbehov som sak-
nar extern fi nansiering.

Stockholms universitet ligger, enligt sta-
tistik från Högskoleverket (HSV), inte bland 
de främsta bland landets lärosäten när det 
gäller gåvor från näringslivet. En anledn-
ing kan vara avsaknaden av medicinsk 
fakultet eftersom medicinsk forskning ofta 
är föremål för stora anslag – såväl från 
läkemedelsindustrin som från enskilda.

− Enligt universitets verksamhetsplan för 
år 2006 ska intäkterna från fundraising, 
det vill säga verksamhet för att öka antalet 
donationer och bidrag, öka. Institutionerna, 

 Ett skäl till att vi valde att donera till just 
Stockholms universitet var att Juridiska 
fakulteten fyller 100 år 2007. Men med i 
bilden fanns också att den ena donatorn, 
min far Torsten Söderberg, tog sin jur kand-
examen vid dåvarande Stockholms hög-
skola i början på förra seklet, säger Edvard 
Söderberg, direktör för Torsten och Ragnar 
Söderbergs stiftelser.

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser 
bildades år 1960. Sedan dess har stiftelserna 
lämnat drygt en miljard kronor till forskn-
ing inom företrädesvis ekonomi, medicin 
och juridik. Eftersom stiftelsens kapitalplac-
eringar i framför allt företaget Ratos haft en 
gynnsam utveckling, har anslagen kunnat 
ökas betydligt under senare år. 2005 ans-
logs totalt 97,6 miljoner kronor.

Oftast donerar stiftelserna efter ansökan 
från en institution eller enskild forskare. 
Initiativet att fi nansiera en professur i rätts-
vetenskap vid Stockholms universitet kom 
dock från stiftelserna. Detsamma gällde 

25 miljoner till professur i juridik
Stockholms universitet fi ck 2005 en donation på 25 miljoner kronor. 
Donationen, som gjordes av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, 
är öronmärkt för att fi nansiera en professur vid Juridiska fakulteten.

donationerna till motsvarande professurer 
vid Handelshögskolan i Stockholm, Lunds
universitet och Handelshögskolan i Göte-
borg. 

Möjligheter till fi nansiering

[ Samverkan ]

Stiftelseförvaltningen och Enheten för kom-
munikation och samverkan har alla en cen-
tral roll i detta arbete, säger Kåre Bremer. 

Information, bland annat via webben, 
är ett viktigt verktyg för att nå givarna. 
Även praktiska förenklingar har genom-
förts, bland annat har den så kallade uni-
versitetsfonden skapats som kan användas 
för att ta emot gåvor och bidrag som inte 
är öronmärkta för ett specifi kt ändamål. 
Anslagsfrågan har också fått ökad pri-
oritet internt. Det märktes i höstas när 
Ekonomiavdelningen ordnade ett möte om 
hur forskarna själva kan bidra till att öka 
infl ödet av externa anslag. ■

TEXT: MARIA ERLANDSSON

− Anslaget till Stockholms universitet 
är det största som utdelades år 2005. Sum-
morna kan variera mellan 40 000 och fl era 
miljoner kronor, säger Edvard Söderberg.

Donationen ska användas till att fi nansi-
era en forskningsprofessur i rättsvetenskap. 
Innehavaren av professuren ska ägna all sin 
tid åt forskning och forskarhandledning 
under cirka fyra år. Den permanenta pro-
fessuren, som ska innehas av en av de nuvar-
ande professorerna på heltid vid Juridiska 
fakulteten, kommer att kallas ”Torsten och 
Ragnar Söderbergs professur i rättsveten-
skap”. Professuren ska utlysas så snart som 
möjligt för att förhoppningsvis kunna till-
sättas under höstterminen. ■

TEXT: MARIA ERLANDSSON

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Initiativet till donationen kom från stif-
telsen, berättar Edvard Söderberg. 
På tavlan syns han far Torsten Söderberg.



[ Samverkan ]

Vid Institutionen för socialt arbete 
(Socialhögskolan) ordnas i mars varje 
år en forskardag i socialt arbete. Till 
evenemanget bjuder man in  yrkesgrup-
per som arbetar med socialt arbete på 
myndigheter, kommuner, landsting och 
organisationer.

I år, liksom tidigare, var intresset för 
evenemanget stort. Tisdagen den 21 mars 
var aulan vid Sveaplan fullsatt, dessutom 
hade fl era förlag och organisationer bok-
bord utanför aulan för att presentera sig.

Behovsbedömning inom äldreomsor-
gen var temat för dagen. Förutom själva 
behovsbedömningen handlade det en hel 
del om biståndshandläggarnas yrkesroll 
och arbetssituation. De fl esta talarna var 
forskare verksamma vid Institutionen för 
socialt arbete men det fanns även talare 
från Stiftelsen Stockholms läns äldrecen-
trum.

– Vi ordnar den här dagen, för sjunde 
året i rad, som ett led i vår strävan att 
föra ut pågående forskning inom områ-
det till berörda personer, säger Marie 
Rönnerfält som är en av dem som ans-
varar för forskardagen. ■

Forskardag om äldre

En möjlighet att vidareutvecklas i arbetslivet och att komma in i 
den akademiska världen. Det är tankarna bakom den utbildning 
som tjänstepensionsföretaget Alecta ger sina medarbetare i samarbete 
med SUCCESS och Stockholms universitet.

Utbildning som stärker självkänslan

I januari började 28 Alectaanställda en ut-
bildning på 23 poäng som sträcker sig 
över två år. Deltagarna tillbringar en dag 
i veckan på universitetet. I övrigt sköter de 
sina ordinarie arbetsuppgifter, självstud-
ierna sker utanför arbetstid. För att få så 
mycket universitetsprägel på studierna som 
möjligt sker undervisningen i Frescati.

Alecta Affärsskolan, som utbildningen 
heter, innehåller kurser i att tala och skriva, 
organisation, grundläggande rättskunskap, 
kommunikation och marknadsföring samt 
företagsekonomi.

− Gemensamt för deltagarna är att de inte 
tidigare har studerat på högskolenivå och nu 
känner en stark motivation och glädje i att 
göra det. Hos många av dem har det funnits 
en längtan efter att få studera på akademisk 
nivå, säger Lotta McLaughlin. 

Hon är projektledare vid SUCCESS, som 
marknadsför, utvecklar och samordnar 
utbildning vid Stockholms universitet i 
samarbete med näringslivet. 

Pia Ahlberg är en av dem som går Affärs-
skolan. Hon är projektledare för hälsa och 
välfärd och har jobbat inom Alecta sedan 

mitten av 90-talet. Hon har tidigare fun-
derat på att studera vid högskola men har 
varit orolig för att inte ha en tillräcklig 
grundläggande kompetens på grund av en 
gammal gymnasieutbildning, ingen aktuell 
studievana och av ålderskäl. 

− Men i de kontakter jag har med kunder 
skulle det kännas tryggt att ha en hög-
skoleutbildning, säger Pia Ahlberg.

Tidigare har hon läst social linje på gym-
nasiet och en barnskötarutbildning. Redan 
efter några veckors studier anser Pia att hon 
har nytta av utbildningen i det dagliga arbe-
tet. Hon upplever heller inte att det är job-
bigt att studera samtidigt som hon arbetar.

En positiv utmaning
Kurskamraten Kent Ström har enbart 
grundskoleutbildning bakom sig och job-
bar bland annat med postdistribution, kopi-
ering och möblering vid Alecta. I likhet med 
Pia var det inte aktuellt för honom att söka 
sig till akademiska studier om inte den här 
möjligheten kommit. Han tycker att Affärs-
skolan är en positiv utmaning.
Vad hoppas du få ut av utbildningen? 
− Att mitt självförtroende stärks av att ha 
klarat av utbildningen. I dagsläget funderar 
jag på vad jag ska göra efteråt. Jag hoppas 
ha kommit så pass långt att jag är redo för 
något nytt då. 

Utbildningen sker vid fem av univer-
sitetets institutioner, dessutom medverkar 
Studentbyrån och Språkverkstaden och hjälper 
till med bland annat studieteknik. SUCCESS 
har tagit fram utbildningen, koordinerar 
den och sköter även administrationen. 

Ewa Kalderén är projektledare på Alecta 
för Affärsskolan. Hon hoppas att den ska 
stimulera medarbetarna till vidare utveck-
ling och stärkt självkänsla. 

Alecta valde att utveckla utbildningen i 
samarbete med SUCCESS eftersom företaget 
ville ha ett akademiskt inslag i Affärsskolan 
och såg behov av samordning över institu-
tionsgränserna. 

− Vårt samarbete med SUCCESS har 
fungerat mycket bra. Medarbetarna på 
SUCCESS har i utvecklingen av program-
met visat både lyhördhet och initiativkraft 
för att tillgodose våra önskemål, säger Ewa 
Kalderén. ■

TEXT: PER LARSSON

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Läraren Karin Junefält hjälper Pia Ahl-
berg (th) i kursen om att tala och skriva.

7
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Beslut om högskolan
Den 23 februari fattade riksdagen beslut om 
högskolepropositionen, där det bland annat 
ingår riktlinjer för det nationella Bologna-
arbetet. På fl era punkter gick en majoritet i 
riksdagen emot regeringen.

Bland de beslut som togs var att civil-
ekonomexamen ska bli en yrkesexamen 
om 160 poäng. Vidare ska kravet på för-

Minoritetsspråk 
utvärderade
Högskoleverket (HSV) har granskat åtta 
utbildningar och fem forskarutbildn-
ingar i fi nsk-ugriska språk som ges vid 
universiteten i Stockholm, Umeå och 
Uppsala. Finska ingår i liten utsträckning 
i lärarprogrammen trots att språket är ett 
nationellt minoritetsspråk och undervisas 
i grund- och gymnasieskolor, skriver HSV. 
Ett möjligt alternativ för studenter i fi nska 
är den kombinationsutbildning för mag-
isterexamen och lärarexamen som ges av 

Årets upplaga av Öppet hus vid Stock-
holms universitet genomfördes den 14 mars 
och enligt traditionen lockade naturvetarna 
gymnasisterna till Geovetenskapens hus 
med semlor. 

Vad blir man? Hur är kurserna? Varför 
Stockholms universitet? Det var några av 
de vanligaste frågorna Maria Grünewald,
studievägledare vid Matematiska instituti-
onen fi ck av gymnasieeleverna, som strax 
efter lunchtid fyllde Geovetenskapens hus. 
Närmare 3 000 sistaårsstudenter på de 
naturvetenskapliga och tekniska gymna-
sierna var inbjudna. Ylva Axberg, informa-
tör på Naturvetenskapliga fakultetskansliet, 
gissar att en tredjedel av dem kom. 

De fl esta besökarna tog snabbt sikte på 
semlan och vandrade sedan omkring bland 
informationsborden, plockade på sig infor-
mationsmaterial och förhörde sig om de 
olika utbildningarna. De i särklass vanli-
gaste frågorna handlade om utbildningarna 
är svåra, om jobbmöjligheterna efter studi-
erna och vilka kurser som ingår i utbildning-
arna. Studievägledare och studenter fanns 
på plats för att informera och besvara gym-
nasisternas frågor. Det hölls också en panel-
diskussion med alumner från fakulteten om 

Universitetet öppnade 
dörrarna för gymnasieelever

vad som väntar efter studierna
På andra sidan gräsmattan, i Södra huset 

var det samma myller av människor och 
samma frågeställningar hos besökarna. 
Längs hela korridoren på plan tre, från A-
huset till F-huset, stod institutionerna upp-
radade efter varandra för att informera och 
svara på frågor. 

Det visade sig att frågorna i princip var 
desamma, oavsett vilket ämne som disku-

terades. Vid borden hos arkeologer, jour-
nalister, företagsekonomer och genusvetare 
diskuterades kursplaner och jobbutsikter.

I Södra husen erbjöds också kortare semi-
narier om hur det är att läsa vid Stockholms 
universitet och om de olika vetenskapsområ-
dena och dess olika ämnen. ■

TEXT: JONAS ÅBLAD 

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ 

[ Utbildning ]

djupning om 60 poäng i en kandidatexa-
men och 80 poäng i en magisterexamen 
behållas. Riksdagen beslutade också att 
masterexamen i praktiken inte får bli ett 
antagningskrav till doktorandutbildningen. 
Masterkurser ska kunna tillgodoräknas om 
de är relevanta för den sökta forskarutbild-
ningen, men en person med masterexamen 
ska inte få förtur vid tillsättandet av dok-
torandtjänster.

Riksdagens utbildningsutskott har tidig-
are beslutat att lärarutbildningen ska utre-
das vidare och behandlas i riksdagen vid ett 
senare tillfälle. ■

uwww.riksdagen.se

Stockholms universitet i samverkan med 
Lärarhögskolan i Stockholm. HSV upp-
muntrar liknande initiativ. ■

I Geovetenskapens hus bjöds blivande 
studenter på information – och semlor.
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[ Utbildning ]

Vid årsskiftet startade projektet ”Stock-
holms universitet för alla”. Under tre års tid 
ska universitetet och studentkåren gemen-
samt arbeta för att bredda rekryteringen av 
studenter.

Faezeh Khalaji leder projektet. När SU-
Nytt träffar henne på studentkårsexpeditio-
nen är hon fortfarande inne i ett skede där 
hon lär sig hur organisationen vid universi-
tetet fungerar och är ofta ute för att presen-
tera projektet. Faezeh säger sig ha fria hän-
der att utveckla projektet men syftet är tyd-
ligt – att motverka snedrekrytering till uni-
versitetsstudier. Orsakerna till snedrekryte-
ringen kan främst sökas i sociala faktorer. 
Det kan vara föräldrarnas inkomstförhål-
landen och/eller uppväxtorten. Men den 

Satsning på breddad rekrytering

sociala aspekten går ofta hand i hand med 
den etniska, påpekar Faezeh Khalaji.

Fokus ska ligga på högstadieskolor. Man 
hoppas så ett frö hos eleverna om att det kan 
vara intressant att studera efter gymnasiet. 

I det nyligen avslutade ”ROM-projektet” 
(Rekrytering och mångfald), som också 
drevs gemensamt av kåren och universite-
tet, jobbade man mycket med att låta skol-
elever besöka universitetet. Det visade sig 
vara ett bra sätt att arbeta, speciellt om det 
går att göra besöken interaktiva. JMK har 
till exempel låtit skolelever få göra minitid-
ningar. Läxhjälp och mentorverksamhet är 
andra arbetsmetoder som prövats och troli-
gen återkommer inom ramen för Stockholms 
universitet för alla. 

Faezeh Khalaji har tidigare jobbat med 
likabehandlingsfrågor på studentkåren vid 
Linköpings universitet och praktiserade 
nyligen i den pågående statliga utredningen 
om makt, integration och strukturell diskri-
mineringen. Utifrån sina erfarenheter beto-
nar hon vikten av att hela universitetet sam-
arbetar för att nå ett bra resultat. 

− Det är glädjande att rektor uttalat att 
han ställer sig bakom projektet. Jag känner 
också att det fi nns en vilja på Studentbyrån 
att driva dessa frågor. Viljan fi nns även på 
institutionerna men man vet inte alltid hur 
man ska göra. 

Enligt Faezeh Khalaji är rättviseperspek-
tivet utgångspunkten för arbetet med att 
bredda rekryteringen: 

− Det är en demokratisk rättighet för alla 
oavsett bakgrund att ta del av kunskapen 
om framtida studiemöjligheter. ■

TEXT: PER LARSSON 

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ 

Mångfalden bland nyrekryterade stu-
denter ska öka. Det är ett av målen i Stock-
holms universitets verksamhetsplan för 
2006. I den handlingsplan för breddad 
rekrytering som antog av rektor i bör-
jan av 2006 står det vidare att samverkan 
med grundskola och gymnasieskola måste 
utvecklas. Projektet ”Stockholms universi-
tet för alla” är en av åtgärderna. I planen 
talas även om rekryteringsinsatser riktade 
mot yrkesgymnasier inför Öppet hus, utred-

Prioriterat mål för verksamheten
ning av alternativa urvalsförfaranden och 
läxhjälpsprojekt. 

För att förhindra avhopp under grund-
utbildningen föreslås bland annat rådgiv-
ning och stöd inför olika studieuppgifter, 
kurser om studieteknik, utbildning i mång-
faldsfrågor för anställda samt mentorskaps-
program vid institutioner som drabbas av 
många tidiga avhopp. 

En utvärdering som tagits fram av 
Studentbyrån ger några exempel på insat-

ser som gjorts de två senaste åren. Det rör 
sig bland annat om ROM-projektet, mång-
faldsprojekt vid Juridiska institutionen 
respektive Kemiska sektionen, studiebesök 
från skolor, besök vid länets samtliga gym-
nasieskolor av studentinformatörer och en 
mångfaldskurs vid Universitetspedagogiskt 
centrum. ■

TEXT: PER LARSSON 

” Det är en demokratisk 
 rättighet för alla oavsett 
 bakgrund att ta del av 
 kunskapen om framtida 
 studiemöjligheter.”

Högstadieskolor är målgruppen för Stock-
holms universitet för alla, berättar projekt-
ledaren Faezeh Khalaji.

9
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Humanistisk forskning presenteras ofta 
i monografi er. Naturvetenskaplig forsk-
ning presenteras däremot för det mesta som 
artiklar, och vid disputationen är det van-
ligt med en sammanläggningsavhandling. 
Det ger utslag i statistiken eftersom antalet 
titlar en forskare publicerat används som ett 
mått på produktiviteten. 

Även samarbete i forskargrupper ger 
högre rankning eftersom enskilda forskare 
ofta är medförfattare till ett stort antal artik-
lar, något som är vanligare inom naturveten-
skap än inom humaniora. En annan viktig 
aspekt är att publicering på engelska är det 
som ger utslag i mätningarna; mycket av den 
humanistiska forskningen i landet publice-
ras i dag på svenska.

Men bilden av humanioras läge är kan-
ske alltför mörk. Det är viktigt att mät-
instrumenten utformas så att de tar hänsyn 
till humaniora.

− Det är ett vanligt påstående att publi-
ceringsindex inte passar humanistisk forsk-
ning, men det kan vara ett bra mått om data-
baserna innehåller sådant som är väsentligt 
för ämnesområdet, säger Peter af Trampe, 
kanslichef vid Humanistiska fakultetskans-
liet.

Han menar också att de humanistiska 
institutionerna vid universitetet kan göra 
mycket för att anpassa sig till dagens situ-
ation.

− Vi måste se om vi kan göra något för att 
förbättra läget för våra olika ämnesområ-
den. Det är rimligt att kräva en internationa-
lisering av även sådan forskning som inte har 
varit det av hävd. Uppenbart brister delar av 
den humanistiska forskningen i internatio-
nell genomslagskraft på grund av publice-
ringstraditionerna. Det kunde vara fl er sam-
manläggningsavhandlingar även där, stof-
fet avgör vilken publiceringsform som är 
mest lämplig, säger Peter af Trampe.

Han berättar att det numera är en medve-
ten strategi på många humanistiska institu-

Missvisande mätmetoder för humaniora?
Är forskare inom humaniora för dåliga på att publicera sig? Fler samman-
läggningsavhandlingar och publiceringar på engelska kan få upp statistiken.

tioner att komplettera traditionella avhand-
lingar med att författaren publicerar sam-
manfattande artiklar om forskningen i eng-
elskspråkiga tidskrifter eller antologier.

Men det är inte bara fråga om att bli 
publicerad, utan om att få ut sin forskning i 
tidskrifter som är allmänt lästa eller som är 
väsentliga inom området.

− Ett mått som borde vara ett tecken på 
internationell genomslagskraft är publice-
ring i tidskrifter eller på förlag som har hög 
kvalitet. Om forskningen kommit in där så 
har den passerat en viktig spärr, säger Peter 
af Trampe.

Viktig tidskrift
Det görs mycket på institutionerna för att nå 
ut internationellt. Vid Konstvetenskapliga 
institutionen bjuder man in utländska gäst-
föreläsare och bygger internationella fors-
karnätverk. Institutionen är initiativtagare 
till en internationell konferens om barock-
konst i höst och planerar tillsammans med 
andra svenska och utländska lärosäten att 

starta en forskningsförberedande 1600-
talskurs på masternivå. 

Svenska konsthistoriker har en viktig kanal 
i Konsthistorisk tidskrift som sitt svenska 
namn till trots är en anrik internationell 
konsttidskrift.

− Den är spridd i hela världen och fi nns med 
i alla relevanta indexeringar, säger tidskrif-
tens huvudredaktör, professor Margaretha 
Rossholm Lagerlöf vid Konstvetenskapliga 
institutionen.

Universitetet strävar också efter att öka 
användningen av så kallad Open access, 
att publicera forskningstexter elektroniskt 
direkt på Internet.

− Open access kan öka intresset för den 
forskning som bedrivs vid universitetet. Och 
jag tror att interaktionen ökar. Om en fors-
kargrupp publicerar sig i någon känd tid-
skrift så kommer sannolikt fl er att gå in på 
forskargruppens hemsida, säger Peter af 
Trampe. ■

 TEXT: CALLE ARVIDSON

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

” Uppenbart brister delar av den humanistiska forsk-
 ningen i internationell genomslagskraft på grund av 
 publiceringstraditionerna.”

[ Forskning ]
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[ Forskning ]

Nordiska Institutet för Teoretisk Fysik 
(Nordita) fl yttas från Köpenhamn till Stock-
holm. Nordita kommer att fi nnas vid uni-
versitetscentret AlbaNova. Verksam-
heten förläggs till Stockholm från och med 
den första januari 2007. 

För närvarande har Nordita fem fasta pro-
fessorer, fyra biträdande professorer och ett 
antal nordiska biträdande professorer. Från 
och med fl ytten till Stockholm kommer alla 
nytillsatta fasta professurer att vara tids-

I februari varje år bjuder rektor in framstå-
ende forskare till en middag på Spökslottet 
för att visa universitetets uppskattning. De 
forskare som bjuds in har fått olika natio-
nella och internationella priser och utmär-
kelser, större forskningsanslag eller på 
annat sätt utmärkt sig. 

Bland de forskare som deltog vid årets 
middag fanns företrädare för de starka 

Middag för framstående forskare

forskningsmiljöerna, till exempel inom 
psykologi, biokemi, astronomi och andra-
språksforskning, som fått miljonanslag från 
Vetenskapsrådet (VR) och andra forsknings-
fi nansiärer. Där fanns även forskare som fått 
pris och tjänster fi nansierade av KVA och 
andra organisationer, uppmärksammats för 
vetenskapliga artiklar och utsetts till heders-
doktorer vid andra lärosäten.

Saeid Esmaeilzadeh (tv),  Gustaf Arrhenius 
och Thomas Helleday var några av de forsk-
are som tackades av rektor.

begränsade, men innehavarna erbjuds 
garanterad fast tjänst vid KTH, Stockholms 
universitet eller Uppsala universitet.

– Nordita är ett anrikt och viktigt forsk-
ningsinstitut. Att Nordiska Rådet konsta-
terat att AlbaNova erbjuder den bästa mil-
jön för institutets framtida verksamhet visar 
den kvalitet och dynamik som fi nns inom 
AlbaNova, säger utbildnings- och kultur-
minister Leif Pagrotsky i en kommentar.

Rektor Kåre Bremer säger att fl ytten av 

Nordita fl yttar till AlbaNova
Nordita innebär att Stockholm/Uppsala-
regionen etableras som en nordisk och inter-
nationell knutpunkt för teoretisk fysik. 

− Beslutet att förlägga institutet vid 
AlbaNova är ett gott betyg för den inter-
disciplinära verksamhet som bedrivs där av 
forskare från KTH och Stockholms univer-
sitet. ■

TEXT: MARIA ERLANDSSON

Eva Lindroth, professor i fysik och Göran 
Gustafssonpristagare, tyckte att det var 
mycket trevligt att bli bjuden på middag på 
Spökslottet. 

− Miljön är ju mycket speciell och det blir 
då något särskilt att komma dit. Det är en 
trevlig tradition att bjuda medarbetare som 
fått pris. Jag tror det är allmänt uppskat-
tat. 

Eva anser att hon blivit ordentligt upp-
märksammad för det pris hon fi ck.

− Fakultetsdekanus skrev till exempel till 
mig och gratulerade, och bjöd in mig att pre-
sentera mitt område 10 minuter under fakul-
tetsnämndens sammanträde. Det uppskat-
tade jag mycket.

Enligt Saeid Esmaeilzadeh, docent i oor-
ganisk kemi och mottagare av fl era priser 
under 2005, är universitetet generellt bra på 
att uppmärksamma framgångsrika forskare 
och han anser även att rektor ser det som en 
viktig del i universitetets arbete. 

− Men självklart fi nns alltid utrymme 
till förbättringar, framför allt att visa upp 
Stockholms universitet som ett universitet 
i världsklass. ■

TEXT: PER LARSSON

FOTO: ORASIS FOTO/GA

Under ett år blir det många utmärkelser, priser och 
forskningsanslag som delas ut till forskare vid ett 
universitet av Stockholms storlek. 



[Ledande forskning: Historia och arkeologi ]

Så skapades 
bilden av staden 
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Farsta centrum skulle i slutet 
av 1960-talet locka turister 
till Stockholm.

FOTO: ANDRÉ & IRENE REISZ

(NORDISKA MUSEET)
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På 1930-talet började Stockholms stad 
liksom många andra storstäder runt om i 
världen producera reklam riktad till turis-
ter. På 1940-talet kom en organiserad form 
av information till stadens invånare igång. 
Anna Kåring Wagman vid Historiska insti-
tutionen har i sin avhandling ”Stadens 
melodi. Information och reklam i Stock-
holms kommun 1930 till 1980” studerat hur 
man i Stockholm använt sig av information 
och reklam för att skapa bilder av staden. 
Hon anser att det varit en försiktig aktör.

− Staden var mycket mån om relation-
erna till staten och till andra kommuner. 
Och även mån om invånarnas förtroende 
och acceptans, det var ju offentliga medel 
som användes.

Turistreklamen kom igång tidigt. År 1935 
bjöd turistnäringen in staden till ett sam-
arbete inom Stockholms Turisttrafi kförbund, 
som genast satte igång med att producera 
reklam. Man presenterade en balanserad 
bild av Stockholm, som inte skulle vara 
provocerande. Välfärdspolitik sågs som ett 
viktigt argument för att locka turister till 
huvudstaden.

− Politikerna trodde att folk skulle komma 
och titta på stadsplaneringen, i slutet av 
1960-talet framhölls Tempo i Farsta som 
en turistattraktion. Bellman och Gustav III 
som många är intresserade av nu fi nns inte 
med i turistreklamen 1930–1980, berättar 
Anna Kåring Wagman. 

Misstron mot huvudstaden var stor ute 
i landet.

− Det gick inte att framställa Stockholm 
bara som storstad, i reklamen beskrevs 
Stockholm som en liten, trygg och ren stad 
med gott om parker och vatten.

Samarbetet mellan staden och turist-
näringen var delvis problemfyllt och 1977 
startade Stockholm en egen turistorganisa-
tion, Stockholm Information Service.

Behövde inte locka företag
För att skapa fl er jobb diskuterades en infor-
mationsverksamhet riktad till företag vid 
1930-talets mitt som en reaktion på depres-
sionens arbetslöshetsproblem. Men efter-
som Stockholm hamnade i en högkonjunk-
tur efter andra världskriget behövde man 
inte locka till sig företag, och tidvis avråddes 
arbetssökande från att komma till Stock-
holm.

När staten började föra en regional-
politik med utlokaliseringar på 1960-talet 
reagerade däremot politikerna och i början 
av 1970-talet startades Stockholms Mark- 
och Lokaliseringsbolag. Till en början 
vände man sig enbart utomlands, men sen-
are bedrevs offensiv marknadsföring riktad 
till den svenska marknaden.

Folket är inte alltid så intresserade av 
staden som politikerna skulle vilja. I bör-
jan av 1940-talet var det ett bekymmer att 
invånarna var missnöjda, att de visste för lite 

Tryggheten och Tempo i Farsta skulle locka turister till Stockholm. Men vissa 
perioder avråddes även arbetssökande från att fl ytta hit. En ny avhandling 
i historia visar hur information och reklam använts av Stockholms stad.

om sitt Stockholm och att de var för dåliga 
på att betala kommunalskatt. 

Därför bildades Reklamkommittén som 
1942 började ge ut tidningen Stockholm. 
Den gavs ut under lång tid och anpassades till 
olika behov. Alla hushåll fi ck tidningen som 
förmyndaraktigt uppmuntrade till soli-dar-
itet, till att betala skatt och till att inte klaga. 
Efter hand försvann behovet av den sortens 
information, och tidningen blev i stället ett 
sätt att visa upp den nya välfärdskommunen 
för invånarna. Tidningen försökte förklara 
den förda politiken, till exempel rivningen 
av gamla Klara.

 Mer ödmjuk information
I slutet av 1960-talet ifrågasattes informa-
tionen, som ansågs vara ensidig och till-
rättalagd, och i början av 1970-talet blev 
kommunen i stället mer ödmjuk i sin rela-
tion till invånarna. Reklamkommittén bytte 
namn till Informationsnämnden, och man 
försökte skapa en närmare relation till sta-
dens invånare. Tidigare hade man inte ens 
talat om vilka som styrde staden, nu läm-
nade man mer grundläggande information 
om personer och om beslut – även innan 
de fattats. Tidningen blev mer problem-
inriktad, och diskuterade vad som skulle 
göras åt narkotikaproblem, föroreningar 
och ungdomsproblem. Och tonen i tid-
ningen ändrades avsevärt. 

 − Om man på 1950-talet berättade att nu 
har det inrättats en ungdomsbyrå, så målade 
tidningen på 1970-talet upp bilden av Kenta 
i förorten som saknar jobb, berättar Anna 
Kåring Wagman.

På 1980-talet utvecklade tidningen en 
veckotidningsstil och började informera 
om hur man kunde konsumera Stockholms 
nöjesliv. Såväl informationsnämnden som 
tidningen lades slutligen ner 1991. Redan 
då diskuterades Internet som informa-
tionskanal till stockholmarna, och idag 
använder Stockholms stad främst sin hem-
sida för information till invånarna, kom-
pletterad med annonser i lokalpressen. ■

TEXT: CALLE ARVIDSON

ILLUSTRATIONER: ERIK TAFLIN

[Ledande forskning: Historia och arkeologi ]

Det är roligt att deklarera. Så var budskapet ofta i tidningen Stockholm. 
I det här numret görs ”reseavdrag” i tunnelbanevagnen . Hur det går för 
den som inte betalar sin skatt kunde stockholmaren se på illustrationer i 
samma tidning.
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Att spara energi är inte enbart till nytta 
för miljön. Det kan även innebära ekono-
miska vinster. De senaste tre åren har Stock-
holms universitetet och fastighetsägaren 
Akademiska Hus genomfört ett gemensamt 
projekt för att minska energiförbrukningen 
vid universitetet. 

Resultatet visar att energiförbrukningen 
har minskat med drygt 5,5 miljoner kWh, 
fördelat på två tredjedelar fjärrvärme och en 
tredjedel el. Totalt motsvarar det 270 villors 
årsförbrukning av energi. 

Den procentuella minskningen av energi-
användningen uppgår under perioden till 
8,6 procent. Det är 2,6 procentenheter över 
det mål på 6 procents energibesparing som 
Akademiska Huskoncernen satt upp. I ett 
incitamentsavtal med universitetet regleras 

Miljöarbetet gav miljonbesparingar
att en energibesparing över sexprocents-
målet ska ge ekonomisk ”avkastning”. 50 
procent av överskottet ska gå till en miljö-
fond att användas i energieffektiviseringar 
som de båda parterna beslutar om. Omsatt 
i pengar innebär de 2,6 procentenheterna 
1 142 887 kronor, och då avsätts alltså drygt 
en halv miljon kronor till miljöfonden. 

Det fi nns fl era förklaringar till att energi-
förbrukningen minskat. Akademiska Hus 
har till exempel sett över och effektiviserat 
värme- och ventilationssystem. Drifttiderna 
för dessa har anpassats bättre till öppet-
tiderna för verksamheten i fastigheterna på 
campusområdet. 

Parzin Seradji och Leif Jonsson på Aka-
demiska Hus tror inte att besparingen hade 
kunnat bli så stor utan medverkan från uni-

versitetets sida. Tillsammans med universi-
tetets miljösamordnare Lacke Boström och 
miljöinformatör Jenny Levin har de före-
läst om energibesparingar och informerat 
anställda om vad de kan hjälpa till med. 
Det kan till exempel röra sig om att stänga 
av dragskåp och datorer när de inte används 
och att släcka belysningen när man inte är 
i en lokal. 

Jenny Levin håller med Akademiska Hus 
om att samarbetet har varit till stor fördel 
eftersom man kunnat visa upp att miljö-
hänsynstagande tillsammans med lönsam-
het faktiskt är möjlig. ■

TEXT: PER LARSSON

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Varje år kommer det in runt 100 000 
externa leverantörsfakturor till Stock-
holms universitet. Hittills har ekonomiad-
ministratörerna matat in uppgifterna från 
fakturorna manuellt i ekonomihanterings-
systemet Raindance. En tidskrävande ar-
betsuppgift.

Nu håller universitetet på att lägga 
om fakturahanteringen så den ska ske på 
elektronisk väg inom ramen för den så kallade 
Fakturaportalen. Leverantörsfakturorna går 
till Posten där de scannas in. De levereras 
sedan som datafi ler till Ekonomiavdelningen 
som ansvarar för att fi lerna blir inlästa i 
ekonomisystemet och att ekonomiadmin-
istratörerna på institutionerna underrättas 
om att fakturorna lagts in i systemet. 

Administratörerna fördelar sedan fak-
turorna vidare till dem som ska godkän-
na, kontera och/eller attestera. Prefekt eller 
motsvarande utanordnar slutligen faktu-
rorna som sedan är klara för betalning. 
Pappersfakturorna lagras hos Posten.

Eftersom allt kan ske på elektronisk väg 
behövs inte pappersfakturor. Tidsåtgången 

för hanteringen kan även minska. Samtidigt 
ökar säkerheten då det krävs att personer 
med behörighet konterar och attesterar 
en faktura innan den kan gå vidare till ut-
anordning och betalning.

För två år sedan inledde Ekonomiavdel-
ningen en försöksverksamhet tillsammans 
med universitetsbiblioteket, Institutionen 
för naturgeografi  och kvartärgeologi samt 
Institutionen för klassiska språk. 

Bättre kontroll
Liisa Hänninen vid universitetsbibliote-
ket har arbetat i närmare två år med Fak-
turaportalen och är mycket nöjd.

− Vi har nu bättre kontroll över faktu-
rorna och det händer inte att de försvinner.

Hon och den andra ekonomihandläg-
garen slipper pappershanteringen och 
får i stället mer tid över för andra arbetsupp-
gifter. Liisa uppskattar att tiden för faktura-
hantering minskat med ungefär en femte-
del. Medarbetare med attesteringsrätt som 
söker efter gamla fakturor kan nu enkelt 
hitta dem via Fakturaportalen och behöver 

inte be ekonomihandläggarna om hjälp att 
leta fakturor.

− Det här är ett av de enklaste byten av 
ekonomiska system som jag har varit med 
om och alla här är jättenöjda, säger Liisa 
Hänninen.

Under 2005 började ytterligare 20-talet 
institutioner att använda sig av Faktura-
portalen. I december tog förvaltningschefen 
beslut om att samtliga leverantörsfaktu-
ror ska hanteras elektroniskt vid utgång-
en av 2006. Ekonomiavdelningen utbildar 
nu administratörer i det nya systemet och 
övergång för kvarvarande institutioner och 
enheter sker i tre omgångar under året. 

Övergången till elektronisk hantering av 
fakturor kommer väsentligt att underlätta 
införandet av helt elektroniska fakturor 
på universitetet. Ekonomistyrningsverket 
ansvarar för ett projekt som omfattar en 
övergång till elektroniska fakturor inom all 
statlig verksamhet. ■

TEXT: PER LARSSON

Mer rationell och säker hantering av fakturor

[ Arbetsplats ]
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Sigbrit Franke på besök

Bolognaprocessen och framtidens utvär-
dering av utbildning. Det var ett par av de 
frågor som Högskoleverkets chef Sigbrit 
Franke diskuterade med universitetsled-
ningen vid ett besök på Frescati i mars. I en 
intervju med SU-Nytt säger hon att det var 
spännande att ta del av universitetets arbete 
med Bolognaprocessen. 

− Det är inte särskilt många, om ens 
något lärosäte, som kommit lika långt som 
Stockholms universitet. Vid ett antal läro-
säten är Bologna en icke-process där man 
avvaktar de centrala beslut som ska fattas. 

Enligt henne är det positivt, att som 
Stockholms universitet, tidigt ha fått igång 
en diskussion om Bolognaprocessen efter-
som den innebär stora möjligheter. Främst 
då det sker ett byte från lärar- till student-
perspektiv. 

Universitetets arbete med att lyfta fram 
framstående forskning och utbildning var 
också något som Sigbrit Franke intresserat 
tog del av. 

− Det är otroligt mycket högkvalitativ 
verksamhet vid Stockholms universitet. 

Men man kanske inte alltid har lyckats att 
lyfta fram den på det sätt som den är värd. 

En av Högskoleverkets viktigaste upp-
gifter är att utvärdera utbildningar. De när-
maste åren kommer utvärderingarna att för-
ändras. Från 2007 får lärosätena ett större 
ansvar för att själva kvalitetssäkra sina 
utbildningar. HSV:s roll blir att kvalitets-
säkra och övervaka dessa utvärderingar. 
HSV ska också utveckla en förenklad form 
för program- och ämnesutvärderingar. 
Blir utbildningsfrågor viktiga i valrörelsen? 
− Det beror på i vilken mån man från läro-
sätena kan bidra till att lyfta upp de här frå-
gorna. Företrädarna för högskolevärlden 
måste hjälpa politikerna att få argument, 
annars blir frågan ointressant politiskt. 
Och här har lärosätena hittills inte lyckats 
så väl. ■ 

TEXT:PER LARSSON 

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ 

Läs en längre version av intervjun på 
uwww.su.se/anstalld.

Under sin första tid som rektor besökte 
Kåre Bremer alla 75 institutioner vid Stock-
holms universitet. Besöken är ett bra sätt 
att ha en regelbunden dialog med med-
arbetarna, tycker han. 

Vårens runda på institutionerna för 
humaniora och samhällsvetenskap har just 
avslutats. Ett besök var vid Institutionen för 
socialt arbete – Socialhögskolan.

− De första institutionsbesöken gjorde 
jag för att lära mig mer om universitetet, 
jag kom ju hit från annan verksamhet. Men 
besöken är utmärkta tillfällen att tala om 
aktuella och viktiga frågor för institution-
erna. Därför kommer jag att fortsätta med 
dem, säger Kåre Bremer. 

Besöket vid Institutionen för socialt 
arbete – Socialhögskolan är öppenhjär-
tigt, men ger samtidigt ett strukturerat och 
effektivt intryck. Rektor, dekanus Gudrun 
Dahl och kanslichef Annika Åkerblom går 
klockan 9.00 i samlad trupp med institu-

Uppskattat institutionsbesök av rektor
tionens administrativa ledning till det in-
glasade mötesrummet på Sveavägen 160. 
Efter sedvanlig presentationsrunda går 
prefekt Anders Bergmark, som styr dagord-
ningen, direkt på hjärtefrågan - inte helt 
oväntat institutionens resurssituation som 
är ansträngd särskilt då det gäller forsk-
ningen, vars resurser fortlöpande urholkas. 
Därefter följer en snabb genomgång av verk-
samhetsplanen. 

I rask takt avverkas breddad rekrytering, 
synpunkter på utbildningens kvalitet och 
framtida arbetsmarknadssituationen för 
nyutexaminerade socionomer.

Bolognasystemet, och i synnerhet införan-
det av ECTS är en central diskussionspunkt. 
Det visar sig att institutionen ligger så långt 
framme att praktiska hinder har tillstött. 
Kåre Bremer tycker det är beklagligt om 
ett lovvärt initiativ ska gå i stå på grund av 
teknikaliteter och säger att han ska under-
söka problemet.

Prick en timme senare påbörjas nästa 
institutionsbesök en trappa ner, på Centrum 
för socialvetenskaplig alkohol- och drog-
forskning (SoRAD).

− Det är uppskattat att rektor avsät-
ter tid för institutionsbesöken eftersom 
inte alla medarbetare träffar honom ”live” 
regelbundet. Vi hann med en hel del och 
tog upp det som är mest angeläget för oss 
– resurssituationen. Det är också intressant 
att veta vilka frågor rektor prioriterar, säger 
Anders Bergmark, prefekt vid Institutionen 
för socialt arbete – Socialhögskolan.

Under hösten 2006 kommer besöken 
huvudsakligen att omfatta institutionerna 
för naturvetenskap och juridik.

Kåre Bremer brukar även skriva om 
intryck från institutionsbesöken på sin 
blogg. ■

TEXT: MARIA ERLANDSSON

uhttp://blogs.su.se/kbrem
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Minus för 2005 − positiv prognos för 2006

Universitetets årsredovisning för 2005 
präglas, liksom föregående års, av forskn-
ingsprofi lering och internationalisering.
Arbetet med Bolognaprocessen fortsätter. 
30 miljoner har avsatts, en ny handlings-
plan har antagits och planering för ECTS-
betygen pågår för fullt. Sökandetrycket till 
universitetets kurser och program har dock 
minskat med 5 procent i förhållande till året 
innan. Men utbildningar som psykologlin-
jen och socionomlinjen har fortfarande över 
20 sökande per plats.

Universitet visar ett negativt ekonomiskt 
resultat för 2005, minus 19,9 miljoner kro-
nor. Därmed är underskottet cirka 13 mil-
joner kronor större än 2004. Jämfört med 
2003 är det däremot ett bättre resultat, 
underskottet var då 23,6 miljoner.

Enligt förvaltningschef Leif Lindfors är 
det svårt att peka ut en tydlig orsak till det 
negativa resultatet. 

− Om man ska plocka fram en förklaring 
eller oväntad händelse som bidrog till under-
skottet är det övertidsskulden till lärarna 
vid Företagsekonomiska institutionen. En 
övertidsskuld har byggts upp under många 
år men just i år krävde de externa revisor-
erna att skulden skulle redovisas som just 
en skuld. Om detta inte hade hänt skulle 
resultatet ha blivit nära noll.

Årets underskott, liksom det för 2004, 
motsvarar mindre än 1 procent av verksam-
hetens kostnader. Men det innebär likväl att 
universitetets kapital urholkas.

− Vi kan i princip knapra på myndighets-
kapitalet till det är förbrukat. Det är emel-
lertid inget bra alternativ. Det fi nns två alter-
nativa handlingsvägar, säger Leif Lindfors.

Den ena alternativet är att rektor eller uni-
versitetsstyrelsen beslutar om åtgärder som 
minskar den ekonomiska förbrukningen 
vid institutioner och enheter, till exempel i 

form av anställningsstopp eller indragning 
av delar av de reserver institutionerna byggt 
upp. Åtgärder av det här slaget får mycket 
negativa effekter, fortsätter Leif Lindfors.

− Allt talar för det andra alternativet, 
att hålla huvudet kallt och inte vidta långt-
gående åtgärder av det här slaget. Det enda 
som egentligen krävs är att fortsätta att be-
tona vikten av att ingen institution eller 
enhet gör av med mer pengar än man har, 
säger Leif Lindfors.

Pengar över 2006
Prognosen inför 2006 och de därpå föl-
jande åren är dessutom mycket positiv när 
det gäller medelsförbrukningen, fortsätter 
han. Bakgrunden till den positiva progno-
sen är att universitetet inför 2006 tilldela-
des över 100 miljoner extra för grund-
utbildningen. Universitetsstyrelsen har för-

delat dessa till fakultetsnämnderna som 
höjda interna takbelopp. Nämnderna har 
möjlighet att tjäna ihop till det höjda tak-
beloppet genom att redovisa prestationer i 
form av håsar och håpar. 

− Om vi förutsätter att alla nämnderna 
klarar sitt nya takbelopp kommer de förde-
lade medlen ändå inte att förbrukas fullt 
ut på institutionerna. Till stor del är det 
fråga om att institutionerna får betalt för 
vad man redan gör eftersom överprestation-
erna i många fall har stor omfattning, säger 
förvaltningschefen.

Även vid institutioner där det blir fråga 
om en reell ökning av verksamhetsvolymen 
kommer det att ta viss tid innan de nytill-
delade medlen är uppbundna i kostnader. 
Det blir med all säkerhet pengar över, tror 
Leif Lindfors. ■

TEXT: PER LARSSON

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

uwww.su.se/anstalld (under Ekonomi)

Ett minusresultat på närmare 20 miljoner för 2005, dessutom 
färre nya studenter och doktorander. Men de ekonomiska 
förutsättningarna för 2006 ser bättre ut. 

De 100 miljoner extra till grundutbildningen som universitetet fi ck 2005 
bäddar för en bättre ekonomi under 2006.

” Årets underskott, liksom det för 2004, motsvarar  
 mindre än 1 procent av verksamhetens kostnader.”

[ Arbetsplats ]
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Underskott för 
humanister

 

Humanistiska fakulteten uppvisar ett 
underskott på 25 miljoner kronor för 2005. 
Dekanus Gunnar Svensson säger att det 
främst förklaras med att statsanslagen 
urholkats och att institutionerna inte till-
räckligt snabbt anpassat sig efter situatio-
nen. Fakultetsnämnden har nu begärt att 
ett antal institutioner ska redogöra för vilka 
åtgärder de planerar för att komma till rätta 
med sina underskott. 

Gunnar Svensson tror att det främst kom-
mer att handla om att inte tillsätta tjänster 
som blir lediga och inte heller vikarier vid 
tjänstledigheter – men också om att minska 
eller helt slopa timarvoderad undervisning. 
Det kan på några håll även bli aktuellt med 
verksamhetsförändringar som leder till upp-
sägningar. Han påpekar samtidigt att fakul-
teten har ett ackumulerat överskott. Trots 
de senaste årens underskott ligger man fort-
farande på plus. 

– Det här underskottet är ingen kata-
strof, men det kan inte fortsätta på detta sätt 
någon längre tid. Institutionerna tvingas 
inse att resurserna är knappa och att man 
helt enkelt inte har råd att ge den undervis-
ning man vill. ■

TEXTER: PER LARSSON

Antalet nyantagna doktorander mins-
kade under 2005 till 283 mot 335 året innan. 
Hela minskningen har skett inom veten-
skapsområdet humaniora och samhälls-
vetenskap. Minskningen har varit hela 30 
procent, från 185 till 129 doktorander.

Många institutioner klagar över att det 
har blivit svårare att hitta täckande extern-
fi nansiering av doktorander som medarbe-
tare i seniora forskares projekt, enligt Gudrun 
Dahl, dekanus vid Samhällsvetenskapliga 
fakulteten. 

− Jag tror att det stämmer, men jag kan 
inte bevisa det. Möjligen har institution-
erna också blivit striktare i sin bedömning 
av förslagen till egenfi nansiering. 

Några institutioner väljer att satsa fakul-
tetsmedlen på postdocanställningar i stäl-

Stockholms universitet är i ökande ut-
sträckning beroende av extern fi nansiering 
för forskning. I många fall innebär det att 
de stora forskningsfi nansiärerna kräver att 
universitetet själt bidrar med medel för att få 
del av anslagen, så kallad medfi nansiering. I 
budgetunderlaget för 2007–2009 som Stock-
holms universitet skickat till Utbildningsde-
partementet tas problemen med ökad med-
fi nansiering upp. Universitetets anslagsme-
del binds i växande utsträckning upp i stora 
forskningsprojekt. ”Detta innebär att de 
externa fi nansiärerna i allt större utsträck-
ning gör anspråk på att styra inriktningen 
av universitetets forskning på ett sätt som 
rymmer risker. På sikt kan systemet utarma 
universitetets möjligheter och rätt att själv 

Kompensation för medfi nansiering

bestämma forskningens inriktning.”
För 2005 uppgick kraven på medfi nan-

siering till cirka 70 miljoner kronor och 
förväntas öka till över 100 miljoner per år. 
Det motsvarar drygt en tiondel av fakultets-
anslaget. Universitetet anser att det är en 
otillbörlig inblandning i dess egna priori-
teringar och att regeringen ska förbjuda 
krav på medfi nansiering från statliga fi n-
ansiärer. I ett första skedet föreslår univer-
sitetet att fakultetsanslaget höjs med 40 mil-
joner kronor för att hindra den urgröpning 
av anslaget som kraven på medfi nansiering 
medför.

I budgetunderlaget önskar Stockholms 
universitet även att staten tar ansvar för 
en långsiktig basfi nansieringen av forsk-

ningsinstituten CHESS och SoRAD (se arti-
kel i SU-Nytt 7/2005), extra anslag för fl yt-
ten och driften av fysikforskningsinstitu-
tet Nordita (se artikel på sidan 11) och att 
Vetenskapsrådet tar det ekonomiska ansva-
ret för fl ytten av acceleratoranläggningen 
CRYRING till Darmstadt. Det fl aggas även 
för att Stockholms universitet kan behöva en 
ekonomisk förstärkning för att kunna eta-
blera en stark forskningsbas vid en eventuell 
ny utbildningsvetenskaplig fakultet.

På utbildningsområdet efterlyses bland 
annat ett tillskott på 18 miljoner kronor 
bland annat för satsningar på den nya mas-
ternivån. ■

Färre doktorander inom hum-sam

let eftersom de tänker att arbetsmarknaden 
är skral för de doktorer som examinerats ut 
och kanske för att klara generationsskiftet, 
enligt Gudrun Dahl.

Humanistiska fakultetens dekanus Gun-
nar Svensson intygar att det är svårt att 
få anslag från externa fi nansiärer för att 
anställa doktorander. Inom fakulteten fanns 
tidigare en del outnyttjade öronmärkta 
medel för doktorandanställningar som 
efter påpekanden användes just under 2004. 
Därför är antalet antagna doktorander det 
året onormalt högt. 

– Om man bortser från den tillfälliga 
uppgången 2004, så uppvisar antagnings-
talen för doktorander inom fakulteten de 
senaste åren en ganska jämn nedåtgående 
trend. ■

2005 i siffror

Ekonomiskt resultat: -19,9 miljoner

Antal studenter (helår): 22 283

Andel kvinnor bland forskarstuderande: 54 procent

Andel disputerade lärare: 81 procent

[ Arbetsplats ]
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Vilken nytta har du 
av ingången för anställda?

− Jag är inne på sidan dagligen. Det 
jag tycker är bra är att man slipper 
ta sig igenom all studentinforma-
tion, som man var tvungen att göra 
tidigare. Nu kan man gå direkt in på 
en fl ik för anställda. Jag går in där 
framförallt för att få tag på mina 
kollegor. Men jag uppskattar också 
notiserna där man hela tiden får veta 
vad som är på gång. Det är också intressant att få veta vad rektor 
har att säga.

Jerker Dahné, avdelningsdirektör, Studentbyrån

− Jag är inne på webben cirka fem gånger varje dag. Men jag är 
inte nöjd. Jag hittar inte det jag söker via fl iken utan måste skriva 
in det i sökfunktionen. Jag önskar 
att fl iken var ännu tydligare och att 
man till exempel kunde få upp blan-
ketter om semester på en gång. Nu 
fi nns de under anställningsvillkor.

Birgitta Åkerman, 
studievägledare, BIG

− Det är en fantastisk förbättring jämfört med den 
gamla webben. Som anställd är det lättare att hitta 
det man söker. Dessutom är sidan grafi skt mer till-
talande. Kort sagt: ett effektivt och tidsbesparande 
verktyg i det dagliga arbetet.

Kjell Lundgren, informatör,  
Historiska institutionen

− Snygg design men 
lite svårt att navigera. Jag är inne 
på fl iken anställda varje dag men 
tycker det kan vara svårt att hitta 
det jag söker. Rubrikerna borde vara 
tydligare.

Christina Garsten, prefekt vid 
Socialantropologiska institutionen 
och forskningsledare vid SCORE. 

Samlad information för anställda
Ny design och lättare att hitta information. I september fi ck 
universitets webbplats en rejäl ansiktslyftning, bland annat med 
en tydligare ingång för information och tjänster riktade till 
universitetets medarbetare. 

[ Arbetsplats ]

En nyhet är målgruppsingångar, eller så 
kallade fl ikar, som ska underlätta naviger-
ing för besökaren. En av fl ikarna är riktad 
direkt till målgruppen anställda. Tanken 
är att universitetets medarbetare inte ska 
behöva leta efter information någon annan-
stans. Det mesta som behövs i informations-
väg ska gå att hitta här som måldokument, 
ekonomi- och personalinformation samt 
regler och riktlinjer. Här kan man också 
hämta semesterblanketter eller telefonnum-
mer till andra anställda vid universitetet. 

Fliken motsvarar egentligen den gamla 
webbplatsens Insidan men erbjuder ett stör-
re informationsutbud. Dessutom uppdate-
ras informationen betydligt oftare. 

En förhoppning är att alla medarbetare 

vid universitet ska ha anställdingången som 
startsida när de slår på sin webbläsare. På 
så sätt håller man sig à jour med vad som 
händer. Det kan gälla allt ifrån evenemang 
till istappsvarningar. Eftersom universitetet 

är en stor arbetsplats är det svårt att ha en 
snabb kommunikation med alla medarbe-
tare när det sker något plötsligt. Fliken för 
anställda är därför tänkt att fungera som 
intranäten gör på andra arbetsplatser.

Anställdingången som startsida

Mozilla Firefox (version 1.0.4)
Befinn dig på www.su.se/anstalld/

välj Verktyg => Instållningar => (under Allmänt): Startsida: Adress/Använd aktuell 

sida, OK.

Internet Explorer (version 6.0)
I menyn, gå till Verktyg => Internet-alternativ. I Startsidafältet skriver du in den adress 

du önskar och klickar sedan på OK.
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Under 2006 erbjuds universitetets insti-
tutioner och centra möjlighet att ansluta sig 
till universitetets nya webbplats. Målet med 
projektet som kallas Institutionswebb 2006 
är att skapa ett bra stöd för webbpublice-
ring, anpassat efter institutionernas behov 
och som ansluter till universitetets mål för 
den centrala webbplatsen. I projektet ingår 
bland annat att ta fram en institutionsspe-
cifi k mall, manual och utbildning i publice-
ringsverktyget Polopoly för webbredaktö-
rer/webbmasters på institutionerna.

Fem institutioner deltar i en pilotver-

Ny design på 
institutionswebbar

sion av projektet där deras webbsidor 
läggs över i Polopoly, något som beräk-
nas vara klart i höst.. De institutioner som 
deltar är Kulturgeografi ska institutionen, 
Institutionen för arkeologi och antikens kul-
tur, Institutionen för lingvistik, Institutionen 
för nordiska språk och Pedagogiska institu-
tionen. Idag står cirka 30 institutioner i kö 
för att göra om sina webbplatser.

Kontakta Anne-Louise Berg, anne-louise.
berg@it.su.se eller Christina Bostedt, chris-
tina.bostedt@eks.su.se om du har frågor 
kring projektet. ■

[ Arbetsplats ]

Reginautredningen 
på remiss 
Slutrapporten från utredningen om ett even-
tuellt samgående mellan Lärarhögskolan i 
Stockholm och Stockholms universitet, den 
så kallade Reginautredningen, har nu varit 
ute på remiss till de fyra fakulteterna och 
dess fakultetsnämnder. 

I rapporten föreslås att en ny fakultet för 
utbildningsvetenskap och kommunikation 
bildas vid Stockholms universitet. De insti-
tutioner som föreslås ingå i fakulteten är 
samtliga institutioner vid Lärarhögskolan i 
Stockholm samt Institutionen för data- och 
systemvetenskap, Pedagogiska institutionen 
inklusive Avdelningen för internationell 
och jämförande pedagogik, Institutionen 
för tillämpad kommunikationsvetenskap 
– GI och IHR vid Samhällsvetenskapliga 
fakulteten och Centrum för barnkulturforsk-
ning, Institutionen för journalistik, medier 
och kommunikation vid Humanistiska 
fakulteten vid Stockholms universitet. 

Utredningen ska vara klar den 21 april. 
Beslut fattas av Lärarhögskolans styrelse den 
31 maj och av universitetets styrelse den 1 
juni. ■

uwww.su.se/anstalld
(under Aktuellt)

Fyra av tio nya 
professorer är kvinnor
Under 2005 anställdes 33 nya professorer 
vid Stockholms universitet. Av dessa var 42 
procent kvinnor. Det innebär att universitet 
under året klarade det mål som regeringen 
satt om att 30 procent av de nya professo-
rerna ska vara kvinnor.

Rektor Kåre Bremer tror att det kan ligga 
tillfälligheter bakom att andelen kvinnliga 
professorer ökade under 2005.

− Men jag hoppas samtidigt att det kan 
vara ett trendbrott.

Tidigare i vintras beslutade Kåre Bremer 
att universitetet avsätter 9,6 miljoner för att 
kvinnliga docenter ska kunna meritera sig. 
Senast den 18 april ska ansökningarna vara 
inlämnade till fakultetskanslierna. ■

Prenumerera på notiser
En viktig funktion är de korta notiser som 
fi nns om saker som är angelägna för med-
arbetare. Det kan handla om olika beslut 
som berör universitetet men även informa-
tion om något som händer på arbetsplatsen. 
Det fi nns dessutom möjlighet att prenume-
rera på aktuella notiser. Varje vecka får man 
då en uppdatering av notiserna via e-post.

Den centrala webbplatsen drivs genom 
ett samarbete mellan Enheten för kommu-
nikation och samverkan och Sektionen för 
IT och media. 70 redaktörer bidrar med 
information och kan publicera material på 
universitetets webbplats. 

Trots att webben har bytt utseende 
upplever webbredaktören Marie Jackalin 
att det fortfarande är många anställda som 
inte uppmärksammat att universitetet har 
en egen webbingång speciellt för medarbe-
tare. 

− Kanske tar det tid? Vi försöker att vara 
lyhörda för synpunkter på interna önskemål 
och synpunkter så att webbplatsen hela tiden 
utvecklas utifrån de behov som fi nns. ■

TEXT: MADELEINE SALOMON

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

uwww.su.se/anstalld
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I korthet:

Birgitta Englund Dimitrova har beford-
rats till professor med inriktning på tolk-
ning och översättning med placering vid 
Tolk- och översättarinstitutet.

Erik Sonnhammer, Institutionen för bio-
kemi och biofysik, har utsetts till före-
ståndare för Stockholm Bioinformatic 
Center.

Carina Holmberg har utsetts till prefekt 
för Företagsekonomiska institutionen och 
Thomas Hartmann till ställföreträdande 
prefekt.

Annika Johansson blev i mars den första 
att disputera vid Nederländska avdelnin-
gen vid Institutionen för nordiska språk 
med avhandlingen ”Nederländskans 
komen och svenskans komma. En kon-
trastiv undersökning”. 

Jim Jakobsson, Filosofi ska institutionen, 
har fått Letterstedska översättarpriset på 
100 000 kronor av Kungliga Vetenskap-
sakademien (KVA). 

Alexander Berglund, Matematiska insti-
tutionen, har av samma akademi fått 
Strömer-Ferrnerska belöningen på 30 000 
kronor för sina matematiska arbeten, 
speciellt licentiatavhandlingen. 

Marianne Levin, professor i civilrätt, har 
utsetts till ledamot i styrelsen för Sveriges 
författarfond. 

Erik Lindahl, forskarassistent vid Stock-
holm Bioinformatics Center, har tilldelats 
2005 års pris från Sven och Ebba-
Christina Hagbergs Stiftelse.

Jan Backman, professor vid Institutionen 
för geologi och geokemi, har valts in 
Kungliga vetensskapsakademiens  klass V 
(för geovetenskaper).

Göran Leth har utsetts till prefekt för 
Institutionen för journalistik, media och 
kommunikation (JMK).

Roland Lysell, litteraturprofessor, har fått 
Schückska priset på 80 000 kronor. Priset 
ska stödja och belöna litteraturhistoriskt 
författarskap.

Ragnar Elmgren, professor i systemekolo-
gi, har valts in i Kungliga Skogs- och Lant-
bruksakademiens jordbruksavdelning.

Mattias Gardell, docent i religionshis-
toria, blir professor i jämförande religions-
vetenskap vid Uppsala universitet.

I media:

Fataneh Farahani, doktorand i etnologi, 
skriver i en artikel under temat ”Fötter 
med rötter” i tidskriften Axess 2/06 att 
slöjan är en bärbar mur inom den mus-
limska världen. I samma artikelserie har 
etnologiprofessor Karl-Olov Arnstberg 
artikeln 
”Överskatta 
inte den 
svenska 
kulturens 
attraktion”.  

Stefan Nordlund, dekanus vid Naturvet-
enskapliga fakulteten, varnar i ett debat-
tinlägg i webbtidningen Tentakel för att 
satsningar på starka forskningsmiljöer 
kan utarma kreativiteten och missgynna 
kvinnliga forskare.
 
Kåre Bremer, rektor, och Lotta Karls-
mark, studentkårens ordförande, skriver 
i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet för 
att riksdagens beslut om en ny examen-
sordning för den högre utbildningen kan 
tvinga studenter som vill gå vidare till 
forskarutbildningen att ta ännu ett års 
studielån för sin utbildning. 

Gunnel Engwall ny preses
Gunnel Engwall, professor i romanska 
språk, särskilt franska, och tidigare rektor 
vid Stockholm universitetet, är ny preses 
för Vitterhetsakademien. Hon blir akad-
emiens första kvinnliga preses. 

Prisad av Vitterhetsakademien 
Anna Vogel, forskare vid Institutionen för 
nordiska språk, har belönats med ett pris 
för ”förtjänt vetenskapligt arbete” av Kun-
gliga Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien. Priset avser doktorsavhan-
dlingen 
”Swedish 
Dimension-
al Adjec-
tives” som 
kom 2004. 
Förutom 
äran får hon 
50 000 
kronor.

Välläst artikel i Nature
Artikeln ”Highly variable Northern 
Hemisphere temperatures reconstructed 
from low- and highresolution proxy data” 
var i storleksordning den tredje mest 
nedladdade artikeln inom fysikområdet 
på tidskriften Natures webbplats under 
2005. Bland författarna till artikeln fi nns 
Anders Moberg, Karin Holmgren och 
Wibjörn Karlén vid Stockholms univer-
sitet. 
 

Fin utmärkelse i socialt arbete 
Sven Hessle, professor i socialt arbete, får 
Kathleen Kendall Award. Utmärkelsen 
anses vara en av de 
internationellt mest 
prestigefyllda inom 
socialt arbete och 
delas ut vartannat 
år. Beslutet tas av 
en internationell 
kommitté ur Inter-
national Associa-
tion of Schools of 
Social Work (IASSW). Priset delas ut i 
Chile i sommar. 

Nominerade till prestigepris
Armando Córdova, docent vid Institu-
tionen för organisk kemi, och Thomas 
Helleday, docent vid Institutionen för 
genetik, mikrobiologi och toxikologi, är 
två av sex svenska forskare som blivit 
utvalda att vara med i steg två i den inter-
nationella kampen 
kring European 
Young Investigator 
Awards, EURYI. 
Detta prestigefyllda 
forskningsanslag 
ger mer än en miljon 
euro. Armando 
Córdova (bilden) 
har även nyligen fått Tage Erlanders pris 
i naturvetenskap och teknik av Kungliga 
Vetenskapsakademien

Miljonanslag till kemiprofessor
Jan-Erling Bäckvall, professor i organisk 
kemi, har av Stiftelsen för strategisk forsk-
ning (SSF) fått ett Senior Individual Grant 
(SIG) till sin forskargrupp. Det är ett 
treårigt förnyelseanslag på totalt sex mil-
joner kronor för att bygga upp ny 
forskning som syftar till att utveckla 
molekylärbiologiska metoder för att skapa 
nya enzymer för selektiv organisk syntes.
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Remiss på långsiktig plan
Arbetet med universitetet långsiktiga verk-
samhetsplan för de kommande fem åren 
fortsätter. Vid universitetsstyrelsens möte 
den 7 april diskuteras ett utkast till plan. 
Under april diskuteras sedan utkastet på 
prefektmöten för att under maj gå ut på 
remiss till fakultetsnämnderna. I början av 
hösten ska universitetsstyrelsen fastställa 
den långsiktiga planen. Vid styrelsens 
möte i oktober antar den verksamhetspla-
nen för 2007 i samband med att beslut om 
budgeten tas.
uwww.su.se/anstalld 
(under Regler, avtal och styrdokument)

Biblioteket har ny webbplats
Den 30 mars lanserades Stockholms uni-
versitetsbiblioteks nya webbplats. Den nya 
versionen är gjord med 24-timmarsweb-
ben som idé och med utgångspunkt från 
förslag och önskemål från studenter, fors-
kare, lärare och andra biblioteksanvän-
dare. Utseende och navigering är anpas-
sade för att harmoniera med www.su.se.
uwww.sub.su.se

Rektorsresa till 
Sankt Petersburg
Den 16–18 mars besökte en delegation 
från Stockholms universitet St. Peters-
burgs statliga universitet. Förutom rektor, 
prorektor och förvaltningschefen deltog 
samtliga fyra dekaner samt ytterligare tio-
talet personer från Stockholms universitet. 
I samband med besöket undertecknades 
ett nytt samarbetsavtal mellan lärosätena.

Nya riktlinjer 
för profilprodukter
Rektor har antagit nya riktlinjer för profi l-
produkter (där universitetets märke åter-
fi nns). Enheten för kommunikation och 
samverkan (EKS) ansvarar för efterlevna-
den av riktlinjerna samt för övergripande 
frågor gällande sortimentet av profi lpro-
dukterna. Tekniska byrån/SU-Butiken 
ansvarar för inköp, lagerhållning, mark-
nadsföring samt försäljning. Profi lproduk-
ter som tas fram av andra än SU-Butiken 
måste godkännas. 

Symposium om barns lek
Den 22–24 mars anordnade Centrum för 
barnkulturforskning symposiet Barns 
lek – makt och möjlighet. Programmet 
spände över ett brett fält och rymde olika 
perspektiv som etik, barns skapande, 
dataspel och barns lek i serier. Författarna 
Barbro Lindgren och Jujja Wieslander del-
tog tillsammans med forskare från Stock-
holms universitet.

uwww.barnkultur.su.se 

Nya studentbostäder 
vid AlbaNova
Nu byggs nya studentbostäder vid Alba-
Nova i kvarteret Kattrumpstullen. Sven-
ska bostäder har påbörjat bygget av 170 
studentlägenheter i tre huskroppar. I sep-
tember ska lägenheterna vara klara för 
infl yttning.

Information om upphovsrätt
I februari hölls ett informationsmöte om 
nyheter i upphovsrättslagen. Dessutom 
informeras om kopieringsavtalet för år 
2006. Talade gjorde bland annat professor 
Jan Rosén, Juridiska institutionen, och 
juristen Isabel Dunkars från upphovsrätts-
liga samorganisationen BONUS.

Längre uppsägningstid 
för lokaler
Från årsskiftet gäller nya regler för lokal-
innehav vid universitetet. En nyhet är att 
uppsägningstiden har blivit längre. Nu 
är den 18 månader (samt tiden fram till 
kalenderkvartalets utgång) mot tidigare 
12 månader.
 

Forskardagarna 18–19 oktober
Årets Forskardagarna genomförs den 
18–19 oktober. Då presenterar nydis-
puterade forskare sin forskning för bland 
annat gymnasieelever, potentiella studen-
ter och en intresserad allmänhet. 

Sista dag för nydisputerade forskare att 
anmäla sig är framfl yttad till den 21 april. 
För mer information, kontakta 
Jonas Åblad, 16 2172 eller 
jonas.ablad@eks.su.se.

Bättre luftkvalitet i Frescati? 
Under våren 2006 kommer Vägverket att dammbinda partiklar i vägbanan på sju 
olika vägsträckor i Stockholmsregionen för att förbättra luftkvaliteten. En av dessa är 
Roslagsvägen mellan Kräftriket och trafi kplats Bergshamra. Dammbindning innebär 
att fl ytande CMA (calcium magnesium acetat) sprids ut på vägbanan för att binda det 
vägdamm som virvlar upp och sprider hälsofarliga partiklar i luften.  

Humanistiska ämnen samlade
Från och med vårterminen 2006 återfi nns fyra humanistiska ämnen samlade i Manne 
Siegbahn-husen, de tegelröda villorna till vänster från tunnelbaneuppgången. Det 
rör sig om Institutionen för litteraturvetenskap och idéhisto-
ria jämte Institutionen för musik- och teatervetenskap. Den 
offi ciella invigningen sker den 21 april 14.00–17.00. Då ska 
rektor klippa band, trubaduren Bo Forssell uppträda, insti-
tutionernas medarbetare läsa poesi och studenter från Oper-
ahögskolan sjunga.
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Stockholms universitet är ett av landets starkaste universitet 
och står sig väl i den internationella konkurrensen. Universitetet 
har en mängd mycket duktiga forskare och sammanlagt en oer-
hörd kunskapsbank. Det är naturligt och bra att universitetet har 
en bred forskningsbas och spjutspetskompetens inom fl era olika 
områden. Frågan är bara om vi utnyttjar vår samlade kunskap på 
maximalt sätt? 

Själv är jag aktiv forskare på både Stockholms universitet och 
University of Sheffi eld i England. Universiteten är jämförbara både 
i storlek och också i antal studenter. Ett intryck jag får på Stock-
holms universitet är att många forskare här arbetar smalare och 
mer individuellt och att forskningsdiskussionen är ganska begrän-
sad. Det är sällan jag ser professorer gå i polemik om hur en bio-
logisk signalväg fungerar eller om böndernas infl ytande i asiatisk 
politik under 1600-talet. Ibland är intrycket att professorer ägnar 
mer tid åt att diskutera resurstilldelning. Mina intryck kanske inte 
stämmer men jag tror ändå att en mer livlig forskningsdiskussion 
på Stockholms universitet skulle gynna samarbete mellan fors-
kare, öka bredden på forskningen och göra universitetet än mer 
konkurrenskraftligt. 

Jag tror ett ökat samarbete och visat intresse för den kunskap 
forskaren besitter gör forskningen roligare, intensivare, mer dyna-
misk och framåtskridande. Ofta är det i gränszonen mellan när-
liggande forskningsområden som stora upptäckter görs. 

Samverkan gör 
forskningen roligare

Hur skapas en miljö med en aktiv forskningsdebatt? På Uni-
versity of Sheffi eld samlas forskarna till gemensamt te (fi ka) på 
eftermiddagarna. Istället för många små fi karum, så samlas alla 
inom sektionen vid samma tidpunkt och plats vilket gör att man 
får möjlighet att diskutera och prata med olika forskare. Större 
anslag, upptäckter och publikationer uppmärksammas och upp-
muntras. Dessutom anordnas eftermiddagsseminarier och diskus-
sioner med inbjudna internationella toppforskare och påföljande 
”tebjudning” (som inkluderar något att äta). Det är fascinerande 
att se hur god uppslutningen blir om det också serveras något 
ätbart. 

Jag tror gemenskap och samverkan också kan skapas genom att 
standardisera universitetets hemsida på Internet bättre. Idag har 
varje institution sin egen layout och presentation på Internet. Varje 
forskare och forskningspresentation är sorterad efter institutions-
tillhörighet, vilket försvårar samverkan. Om sektionen eller fakul-
tetens forskning skulle presenteras gemensamt skulle den bli mer 
slagkraftig och underlätta samverkan över institutionsgränser. 

Dessutom tror jag professorernas tid skulle frigöras till forsk-
ning i högre utsträckning om man bildar större institutioner och 
samordnar administration. 

Många forskare är väldigt måna om hur de presenterar sina 
forskningsresultat, men mindre måna om hur deras hemsida ser 
ut. Jag tror många skulle bli förvånade om de fi ck reda på hur 
många som besöker hemsidan i proportion till hur många som 
verkligen läser forskningsartiklarna. 

Stockholms universitet anordnar redan idag öppna föreläs-
ningar och debatter. Nationellt sett är vi dessutom utomordentligt 
duktiga på att förmedla våra forskningsresultat ut i media. Jag 
är optimistisk och ser en mer aktiv forskningsdiskussion i fram-
tiden. ■

Thomas Helleday, 
Docent, Institutionen for genetik, mikrobiologi och toxikologi

Ny kunskap om 
klimatförändringar
Små mängder av salt och stoft som har legat 
inbäddat i den antarktiska inlandsisen de 
senaste 740 000 åren ger nya insikter om 
hur jordens klimatsystem fungerar. Resul-
taten, som nyligen publicerats i tidskriften 
Nature, har presenterats av det europeiska 
forskarlag som har borrat en tre kilometer 
lång iskärna uppe på Antarktis högplatå – 
den hittills längsta klimatserien hämtad ur 
is. Kemiska analyser av isen har utförts vid 
Institutionen för naturgeografi  och kvartär-
geologi vid Stockholms universitet.

– Vår forskning visar att under de senaste 
740 000 åren har varje övergång från kallt 

till milt klimat skett på ett likartat sätt. Vi 
ser att förändringarna följer vissa möns-
ter, med samma förändringar i samma ord-
ning. Om vi kan förstå dessa mönster så 
kan vi förbättra klimatmodellerna och göra 
bättre förutsägelser om framtiden, säger 
Margareta Hansson, en av författarna till 
artikeln. ■

Goda betyg för 
statistik och demografi 
Få statistikstudenter väljer att läsa vidare 
efter grundkursen och institutionerna brot-
tas med små ekonomiska medel. Statistik är 
ett ämne som kräver praktiska övningar i 
mindre undervisningsgrupper. Men efter-

som statistik räknas till samhällsvetenskap-
liga och inte naturvetenskapliga ämnen är 
resurserna för laborationer små, vilket 
påverkar utbildningskvaliteten. Det fram-
går av Högskoleverkets (HSV:s) granskning 
av ämnena statistik och demografi .

Samtliga högskoleutbildningar i statis-
tik i landet som utvärderas, sammanlagt 
vid nio lärosäten, däribland Stockholms 
universitet, uppfyller HSV:s kvalitetskrav. 
Detsamma gäller landets enda grund- och 
forskarutbildning i demografi  som fi nns vid 
Sociologiska institutionen, Stockholms uni-
versitet.

HSV konstaterar att ämnet statistik är 
del av en större institution vid de fl esta läro-
säten. Det gäller inte Stockholms universi-
tet där det är en egen institution, den största 
i landet, med bred ämneskompetens bland 
lärarna. ■

[ Insändare ]

Gör din röst hörd! Skriv en insändare och skicka till SU-Nytt, per.larsson@eks.su.se
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Det händer på campus

På den här sidan har det skrivits mycket 
om konst, arkitektur och natur. Men det 
arrangeras också många aktiviteter i Fres-
cati. 

Sedan 25 år tillbaka ger Stockholms uni-
versitet öppna föreläsningar där forskning 
presenteras i populärvetenskaplig form. 
Vårens föreläsningsserie har nyss avslutats. 
Temat var ”Våra val” och tog bland annat 
upp frågor om hur våra politiker talar, hur 
vi väljer och hur partiledarkulturen ser ut. 
Till hösten är det dags för en ny föreläsnings-
serie, om mångkultur. 

Flera institutioner ordnar också öppna 
föreläsningar, till exempel Institutionen 
för arkeologi och antikens kultur samt 
Slaviska institutionen. Några tisdagsefter-
middagar per termin ger dessutom Cent-
rum för tvärvetenskaplig miljöforskning 
Nutidsakademin i Aula Magna. Vårens 
tema är Naturkatastrofer och samhällets 
sårbarhet och avlutas med en paneldiskus-
sion den 9 maj.

En annan återkommande aktivitet i Aula 
Magna är Den levande frågelådan (bild 
th) som anordnas av Naturvetenskapliga 
fakulteten. En gång per termin, nu sen-
ast den 30 mars, fylls aulan av mellan-
stadieelever som får chans att ställa frågor 
till naturvetenskapliga forskare. Forskarnas 
intåg på scenen kan liknas vid rockstjärnors, 

de möts av en vägg av applåder och visslin-
gar. Sedan får de svara på frågor som Hur 
kan ett fl ygplan fl yga?, Kan vattnet ta slut? 
och Hur många millimeter är det runt ekva-
torn?.

Ekonomernas dagar (mittenbilden) åter-
kommer i mars varje år. I år var det 25-årsju-
bileum när 4000 –5000 personer och 40-
talet arbetsgivare möttes i Frescatihallen för 
att knyta kontakter. Dessutom fanns möj-
ligheter att delta i fi ktiva anställningsin-
tervju och att få sitt CV granskat. Bakom 
evenemanget står ekonomstudenter vid uni-
versitetet.

Och som vanligt bjuds det in till musik-
fest sista helgen i maj. Det är nu femte året 
som studentkåren och den ideella förenin-
gen Popaganda ordnar festival. Under tre 
dagar, 25–27 maj, är det gratis musik från 
tre utomhusscener samt aktiviteter i Allhuset 
och andra hus på området (bild tv). Veckan 
innan Popaganda har även Humanistiska 
föreningen brukat anordna den mindre Pop 
Dakarfestivalen, men den är i år fl yttad till 
den 2 september.

Ungefär 40 artister och band uppträder 
på årets upplaga av Popaganda. Bland dem 
fi nns The Embassy, Sophie Rimheden, 
Hello Saferide, David & The Citizens och 
kanadensiska Final Fantasy.

Om majvädret visar sig från sin bästa sida 

hoppas Eric Birath , som är en av arrangör-
erna, att det kommer 40 000–45 000 
besökare till festivalen. Förra året var inte 
vädergudarna på arrangörernas sida och då 
blev det runt 32 000 besökare.

− Det är inte enbart konserter vi har att 
erbjuda, lägger han till. Riksteatern ans-
varar för en av utomhusscenerna och där blir 
det bland annat alternativ dans och spoken 
worduppträdanden. Dessutom blir det klub-
bar och fi lmvisningar i lokaler på området. 

All underhållning är gratis
− Det ska vara möjligt att gå på festivalen 
utan att göra av med en enda spänn, enligt 
Eric.

Det är i stället på öl- och matförsäljningen 
som arrangörerna ska tjäna pengar. Eric ser 
gärna att anställda vid universitetet tar sig 
tid att gå på festivalen.

− Det här är inte enbart en ungdomsgrej. 
Många av besökarna är över 30 år. ■

TEXT: PER LARSSON

FOTO: ORASIS FOTO

uwww.popaganda.se
uwww.popdakar.nu
uwww.frageladan.natvet.su.se 
uwww.su.se/naringsliv 
(under Öppna föreläsningar)

[ Upptäck ditt universitet ]
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Mannen bakom spakarna  

Tänk dig att du besöker magister-
promotionen i Aula Magna. På scenen 
står en talarstol, ett bord med diplom och 
några stolar uppställda. Finklädda männi-
skor strömmar in i en upplyst hörsal till 
musik från brassbandet, som också fi nns 
på scenen. När alla har satt sig tågar fan-
borgen in till tonerna av Drottningholms-
musiken och ställs upp på sin plats i fonden. 
Belysningen dämpas och ceremonin tar sin 
början. Tal hålls, diplom delas ut, männi-
skor går på och av scenen. Och hela tiden 
följer ljud och belysning evenemanget 
problemfritt.

Mannen bakom spakarna heter Kenneth 
Sund och har jobbat som tekniker vid uni-
versitetet sedan 1971. Då kom han till Läro-
medelscentralen för att laga en videoappa-
rat, och där blev han kvar. Han har jobbat 
med de tekniken i aulan sedan byggnaden 
invigdes 1997 och blev i mars 2005 anställd 
vid Konferensservice. 

− Det är världens roligaste jobb, säger 
Kenneth. Det är en tillfredsställelse att få 
allt att fl yta så att alla blir nöjda.

Kenneth har alltid kontakt med 
kunderna i god tid innan arrangemanget. 
Det är många detaljer som ska gås igenom. 
Vad är det för typ av framträdande? Hur 
många personer ska vara på scenen? Hur 
ska scenen vara möblerad? Behöver de myg-
gor (småmikrofoner) eller ska de stå i en 
talarstol? Behöver de overhead, dokument-
kamera eller dator? Ska det fi nnas mikro-

foner så att publiken kan ställa frågor?
− Kunderna är oftast tacksamma för den 

här kontakten, berättar Kenneth. De som 
har varit här fl era gånger vet förstås precis 
vad det är de behöver, men många tänker 
inte alltid på alla småsaker och är glada för 
hjälpen.

När detaljerna är på plats möbleras 
scenen och all teknik sätts på plats. Mikro-
foner gås igenom och läggs fram, och belys-
ningen riggas. För lite större arrangemang 
får han ett körschema som han går igenom i 
förväg och markerar när belysning ska dras 
på eller dämpas, vilka mikrofoner som ska 
vara på, när det ska spelas musik och så 
vidare. Vid riktigt stora arrangemang och 
när salen är delad kallas en extra tekniker 
in.

− Jag ser aulan lite som en restaurang, 
säger Kennet. När kunden kommer ska allt 
vara framdukat och de ska inte se något av 
ansträngningarna som ligger bakom. 

Att vara tekniker i ett stort, tekniktungt 
hus kan förstås vara lite ensamt ibland, som 
när ingen riktigt begriper hans tekniksnack. 
Men Kenneth stortrivs och talar entusias-
tiskt om sitt omväxlande jobb. Finns det 
inget han tycker är tråkigt?

− Att det är så få år kvar till pensionen, 
ler han. Mitt jobb är så spännande och 
roligt att jag vill vara med och se vad som 
händer! ■

TEXT: MARIA IBSÉN

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ 

[ Profi len: Kenneth Sund ]
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Posttidning B

LÄS MER OCH LÄGG IN EGNA EVENEMANG u
www.su.se/kalendariet

På gång …
Vårprakt i Bergianska
Rundvandring bland vårblommorna
11 april, Bergianska trädgården

Makt och offentlig konst
Söndagsföreläsning om antikens Rom
23 april, Wallenberglaboratoriet

Livets uppkomst i universum
Konferens om astrobiologi
8–11 maj, KVA

Naturkatastrofer och sårbarhet
Paneldiskussion i Nutidsakademin
9 maj, Aula Magna

Informatörskonferens
HSV:s nationella konferens
17–18 maj, Aula Magna

Administratörskongress
Nationellt möte för administratörer
30 maj–1 juni, Aula Magna


