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Hundar har personlighet! Med hj ä lp av ett avancerat 
test har Kenth Svartberg för sin avhandling 
analyserat ett stort antal antal hundar och hundarter 
och han har kunnat se tydliga individskillnader i 

beteendet. Ski l lnaderna i egenskaper har stor 
betydelse för brukshundsarbete. En nyfiken och 
orä dd hund ä r b ä ttre på att spåra, söka och skydda! 
Sid 6–7.
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Jubilar i förändring med långsiktiga ideal

Det är i höst 125 år sedan vårt universitet grun-
dades. Tiden sedan dess har präglats av stark 
förändring men samtidigt har de ursprungliga 
idealen �  frihet, öppenhet och kritiskt tänkande 
� ständigt präglat verksamheten. Stockholms hög-
skola, som universitetet då hette, var öppet mot 
staden och dess befolkning. Öppna föreläsningar 
gavs redan då för den intresserade allmänheten. 
Högskolan vände sig också ut mot världen. Ett 
uppmärksammat exempel är att den ryskfödda 
matematikern Sonja Kovalevskij knöts till hög-
skolan år 1884. 

Internationalisering är också ett av de tre om  -
råden som jag tillsammans med prorektor Henning
Rodhe har valt att prioritera under hösten. De två
övriga områdena är vetenskaplighet och miljö-
frågor. 

Internationaliseringsfrågorna har alltid varit 
mycket väsentliga för universitetet, men är sär-
skilt viktiga i en tid då nationella gränser suddas 
ut alltmer. Den internationella verksamheten vid 
universitetet kommer därför att ses över. Vi vill 
bland annat söka höja intresset hos studenter 
och lärare för internationellt utbyte genom att 
till exempel göra våra avtal tydligare och gran-
ska kvaliteten i dem. Det är inte säkert att vi ska 
utöka det totala antalet platser. Nu är det kanske 
istället mer fråga om att lägga fokus på kvalitet 
snarare än kvantitet.

Det är också av största vikt att vi som universi-
tet deltar i den så kallade Bologna-processen, som 
ska vara slutförd år 2010. Processen innebär ett 
långtgående europeiskt samarbete inom utbild-
ningsområdet. Eftersom Stockholms universitet 

är en aktiv medlem i det europeiska nätverket 
unica har vi stora möjligheter att medverka i 
denna process. unica söker nämligen skapa 
intresse för gemensamma examina mellan nätver-
kets universitet. Vi hoppas att många institutioner 
engagerar sig i detta arbete, som i första hand 
ska gälla internationellt gångbara gemensamma 
magister- och doktorsexamina. Ett sådant arbete 
skulle säkerligen bli gynnsamt inte bara för den 
egna institutionen och de egna studenterna utan 
även för universitetet som helhet. 

De övriga två områdena kommer vi att åter-
komma till senare i höst. Vad gäller vetenskaplig-
heten vill jag dock redan här nämna vår önskan 
att samtliga studenter som går ut med en examen 
från Stockholms universitet ska ha fått en grund-
läggande träning i kritiskt tänkande. Som en del 
i denna träning vill vi att alla ska gå igenom en 
kurs i vetenskaplig teori och metod. Under hösten 
kommer därför en grupp att arbeta fram material 
för en sådan kurs. Vidare kommer en seminarie-
serie att inledas.

Beträffande miljöfrågorna har dessa långa 
traditioner vid universitetet. Miljöforskningens 
höga standard ska bibehållas och den tvärveten-
skapliga miljöutbildningen uppmuntras. Dess-
utom har miljörådet fått i uppgift att ge förslag 
på sätt att stärka det praktiska interna miljö-
arbetet. 

För att vi ska kunna genomföra dessa våra 
ambitioner behöver vi allas engagemang. Med 
hjälp av detta hoppas vi kunna stärka universi-
tetets ställning och i en föränderlig värld kunna 
fullfölja grundarnas ideal på lång sikt. ➅

Gunnel Engwal l
REK TO R
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”Institutionen är således utan tvekan den 
starkast lysande solen i det akademis-
ka världsalltet. Som en sådan har den 
dock fl äckar, vilka emellertid är försvin-
nande små.”

Päivi Juvonen, studierektor vid Institu-
tionen för lingvistik, strålar glatt över-
raskad när hon får höra texten som 
nominerade institutionen till årets peda-
gogiska pris.

– Vi är stolta och glada över priset. 
Det är så roligt att få erkänsla för det 
jobb vi gör.

Pedagogiska priset delas ut varje år 
sedan 1992 till årets lärare. En lärare vid 
respektive fakultet kan få priset. Sedan 
1996 utses också årets utbildnings-
institution. Anställda och studenter kan 
nominera, och en arbetsgrupp saman-
ställer och ger förslag till rektor som 
utser pristagarna. 

För lingvistikens del är det ett med-
vetet arbete som nu uppmärksammas. 
Institutionen har länge strävat efter att 
både lärare och studenter ska vara del-
aktiga i det som händer. 

– Vi har till exempel riktlinjer för 
bedömning och handledning för uppsats-
skrivande som både studenter och lärare 
varit med och utformat. Vi ordnar också 
pedagogiska seminarier för lärarna varje 
termin, där vi diskuterar allt som rör 

undervisningen, säger Päivi Juvonen. 
Anders G Eriksson är ordförande i 

ämnesrådet vid institutionen, och har 
läst vid flera av universitetets institu-
tioner. Han tycker att det märks att 
lärarna på lingvistiken är engagerade i 
studenterna.

– De finns alltid till hands, säger han. 
Inga stängda dörrar och köer under mot-
tagningstider, utan man bokar bara en 
tid. De är alltid beredda att hjälpa stu-
denterna. 

– Det är viktigt att komma ihåg att 
institutionen är studenternas arbetsplats 
också, påpekar Päivi Juvonen. 

– Det finns en kollektiv medveten-
het om vikten av undervisningen hos 
de anställda. Dessutom trivs vi ihop, 
och det smittar av sig på studenterna, 
säger hon.

Trivs gör också Ingrid Nordberg, 
universitetslektor i tyska och en av årets 
lärare. Egentligen var det inte alls det 
yrke hon tänkt sig, men så fick hon ett 
lärarvikariat i Strängnäs.

De öv r i ga  pedagog i ska  
p r i s taga rna  

Ulf Björklund, 
Universitetslektor 
Socialantropologiska institutionen

Lars-Johan Norrby, 
Universitetslektor 
Institutionen för fysikalisk kemi, 
oorganisk kemi och strukturkemi 

Jesper Öberg, 
Universitetslektor 
Juridiska institutionen

Pedagogiska priset 2003
– Det var ju roligt att undervisa. Och 

jag upptäckte att jag har förmågan att 
förklara så att eleverna begriper.

– Jag blev jätteglad för priset. Det är 
roligt att bli uppmärksammad för att 
man valt att satsa på undervisning, fort-
sätter Ingrid och menar att hon aldrig 
varit någon forskartyp.

I nomineringstexten står att Ingrid 
Nordberg är kunnig och engagerad och 
kan levandegöra och förklara begrepp 
och problem inom den tyska gram-
matiken. Men att år efter år förklara 
grammatiska begrepp för oförstående 
och ibland inte så intresserade studenter, 
kan det verkligen vara något?

– Det frågar jag mig själv ibland. Men 
det är roligt! Grammatik är tacksamt 
att förklara, det är sådan ordning. Den 
positiva respons jag får av studenterna 
gör mig ännu mer engagerad. Att se att 
någon plötsligt förstår, det är det som 
driver mig framåt. 

TEXT: MARIA IBSÉN
FOTO: ORASIS/MÅ

Årets stolta pristagare visar upp sig. Från vänster: Lars-Johan Norrby, 
Ingrid Nordberg, Jesper Öberg, Ulf Björklund.
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Stockholms universitet ligger långt fram i 
utvecklingen när det gäller e-böcker. Det 
menar Wilhelm Widmark, som arbetar 
med universitetsbibliotekets projekt om 
kurslitteratur på nätet. Nu utvecklas ett 
system för att universitetets kurslitteratur 
ska kunna nås via datorn. Vidare sker 
ett samarbete med Uppsala universitet 
där avhandlingar löpande ska publice-
ras på nätet.

Den bristande tillgången på kurslittera-
tur är inte bara ett problem för studen-
terna. Många lärare tycker att det är 
bekymmersamt att böcker är utgångna 
på förlaget och bara finns i ett eller två 
exemplar på Kursbiblioteket, berättar 
Wilhelm Widmark. Redan finns ett 
begränsat antal titlar tillgängliga som 
e-böcker.

– Det är komplicerat det här, inte 
minst när det gäller kostnadsfrågan. 
Bokförlagen ser naturligtvis risken för en 
nedgång i försäljningen, och tar därför 
betalt av biblioteket. Vi har valt att i 
slutändan lägga kostnaden på studenten, 
något som vi förankrat hos Studentkåren, 
säger Wilhelm Widmark.

– Visserligen kostar det idag 35 kronor 
för sju dygn, och 60 kronor för 28 dygn 
att ha tillgång till en elektronisk kursbok. 
Ändå blir det billigare än att köpa boken 
eller att kopiera den. 

Den inledande fasen var att starta 
databasen Kursnätet. Denna innehåller 
kurslistor i digital form där studenter kan 
finna vilken litteratur som gäller för en 
kurs. Där ges också läshänvisningar och 
information om var litteraturen finns att 
få tag i. Eftersom det finns möjlighet att 
länka fulltextdokument till databasen 
är nu tanken att gå ett steg vidare och 
ge studenterna möjlighet att direkt från 
kurslistan kunna nå svenskspråkig litte-
ratur i digital form.  

En annan tjänst som redan är i bruk 

kallas NetLibrary. Där erbjuds cirka 
1000 titlar inom bland annat sociologi 
och statsvetenskap. Efter att man har 
skapat ett användarkonto vid någon 
dator på universitetets nät kan man från 
vilken dator som helst nå tjänsten. 

– NetLibrary påminner om ett vanligt 
bibliotek. Böckerna kan bara läsas av en 
i taget, berättar Wilhelm Widmark.

– Det systemet är därför mindre bra att 
använda när vi utvecklar nättillgången 
till kurslitteraturen. Det kan jämföras 
med att köpa in ytterligare två exemplar 
i bokform och ställa på kursbibliotekets 
hyllor.

En tjänst som också används kallas 
Ebrary. Det är en databas som innehål-
ler cirka 20 000 böcker på engelska och 
spanska inom ämnen som ekonomi, 
samhällsvetenskap, pedagogik, huma-
niora. En fördel med Ebrary är att ett 
obegränsat antal användare kan ha 
samtidig tillgång till texterna. Nyligen 
har ytterligare 20 000 titlar köpts in 
för publicering i databasen, och antalet 
växer hela tiden.

Avhand l i nga r  
Anne-Louise Berg vid Enheten för IT 
och media arbetar med publiceringen 
av avhandlingar på nätet. Hon menar 
att det som skiljer verksamheterna åt 
är att publiceringen av avhandlingar 
handlar om att få ut information från 
universitetet. 

– Bibliotekets satsningar innebär snarare 
att samla information på ett bra sätt. 
Men den gemensamma nämnaren är 
tillgänglighet.

Ett samarbete har inletts med bland 
andra Uppsala universitet för att bättre 
nå ut med universitetets avhandlingar. 
Projektet går ut på dessa ska publiceras 
i fulltext på nätet, och både ska kunna 
läsas på skärmen och skrivas ut. För detta 
används en databas som kallas Digi-
tala Vetenskapliga Arkivet, diva , som är 
ett samarbete med universiteten i Umeå, 
Uppsala och Örebro, samt Södertörns 
högskola. 

Som ett exempel på hur det fungerar 
och hur det ser ut finns idag fyra avhand-
lingar utlagda på nätet. Förhoppningen 
är att systemet ska vara i funktion under 
hösten. Projektet är också förankrat hos 
flera instanser.

– Vi har haft möte med doktorand-
ombudet och presenterat idén för dok-
torandrådet, och reaktionerna är posi-
tiva,  säger Anne-Louise Berg.  

Intresserade är välkommna till en 
workshop kring e-böcker den 13/10 
kl 9–10.30 i Drivhuset på biblioteket.

TEXT: JOHAN KVICKSTRÖM
FOTO: ORASISI/GA

E-boken allt mer
utvecklad

Snart ska studenterna kunna läsa sina kursböcker på datorn. Avhandlingar vid 
Stockholms universitet ska också kunna läsas i sin helhet på datorskärmen.
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För första gången hålls en kurs i 
esperanto vid ett svenskt universitet.

– Studenterna är i alla åldrar från 
20-åringar till pensionärer, berättar 
kursansvarige Hartmut Traunmüller 
vid Institutionen för lingvistik.

Talarna av detta konstruerade språk 
är relativt få. 

– Det finns ungefär 10 000 personer i 
världen som behärskar esperanto mycket 
bra, omkring 100 000 personer som kan 
det hjälpligt och kanske en miljon som 
någon gång börjat lära sig och som för-
står esperanto, men som inte talar det 
själva, berättar Hartmut Traunmüller.

– Relativt sett finns det fler esperantis-

ter i länder med små språk som Sverige 
och Finland än i till exempel engelsk-
språkiga länder. Esperanto är ett väster-
ländskt fenomen i första hand, även om 
det finns många esperantister i Östasien. 
Men det är inte främst ett akademiker-
språk, tvärtom fanns det ett stort intresse 
för esperanto inom arbetarrörelsen under 
1920- och 30-talen.

– Det finns en samhörighetskänsla 
bland esperantister som betyder väldigt 
mycket, säger Hartmut Traunmüller.

Varje år håller Universala Esperanto-
Asocio en världskongress. I år var 
Sverige värd för evenemanget som hölls 
i Göteborg.

Hartmut Traunmüller menar att espe-

Floras Esperanto che la universitato
ranto är betydligt lättare att lära sig än 
de flesta andra språk.

– Det har en mycket regelbunden 
struktur, man behöver i stort sett bara 
lära sig ett fåtal regler som gäller utan 
undantag. Det kan vara av intresse för 
språkstudenter i allmänhet för att förstå 
hur språk är uppbyggda. I naturliga språk 
finns så många undantag och krånglig-
heter som uppstått under tidens gång. 
Hos esperanto ser man mycket tydligare 
hur språket fungerar i grunden, säger 
Hartmut Traunmüller.

– Idag har engelskan i praktiken fått en 
funktion av världsspråk, men intresset för 
esperanto har ökat de senaste åren, inte 
minst genom Internetutvecklingen. 

En ny webb-baserad service för alla stu-
denter vid universitetet fi nns från och 
med höstterminen. Tjänsten heter Mitt 
universitet, och här går det till exempel 
att se Ladok-resultat, läsa e-post och söka 
studenter eller lärare vid universitetet.

– Det finns mycket information både på 
campus och på universitetets hemsida. 
Problemet är bara att hitta det man är 
intresserad av. Nu har vi samlat mycket 
av det man kan vilja ha på ett ställe. 
Speciellt möjligheten att enkelt titta i 
Ladok om alla kurspoäng är inrappor-
terade är en uppskattad tjänst, säger 
Gunnar Arrhed vid Studentbyrån som 
ansvarar för beställningen av Mitt uni-
versitet.

Tjänsten går att göra personlig så 
att utvald information dyker upp när 
man loggar in, till exempel nyheter från 
studentkåren tillsammans med aktuella 
väderprognoser. Förutom att vara till 
hjälp för studenterna ska tjänsten fram-
över även underlätta för institutionernas 
administration. Den ska också kontinu-
erligt få fler funktioner.

Mitt universitet är en del av en över-

gripande utveckling av
universitetets hela infra-
struktur på nätet, så tank-
en är att tjänsten även 
ska erbjudas till anställda 
framöver.

Gunnar Arrhed hoppas 
dessutom att tjänsten på 
sikt ska kunna länkas 
samman med det nya 
nationella antagnings-
systemet som är under 
utveckling. Där ska det bli 
möjligt att göra sin ansö-
kan elektroniskt, och på 
samma sätt hoppas han 
att det ska gå att anmäla 
sig till kurser och tentor i 
framtiden.

Arbetet med Mitt universitetet startade 
förra våren och man har bland annat haft 
en studentgrupp för att utvärdera vilka 
tjänster som ska finnas med. Tjänsterna 
har sedan utvecklats av Enheten för it 
och media på uppdrag av beställaren 
Lärandets galleria. För att sprida infor-
mation om den nya tjänsten har man 
bland annat sänt information via e-post 

till alla studenter med studentkonton. 
Inloggningen sker med samma använ-
darnamn och lösenord som an-vänds 
för att komma in på studentdatorerna 
vid universitetet. 

Mitt universitet fi nns på 
http://mitt.su.se/

TEXT: ANDREAS NILSSON

Mitt universitet –  
tjänst som samlar information

TEXT: CALLE ARVIDSON

Mitt universitet ska vara studenternas eget intranät. Till exempel 
kan man som student se om alla kurspoäng är inrapporterade.



– Det är mer pengar och högre fram-
gångsgrad när man söker pengar 
från från eu :s ramprogram än från 
Vetenskapsrådet! 

Det menar Marita Troye-Blomberg vid 
Institutionen för immunologi, som sökt
pengar till forskning kring sjukdomen 
malaria. Hon har stor erfarenhet av att
arbeta i större internationella forsknings-
projekt som finansieras av eu, och är 
hösten 2003 delaktig i tre verksamheter. 
Det senaste innefattar ett 40-tal grupper 
vid 17 institut i Europa och Afrika.

– Vi har fått vår ansökan godkänd. Nu 
befinner vi oss i kontraktsförhandlingar 
där vi diskuterar detaljer. Själva ansla-
get om 155 miljoner kronor är emellertid 
klart, säger Marita Troye-Blomberg.  

Det kan låta som väldigt mycket 
pengar, men Marita Troye-Blomberg 
pekar på projektets stora omfattning. 

– För det första ska anslaget räcka 
över fem år. Slår man sedan ut det 
på antalet forskningsgrupper blir det 
ingen jättesumma per år och grupp. 

V ä r t  a ns t r ä ngn i ngen
Marita Troye-Blomberg ansvarar för 
ett av projektets fyra subteman, eller 
”clusters” som de kallas. Därmed har 
hon ett visst samordnande ansvar. Att 
vara koordinator för hela verksamheten 
är dock ett stort och väldigt tidsödande 
administrativt arbete, menar hon.

– Bara att ha den rollen jag har här, vid 
vårt forskningssäte, innebär att många 
timmar läggs på administrativa uppgif-
ter. Det kan ibland kännas betungande 

Olika forskningsdiscipliner får pengar från EU

att som forskare behöva ägna tid åt det.
Likafullt anser hon att det är värt 

ansträngningen. Visserligen är det en stor 
och krånglig apparat att skriva en riktigt 
bra ansökan, men de möjligheter som ges 
när man skapat ett internationellt samar-
betsprojekt skulle annars inte finnas.

– Inte bara pengarna är viktiga. De 
kontakter vi har gör att vi exempelvis 
kan skicka studenter till andra länder 
med andra resurser, till exempel teknisk 
materiel, för att få tillgång till kunskaper 
som vi inte kan erbjuda här.

I n fo rmat i on
Ett problem som Marita Troye-Blomberg 
dock ser är den information kring eu-
frågor som Stockholms universitet kan 
erbjuda centralt. Förvaltningen har en 
anställd som ansvarar för eu-frågor, 
något som Marita Troye-Blomberg 
inte anser tillräckligt. Hon menar att 
det kan vara väldigt svårt att använda 
den möjlighet till utökad forsknings-
finansiering som eu-medlen innebär, 
om universitetets ledning inte tar ett 
mer aktivt ansvar för att underlätta för 
institutionerna. Dessutom anser hon att 
det finns ett grundläggande problem när 
det gäller ramprogramspengarna som 
universitetet på olika sätt skulle kunna 
lösa. Det gäller de ekonomiska förut-
sättningarna.

– Man behöver pengar för att överhu-
vudtaget kunna söka anslag. Om uni-
versitetet centralt kunde tillhandahålla 
medel till forskaren, för att till exempel 
täcka resor under förberedelsen, så skulle 

även mindre etablerade forskare få bättre 
möjligheter att initiera kontakter inom eu 
och därmed vara med och söka pengar. 
Tidigare fanns det möjlighet att få rese-
bidrag genom Stockholms universitet, 
under förutsättning att en eu-ansökan 
skickades. Detta har visat sig vara svå-
rare på fakultetsnivå, där pengar oftast 
prioriteras till annat.

– Det sjätte ramprogrammet ställer 
nya krav på juridisk och ekonomisk kom-
petens hos mottagarna. Frågan om vilket 
stöd forskare som vill söka eu-medel 
behöver och hur det ska organiseras 
diskuterades på prefektträffarna förra 
året. De synpunkter som då kom fram 
har varit utgångspunkt för hur stödet 
är organiserat, säger informationschef 
Anette Norberg vid Enheten för kom-
munikation och samverkan.

Det centrala stöd som erbjuds fors-
karna är information och rådgivning. 

– Däremot finns det inte några pengar 
avsatta centralt för den som vill skriva 
eu-ansökningar.

– Dekanerna har tillsammans med 
rektor och prorektor kommit fram till 
att de forskare som har frågor och öns-
kemål av den arten bör vända sig till sin 
fakultet. Information om det gick ut på 
prefektträffarna i våras, säger Anette 
Norberg.

Penga r  t i l l  m i g ra t i ons fo rskn i ng
Ett annat projekt vid Stockholms uni-
versitet som har ansökt om pengar från 
sjätte ramprogramet är den verksam-
het som Charles Westin, professor vid 

Forskare som sökt eller redan fått pengar menar att EU:s ramprogram innebär goda 
möjligheter att utveckla forskningen. Åsikterna går dock isär när det gäller möjlighe-
terna att faktiskt få ekonomiskt stöd. 
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ceifo (Centrum för invandringsforsk-
ning), ansvarar för. ceifo arbetar med 
migrations- och integrationsfrågor, och 
har i ett samarbetsprojekt som inbegriper 
14 partners ansökt om pengar för att 
kunna bilda ett större nätverk som på 
olika sätt ska kunna analysera problem 
kring integration. Projektet koordineras 
från universitetet i Amsterdam.

– eu innebär goda möjligheter till sam-
arbete med kolleger i andra länder, även 
om man naturligtvis också före unionen 
kunde skapa nätverk och samarbeten, 
säger Charles Westin.

Charles Westin har, liksom Marita 
Troye-Blomberg, stor erfarenhet av att 
arbeta i projekt som finansierats med 
eu-pengar. Men till skillnad från henne 
anser han inte att det är särskilt lätt att 
få stöd från ramprogrammen.

– Det är krångligt och svårt att söka 
pengar, det är så oerhört mycket detaljer 
att tänka på. Bland annat har utlysning-
arna olika profiler, och därför kan ett 
projekt inte stämma överens med vad 
som eftersöks i en särskild ansöknings-
omgång. Det var vad som hände när vi 
sökte pengar till ett projekt för tio år 
sedan. Då är det betydligt enklare att 
söka från svenska forskningsråd. 

Att vara koordinator är inget Charles 
Westin ser som ett självändamål. Han 
har varit det vid ett tidigare tillfälle, 
och fann att det administrativa arbetet 
tog alldeles för stor plats. Han menar 
i stället att det också finns mycket att 
vinna på att vara partner i ett större pro-
jekt, något som Marita Troye-Blomberg 
instämmer i.  

TEXT: JOHAN KVICKSTRÖM
FOTO: ORASIS/MÅ

O l i ka  ans l ags fo rme r
Två nya anslagsformer för stora projekt dominerar, Integrated projects 
och Networks of Excellence, men även mindre projekt finns kvar. Några 
exempel på anslagsformer:

• Integrated projects – nytt 

 Spetsforskning. eu /egen finansiering: 50/50.

• Networks of excellence – nytt 

 Ska samla forskningsresurser och skapa underlag för fortsatt samarbete. 
Ej fokus på forskningen. eu bidrar med en summa pengar beroende på 
graden av integrering och antal forskare.

• Riktade forsknings- och innovationsprojekt – gammalt 

 Traditionella eu-projekt. eu /egen finansiering: 50/50.

• Marie Curie – utveckla forskares resurser och rörlighet. 

• Artikel 169 – nytt

 Kan sökas i samverkan med nationella forskningsprogram.

H ä r  få r  d u  i n fo rmat i on
• Stockholms universitet

 Av Ulla Jungmarker, Enheten för kommunikation och samverkan, kan 
du få allmän information och även hjälp med att skriva en ansökan och 
hitta partners. Tfn 08-16 22 57 eller e-post ulla.jungmarker@eks.su.se 

• Svenska eu /fou-rådet

  (www.eufou.se) Information och handläggare för varje område.

• eu /Cordis (www.cordis.lu/fp6) 

 Samlad information. Hjälp att hitta partners, läsa utlysningar, helpdesk 
med mera.

Charles Westin är professor 
vid CEIFO som arbetar med 

migrations- och integrations-
frågor. Han menar att det fi nns 

mycket att vinna på att delta 
som partner i ett större 
EU -fi nansierat projekt.
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Ämnet är tvärvetenskapligt och spänner över ett stort 
fält – allt från tekniknära tillämpningar som att utveckla 
datorprogram som kan hantera juridisk information till mer 
teoretiska resonemang kring demokrati, tillgänglighet och 
ökad it-användning.

Enligt Peter Seipel försöker man få en djup förståelse av de 
juridiska aspekterna av it-utvecklingen. Han hör till de tidi-
gaste forskarna inom området med mer än tre decennier bakom 
sig. Resan från enorma magnetbandsstationer som lagrade 
enkel information till dagens kraftfulla mikroelektronik har 
inneburit många tekniska förändringar – men grundfrågorna 
är de samma.

– Skyddet av den personliga integriteten är fortfarande 
centralt. En skillnad mot tidigare är dock att dagens datorer i 
hemmet och all kommunikation via Internet gör att vi kommer 
i kontakt med it i så många olika sammanhang. Det gör att det 
behövs många olika grader av skydd – jämför till exempel att 
göra aktieaffärer med att chatta med kamrater.

Hur  påve rkas  o f fen t l i g hetsp r i n c i pen?
Daniel Westman är doktorand i rättsinformatik och studerar 
hur lagstiftningen fungerar när det gäller medborgarnas rätt 
att ta del av myndigheters handlingar i en digital miljö och 
hur denna rätt förhåller sig till skyddet av personuppgifter. 
Nya möjligheter att göra information lättillgänglig öppnar 
sig, men samtidigt fördjupas konflikter mellan motstående 
intressen. 

– Här ställer all ny teknik frågan på sin spets. Nya problem 
dyker upp som inte existerade när alla handlingar bara fanns i 
pappersform. Känslig information som läggs ut på en hemsida 
är så mycket lättare att komma åt än om den sitter i en pärm 
på en myndighet. 

Ett område han studerar är hur den svenska offentlighets-
principen påverkas av ett allt starkare skydd av personuppgif-
ter, bland annat inom den europeiska lagstiftningen. Orsaken 
att Daniel Westman blev intresserad av rättsinformatik var att 
ämnet gjorde det möjligt att kombinera hans teknikintresse 
med juridiken. Han hoppas att arbetet med avhandlingen ska 
kunna komma till nytta för den som vill förstå lagstiftningen 
på området.

– Det här är komplexa frågor och det är väldigt intressant 
att få ta ett samlat grepp om de olika lagar som finns, och även 
försöka se framåt och fundera på hur framtidens lagstiftning 
bör se ut för att fungera på bästa sätt. 
 

TEXT: ANDREAS NILSSON 
ILLUSTRATION: EBBA STRID UDIKAS

Datorer används till allt från bankärenden och att hålla kon-
takt med myndigheter till underhållning och sociala funktioner. 
Det här innebär nya fantastiska möjligheter men leder också 
till problem med bland annat skyddet för personlig integritet 
och säkerhetsrisker. 

Behovet av lagstiftning som reglerar de nya områdena är stort. 
Samtidigt är den tekniska utvecklingen och framväxten av 
nya tillämpningar mycket snabbt. Vid Juridiska institutionen 
finns landets främsta forskning kring den komplexa juridiken 
inom it-området. 

– it är idag en så central del av samhället att de juridiska 
aspekterna av användningen är en grundläggande fråga. Idag 
finns det flera djupgående konflikter mellan medborgarnas 
rätt till insyn i myndigheter och hanteringen av känsliga 
personuppgifter, eller mellan skydd av upphovsrätten och 
konsumenters behov att göra egna kopior av något man köpt. 
Vår forskning försöker peka på och undersöka områden och 
frågor där användningen av it innebär både principiella och 
praktiska juridiska svårigheter, förklarar Peter Seipel som är 
professor i rättsinformatik.

Datorvärlden 
sätter juridiken på nya prov
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Invandrarkvinnor utvecklas och får mer 
makt när de kommer till Sverige, medan 
invandrarmännen förlorar sin status. Det 
är en anledning till att invandrare skil-
jer sig oftare än infödda svenskar, enligt 
en avhandling i sociologi av Mehrdad 
Darvishpour.

Av nio undersökta invandrargrupper är 
skilsmässa vanligare bland samtliga 
grupper än bland svenskar. I toppen ligger 
chilenare och iranier som skiljer sig fem 
respektive fyra gånger mer än svenskar. 
Det visar Mehrdad Darvishopur i sin 
avhandling Invandrarkvinnor som 
bryter mönstret – hur maktförskjut-
ningen inom iranska familjer i Sverige 
påverkar relationen. 

Det kan vara svårt att flytta till ett 
nytt land, vilket är en av orsakerna till 
att så många invandrare skiljer sig. Men 
det är inte den enda anledningen, enligt 
undersökningen.

Iranska kvinnor som invandrar till 
Sverige har ofta lättare att anpassa sig 
till nya förhållanden. De utvecklar sig 
själva och sin roll i relationen och i sam-
hället. Männen, däremot, lever ofta kvar 
i gårdagen och kämpar för att behålla sin 
traditionella roll i relationen till kvinnan. 
Det här skapar stora spänningar inom 
familjerna.

Fö rv i r r i ng  o c h  os ä ke rhet
– Kvinnor lyckas bättre med integratio-
nen i det svenska samhället. De har i hög 
grad ansvar för barnen i familjen och 
får kontakt med andra genom skolan. 
Dessutom arbetar kvinnorna framför allt 
i den offentliga sektorn där människor 
har olika etnisk bakgrund. Iranska män 
har ofta ett eget företag, till exempel en 
tobaksaffär, i invandrartäta områden. 
Det får till följd att de sällan möter 
människor med annan bakgrund, säger 
Mehrdad Darvishpour.

Att invandrarkvinnorna har lättare 
att komma in i det svenska samhället 

gör också att de satsar mer på utbild-
ning, enligt undersökningen. I Iran är 
bara en tredjedel av landets universi-
tetsstuderande kvinnor. Bland iranier i 
Sverige är antalet män som studerar bara 
marginellt större än antalet kvinnor. 

Mehrdad Darvshpour förklarar att 
männen reagerar olika på den utveckling 
som sker vad gäller familjeförhållanden, 
men att majoriteten upplever en förvir-
ring och en osäkerhet. 

– Många känner sig marginaliserade. 
För vissa män blir oron så stark att de 
sluter sig in i de traditionella värdering-
arna. I desperation använder många till 
och med våld för att behålla sin dominans. 

Han har dock sett att en grupp män 
anpassar sig lättare. Faktorer som utbild-
ning och socioekonomisk status spelar 
in. För familjer med god utbildning är 
möjligheterna mycket bättre. Där har 
mannen lättare att acceptera att kvinnan 
får en annan roll som medför ökad makt 
och mer inflytande. Invandrare som helt 
eller delvis saknar utbildning är ofta mer 
traditionsbundna.  

Att många invandrare begränsas i sin 
utveckling på grund av yttre omständig-

heter i form av exempelvis social bak-
grund är ett stort problem. 

– För dessa människor hjälper det inte 
att predika om jämställdheten. Om alla 
ska kunna uppleva en förbättring måste 
de sociala och ekonomiska villkoren för-
ändras. Det kräver stora omvälvningar.

Sk i l sm ä sso r  skapa r  mö j l i g hete r
Mehrdad Darvshpour anser emellertid 
inte att det stora antalet skilsmässor 
enbart ska ses som något negativt. 
Visserligen är skilsmässor oftast smärt-
samma processer, men i det här samman-
hanget ser han det snarare som en möjlig-
het för många kvinnor att själva skapa sig 
ett eget liv. Skilsmässorna i sig är alltså 
tecken på en positiv utveckling – att
kvinnor vågar vara självständiga.

– Det finns ett uttryck som ofta 
används av feminister, och som jag 
tycker om: ”Män skiljer sig för att de 
hittat någon annan, kvinnor skiljer sig 
för att de hittat sig själva”. Jag tycker att 
det passar bra in på vad som händer. 

TEXT: JOHAN KVICKSTRÖM
FOTO: BELLA FRANK

Skilsmässor bland invandrare kan vara 
tecken på kvinnlig frigörelse 
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Svartberg menar att det blir för oprecist och har istället kon-
struerat ett system. Där placeras hundens personlighet in på 
en skala som bland annat löper från att vara väldigt intres-
serad av nya bekantskaper till att vara reserverad och inte alls 
vilja ha kontakt med främlingar, och från mycket liten rädsla 
i kombination med stor nyfikenhet till stor rädsla och liten 
nyfikenhet. 

– Det här är ett bättre sätt att beskriva de individskillnader 
i beteenden som kommer till uttryck i exempelvis det test jag 
jobbat med, säger Kenth Svartberg. 

Han har också tittat på vilken roll dessa egenskaper spelar 
för brukshundsarbete, och funnit att ju mer nyfiken, orädd och 
leklysten en hund är, desto bättre är den också på att spåra, 
söka och skydda. 

– Dessa egenskaper verkar vara länkade till varandra som 
delar av en bredare personlighetsdimension, och hundarna 
som får höga testpoäng på dessa egenskaper har också goda 
resultat i brukshundprov, säger Kenth Svartberg. 

Avhandlingen visar att flera viktiga aspekter av hundens 
personlighet låter sig beskrivas med hjälp av ett beteendetest, 
vilket kan användas exempelvis i avelsarbete och för förut-
sägelser om framtida beteende i olika situationer. Rastypisk 
personlighet tycks inte bero på rasernas ursprungliga använd-
ningsområde.

– Det är idag väldigt få hundar som används på det sätt som 
de från början avlats fram för, och det har till exempel inte 
gått att visa att vakthundar är mer aggressiva än andra hund-
typer. Istället verkar det som att de senaste decenniernas avel 
har spelat stor roll. Raser som avlas för utställning tycks ha 
fått en högre grad av rädsla och försiktighet mot främlingar, 
säger Kenth Svartberg. 

TEXT: CALLE ARVIDSON FOTO: ORASIS/GA 

– Personligheten kan beskrivas som den individuella 
hundens sätt att agera, säger Kenth Svartberg. 

Han har i sin avhandling visat att hundar – precis 
som människor – skiljer sig i ängslighet, lekfullhet 
och intresse för att träffa okända människor. Kenth 
Svartberg har funnit att det är fem olika egenskaper 
som kommer till utryck hos hundar och skapar deras 
personlighet: hundens attityd mot främmande män-
niskor, hundens allmänna reaktion på okända hän-
delser i miljön, hundens intresse att leka med män-
niskor, aggressivt beteende och jaktintresse. De här 
personlighetsegenskaperna har visat sig vara stabila 
vid upprepade tester.

För sin forskning har han gjort analyser av resultat 
från ett omfattande beteendetest kallat mentalbeskriv-
ning hund. Det är ett test som utvecklats av Svenska 
brukshundklubben, där hunden får möta olika typer 
av situationer. 

– Detta test är tillförlitligt, och jag har kunnat ana-
lysera data från mer än 15 000 hundar, säger Kenth 
Svartberg. 

Mer p re c i sa  besk r i vn i nga r
Hundar delas in i tio olika typer: boskapsdrivande 
hundar, vakthundar, terriers, spetsar, drivande 
hundar, stående fågelhundar, apporterande fågel-
hundar, sällskapshundar, taxar och vinthundar. 
Kenth Svartberg har genomfört sin analys på samt-
liga kategorier utom de två sistnämnda, och visat 
att personlighetsdragen är gemensamma för olika 
hundtyper. 

Ofta beskrivs hundars lynne i kategorier, som till 
exempel loja eller utåtriktade till sin natur. Kenth 

Hundar har personlighet

10

Att forska på sin favoritsyssla är inte alla förunnat. Kenth Svartberg vid Zoologiska 
institutionen, som själv har fyra vallhundar, och som på sin fritid tränar och tävlar i 
olika hundsporter, har i sin nyutkomna doktorsavhandling studerat personlighet hos 
hundar.  

Hundens egen favorit.
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I höst är det 125 år sedan den allra för-
sta föreläsningen hölls vid Stockholms uni-

versitet, dåvarande Stockholms högskola. 
Under hösten fi ras detta, bland annat genom 

en mängd öppna föreläsningar. Firandet inleddes med tårta, 
bubbel och en 125-årspresent vid upptakten för universitetets 
anställda den 9 september i Aula Magna.

Den 14 oktober 1878 hölls den allra första öppna föreläs-
ningen i en lokal på Mäster Samuelsgatan 44. Den första 
terminens föreläsningsserie var i ämnena matematik, fysik, 
kemi och biologi. På vårterminen gavs sedan även föreläs-
ningar i zoologi och botanik. I höst anordnar Stockholms 
universitet med anledning av jubileet mer än hundra öppna 
föreläsningar.

Hede rsdokto re r  på  besök
Tisdagsföreläsningarna har i höst temat Stockholm i våra 
hjärtan och får en extra glans genom att några av universi-
tetets filosofie hedersdoktorer, bland annat författaren Bengt 
af Klintberg och meteorologen John Pohlman, medverkar 
tillsammans med våra forskare.

125-åringen 
Stockholms universitet

Tårta, bubblande cider samt en 125-årspresent fi ck de 
mer än 700 anställda som deltog i upptakten och start-

skottet till 125-årsfi randet i Aula Magna den 9 september. 
Universitetsledningen hälsade välkommen till ett nytt läsår, 

Frescati röster sjöng, stråkkvartetten ur universitetsorkes-
tern spelade och Stockholms Improvisationsteater rodde hem 

många skratt med sina improvisationer. 

Men det ges många fler tillfällen till att stilla sin kunskaps-
törst. Föreläsningar anordnas även av bland annat institu-
tionerna för nordiska språk, slaviska språk, antikens kultur 
och samhällsliv samt av Nutidsakademien.

Femte Fo rska rdaga rna
Den 16–18 oktober anordnas Forskardagarna för femte året 
och i år har förra årets två dagar utökats till tre. Cirka sjut-
tio nydisputerade forskare från universitetets fyra fakulteter 
berättar om sina forskningsresultat i korta populärveten-
skapliga föredrag. Det handlar om alltifrån akrylamid till 
brasilianska såpor, från Medeltidsveckan på Gotland till 
ledarskap, från arkitekten David Helldén till stenåldersmat 
och från indiska religioner till föräldraledighet. Efter varje 
föredrag finns forskarna tillgängliga för frågor och diskus-
sion vid ett Forskarcafé.

Programmet för de öppna föreläsningarna finns på www.su.se/
125 och mer information om och program för Forskardagarna 
finns på www.forskardagarna.su.se. 

TEXT: MARIA SANDQVIST FOTO: ORASIS/MÅ
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För tredje året i rad har Naturvetenskapliga fakulteten hållit 
en informationskurs för studie- och yrkesvägledare från hög-
stadiet och gymnasiet. På Askölaboratoriet i skärgården fi ck 
de under en hel dag prova på naturvetenskapligt forsknings-
arbete i praktiken.

– Det görs så mycket för att informera lärare, men för studie- 
och yrkesvägledare har det tidigare inte funnits någon infor-
mationsverksamhet för, säger Malin Stenberg, informatör 
vid Naturvetenskapliga fakulteten som år 2001 drog igång 
fortbildningskursen i samarbete med Stockholms marina 
forskningscentrum.

– Många studie- och yrkesvägledare har dåliga kunskaper 
om vad naturvetenskap är. Det är kanske 20 procent som har 
en naturvetenskaplig utbildning i botten. Och att samarbeta 
med skolorna är viktigt eftersom vi har problem med nyrek-
ryteringen av studenter, säger Malin Stenberg.

Hon menar att det är viktigt att förmedla att naturvetenskap 
kan vara kul. Då kan det vara en poäng att göra något annor-
lunda, och inte bara stå och mässa i ett klassrum. Därför har 
de gjort det till en upplevelseutbildning.

– Syokonsulenterna får dra på sig galonbyxor och stövlar, 
hoppa i Östersjön och håva upp prover som de sedan tar med 
sig in till ett labb och analyserar, berättar Malin Stenberg.

Forskare som är verksamma vid Askölaboratoriet berättar 
om sina specifika projekt och varför de kom in på forsknings-
banan.

– Våra studievägledare är med på kursen för att knyta kon-
takter och berätta om Stockholms universitets utbildningar. 
Vi vill att studie- och yrkesvägledare ska ta med sig kunskaper 
om vad det är man kan läsa hos oss, och inte minst vart det kan 
leda – sådant som eleverna frågar om, säger Malin Stenberg.

Kursen är populär. I år var det över 60 sökande till de 28 
platserna, och det kommer att ges en extrakurs till våren för 
dem som inte fick plats. 

TEXT: CALLE ARVIDSON FOTO:ANNA WALIN 

Någ ra  å r ta l  i  u n i ve rs i te tets  
125 - å r i ga  h i s to r i a :

1878  De första föreläsningarna vid 
 Stockholms  högskola äger rum

1884  Sveriges och Europas första kvinnliga   
 professor, matematikern Sonja Kowalewski,  
 anställs av högskolan

1904  Högskolan får examensrätt

1904  106 studenter

1907  Juridiska fakulteten bildas

1907  300 studenter

1909  Högskolans första byggnad på      

 Kungstensgatan 45

1920  Humanistiska fakulteten bildas

1950  2 500 studenter

1960  Stockholms högskola blir statlig under   
 namnet Stockholms universitet

1960  7 500 studenter

1964  Samhällsvetenskapliga fakulteten bildas 

1970  30 000 studenter

1970  Den stora utflyttningen till Frescati påbörjas

1982  Nya universitetsbiblioteket öppnar

1997  Aula Magna invigs

2002 35 000 studenter

Et t  axp l o c k  av  de  öve r  hund ra  
fö re l ä sn i nga rna  i  hös t :

• En tjottablängare mellan lysmaskarna. 
 Om ekenssnack och öknamn i Stockholm

•  På jakt efter liv på fjärran planeter

•  Kvinnliga gestalter i den tjeckiska litteraturen

•  ”Kom igen, gubbar!”

•  Utrikeskorrespondenter och världsbilder: besök 
 i den globala nyhetsproduktionens vardag

•  Hjälp kan stjälpa Östersjötorsken

•  ”Din åsna”. Om konsten att förolämpa i antiken

•  Hur säljer man en dammsugare på olika språk?

Naturvetarna 
på offensiven 
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ÅI BLICKFANGET

Ny r i k sb i b l i o teka r i e
Gunnar Sahlin, överbibliotekarie vid Stockholms uni-
versitetsbibliotek, är från och med den 1 oktober i år ny 
riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket.

Gunnar Sahlin doktorerade i litteraturvetenskap vid
Stockholms universitet 1989 och har varit chef för Stock- 
holms universitetsbibliotek sedan 1996. Gunnar Sahlin 
efterträder riksbibliotekarie Tomas Lidman som också 
tidigare varit överbibliotekarie vid universitetsbiblioteket.

Å rets  L j u ngbe rgs t i pend i a t  u tsedd
Sascha Stiernegrip, forskarstuderande i nationalekonomi 
vid Stockholms universitet, har av universitetets rektor 
utsetts till Ljungbergstipendiat för läsåret 2003/04. 
Stipendiet är på 100 000 kronor och pengarna kommer 
att användas till att finansiera doktorandstudierna.
Sascha Stiernegrip intresserar sig bland annat för kon-
junkturteori och hur aktiemarknadens funktionssätt 
sett från ett psykologiskt perspektiv växelverkar med 
konjunkturen.

Thomas L i nds te i n  ny  re kto r  v i d  M i t thögsko l a n
Thomas Lindstein är 
sedan 1997 rektor vid 
Ersta Sköndal Högskola. 
Han blev professor i soci-
alt arbete vid Stockholms 
universitet år 2000, där 
han under många år varit 
verksam som lärare och 
forskare inom pedagogik 
och socialt arbete med 
inriktning mot psyko-
logi. Thomas Lindstein 
var under åtta år prefekt 
vid Institutionen för soci-
alt arbete vid Stockholms 
universitet. Han har delta-
git i flera utredningar inom 
skol- och högskoleområdet 
och är vetenskapligt råd 
vid Socialstyrelsen.

Den 1 juli fi ck Stockholms universitet en ny ledning som ska verka
fram till den 31 december 2003. Professor Gunnel Engwall 
trädde in som rektor och professor Henning Rodhe som pro-
rektor.

De båda känner väl till universitetets verksamhet. Gunnel 
Engwall är professor i romanska språk, särskilt fran-
ska, och har de senaste nio åren varit prorektor. Henning 
Rodhe är professor i kemisk meteorologi och dekanus vid 
Naturvetenskapliga fakulteten.

– Våra tidigare erfarenheter är en tillgång när vi nu anför-
trotts att leda universitetet, säger Gunnel Engwall.

Den nya ledningen fortsätter arbetet med att förverkliga det 
som står i Stockholms universitets måldokument och hand-
lingsprogram. Tre områden som kommer att prioriteras är 
vetenskaplighet, internationalisering och miljöarbete, både 
inom miljöforskningen och när det gäller praktiskt miljöar-
bete vid universitetet.

– Vi ser att det finns en stor potential och kunskap och även 
ett behov av att arbeta mer med dessa centrala frågor, säger 
Henning Rodhe.

– Bland det första vi har gjort är att fastställa planer för  
lika behandling. Planer för mångfald samt breddad rekryte-
ring är så gott som klara. Vi kommer även att så snart som 

möjligt fatta beslut om lärarnas pedagogiska utbildning och 
om finansieringen av universitetsbiblioteket. Där fortskrider 
arbetet enligt plan, berättar Gunnel Engwall.

Rekryteringen av rektor och prorektor från och med den 
1 januari 2004 fortsätter. Ambitionen är att universitetssty-
relsen vid sitt styrelsemöte den 31 oktober ska ta beslut om 
förslag till regeringen om ny rektor. 

Läs även Gunnel Engwalls ledare på sidan 2.

Ny rektor och prorektor vid Stockholms universitet TEXT: MARIA SANDQVIST FOTO: ORASIS/GA
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Jämställdheten synad
Högskoleverket har låtit samman-
ställa en bibliografi som avser stu-
dier av jämställdhetsfrågor i sam-
band med rekrytering vid univer-
sitet och högskolor under perioden 
1995 till 2002. 

Rapporten finns på Högskole-
verkets hemsida, www.hsv.se.

Nytt om universitetets märke
Reglerna för användningen av universitetets märke 
har skärpts. Rektor har beslutat om följande vid 
användningen av märket:

• Märket ska alltid användas i allt tryckt material
 och i all elektronisk publicering.

• Märket får kombineras med andra märken endast
 vid samarbete med avtalade partners utanför
 universitetet. Det kan gälla myndigheter, organi-
 sationer eller företag. Samråd ska ske med
 Enheten för kommunikation och samverkan.

Dessa regler kommer att finnas i universitetets 
regelbok och även i den grafiska manualen som 
är under uppdatering. Information om detta har 
också gått ut som prefektutskick. 
 För mer information se:
www.su.se/organisation/regelbok

Återbäringen på elkostnader till 
miljöinsatser
Stockholms universitet och Aka-demiska Hus 
har tecknat ett så kallat incitamentsavtal när det 
gäller återbäringen på energikostnader om ener-
giförbrukningen blir lägre än planerat. De pengar 
som enligt avtalet tillfaller universitetet ska bilda 
en fond för olika miljöinsatser. Förvaltningschef 
Leif Lindfors hoppas att alla ska göra sitt bästa 
för att spara energi, något både universitetet och 
miljön tjänar på. 

Stephen Hawking tog emot 
Oskar Kleins minnespeng
Uppslutningen var massiv när samtidens kanske mest 
omtalade forskare, fysikern Stephen Hawking, höll ett 
45 minuter långt föredrag i Aula Magna. Hawking, 
som på 1980-talet nådde ut till en jättepublik med stor-
säljande boken Kosmos: en kort historik, var i aulan 
för att av utbildningsminister Thomas Östros emotta 
Oskar Kleins minnespeng. Dagarna innan deltog han i 
ett Nobelsymposium om kosmos ursprung. 

Ämnet för hans föredrag var också frågan om univer-
sums uppkomst, och huruvida denna kan med hjälp av det 
som kallas strängteori exakt besvaras. 

– Nej, konstaterade Hawking och besvarade sin inle-
dande fråga, strängteorier kan inte förklara varför uni-
versum är som det är. 

Atomkrockar lockade 
fysiker till universitetet
I juli samlades mer än 700 fysiker 
till en internationell konferens 
kring atomfysik vid universitetet. 
Forskningen som presenterades 
handlade om kollisioner mellan 
fotoner, elektroner och atomer. 
Genom att studera sådana mikro-
skopiska krockar går det lära sig 
mer om de grundläggande fysiska 
processerna i allt från cancerterapi 
och elektronikkomponenter till mil-
jöproblem som växthuseffekten.

Bland forskningen som presen-
terades fanns arbetet vid cern, det 
europiska laboratoriet för kärn-
fysik, med att skapa antimateria 
– ”omvända” väteatomer med en 
negativ atomkärna och positivt lad-
dade ”elektroner”. Även nya meto-
der för att följa vad som händer vid 
de extremt snabba kollisionerna 
inom så kallad attosekundsfysik 
togs upp vid konferensen. 

Konferensen organiserades av 
atom- och molekylfysikgrupperna 
vid Fysikum och bland de svenska 
bidragen fanns forskning från 
anläggningen cryring vid Manne 
Siegbahnlaboratoriet (se även arti-
kel på sidan 17). 

Vill du bli skickligare i 
jobbet? 
Universitetet och de fackliga orga-
nisationerna inbjuder för andra 
gången samtliga anställda och 
institutioner att söka bidrag för 
kompetensutveckling/kompetens-
växling.

Ansökan kan göras av
• enskilda anställda
• grupper av anställda och 
• institutioner/motsvarande.

Sista ansökningsdag är den 
31 oktober 2003.

Information och förutsättningar 
finns på:
www.pb.su.se/komputv-spec
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Över 23 000 personer som sökt till kur-
ser och linjer via den lokala antagning-
en vid Stockholms universitet har den 
här terminen fått en plats. Det är sex-
tio procent av de 38 800 sökande och 
ungefär lika många som förra somma-
ren. Huvuddelen av antagningen till 
Stockholms universitet görs lokalt.

– Det är liksom tidigare svårt att komma 
in på de mest populära utbildning-
arna, säger avdelningsdirektör Ingrid 
Sundberg vid Studentbyrån. I topp ligger 
Psykologlinjen där det krävs högsta 
betyg från gymnasiet i alla ämnen för 
att antas (20,00 poäng). Här konkurre-
rar 37 sökande om varje plats, en ökning 
från 32 förra året. Även till Juristlinjen 
och Ekonomlinjen behövs bra meriter 
– 18,79 respektive 18,70 poäng.

Intresset för universitetets Kombina-
tionsutbildning, som leder till både en
lärarexamen och magisterexamen, ökar

och 260 personer har antagits till tjugo-
fem olika inriktningar. Även socionom-
linjen är eftersökt. Data- och systemve-
tenskapliga linjen går bra i nationell jäm-
förelse, även om intresset dalar något.

På grundkurserna varierar bilden. Alla 
behöriga sökande har kunnat antas till ett 
trettiotal kurser, bland annat  i etnologi, 
engelska, geografi och socialantropo-
logi. Till drygt 20 kurser behövs dock 
betygspoäng på 17 eller mer. Exempel 

är nationalekonomi, genusvetenskap 
och svenska.

Ett tjugotal helt nya kurser har startat 
i höst, däribland Grundkurs i esperanto, 
Fantasy och skräck (litteraturvetenskap) 
och Utlänningsrätt (socialt arbete).

Kursen i esperanto kan du läsa mer om 
på sidan 5. Ett annat spännande nytill-
skott är en översiktskurs i dataspel om 
fem poäng som lanseras av institutionen 
för data- och systemvetenskap. 

23 300 antagna till Stockholms universitet 

Så många som 1100 böcker har Asien-
biblioteket fått som gåva från den kine-
siska staten. Detta gläder lärare och 
forskare vid Institutionen för orientaliska
språk, liksom personal vid biblioteket.

Asienbiblioteket i Kräftriket har central 
betydelse för undervisningen och forsk-
ningen vid Institutionen för orientaliska 
språk. Det är därför glädjande att kunna 
konstatera att bibliotekets samlingar 
under senare tid fått betydande nytill-
skott. Det menar Torbjörn Lodén, pro-
fessor i kinesiska.

För ett par år sedan donerade professor 
Wang Ren-juin vid Tamkang University 
i Taiwan sitt privata sinologiska bib-
liotek, som omfattar ett par tusen titlar, 
huvudsakligen i klassisk sinologi till 
Avdelningen för kinesiska och Asienbib-
lioteket. 

Under 2002 meddelade Kinas utbild-
ningsministerium vidare genom ambas-
sadrådet dr Sun Ling i Stockholm att 
man ville bidra till studierna av Kinas 
språk och kultur vid Stockholms uni-
versitet genom att ställa en språklärare 

Kinesisk donation  
till Asienbiblioteket

till universitetets förfogande. Sedan vår-
terminen i år arbetar dr Zhao Xueqian 
vid Avdelningen för kinesiska där hon 
undervisar på olika nivåer. 

Dessutom förklarade man från kine-
sisk sida att man ville erbjuda avdel-
ningen att ur aktuell kinesisk utgivning 
välja ut 1100 titlar som senare skulle 
överlämnas som en bokgåva. Dessa 
böcker – som bland annat innefattar 
nutida encyklopedier, handböcker och 
standardverk rörande olika områden av 
Kinas språk och kultur – har nu anlänt 
och överlämnades den 11 september 
vid en mottagning på Kinas ambassad 
till universitetet av ambassadör Zou 
Mingrong. Vid mottagningen deltog ett 
hundratal personer, huvudsakligen sino-
loger, men också andra företrädare för 
Stockholms universitet. 

SU-NYTT 5/2003
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  TEXT: JOHAN KVICKSTRÖM FOTO: ORASIS/GA
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Prognosen för Stockholms universitets 
ekonomiska resultat lyder i år på ett 
underskott som uppgår till cirka 30 
miljoner kronor. Underskottet beror 
på att universitetet tidigare har fått 
medel från staten för pensionskostna-
der på cirka 20 miljoner kronor som ska 
betalas till Statens pensionsverk (spv) 
först i år. Dessutom ska en del engångs-
medel som universitetsstyrelsen beslutat 
om under de senaste åren på cirka tio 
miljoner kronor betalas ut. 

– Pengarna har då hamnat på plus-
sidan tidigare år, berättar biträdande 
förvaltningschef Ingemar Larsson. 

Universitetets målsättning om ett balan-
serat ekonomiskt resultat, det vill säga 
så nära noll som möjligt, har uppnåtts 
de senaste åren. Sedan 1996 har under- 
och överskotten legat på cirka en procent 
av omsättningen.

– Tack vare det goda ekonomiska 
arbete som sker på alla nivåer inom 
universitetet hålls budgeten vid de flesta 
institutioner och enheter. Om vi fortsät-
ter som tidigare är årets underskott ett 
undantag och redan nästa år kan vi gå 
mot ett nollresultat igen, säger Ingemar 
Larsson. 

Enligt delårsrapporten som bland 

annat lämnats till Högskoleverket är 
det prognostiserade underskottet 70 
miljoner.

– Det handlar om olika sätt att räkna. 
När man samlar ihop det ekonomiska 
resultatet från fakulteterna, universitets-
biblioteket och universitetsförvaltningen 
är prognosen för årets resultat istället ett 
underskott på 30 miljoner. Det betyder 
att delårsrapportens prognos troligen 
är för pessimistisk, berättar Ingemar 
Larsson. 

TEXT: MARIA SANDQVIST

Stora delar av Manne Siegbahnlabora-
toriet kommer att avvecklas. Vetenskaps-
rådet drar in sitt stöd och överlämnar 
ansvaret för anläggningen till universi-
tetet. Besvikelsen är stor på den unika 
forskningsanläggningen, även om det 
fi nns vissa möjligheter för en fortsatt 
verksamhet i bantad form.

Resursbrist låg bakom förra årets beslut 
från Vetenskapsrådet om att avsluta 
stödet till Manne Siegbahnlaboratoriet 
(msl) som en nationell forskningsan-
läggning. Universitetet har drivit hårda 
förhandlingar med myndigheten kring 
möjligheten att kunna driva verksam-
heten vidare. Resultatet blev dock att 
det årliga anslaget på cirka 16 miljoner 
från rådet successivt minskar fram till 
2006 och att universitetet helt övertar 
ansvaret för anläggningen. 

– Vi är väldigt besvikna över att vi nu 
måste planera för att avsluta stora delar 
av vår grundforskning inom kollisions-
fysik. Jag förstår att Vetenskapsrådet 
behöver göra omprioriteringar, men 
anser att utvärderingen som gjorts till 

stor del missat vår unika kompetens, 
säger Örjan Skeppstedt, föreståndare 
vid msl.

Verksamheten är koncentrerad kring 
acceleratorsystemet cryring, där 
mycket långsamma elektronkollisio-
ner med atomer eller molekyler stude-
ras. Huvuddelen av den tio år gamla 
anläggningen som är flitigt använd av 
svenska och utländska forskare tvingas 
nu stänga. Dock har sonderingar inletts 
med ett par utländska forskningsan-
läggningar om möjligheten att flytta 
cryring. 

En viktig fråga i förhandlingarna 
mellan universitetet och Vetenskaps-
rådet har varit att pågående projekt ska 
drabbas så lite som möjligt. Enligt Örjan 

Skeppstedt är planeringen att doktoran-
der och forskare ska kunna avsluta sina 
arbeten. 

Det finns dock en ljuspunkt i den 
allmänna besvikelsen. I uppgörelsen 
med Vetenskapsrådet har möjligheter 
öppnats för en ny anläggning för kol-
lisionsfysik. 

– Vetenskapsrådet har granskat vår
ansökan med hjälp av utländska exp-
erter och den har fått ett mycket gott 
bemötande. Anläggningen blir betyd-
ligt mindre än cryring, men har ändå 
egenskaper som ger nya unika forsk-
ningsmöjligheter, bland annat för stu-
dier av biomolekyler och fenomen inom 
astrofysik. Vi hoppas på ett positivt 
beslut under hösten. 

Prognos i halvtid

Unik fysikanläggning 
drabbas av neddragning

TEXT. ANDREAS NILSSON FOTO: ORASIS/GA
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VISSTE DU ATT ...”

” 
margaretha rossholm lagerlöf, 

professor i  konstvetenskap, 

intervjuas i  dagens nyheter 

den 24 augusti med anledning 

av sin 60-årsdag. 

Jag känner mig väldigt kluven. Jag 

sysslar med att förstå konst, men min

 egen konst förstår jag inte alls. 

… Stockholms universitet har centrala samarbetsavtal med ett stort 
antal utomeuropeiska universitet. Bland dessa finns universitet från 
många intressanta l änder, så som Australien, Kina, Mexiko, Kanada, 
Egypten, Brasilien och Japan. Samarbetsavtalen ger möjligheter för 
både forskare, l ä rare och studenter att få verka i en annan miljö med 
andra förutsä ttningar. Utbytet gä ller givetvis åt bägge håll. 

Den som vill veta mer kan l ä sa på: http://www.adm.su.se/

INSÄNDARE/DEBATT

Disputationen är som bekant en höjdpunkt i ens akade-
miska karriär, en händelse man som doktorand drömmer 
om, med ömsom hopp ömsom fasa. Och det händer att man 
vill närvara vid någon annans disputation. Som en slags 
mental träning. 

Tidigare i år närvarade jag vid en disputation av en avhand-
ling som fokuserade på en specifik icke-europeisk invandrar-
grupp där respondenten har sina rötter. Opponenten var en 
kvinna som för ett kvarts sekel sedan disputerade på ett snar-
likt tema, varför hon var mer än lämplig för sin uppgift. Det 
var bara ett litet problem: opponenten kom från Norge och 
talade norska rakt igenom disputationsakten. 

Vari ligger problemet? Här i Norden är vi ju skolade och 
vana att förstå våra grannländers nordiska ”dialekt”, heter 
det. Frågan är dock vilket vi som då syftas på. 

Undertecknad tillhör en grupp vi som inte är födda i 
Norden, som tillägnat sig det svenska språket i vuxen ålder 
och som inte betraktar de övriga nordiska ”dialekterna” som 
självklara och lättillgängliga. Och gissa om hon blev beklämd 
när hon än en gång upptäckte att hennes goda svenska inte 
dög. Nej. På sitt hemuniversitet fick hon finna sig i att endast 
förstå si sådär 85 procent av det sagda. Och det var hon inte 
ensam om. 

Självfallet har ingen sagt ifrån. vi har nämligen för vana att 
känna oss utanför. Att förstå nästan allt. Att fatta skämtets 
poäng nästan samtidigt som alla andra. Att njuta av nästan 
alla språkliga nyanser och ordlekar. 

Respondenten måste ha samtyckt när opponentförslaget 
presenterades. Hade jag befunnit mig i hans position och blivit 
tillfrågad skulle jag nog inte heller sagt ifrån. Man vill ju bevisa 
att man är en ”lika god” respondent som någon Andersson 
eller Svensson. 

Och visst var respondenten det. Avhandlingen fick beröm 
och disputationsakten förlöpte som sig bör. Men de direkta 
frågorna som ställdes till respondenten formulerades skrift-
ligt på svenska. Ja. För att vara säker på att han förstod alla 
nyanser. Under resten av disputationsakten fick han finna sig 
i att förstå nästan allt. På tröskeln till det akademiska livet, 
nästan på lika villkor.

I en tid då sammansättningen av Sveriges vi undergår en 
djup förändring måste det reflekteras extra noga över val av 
språk i offentliga sammanhang. 

YAEL FEILER, DOKTORAND VID 
TEATERVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN 

VI förstår nästan allt 
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Den sjunde Akademiska Rodden gick av stapeln den 6 sep-
tember. Sommarsolen strålade över Brunnsvikens vatten och 
de femtio lag som kom till start. Det är rekord i antal lag i 
denna tävling som för övrigt är en av Sveriges största roddtäv-
lingar. Nio av lagen var från Stockholms universitet. 

Den månghövdade publiken kunde lyssna till Promenad-
orkestern, prova datarodd och lotsades genom tävlingen av 
kommentatorerna Jens Tolgraven och Lasse Berglund. Den 
största underhållningen stod förstås de spännande tävlingarna 
för. Vann gjorde till slut kth Industriell Ekonomi i student-
klassen, och Idrottshögskolan i personalklassen – det senare 
i ett finalheat som fick avgöras med målfoto. 

Akademiska Rodden arrangeras av Akademiska Hus och 
har som mål att skapa en trevlig dag för studenter, lärare och 
personal från Stockholms högskolor. Man ror i något som 
kallas inriggad fyra. Den har fyra roddare, två damer och två 
herrar, och en styrman. Veckan innan tävlingen kan de lag 
som så önskar delta i träning med Johan Flodin, som tävlat i 
både vm och os.

Jenny Levin, miljöinformatör vid universitetet, var med i 
tävlingen för första gången och fick mersmak. 

– Jag ska ställa upp nästa år också, säger hon. Det var roligt 
och välorganiserat.

Hon berättar att det var nervöst innan tävlingen, men det 
gick bättre än laget väntat sig. Förutom Jenny rodde också 
Monica Sihlén, Per Lenner och Karl-Axel Boström.

– Alla borde prova det här! säger hon entusiastiskt. Det är 
ett bra sätt att skapa gemenskap.

Bellmanstafetten är ett annat sätt att motionera och ha roligt 
ihop. Den 13 september var det dags för femmannalagen att 
ge sig ut på den fem kilometer långa banan, med start och 
mål vid Stora Skuggans gamla skjutbana. Stafetten samlar 
årligen cirka 7000 löpare. I år deltog 1201 lag. Varje lag får 
efter slutförd tävling en picknickkorg, och kan återhämta 
sig tillsammans i det gröna.

Vem som helst som kan sätta ihop ett lag kan vara med. Man 
tävlar i herr-, dam-, och mixedklass. Många lag deltar kanske 
inte så mycket för tävlandet som för att göra en roligt utflykt 
tillsammans, något som lagnamnen antyder. Eller vad sägs om 
Värdiga vinnare, Sussies sniglar och Run for fun?  

Ett lag som verkligen gick in för att tävla var Global Memo 
t l17 Café Bojan, som i överlägsen stil vann både herr- och 
mixedklassen. 

Från Stockholms universitet deltog flera lag. 
Ett av dem bestod av Leif Lindfors, Martin 
Melkersson, Inger Löfroth, Kheyrollah 
Akaber och Tom Morell. För Tom var det 
första gången. Han var innan tävlingen lite 
osäker på formen, men såg fram emot en 
trevlig dag med sina lagkamrater.

Något större fel på formen kan det inte 
ha varit eftersom han tog sig i mål mer än tio minuter snabbare 
än han hade trott, trots att det vackra vädret gjorde det nästan 
för varmt för att springa.

– Jag var hemskt trött, säger Tom Morell. Och det hade inte 
fått vara en kilometer till!

Det är förresten inte bara själva stafetten som skapar gemen-
skap. På måndagen efteråt träffas man i korridorer och jämför 
tider och träningsvärk. 

TEXT: MARIA IBSÉN FOTO: ORASIS/MÅ

Fysiska aktiviteter skapar gemenskap



Centrum för 
genusstudier är 
det nya namnet
Centrum för kvinnoforskning har bytt namn 
och heter nu Centrum för genusstudier. 
Namnbytet markerar att ämnesområdena 
vidgats och tydliggör att det inom forsk-
ningen inte längre enbart handlar om 
kvinnor.

– Naturligtvis släpper vi inte kvinno-
vinkeln. Men vi studerar också andra 
dimensioner av kön som till exempel 
kvinnors och mäns maktrelationer i 
samhället, säger Gunilla Bjerén, före-
ståndare för Centrum för genusstudier. 
Hon förklarar att namnet genusstudier 
kommer från det engelska uttrycket 
”gender studies” vilket används inter-
nationellt som samlingsnamn för studier 
med olika inriktning. Det kan gälla allt 
ifrån kvinnors villkor, feministisk kritik 
och mansstudier till jämställdhetsforsk-
ning samt gay-och lesbiska studier.  

När SU-Nytt är på besök har terminen 
just sparkat igång och studenterna trängs 
i universitets korridorer. Centrum för 
genusstudier har precis flyttat tillbaka 
till b-huset efter elva år i Kräftriket och 
ännu har inte hela möblemanget kommit 
på plats. Några väggar är ännu kala och 
på fönsterbrädor saknas växter.

– Flytten visar att ämnesområdet fått 
breda ut sig, säger Gunilla Bjerén. Innan 
vi flyttade till Kräftriket hade vi tre rum 
i just den här korridoren. I Kräftriket fick 
vi sedan tillgång till fler lokaler vilket gav 
oss möjlighet att växa. Nu när vi är till-
baka på Frescati igen har vi samtliga 20 
rum i korridoren till vårt förfogande.

Centrum för kvinnoforskning startade 
i blygsam skala 1987 med endast fem 
anställda. Numera arbetar 17 personer 
här och centrumet fungerar dels som 
en vanlig institution men också som en 
värdinstitution för forskare från olika 
discipliner.

–  Idag sitter de flesta, utom några 
enstaka forskningsassistenter, här. Vi 
arbetar tvärvetenskapligt när det gäller 
både grundutbildning och forskning. 
Här ingår bland annat statistiker, sam-
hällsvetare, demografer, historiker och 
litteraturvetare, säger Annika Olsson, 
vikarierande lektor och själv litteratur-
vetare.

– Vi bygger även långsiktigt upp ett 
samarbete med andra institutioner som 
arbetar med genusvetenskap. Och genom 
att vi tar in lärare med specialkunskaper i 
till exempel nationalekonomi och statsve-
tenskap så växer nätverket. För studen-
terna är det bra om vi får in kompetenser 
från andra områden.

I dag är söktrycket stort. Varje termin tas 
40 studenter in på grundutbildningen. 
Trots att ämnet fortfarande har en tydlig 
könsmärkning söker sig alltfler manliga 
studenter hit.

– Männen som läser hos oss är lika 
motiverade som kvinnorna, säger 
Gunilla Bjerén och berättar att grund-
kursen bland annat tar upp föräldra-
skap, förvärvsarbete och sexualitet ur 
ett genusperspektiv. Ett moment fokuse-
rar också på stat, kön och organisation. 
På fortsättningskursen diskuteras hur 
kunskap om genusförhållanden skapas 
genom olika vetenskapliga metoder.

– Förutom dessa kurser ordnar vi fors-
karutbildningar dit doktorander från 
hela universitetet bjuds in. Vi ger också 
seminarier som vänder sig till doktoran-
der inom andra ämnesområden, säger 
Gunilla Bjerén. 
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