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OMSLAGSBILDEN: ORASIS FOTO/MÅ

Den 26 april anordnade universitetet och 
de fackliga organisationerna en välbesökt 
arbetsmiljödag i Aula Magna. Vid det till-
fället presenterade jag en oroande statistik 
över långtidssjukskrivningarna (över sex 
månader) vid Stockholms universitet. De 
låg visserligen under riksgenomsnittet 
men visade en starkt ökande tendens. Mot 
bakgrund av våra fackliga organisationers 
påpekanden om hälsoproblemen och denna 
statistik beslöt vi oss för att särskilt prioritera 
anställdas och studenters arbetsmiljö under 
verksamhetsåret 2002–2003. 

Vad har då skett hittills? Universitets-
styrelsen har beslutat att avsätta 750 000 
kronor för rehabiliteringskostnader under 
2003, samt 1,1 miljon för övriga arbets-
miljöåtgärder. Om någon varit sjuk i mer 
än fyra veckor får prefekten ett brev från 
Personalbyrån om att det är dags att göra 
en rehabiliteringsutredning. Institutionerna 
har erbjudits hjälp med att kartlägga den 
psykosociala arbetsmiljön vid institutionen. 
Höstens prefektmöten ägnades helt åt arbets-
miljöfrågorna, varvid många värdefulla syn-
punkter framkom. 

Nu i vår startar en tredagars utbildning av 
alla prefekter och andra chefer om hur man 
aktivt arbetar med hälsofrågor och vidtar 
rehabiliteringsåtgärder. Stresseminarierna 
för doktorander kommer att utvärderas 
och ska fortsätta i någon form. Den stora 
årliga campuskonferensen, som i år hålls den 
9 april, kommer helt att ägnas anställdas och 
studenters arbetsmiljö.

Det är väsentligt att de ytterligare åtgärder 
som vidtas i första hand inriktas på de grup-
per där problemen är allvarligast. I det syftet 
engagerade vi fil.dr. Olof Bäckman, sofi, för 
att göra en analys med statistiska metoder 
av universitetets sjukstatistik beträffande 
anställda. Hans utredning är nu klar, och 
avser sjukfrånvaro om en månad eller mer. 
Den visar att vi har lägre sjukfrånvaro än 
riket i övrigt, men att ökningen är i paritet 
med resten av landet. Det mest slående i 
undersökningen är den markanta ökningen 
av sjukfrånvaro bland doktorander, särskilt 
bland kvinnliga doktorander och alldeles 
särskilt inom humanistisk fakultet.

Det är en komplicerad fråga huruvida 
problemen beror på vår arbetsmiljö eller 
på förhållanden i samhället stort. Som 
dr. Bäckman säger är det tydligt att even-
tuella arbetsmiljöproblem på universitetet 
beror på stressen och arbetsbelastningen. 
I samhället i övrigt finns många tänkbara 
orsaker till hälsoproblem.

Oberoende av om problemen har sin rot 
i allmänna samhällsförhållanden eller i 
arbetsmiljön på universitetet måste vi göra 
allt vi kan för att bidra till att lösa dem. 
Genom Bäckmans utredning vet vi nu var 
det mest alarmerande ohälsoproblemen 
finns. De måste naturligtvis uppmärksam-
mas speciellt. Men det räcker inte med det. 
Arbetsmiljöproblemen måste angripas på 
bred front. Alla som har bidrag att komma 
med uppmanas därför att dela med sig av sina 
erfarenheter på campuskonferensen. 

Arbetsmiljön i centrum

Omslagsbi lden ä r h ä mtad ur Wilhelm von 
Schröders Nothwendiger Unterricht vom 
Goldmachen, Leipzig, 1684. Den finns i omtryck 
i universi tet sbibl iotekets rari tet ssamling. ’’Bi lderna som visas i ar t ikeln om alkemi 

ä r samtl iga h ä mtade ur bibl iotekets r ika 
samlingar, varav alkemi utgör en del i det 
naturvetenskapliga beståndet. Se sid. 10 -11. 
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– Antalet studenter med dyslexi ökar vid 
Stockholms universitet och det kommer 
fler frågor från både studenter och lära-
re. Vi behöver lära oss mer om dyslexi, 
sade Seija Hiltunen, Studentbyrån, vid 
ett seminarium om dyslexi som anordna-
des av Studentbyrån och PU-enheten i 
december.

Seminariets drygt femtio deltagare 
fick lyssna till Christina Hellmans 
föredrag om dyslexi och till Student-
byrån som berättade om vilken hjälp 
och stöd studenter kan få och institu-
tionerna kan ge. Dessutom berättade 
tre personer, två studenter och en 
professor, med dyslexi om sina erfa-
renheter. Mycket i deras berättelser 
påminde om varandra, bland annat 
en tuff skolgång utan tillräcklig hjälp.

– Dyslexi medför dåligt självförtro-
ende. Jag kände mig dum i huvudet i 
tretton år och mina ärr finns kvar, de 
sitter på insidan, berättade Josephine 
Hamner.

Efter att ha läst på folkhögskola 
studerar hon nu på Socialhögskolan.

– Jag vill dela med mig av mina 
erfarenheter till andra och visa att 

det går att studera med dyslexi. Men 
man måste slita mer.

Linda Andersson som studerar 
lingvistik efterlyste mer kunskap och 
förståelse. 

– Det tar längre tid för oss. Det är 
viktigt för våra lärare att tänka på att 
det som ser ut som om det är skrivet 
på en kafferast kan ha tagit mycket 
mycket mer tid.

Akademisk karri ä r?
Jerzy Sarnecki, professor i krimi-
nologi, berättade om hur man blir 
professor trots dyslexi.

– Jag var dålig i flera ämnen i sko-
lan i Polen på grund av mina läs- och 
skrivsvårigheter. Men när jag kom till 
Sverige var det ingen som förväntade 
sig att jag skulle kunna läsa, skriva 
och stava ordenligt på svenska. 
Nyckeln till en akademisk karriär 
blev att vara invandrare.

Jerzy Sarneckis vardag är full av 
skrivande och läsande: uppsatser, 
avhandlingar, utredningar och annan 
litteratur. Hans läshastighet är lång-
sam och därför har han lärt sig att 
läsa allting en gång.

– Jag läser aldrig en text två gånger. 
Jag minns inte allt men jag minns 
sammanhanget.

En förutsättning för hans arbete 
är stavningsprogrammet i datorn. 
Dessutom korrekturläses texterna. 

Från och med höstterminen 2002 
anordnar Studentbyrån en studiein-
troduktion för studenter med dyslexi 
och första gången deltog ett tjugotal 
studenter.

– Vi vill ge studenterna ett ökat ini-
tialt stöd och därmed förhoppnings-
vis stärka deras självförtroende inför 
studierna, berättade Seija Hiltunen. 

Vid introduktionen får studenterna 

bland annat veta mer om sina rättig-
heter och möjligheter men de möter 
dessutom andra studenter, både nya 
och gamla, med liknande problem. 

för dyslexi

Fakta
Dyslexi finns i alla länder och 
inom alla samhällsklasser.
 Mellan fem och sju procent av 
alla länders befolkning beräknas 
ha dyslexi. 

Dyslexin påverkar studier på 
flera sätt. Det tar längre tid att 
skapa sammanhang och reflek-
tera vid läsning och kunskapsin-
hämtning på grund av bristande 
automatisering. Vid skrivande 
och textproduktion har texterna 
en rörig struktur och många 
stavfel på grund av arbetsmin-
nes-, ordmobiliserings- och stav-
ningsproblem. 

Ökad 
kunskap  och

förståelse

Åtgä rder som underl ä ttar vid studier
- Besök på Språkverkstaden, Stu-

dentcentrum, hus a , Södra huset.
- Vid föreläsning: 

Anteckningshjälp, möjlighet att 
banda, handouts 

- Inläst kurslitteratur
- Förlängd tid vid salstentor
- Möjlighet att skriva tentor på 

dator
- Extra handledning (till exempel i 

hur strukturera uppsats)
- Mentorshjälp (av annan student)

Vid universitetet ges också en unik 
utbildning på 40 poäng i läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. Läs mer 
på sidan 4.

’’
– Jag var dålig i flera ämnen i 
skolan i Polen på grund av mina 
läs- och skrivsvårigheter. Men 
när jag kom till Sverige var det 
ingen som förväntade sig att jag 
skulle kunna läsa, skriva och stava 
ordenligt på svenska. Nyckeln till 
en akademisk karriär blev att 
vara invandrare.

jerzy sarnecki, 
professor i  kriminologi

TEXT: MARIA SANDQVIST
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latinet lever på nätet

– På den här utbildningen får vi tillgång 
till den stora verktygslådan. Vi lär oss 
dels att förstå och formulera problemen 
och dels att jobba med dem.

Det säger Andrej Andreewitch, 
gymnasielärare i Stockholm. Han 
går en specialutbildning om läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi, som sedan 
höstterminen 2000 ges vid Stock-
holms universitet. 

– De analytiska verktygen är vik-
tiga i utbildningen, berättar Christina 
Hellman, prefekt vid Institutionen 
för lingvistik och kursansvarig. Det 
är viktigt att kunna se vilken typ av 
problem varje elev har för att kunna 
hjälpa dem på rätt sätt. Våra studen-

ter lär sig ta tillvara de starka sidorna 
hos varje individ, istället för att foku-
sera på problemen.  

Med 40 poäng är det här den 
längsta utbildning i ämnet som finns 
i Sverige. Studenterna fördjupar sina 
kunskaper utifrån aktuell forskning 
och lär sig att omsätta dem i prak-
tiken. Utbildningen kan leda till en 
magisterexamen och avslutas med 
en uppsats.

– Vi är stolta över att stå stadigt 
på båda benen, och kunna ge både 
teoretiska och praktiska kunskaper, 
säger Christina Hellman.

Andrej Andreewitch sökte sig till 
kursen i frustration över att inte veta 
hur man hjälper elever med läs- och 

Utbildningen som kombinerar lärarex-
amen med en magisterexamen har bli-
vit en succé och ser ut att kunna förse 
Stockholms skolor med många efter-
längtade gymnasielärare. Ytterligare ett 
hundratal studenter börjar nu på kom-
binationsutbildningen och andra lärosä-
ten vill lära av universitetet för att följa 
efter med liknande satsningar.
 
– Vi hade inte vågat drömma om 
det här intresset när vi drog igång 
utbildningen. Redan nu har vi tre 
gånger fler studenter som kan bli 
ämneslärare jämfört med vad som 
utbildades tidigare, säger initiativ-
tagaren Anders Nordström, Enheten 
för kommunikation och samverkan. 

Kombinationsutbildningen kom 
till för att lösa bristen på gymnasie-
lärare i framför allt naturvetenskap-
liga ämnen och språk. Möjligheten 

att skjuta upp valet att arbeta i eller 
utanför skolan till studiernas slut, 
samt friheten att senare kunna byta 
arbete tror Anders Nordström varit 
viktigt för intresset.

– Många av studenterna säger 
att de aldrig skulle gått en renodlad 
lärarutbildning. På det här sättet 
känner de sig trygga med att även få 
en magisterexamen.

Utbildningen har dessutom efterin-
tagning vilket nära hundra studenter 
kunde utnyttja under terminen i hös-
tas. Nu gäller det att ge alla studenter 
en god service varför en person ska 
anställas för att arbeta med studie-
vägledning och administration. 

De första studenterna går ut i höst 
och universitetet har fått en miljon kro-
nor från Utbildningsdepartementet 
för att utforma den avslutande 
verksamhetsförlagda utbildningen 

(vfu-kursen).
– Tanken är att skapa ett lärarlag 

där handledaren på gymnasiet får 
stöd av en ämnesrepresentant från 
universitetet och en didaktiklärare 
från Lärarhögskolan. Det är ett 
helt nytt arbetssätt som vi hoppas 
ska gynna studenterna men även 
kontakten mellan universitetet och 
gymnasieskolan.

Kombination ger nya l ä rare
Utbildningen på 180 poäng ordnas 
i samarbete med Lärarhögskolan 
där studenterna läser 50 poäng. 
Den ger både magisterexamen i ett 
huvudämne och lärarexamen med 
undervisningsrätt i detta samt ytter-
ligare ett fritt valt ämne. Totalt finns 
26 olika ämnesingångar. 

Kombinationsutbildningen en succé

skrivsvårigheter/dyslexi. För att kom-
ma in måste man ha lärarbehörighet 
eller motsvarande, och många har 
stort intresse för specialpedagogik.

– Framsynta skolledare skickar sina 
lärare på dyslexiutbildning och beta-
lar deras lön. Annars kan ekonomin 
förstås vara en stötesten för den som 
vill studera, säger Christina Hellman.

– Våra studenter offrar tid, kraft 
och pengar på vidareutbildning som 
kanske egentligen borde ligga inom 
skolan, fortsätter hon. Det är synd att 
inte fler skolledare uppmuntrar det. 
Men kanske känner de ännu inte till 
vad våra studenter faktiskt lär sig. 

Unik dyslexiutbildning vid Stockholms universitet

TEXT: ANDREAS NILSSON

TEXT: MARIA IBSÉN
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Att studera människors erfarenheter 
genom att lyssna till deras berättelser 
och få insikter om hur berättelser i 
sin tur ger upphov till erfarenheter är 
tema för en 10-poängskurs som ges 
av Etnologiska institutionen under 
våren.

– Vi vill lära ut hur man i vården 
kan tillämpa narrativa perspektiv 
som ett sätt att närma sig förståelse 
av hur sjukdom uppträder i livet och i 
samhället, säger Georg Drakos, som 
är ansvarig för kursen Sjukdom och 
berättande.

Idén till kursen som är tvärve-
tenskaplig med humanistisk och 

samhällsvetenskaplig inriktning, 
fick Georg Drakos genom sitt forsk-
ningsprojekt om hur det är att vara 
anhörig till personer med hiv/aids i 
Sverige och Grekland. 

– Jag är övertygad om att det är vik-
tigt för människor att kunna skapa 
berättelser om sin egen verklighet. 
En sjukvård som är bra på att lyssna 
når bättre resultat, men inom den 
medicinska vården är lyssnandet inte 
så centralt. Behandlingen inriktas 
mest på ett inutikroppen-perspektiv, 
inte så mycket på hur sjukdomar upp-
träder i livet och i samhället, säger 
Georg Drakos. 

– Att patienter med hiv får möjlig-
het att ge röst åt sina egna erfarenhe-
ter, är inte minst viktigt nu när medi-
cinerna gjort att de kan inrikta sig 
på ett fortsatt liv och måste hantera 
erfarenheterna av sjukdomen i olika 
sociala sammanhang. 

Kursen vänder sig både till vanliga 
studenter och vårdpersonal. 

– Vi strävar efter ett ömsesidigt 
närmande mellan vetenskap och 
praktik. Kursen genomförs i samver-
kan med Stiftelsen Noaks Ark – Röda 
korset, utan att kursen för den skull 
enbart är fokuserad på hiv/aids, 
säger Georg Drakos. 

Sjukdom och berättande TEXT: CALLE ARVIDSON

190 användare lär sig latin via den 
nätbaserade nybörjarkursen i latin 
som Institutionen för klassiska språk 
startade den 1 september.

– Det har varit ett jättestort intresse 
från olika håll trots att vi ännu inte gjort 
någon reklam för kursen, berättar kurs-
ledaren Madeleine Wedin Shemweta.

Bland användarna finns bland 
annat studenter vid andra institu-
tioner, pensionärer, lärare och latin-
studenter, som använder kursen som 
repetitionsmaterial. Det är också 
flera gymnasieelever som anmält sig.

– Latinämnet är hotat på gymna-
siet och därför ser vi gärna att skolor 
använder kursen i sin latinundervis-
ning. Vi vill att latinet ska leva.

Kursen är öppen för alla intres-
serade och det krävs inga förkun-
skaper. Den är nästan helt interaktiv 
och användaren bestämmer själv sin 
studietakt. Av de många användarna 
är det ännu endast 16 som har regist-
rerat sig vid institutionen. Men det 
är inget som bekymrar Madeleine 
Wedin Shemweta.

– Målet är att sprida latinet i sig. 
Visserligen ger vi bort kursen gratis 
men jag är säker på att vi vinner 

i längden. Vi märker ett otroligt 
intresse för latinet och är fast över-
tygade om att varje nöjd användare 
kan ge en ny student vid institutionen. 
Användaren behöver inte bestämma 
sig för att tentera och registrera sig 
förrän kursen är klar.

För närvarande går det att läsa och 
tentera av de första fem av nybörjar-
kursens tio poäng men de resterande 
fem poängen ska ingå i kursen från 
och med den 1 april. Så småningom 
vill institutionen även kunna inklu-
dera följande tio poäng.

Det behövs ingen avancerad dator 
för att följa kursen berättar program-
meraren Eric Aili.

– Det enda som behövs är en nät-
uppkoppling. Vi har ett vettigt system 
som är rent och enkelt för att vara 
lättillgängligt.

Utvecklingen av kursen har finan-
sierats av projektmedel från ikt-stra-
tegiska rådet (dåvarande it-rådet), 
Medel för samverkan med det omgi-
vande samhället samt genom stimu-
lansmedel från Nätuniversitetet. 

Prima latina fi nns på 
www.primalatina.klassiska.su.se    

latinet lever på nätet

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS FOTO/GA
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Malaria är en av världens värsta sjuk-
domar. Två barn dör varje minut och en 
halv miljard människor drabbas årligen 
av sjukdomen. Utbredningen av malaria 
ökar dessutom. Det finns ett akut behov 
av ny kunskap som kan stoppa sjukdo-
men och Stockholms universitet har till-
sammans med Karolinska institutet och 
Smittskyddsinstitutet fått det ansvarfulla 
uppdraget att koordinera internationell 
malariaforskning de närmaste åren. Ett 
fungerande vaccin mot sjukdomen är ett 
av målen.

Den okända världsfarsoten – det är 
ett passande namn på malaria. Tre 
miljoner människor dör årligen av 
sjukdomen som i Afrika har fler offer 
än hiv. Trots det får malaria bara en 
bråkdel av omvärldens uppmärksam-
het och resurser. 

– Här i väst världen har vi nog 
svårt att inse de oerhörda konse-
kvenserna av sjukdomen – såväl i 
mänskligt lidande som ekonomiskt 
för de fattiga länder som drabbas, 
säger Marita Troye-Blomberg som 

forskat om malaria i över tjugo år vid 
Institutionen för immunologi.

Främst är sjukdomen utbredd i afri-
kanska länder söder om Sahara. Här 
trivs malariaparasiten och myggorna 
som överför smittan till människor. 
Dåliga boendeförhållanden bidrar 
till spridningen. 

Svårt med vaccin
Sedan årsskiftet är sekretariatet för 
det globala forskningsprogrammet 
Multilateral Initiative on Malaria, 
mim, placerat vid universitetet. Nät-
verket av forskare runt om i världen 
har byggts upp sedan 1997 genom 
stora forskningsdonationer och stöd-
jer malariaforskning i framför allt 
Afrika. Läkaren Andreas Heddini 
fungerar som koordinator för sekre-
tariatet.

– Läget är inte hopplöst, det måste 
man komma ihåg. Bättre upplysning 
om hur det går att skydda sig mot sjuk-
domen kan rädda många. Malaria 
går också att behandla med olika 
mediciner. Idag är dock problemet att 

parasiten har utvecklat resistens mot 
flera av de billigaste läkemedlen – vil-
ket innebär att många sjuka inte kan 
få hjälp eftersom de ofta måste betala 
behandlingen själva, säger han.

Det som sysselsatt malariaforskare 
under flera decennier är att försöka 
utveckla ett vaccin som skulle kunna 
stoppa spridningen och kanske helt 
utrota sjukdomen. Till skillnad från 
andra smittsamma sjukdomar är dock 
malariaparasiten bättre på att lura 
kroppens immunförsvar. 

– Svårigheterna att komma till rätta 
med malaria beror delvis på sjukdo-
mens komplexitet. Parasiterna byter 
skepnad flera gånger i kroppen och för 
immunförsvaret blir det som att jaga 
en skurk som hela tiden byter förkläd-
nad, förklarar Andreas Heddini.

mim består av fyra delar – förutom 
sekretariatet ingår finansiering av 
flera forskningscentra i Afrika, att 
erbjuda forskare gratis forsknings-
material samt att förse laboratorier 
i Afrika med Internetuppkopplingar 
för att de ska kunna delta i det inter-

TEXT: ANDREAS NILSSON FOTO: ORASIS FOTO/MÅ ILLUSTRATION: ANDREAS HEDDINI

Forskarna Andreas Heddini, 
Marita Troye-Blomberg och Ingrid 

Faye leder det internationella mala-
riaprogrammet från universitetet. 

Malaria – okä nd sjukdom som dödar många
Malaria är en parasitsjukdom som sprids via myggor till människor. 
Malariaparasiten förekommer i fyra olika varianter varav Plasmodium 
falciparum är vanligast och mest farlig. Nära hälften av jordens befolkning 
lever i riskområden, främst i Afrika men även i Sydamerika och Asien. 

Förutom mänskligt lidande orsakar malaria även stora ekonomiska 
kostnader i de tropiska länder där den härjar med höga sjukhuskostnader 
och nedsatt arbetsförmåga hos drabbade. Trots insatser för malariabe-
kämpning från bland annat who sprider sig sjukdomen. Parasiten och 
malariamyggan blir resistenta mot läkemedel respektive insektsmedel, 
fattigdom och krig försvårar förebyggande arbete och vård samt bevatt-
ningsannlägningar och klimatförändringar skapar nya områden där myg-
gor och parasiter kan fortplanta sig. 

Enstaka fall av malaria förekommer i Sverige på grund av utlandsresor. 
En snällare variant av parasiten fanns dessutom här fram till början av 
1900-talet. 

Samlade insatser mot malaria
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djur. Det öppnar för helt nya möjlig-
heter att förstå sjukdomens mekanis-
mer och kunna skräddarsy ett vaccin 
som riktar in sig på delar av parasiten 
som inte förändras, säger hon.

Ett problem förutom den gäckande 
parasiten har varit det svala intres-
set från stora läkemedelsföretag att 
tillvarata nya rön och vidareutveckla 
dem. Orsaken är krasst ekonomisk 
– mediciner mot malaria är betydligt 
svårare att få lönsamma jämfört 
med dem som rör västerländska 
sjukdomar. Idag finns det dock ett 
vaknande intresse för bland annat 
vaccinutveckling enligt forskarna.

Tidigare värd för mim-sekreta-
riatet var den stora amerikanska 
hälsovårdsmyndigheten National 
Institute of Health. Valet av Sverige 
som värdland innebär en stor ära och 
ett erkännande av den kunskap som 
finns inom det femtontal forskar-
grupper som sysslar med malaria på 
lärosäten runt om i landet. Med äran 
följde dock att också ta hand om kost-
naderna på cirka 4 miljoner årligen 
för sekretariatet. Att få ihop peng-
arna var dock inget större problem

– Efter att vi fått besked om uppdra-

nationella forkarutbytet. Att verk-
samheten koncentreras till Afrika är 
naturligt enligt Ingrid Faye vid Genetiska 
institutionen som forskar på myggor-
nas förmåga att sprida malaria. 

– Att hjälpa till att bygga upp kun-
skaperna om malaria på plats är det 
bästa sättet för att komma till rätta 
med sjukdomen. Närheten till pro-
blemet gagnar forskningen och det 
är också där den nya kunskapen ska 
användas praktiskt, säger hon.

Genetisk forskning viktig
Forskningen kring malaria har 
förutom vaccinutveckling även 
andra huvudlinjer. Nya effektivare 
insektsmedel som kan ersätta ddt 
och mediciner baserade på gammla 
läkeväxter. Mest lovande är kanske 
ändå den ökade genetiska kunskapen 
om sjukdomen. Ingrid Faye ser de 
nyligen slutförda kartläggningarna 
av arvsmassan hos såväl myggan 
som malariaparasiten som viktiga 
framsteg.

– Med den tidigare kartläggningen 
av människans arvsmassa har vi nu 
kunskap om både parasiten, myggan 
som dess bärare och vi som dess värd-

get klädde vi upp oss och gick runt till 
olika forskningsfinansiärer och myn-
digheter. Vi fick ett otroligt gensvar 
och entusiasmen var stor inför att få 
ta över det här prestigefulla projektet, 
säger Marita Troye-Blomberg.

Brett ekonomiskt stöd
Idag får man stöd från bland annat 
sida /sarec, Vetenskapsrådet och 
Stiftelsen för strategisk forskning. 
Andreas Heddini förklarar att den 
främsta uppgiften är att följa vad 
de olika verksamheterna inom mim    
behöver och försöka tillgodose deras 
behov på bästa sätt. Sekretariatet 
ansvarar också för att sköta informa-
tionsutbytet mellan nätverkets 1 800 
forskare runt om hela världen. Ett 
tungt arbete är också att organisera 
den internationella malariakonferens 
som hålls vart tredje år i mim :s regi. 
Före jul hölls det senaste mötet i 
Tanzania med över tusen deltagare.

– Mötena är fantastiskt stim-
mulerande, med forskare från hela 
världen, och 75 procent av dem är 
afrikaner – en ovanlig syn på alla 
västdominerade konferenser, säger 
Marita Troye-Blomberg. 

Malariaparasitens många utvecklingsstadier i kroppen försvårar för 
ett vaccin att känna igen och oskadliggöra den. När invaderade röda 
blodkroppar förstörs drabbas man av feber och trötthet. Utan behandling förvärras 
sjukdomen och angriper viktiga organ eller leder till blodproppar i hjärnan. 
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Även om vi inte märker det är de 
flesta ytor omkring oss täckta av 
vatten. Det beror på att luften bland 
annat innehåller vattenånga, det vi 
kallar luftfuktighet. Hittills har fors-
kare trott att det första lagret vat-
tenmolekyler som sitter närmast ytan 
bildar ett vågigt mönster. Fysiker och 
kemister vid Stockholms universitet 
och Stanford University i usa har 
funnit att det knappt miljondels mil-
limeter tjocka molekyltäcket istället 
har en alldeles slät form. 

Uppmä rksammad studie
Studien, som rönt stor vetenskaplig 
uppmärksamhet, bland annat från 
American Physical Society, ökar 
i första hand den grundläggande 
förståelsen för vattnets egenskaper. 
Men eftersom åtskilliga kemiska 
reaktioner involverar vatten på ytor 
– korrosion eller rost är ett påtagligt 
exempel – kan resultaten även tilläm-
pas i många andra 
sammanhang. 
Upptäckten kan 
i förlängningen 
bidra till att pro-
ducera vätgas, ett 
möjligt framtida 
alternativ till fos-
sila bränslen, kan-
ske i bilar. Ett sätt 
att tillverka vätgas 
är nämligen att 
sönderdela vatten 
på en metallyta, 
en katalysator.

– I det sam-
manhanget är det 
väldigt viktigt att 

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM
FOTO: ORASIS FOTO/GA

ILLUSTRATION: H. OGASAWARA

Fysiker vidgar vetskapen om vatten

förstå hur det första lagret vatten-
molekyler binder till metallytan och 
hur vatten växelverkar i gränsskiktet 
mellan vatten och metallyta, säger 
professor Anders Nilsson, som delar 
sin tid mellan Stanford och Fysikum, 
och som lett den aktuella studien 
tillsammans med professor Lars 
Pettersson, också han vid Fysikums 
kvantkemigrupp.

Prestigelös forskning
Vatten, med världens mest kända 
kemiska formel, h2o, är helt nödvän-
digt för livet. Trots det vet forskarna 
faktiskt ganska lite om dess kemiska 
karaktär. Anders Nilsson och Lars 
Pettersson hoppas råda bot på det. 
Tillsammans med sina kollegor har de 
ägnat de senaste fyra åren åt vatten, 
och bland annat utvecklat ett helt nytt 
sätt att studera vatten experimentellt, 
något som hittills varit svårt. 

Anders Nilsson är den som an-

svarar för experimenten, medan Lars 
Pettersson är teoretiker som ger resul-
taten bakgrund och sammanhang. 
Men för att nå bra forskningsresultat 
betonar båda det viktiga i att hela 
gruppen hjälps åt och lägger presti-
gen åt sidan. 

– Det är ovanligt att teoretiker och 
praktiker samarbetar som hos oss. 
Här kan experimentalisterna föreslå 
ny teori och tvärtom. Ingen av oss ser 
det som ett problem. Men för att det 
ska fungera måste man vara beredd 
att ge upp en del prestige, säger Lars 
Pettersson.

Fler upptä ckter på gång
De båda professorerna har under åren 
blivit goda vänner. När de berättar 
om nästa artikel som snart kom-
mer att publiceras, får båda något 
förhoppningsfullt i rösten. I den 
beskriver de tillsammans med kol-
legorna hittills okända sätt för vat-

tenmolekyler att 
orientera sig i en 
vätska. Resultat 
som de hoppas 
ska ge ännu mer 
uppmärksamhet. 

– Den nya 
experimentella 
metoden kan 
vi använda på 
många olika om-
råden. Vi hoppas 
få veta mer om 
vattnets egen-
skaper. Vi är inte 
färdiga än, säger 
Anders Nilsson 
trosvisst. 

Teori möter praktik. Lars Pettersson är professor vid Fysikum. Med hjälp 
av kvantmekanik försöker han tolka vad som händer när en vattendroppe 
bombarderas med röntgenstrålar.

En ny upptäckt ruckar på tjugo år gamla föreställningar 
om vatten och kan bidra till att utveckla miljövänlig teknik.
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Sedan televisionen introducerades i 
Sverige på 1950-talet har det skett 
stora förändringar. I tv:s barndom 
tittade vi alla på samma program. 
Med en enda kanal att tillgå, hade 
det som sades i rutan, en enorm 
genomslagskraft. En tanke med 
televisionen var att erbjuda medbor-
garna objektiva nyheter och infor-
mation om det dagspolitiska läget. 

– Man ville värna om demokra-
tin. Genom objektiv information, 
snarare än diskussion, skulle svensk-
arna få möjlighet att utvärdera poli-
tikerna, säger Lucas Pettersson vid 
Statsvetenskapliga institutionen. 

I december lade han fram avhand-
lingen Information och identitet. 
Synen på televisionens politiska roll 
i Sverige och eu. Utgångspunkten i 

avhandlingen är frågan om till vad poli-
tikerna tycker att tv behövs, och hur 
inställningen har förändrats över tid. 

– I och med att vi fick satellit-tv i 
mitten på 1980-talet så har inställ-
ningen till vilken funktion televisio-
nen ska ha helt förändrats. Public 
service utmanades plötsligt av de 
utländska kabelkanalerna. Det ledde 
bland annat till att reklammotstån-
det fick ge vika. Samtidigt tillskrevs 
tv en central roll när det gäller att 
stärka medborgarnas gemensamma 
identitet. 

– Politikerna var rädda för en 
internationalisering. Framför allt var 
det ett amerikanskt utbud de såg som 
hotfullt. Det gjorde att man ville sända 
fler program på svenska av svenska 
upphovsmän, säger Lucas Pettersson.

Samma ideal framfördes samtidigt 
också av makthavarna inom eu . Men 
då var det i första hand den europiska 
identiteten som skulle värnas. 

– Ska man jämföra Sverige och eu 
så är det särskilt idén om att tv ska 
bidra till en gemensam identitet och 
slå vakt om den egna kulturen som 
går igen.  

 

Televisionen och politiken TEXT: MADELEINE SALOMON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ 

Exklusivitetsfrågan. Om förhål-
landet mellan tryckfrihet, yttran-
defrihet och annan rätt är namnet 
på den avhandling Gunnar Persson, 
forskare och lärare vid Juridiska 
institutionen, lade fram i december. 

I avhandlingen försöker han besk-
riva förhållandet mellan tryckfri-
hetsförordningen och allmän lag. 

– Kortfattat handlar det om krockar 
och konflikter mellan olika lagar. När 
ska tryckfrihetslagen tillämpas och 
när träder annan lag i kraft?

Den första tryckfrihetsförord-
ningen såg dagens ljus redan 1766. 
Det var då riksdagen stiftade en 
grundlag som alltid har företräde 
vid tvister. I denna lag infördes även 

offentlighetsprincipen samt en väl 
reglerad tryckfrihetslagstiftning. 

–  Här skrev lagstiftarna in regler 
som gjorde denna lag exklusivt till-
lämplig på innehållet i tryckt skrift, 
förklarar Gunnar Persson. Bland 
annat innebär det att enbart en per-
son kan göras ansvarig för innehållet i 
en tryckt skrift. Ansvaret gäller också 
endast för ett fåtal brott. Problemet är 
att lagen under tidens gång har upp-
fattats som otillräcklig för att reglera 
allt som trycks.

–  Rättsväsendet hamnar ofta på 
kollisionskurs mellan vilka lagar som 
ska tillämpas. Ett exempel är det så 
kallade Aftonbladsmålet.

Åtalet avsåg fem personer som 

lämnat filmrullar, innehållande hot-
fulla bilder, till en journalist på 
Aftonbladet.

I två domstolar dömdes de fem för 
olaga hot och hot mot tjänsteman. 
Samtliga dömdes med stöd av allmän 
lag. I högsta domstolen friades dock 
samma personer eftersom hd gjorde 
bedömningen att handlingarna om-
fattades av tryckfrihetsförordningen, 
där regler om meddelarfrihet finns 
inskrivet. 

– När meddelarfrihet föreligger kan 
man nämligen inte ställas till ansvar 
för det brott som handlingen innefat-
tar, säger Gunnar Persson. 

TEXT: MADELEINE SALOMON

Tryckfriheten – en lag som skapar konflikter

SU-NYTT 1/2003
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carl-michael edenborg har i avhandlingen alke-
mins skam som nyligen lades fram vid institu-
tionen för litteraturvetenskap och idéhistoria 
studerat vad som orsakade alkemins försvinnan-
de från den offentliga scenen.

Den europeiska alkemin utvecklades ur den arabiska 
under medeltiden och hade en framskjuten position i 
århundraden. Men i slutet av 1700-talet blev alkemin 
på kort tid en omöjlighet, och utgivningen av böcker om 
alkemi upphörde helt.

Tidigare forskning har tagit fasta på att kraven på 
vetenskaplighet inom kemin som vann insteg i och med 
upplysningstiden, gjorde det omöjligt för alkemisterna 
att fortsätta. Men Carl-Michael Edenborg menar att det 
inte är en förklaring som räcker.

– Det fanns så många konkurrerande teorier vid den 
tiden, så det går inte bara att förklara med kemins fram-

växt. Om man tittar på kritiken mot alkemin så var den 
moralisk, etisk och estetisk. Alkemin sågs som osnygg, 
och alkemisterna som egoistiska, snåla och fåfänga, 
säger Carl-Michael Edenborg.

– Den tyske kemisten Wiegleb, som hade stor betydelse 
under slutet av 1700-talet, gick till personangrepp, kom 
med mentalsjukdomsanklagelser och använde äckelme-
taforer. Alkemin var något ruttet, maskstunget, pest-
smittat – inte tjänligt längre.

Alkemisternas hemlighetsmakeri gav också upphov 
till mycket kritik.

– Hela deras diskurs var hemlighetsfull med ett mys-
tiskt, poetiskt symbolspråk. I böckerna nämndes inget 
vid sitt rätta namn och det fanns inga recept. Det provo-
cerar att ha hemligheter. Antingen blir folk nyfikna, eller 
så blir de arga – det kan skapa grogrund för skambeläg-
gande, säger Carl-Michael Edenborg.

Alkemins kritiker lyckades få ut den ur offentligheten. 

alkemin 
blev omoralisk

Alkemi. En lära om materien, grundad på magi, mysticism och filosofi. Alkemisterna trodde sig kunna omvandla 
oädla metaller till guld, och att det gick att finna ett livselixir som kunde göra människan odödlig.
Källa: Nationalencyklopedin

10 SU-NYTT 1/2003
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TEXT: CALLE ARVIDSON
FOTO: ORASIS FOTO

Illustrationerna består av några typiska gravyrer i alkemiska 1600-talsverk. Fantasieggande, allegoriska scener med 
kryptiska symboler varvas med bilder av destilleringsapparatur och deglar. Den sökande alkemisten kunde meditera 
över bilderna och i dem söka hemligheten med De vises sten. Tabellen överst på sidan visar hur utgivningen av böcker 
om alkemi upphörde i slutet av 1700-talet.  

Carl-Michael Edenborg har i ett appendix till avhand-
lingen skisserat den underjordiska 1800-talsalkemin. 
Nästa steg för honom är att skriva en historik över den 
svenska alkemin.

– Det är en del av Sveriges historia som inte har 
beskrivits. Alkemisterna drabbades aldrig av vare sig 
förbud eller förföljelser, sannolikt för att alkemin var 
en överklassens konst. Under 1700-talet var alkemis-
terna borgare, präster, vetenskapsmän, ämbetsmän och 
militärer, många var adliga. Under tidigare epoker hade 
framför allt många läkare och apotekare ägnat sig åt 
alkemi, berättar Carl-Michael Edenborg.

–  Många furstar och kungar hade alkemister anställda. 
Kristina hade en alkemist anställd när hon bodde i Rom 
efter abdikationen, och Gustav III var den sista svenska 
kungen som höll sig med en alkemist.

I den romantiska litteraturen framställs alkemisten 
som en tragisk figur, det kanske mest kända exemplet 

är Mary Wollstonecraft Shelleys roman från 1818 om 
doktor Frankenstein som försöker nå det högsta abso-
luta, men skapar ett monster istället. Men huvudsakli-
gen omges alkemin med tystnad under den här perioden. 
Det är inte förrän under slutet av 1800-talet som alke-
min åter uppmärksammas offentligt.

– Författare och konstnärer fascinerades av alkemin. 
August Strindberg utförde alkemiska experiment, symbo-
lister och senare också surrealister attraherades av alke-
mins språk och form, säger Carl-Michael Edenborg.

 Alkemin är fortfarande en levande subkultur med 
många utövare, och det finns fler alkemiska texter i 
tryck nu än någonsin tidigare i historien. Och böckerna 
om Harry Potter, ett av de mest slagkraftiga samtidsfe-
nomenen, har många inslag av alkemi.

– Mycket i j.k. Rowlings böcker är klassiskt gods i 
alkemin som hon har tagit rakt av och använt på ett 
skickligt sätt, säger Carl-Michael Edenborg. 

1500 1600 1700 1800 1900
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– Vi har alla ett ansvar för vår 
psykosociala arbetsmiljö och 
vi skapar den tillsammans. Vår 
tanke är att belysa arbetsmiljön 
ur olika perspektiv – lärarens, 
doktorandens, studentens och 
den övriga personalens, säger 
Berit Andersson vid Personal-
byrån. 

Kärnan i konferensen är 
de seminarier och workshops 
som presenteras. Bland annat 
diskuteras mötet mellan lärare 
och studenter, studievanor som 
kan minska pluggstress, hur 
delaktighet och samverkan 
påverkar arbetsmiljön, samt 
hur ökade sjukskrivningar kan 
stoppas. Den fysiska delen av 

arbets- och studiemiljö görs också synlig, en modell av 
en bra datorarbetsplats ställs ut och deltagarna får prova 
på energimassage. Som avslutning talar Björn Klinge, 
prefekt vid Institutionen för odontologi vid ki. Han 
har unika erfarenheter av positiva drivkrafter i arbetet 
utifrån projektet Den Goda Institutionen. Den som vill 
kan sedan fortsätta dagens diskussioner i puben där det 
bjuds på förfriskningar. 

– Campuskonferensen är ett uppskattat inslag i uni-
versitetsvardagen. Vi hoppas i år på en stor uppslutning 
av folk från olika håll inom universitetet, på grund av 
det angelägna ämnet. Detta är ett gyllene tillfälle att få 
gehör för sina åsikter och låta sig inspireras av andras 
idéer, säger Katarina J Jonson, Enheten för pedagogisk 
utveckling. 

Programmet är inte färdigställt än, så om du har egna 
förslag på ämnen som rör temat, går det bra att lämna 
dessa, senast den 28 februari till projektledare Nina 
Vettergren, tfn: 16 36 89. 

Forskning finansierad med medel från tobaksindustrin 
ska inte förekomma vid Stockholms universitet. Det 
beslutade rektor Gustaf Lindencrona den 27 januari. 

– Forskning som drivs med medel från tobaksin-
dustrin är inte förenligt med Stockholms universitets 
övergripande mål. En risk är att universitetets namn 
skulle kunna användas av finansiären för att vinna 
legitimitet i samhället i stort men också gentemot andra 
tänkbara finansiärer. Dessutom skulle utomstående 
kunna använda forskning finansierad på detta sätt som 
argument för att misstänkliggöra forskarnas integritet, 
säger rektor Gustaf Lindencrona.

I beslutet påpekas att det finns anledning att vara 
återhållsam med generella beslut om vilka forsknings-
finansiärer som inte är lämpliga. Beslutet gäller enbart 
forskning finansierad med medel från tobaksindustrin. 

Beslutet gäller med omedelbar verkan men omfattar 

inte redan undertecknade och av rektor godkända kon-
trakt. Det kommer att införas i universitetets regelbok, 
www.su.se/organisation/regelbok. 

Universitetets måldokument finns på 
www.su.se/organisation/maldokument 

Tillsammans skapar vi ett friskare universitet   

TEXT: MARIA SANDQVISTBeslut om forskning finansierad av tobaksindustrin

När:  
 Onsdagen den 9 april, 
 halvdag efter lunch
Var:
 Aula Magna
Hur: 
 Seminarier, workshops, 
 utställningar
Tema:
 Arbetsmiljön för anställda 

  och studenter vid su 
Underteman:
 Pedagogik och undervisning,   

  Psykosocial arbetsmiljö, 
 Arbetsorganisation, 
 Lärande och studiemiljö
Info och anmälan:   

  Hemsidan, www.ck.su.se, eller 
 tfn: 16 36 89, senast den 7 april
 Fri entré

Vid föredragning för rektor den 16 januari, angående en 
anhållan från Fredrik Agell om utredning av händelser 
förknippade med hans disputation, konstaterar rektor 
med stöd av professor Inge Jonssons utredning att intet 
som helst fog finns för ryktet att ett otillbörligt beroende 
skulle föreligga mellan Fredrik Agells avhandling Frågan 
efter livets mening: om kunskap och konst i Nietzsches 
tänkande och annan skrift. 

Den 9 april är det dags för den årliga Campuskonferensen, ett viktigt forum för diskussion av aktu-
ella frågor mellan medarbetare och studenter vid Stockholms universitet. Årets konferens har temat 
Arbetsmiljön för anställda och studenter vid Stockholms universitet, en konsekvens av rapporter om 
stressade doktorander och ökade sjuktal inom högskolevärlden. 

Inga oegentligheter kring avhandling

12 SU-NYTT 1/2003
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Paula Liukkonen vid Företagsekonomiska institutionen 
har arbetat med arbetsmiljöfrågor sedan 1980-talet 
och hon har utvecklat en modell för hälsobokslut som 
används av företag i Sverige och Finland. Modellen 
används i en kurs i hälsobokslut som ges som uppdrags-
utbildning för företag och organisationer i samarbete 
med success ab.

Syftet med kursen är att utveckla en arbetsmetod som 
gör det möjligt att integrera personalfunktionens, arbets-
miljöorganisationens och företagshälsovårdens hälso- 
och miljöredovisningar med verksamhetsuppföljning. 

– Det går att skapa en mångsidig redovisning som 
beaktar hälsoaspekter men det kräver en ordentlig 
arbetsinsats. Professionell vägledning underlättar arbe-
tet med hälsobokslut och kursen ger företag och organi-
sationer stöd och handledning, säger Paula Liukkonen.

Deltagarna får utveckla sin organisations redovis-
ningar till ett hälsobokslut som bland annat består av 
redovisning av personal, arbetsmiljö och hälsa, sjuk-
frånvaro, kartläggning av ersatt sjukfrånvaro, sjuknär-
varo, dold sjukfrånvaro och sjukfrånvaroorsaker.

Olika perspektiv
En viktig del i arbetet är triangulering, trepartssamar-
bete, som innebär att flera personer i organisationen 
arbetar gemensamt med hälsobokslutet. De tre parterna 
är representanter för personal, ekonomi, företagshälso-
vården och produktionen.

– Tanken med hälsobokslut är att samla aktörerna 
men att de respekterar varandras ämnesgränser. Att det 
är flera aktörer inblandade medför att de också lär sig 
av varandra. Trianguleringen ger en plattform för arbe-
tet och för dess fortlevnad i organisationen, säger Paula 
Liukkonen.

Kursen gick för första gången under höstterminen och 
omfattade fem utbildningsdagar. Deltagarna fick även gen-
omföra ett projekt som redovisades i slutet av kursen. Bland 
deltagarna fanns tre tjänstemän från Botkyrka kommun som 
sedan tidigare hade kontakt med Paula Liukkonen.

– Erbjudandet om kursen kom väldigt lägligt. Vi har sett 
ett behov av att utveckla ett sätt att mäta och följa utveck-
lingen av hälsan, dess ekonomiska konsekvenser och de 
insatser som görs för att förbättra hälsan och arbetsmil-
jön. Det har blivit särskilt tydligt nu när vi försöker ta ett 
krafttag för att vända trenden av en ökande sjukfrånvaro 
bland våra anställda, berättar Jan Hellkvist. 

Bra kurs
Jan Hellkvist tycker att kursen varit inspirerande och 
lärorik.

– Det är bra att få vetenskapliga perspektiv på sitt 
arbete och det var intressant att möta andra företag och 
organisationer i liknande situationer. 

Botkyrka kommun kommer att använda hälsobokslut 
i sitt fortsatta arbetsmiljöarbete.

– Vi återkopplar just nu vårt projekt till verksamheten 
vi studerat och ger dem möjlighet att inom ramen för vårt 
arbetsmiljöarbete se över åtgärdsförslagen och agera uti-
från det. Vi har bildat en grupp som under hösten ska ta 
fram en strategi för att genomföra implementeringen av en 
egen förenklad men effektiv variant av hälsobokslut.

Kursen ges även vårterminen 2003. 

success ab är ett helägt dotterbolag till su Holding ab 
och ska tillsammans med forskare och lärare paketera, 
aktivt marknadsföra och förmedla utbildningar till före-
tag och organisationer.

Mer information om kurserna finns på success ab :s 
hemsida, www.success.su.se

TEXT: MARIA SANDQVIST FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Att göra ett hälsobokslut 
Går det att mäta hälsan? I en tid då ökad sjukfrånvaro och bättre arbetsmiljö diskuteras anordnar 
Stockholms universitet kursen Hälsobokslut – mätning, analys och dialog om hälsan på jobbet för före-
tag och organisationer. Kursen som gavs första gången i höstas anordnas av Företagsekonomiska 
institutionen i samarbete med SUCCESS AB.
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I BLICKFÅNGET
Ny redaktör för SU -Nytt
Från årsskiftet är Johan Kvickström ny redaktör för 
SU-Nytt. Han har tidigare bland annat arbetat som 
redaktör för sktf:s förtroendemannatidning Aspekten, 
samt vid Statens kulturråd. Innan han påbörjade sin 
yrkesbana läste han vid Stockolms universitet, främst 
litteraturvetenskap och idéhistoria.

Maria Sandqvist lämnar därmed efter tre år posten 
som redaktör, men kommer att fortsätta skriva i tid-
ningen samtidigt som hon arbetar med andra uppgifter 
vid enheten. 

Åsikter, insändare, tankar och förslag lämnas fort-
sättningsvis till Johan Kvickström på tfn: 16 44 64 eller 
e-post: johan.kvickstrom@eks.su.se  

Två sitter kvar, en ny tillträder och en återvänder. Det har varit 
dekanval vid universitetet. Henning Rodhe, Naturvetenskapliga 
fakulteten, och Eskil Wadensjö, Samhällsvetenskapliga fakul-
teten, sitter kvar. Ny dekanus vid Humanistiska fakulteten är 
Kerstin Dahlbäck och nygammal vid Juridiska är Peter Seipel.

Hur ser de nya dekanerna på sitt uppdrag?
– Jag känner ett stort ansvar; att leda en fakultet på 

Stockholms universitet förpliktigar. Stockholms univer-
sitet grundades som en fri högskola och är nu ett fritt 
universitet där man slår vakt om tanke- yttrande- och 
forskningsfrihet. Jag känner också en stor förtröstan; när 
jag nu besöker institutionerna slås jag av det enastående 
arbete som utförs och imponeras av den hängivenhet 
med vilken man arbetar. Det skulle jag vilja lyfta 
fram, säger Kerstin Dahlbäck.

– Jag har tidigare varit dekanus 
1996–1999 och återinträder nu. Jag 
vet att uppdraget kräver närvaro 
– för att vara tillgänglig, tidigt se 
problem, vara kontaktpunkt 
och gripa in där det behövs. 
Ledstjärnan bör vara att 
göra sig nyttig. Att kolleger 

och andra kan ha olika syn på vad som är till fakultetens 
nytta gör uppgiften till en utmaning, säger Peter Seipel.

Vilka frågor ser de som extra viktiga?
– Nu som alltid att ge grund- och forskarutbildning av 

hög kvalitet och skapa ny kunskap genom en avancerad 
forskning. Ett problem som vi delar med de andra fakul-
teterna är de realiter minskade medlen – jag hyser den 
omstörtande åsikten att resultatet är (direkt) relaterat till 
de resurser man sätter in, säger Kerstin Dahlbäck.

– Bland annat att finna former för extern samverkan för 
att effektivt hushålla med knappa ekonomiska resurser, 
utveckla forskningsmiljön vid våra forskningsinstitut/centra, 

utveckla och förbättra vår samverkan med universi-
tetsbiblioteket, höja lönenivån i nivå med annan 

kvalificerad juridisk yrkes-
verksamhet och bibehålla 

och ytterligare bättra på 
den tätposition som vår 

juristutbildning upp-
nått i olika bedöm-
ningar, säger Peter 
Seipel. 
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Söderbergska priset ti l l Lars Calmfors
Inte mindre än 800 000 kronor. Det är prissumman 
som tillfaller professor Lars Calmfors vid Institutet 
för internationell ekonomi, Stockholms universitet. 
Lars Calmfors får Söderbergska priset 2003 av Kungl. 
Vetenskapsakademien för sina vetenskapliga insatser 
rörande lönebildning och ekonomisk politik.

Under de senaste decennierna 
har Lars Calmfors gett flera 
viktiga bidrag till nationaleko-
nomisk forskning kring centrala 
frågor inom svensk och europe-
isk ekonomisk politik. 

Priset utdelas vid en ceremoni 
på Kungl. Vetenskapsakademien 
den 15 maj.

Idrottspris ti l l forskare
Gunnar Borg, professor i psykologi, och Jan Lindroth, 
professor i idrottshistoria, har av Sveriges centralfören-
ing för idrottens främjande (scif) tilldelats scif:s pris 
i idrottsvetenskap på 100 000 kronor vardera. Priset 
är instiftat för att stödja högkvalitativ forskning, som 
bedöms vara av stort värde för svensk idrott.

Priset delades ut på Idrottsgalan i Globen den 
20 januari.

Nya och nygamla dekaner

Henning Rodhe, 
Peter Seipel, Kerstin Dahlbäck och Eskil Wadensjö

Henning Rodhe, 
Peter Seipel, Kerstin Dahlbäck och Eskil Wadensjö
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Idéhistoria 25 år!
Nu har idéhistoria varit exa-
mensämne vid Stockholms uni-
versitet i 25 år, och det firas med 
en eftermiddag av återblick och 
reflexion över ämnets utveckling 
under det gångna kvartsseklet: 
vad var idéhistoria tänkt att bli, 
vad blev det och vad är det i dag? 
Den 5 mars anordnas i g-salen, i 
anslutning till Arrhenius-labora-
toriet, en seminarieeftermiddag 
där nu och tidigare verksamma 
idéhistoriker vid institutionen 
blickar tillbaka i en serie före-
läsningar.

För mer information kon-
takta studievägledare Karin 
Dirke på tfn: 16 20 15 eller 
e-post: karin.dirke@idehist.su.se

Pedagogiska priset
Föreslå Årets lärare och Årets utbildningsinsti-
tution till pedagogiska pris 2003!

Universitetet vill uppmärksamma goda 
insatser i undervisningen, i lärandeprocessen, 
för att poängtera dess betydelse. Pedagogiska 
priser är ett sätt att göra detta.

Kanske just din institution förtjänar att 
lyftas fram för sitt sätt att introducera stu-
denterna, för sitt sätt att pröva nya grepp i 
undervisningen. 

Sista nomineringsdag är den 4 april.
Nomineringsblanketter och mer information 

finns på www.pu.su.se/pedpris och kommer 
under februari även att finnas på institutio-
nerna, i biblioteket och vid informationsdisken 
i Studentcentrum, a-huset. 

För mer information kontakta Katarina 
j Jonson, projektansvarig vid pu-enheten.

Tfn: 16 4262, e-post: katarina.j.jonson@pu.su.se

Imre Kertész i Aula Magna
Inför en entusiastisk publik i en fullsatt Aula 
Magna läste 2002 års Nobelspristagare i litte-
ratur Imre Kertész en nyskriven essä på sitt eget 
språk ungerska. Den svenska översättningen 
Minnesbilder lästes därefter av skådespelaren 
Björn Granath. Kertész svarade på publikens 
frågor om hans författarskap och tiden i kon-
centrationsläger, tolkade av professor Synnöve 
Clason.

Forskardagarna 
Har du disputerat eller planerar 
du att disputera under läsåret 
2002/2003?

Anmäl dig då som medver-
kande vid Forskardagarna 16-
18 oktober, då avhandlingar 
som har lagts fram under läsåret 
presenteras på ett populärveten-
skapligt sätt. Det kommer att 
anordnas en presentationskurs 
för medverkande föreläsare några 
veckor innan. 

För mer information och 
anmälningsblankett kontakta
Linda Hedblad, tfn: 16 22 95, 
e-post: linda.hedblad@eks.su.se. 

Sista anmälningsdag är den 
15 mars.

Stockholms 
universitet 125 år
1878 startade Stockholms 
högskola, det som kom att bli 
Stockholms universitet, och 
det ska firas. Vad som kommer 
hända är ännu på planeringssta-
diet, men klart är att det kommer 
bli evenemang för anställda, men 
också utåtriktade aktiviteter. 
Mer information kommer under 
våren.

Under våren hålls i vanlig ordning universitetets 
öppna föreläsningar. Tisdagsföreläsningarna 
har temat Att förstå människan – om språk, 
kultur och identitet. Det handlar om hur vi ser 
på oss själva och omvärlden, hur vi tänker, vad 
som gör oss till människor samt våra olika sätt 
att uttrycka oss på. Lördagsakademien firar 
sitt 10-årsjubileum med en föreläsningsserie 
som tar upp några angelägna ämnen inom 
miljö- och naturresursforskningen.

Närmare information om föreläsningarna 
finns på universitetets webbplats på adressen 
www.su.se/forskning/popularvetenskap. 

Öppna föreläsningar
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Skriv om genus
Jämställdhetskommittén utlyser på nytt minst ett 
uppsatsstipendium på 5 000 kronor för bästa upp-
sats på c- eller d-nivå skriven med ett genusper-
spektiv. Uppsatserna ska vara examinerade under 
läsåret 2002–2003 och sista inlämningsdag är den 
15 augusti 2003. Mer information om utlysningen 
finns på www.jamstkom.su.se.

Med genus i fokus

– Vår förhoppning är att genusperspektivet ska ingå i all under-
visning och utbildning och därmed finnas med i studenternas 
uppsatser. Till dess att vi når dit vill vi stimulera studenterna att 
skriva fler uppsatser med genusperspektiv, säger Lars Jalmert, 
ordförande i Jämställdhetskommittén.

I december delades Jämställdhetskommitténs allra första 
uppsatsstipendier ut till tre uppsatsförfattare på grundut-
bildningen för läsåret 2001–2002: Eva Amundsdotter för 
uppsatsen i Genusvetenskap Vi har ju inga karlar här…, 
Grop Katarina Boye för uppsatsen i Sociologi Lika men 
olika och Karin Fahlström för uppsatsen i Medie- och 
Kommunikationsvetenskap Det manliga objektet?

Sammanlagt inkom 33 uppsatser från samtliga fakulteter.
– Vi finner det oerhört glädjande med både spridningen 

över olika institutioner och mängden uppsatser med 
genusperspektiv. Det har varit roligt att läsa bidragen 
och det var svårt att välja. Men vi var väldigt överens 
om att det var dessa tre uppsatser som var de bästa, säger 
Lars Jalmert.

Vid bedömningen av uppsatserna användes följande tre 
kriterier: uppsatsen ska innehålla en tydlig och medveten 
genusproblematik, uppfylla en hög allmän vetenskaplig 
kvalitet och visa på självständighet, analysförmåga och 
god språkbehandling samt ha ett brett informationsvärde 
och vara intresseväckande när det gäller genusfrågor.

Uppsatserna finns att läsa på Jämställdhetskommitténs 
hemsida www.jamstkom.su.se. 

Apropå j ä mstä lldhet … 
Stockholms universitet får underkänt i en undersökning 
gjord av Statstjänstemannen som visar att 66 procent av 
cheferna vid Stockholms universitet är män. Regeringens 

officiella mål är att det ska finnas 40 till 60 procent av 
vardera könet i ledande befattning, det vill säga rektor, 
prorektor, förvaltningschef, dekanus och prefekt (eller 
motsvarande). Även majoriteten andra universitet och 
högskolor får underkänt i undersökningen.

– De flesta cheferna vid universitetet är professorer 
och de flesta professorer är män så resultatet är inte 
oväntat men ändå lite trist. Jämställdhetskommittén 
arbetar övergripande i universitetets strävan att bli ett 
jämställt universitet. Vi bevakar naturligtvis sådana här 
uppgifter men vi arbetar inte aktivt mot specifika grupper 
som exempelvis chefer, säger Lars Jalmert, ordförande i 
Jämställdhetskommittén.

Några siffror från 2002
Andelen kvinnliga studenter på grundutbildningen var 
61,4 procent och på forskarutbildningsnivå var 53 procent. 
Andelen kvinnliga professorer var 19,5 procent. 

Rekryteringsmålet för andelen kvinnliga professorer vid 
universitetet för perioden 2001–2004 är 30 procent. År 2002 
var 26 procent av de rekryterade professorerna kvinnor.

Ny j ä mstä lldhetsplan
Universitetet har antagit en ny jämställdhetsplan för år 
2003. Under året kommer en viktig del av jämställdhetsar-
betet att vara inriktad på förebyggande åtgärder i syfte att 
motverka sexuella trakasserier och kränkningar på grund 
av kön. Bland annat ska Jämställdhetskommittén verka för 
att utbildning i frågor som rör sexuella trakasserier ska ingå 
i utbildningen för prefekter, handledare och nyanställda 
lärare. Dessutom ska en ny jämställdhetspolicy för 2004–
2007 tas fram. Planen finns på Jämställdhetskommitténs 
hemsida, www.jamstkom.su.se.

Med genus i fokus

Jämställdhetsstipendiaterna
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Den som vill bli lärare inom högskolan 
måste från årsskiftet ha pedagogisk 
utbildning för att kunna få en tjänst. 
En ändring i högskoleförordningen gör 
också att det blir en tydligare betoning 
på pedagogiska färdigheter för dokto-
rander.

Tidigare har pedagogisk skicklig-
het tagits med i bedömningen vid 
tillsättningen av lärartjänster. Nu 
ändras det alltså till krav på högsko-
lepedagogisk utbildning för att per-
soner ska kunna få tjänst som lektor 
eller adjunkt. Vad utbildningen ska 
innehålla finns inte preciserat i 
högskoleförordningen. Istället blir 
det upp till lärosätet att se över hur 
kravet ska hanteras. 

– Vi undersöker hur vi ska lösa frå-
gan och kommer föra in ändringen 
med de nya reglerna om pedagogisk 
utbildning i anställningsordningen 
vid universitetet, förklarar Berit 
Andersson som är sektionschef vid 
Personalbyrån.

Även en sökande som inte är kvalifi-
cerad till en tjänst kan dock få en tids-
begränsad anställning efter årskiftet. 

Om personen därefter inhämtar den 
pedagogiska utbildningen kan anställ-
ningen omvandlas till en fast tjänst. 

De pedagogiska kraven ökar också 
på doktoranderna. Från den 1 juli ska 
en grundläggande pedagogisk utbild-
ning ingå i forskarutbildningen. 

Förändringen är ett led i statens 
önskemål om att göra den högre 
utbildningen mer tillgänglig för 
alla grupper i samhället. Pedagogisk 
utveckling inom högskolan har 

pekats ut som en del i det arbetet, 
bland annat i propositionen Den 
öppna högskolan. 

Ytterligare en ändring i högsko-
leförordningen från årskiftet är att 
de tillfälliga så kallade ersättnings-
tjänster som lärare kunnat gå på 
under flera år försvinner. Rektor tog 
dock redan i höstas beslut om att de 
fyrtiotal tjänster som fanns vid uni-
versitetet skulle omvandlas till fasta 
tjänster. 

Nya pedagogiska krav på lärare

www.studyin.sweden.se 
På webbplatsen www.studyin.sweden.se 
finns information på engelska om 
svensk högre utbildning riktad till 
utländska studenter. Bakom webb-
platsen står Svenska institutet som fått 
medel från Utbildningsdepartementet 
och tanken är att den ska marknads-
föra svenska utbildningar till utländ-
ska studenter.

Fysiska gallerian
Fysiska gallerian, ett delprojekt i 
Lärandets Galleria, invigs torsdag 
den 13 mars (på eftermiddagen). 
Plats: Universitetsbiblioteket, plan 4. 
Exakt tid anges på www.lrc.su.se. 
Där finns också mer information om 

projektet. Välkomna!
Syftet med Fysiska gallerian är att 

samla resurser för lärande i en fysisk 
miljö där studenten och läraren/
forskaren är i fokus och erbjuda 
nya möjligheter till användning av 
informationstekniken i den lärande 
situationen. 

www.swedia.nu
Hur låter de svenska dialekterna idag? 
På webbplatsen www.swedia.nu 
finns dialektprover från 107 orter 
runt i Sverige och svensktalande 
Finland på nätet. Här kan man 
lyssna till inspelningar av både äldre 
och yngre, kvinnliga och manliga 

talare. Till varje dialektprov finns 
också en översättning och en trans-
kription som återger uttalet i skrift. 
Dialektdatabasen har tagits fram 
inom SweDia 2000, ett samarbets-
projekt mellan fonetikforskare vid 
universiteten i Stockholm, Lund och 
Umeå. 

I databasen finns dessutom annan 
information – bland annat om dia-
lekter rent allmänt, hur inspelning-
arna gick till och fakta om de orter 
som ingår i undersökningarna. Så 
småningom ska informationen också 
utökas med korta beskrivningar av 
de karaktäristiska uttalsdragen i 
varje dialekt.

TEXT: ANDREAS NILSSON FOTO: ORASIS/GA

NYTT PÅ WEBBEN
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” VISSTE DU ATT ...

”

Länshälsan Stockholm ab är från och med den 1 januari 
2003 universitetets nya företagshälsovård.

Avtalet med Previa ab gick ut vid årsskiftet och under 
hösten 2002 har en upphandlingsprocess pågått enligt 
lagen om offentlig upphandling (lou). Tre leverantörer 
kom in med anbud. Efter genomgång och utvärdering av 
anbuden visade det sig att Länshälsan Stockholm ab hade 
det bästa anbudet. 

Det kommer inte att bli helt smärtfritt att byta före-
tagshälsovård eftersom Previa har funnits på universi-
tetsområdet i mer än 20 år menar Berit Andersson vid 
Personalbyrån.

– Samarbetet är väl etablerat och anställda har uppskat-
tat närheten. Den närheten går dock förlorad oavsett val 
av leverantör eftersom Previa flyttar från campus den 1 
juli. Vi på Personalbyrån kommer att lägga mycket omsorg 
på att underlätta övergången till Länshälsan.

Den nya hälsocentralen ligger vid Danderyds sjukhus. 
Länshälsan har dessutom mottagningar på Kungsholmen 
och i Hötorgshusen vid Sergels torg.

Anställda vid universitetet kan vända sig till företags-
hälsovården för telefonrådgivning, vid arbetsrelaterade 
sjukdomar och för stödsamtal. Då man som enskild ofta 
inte kan avgöra om åkomman är arbetsrelaterad eller inte 
bör man alltid ringa och rådgöra med företagssköter-
skan.

Prefekter och andra chefer kan inom ramen för avtalet i 
egenskap av arbetsgivarföreträdare vända sig till företags-
hälsovården för att få hjälp i rehabiliteringsärenden. n

TEXT: MARIA SANDQVISTNy företagshälsovård

mattias gardell, 

religionshistoriska institutionen, i artikeln 

maktlöshet medför risk för nya terrordåd, 

västerbottens-kuriren den 26 november 2002. 

I dag kan man inte längre prata om den 

första respektive den tredje världen. 

Fattigdom finns i den första världen 

och rikedom i den tredje. Ett exem-

pel på det är nyfattigdomen i  usa.

… restaurang Lantis serverar en vanlig dag upp till 
3000 lunchgäster. Utöver så många som 1 800 stu -
denter och personal kan 1 200 utomstående gäster 
komma från något evenemang i Aula Magna.
Och på en månad förbrukas 2,5 ton kokt 
potatis, och ett halvt ton pommes frites. 
Nästan ett ton frukt går också åt.

Lä nshä lsan Stockholm AB
Den mottagning anställda i första hand ska vända sig till 
har lokaler inom Danderyds sjukhus, hus 50 plan 3, ett 
högt tegelhus, som ligger snett emot akutmottagningen.
Telefonnummer för rådfrågan och tidsbeställning: 441 14 50

På mottagningen arbetar
Ingrid Mårtensson, verksamhetschef 
Alicja Chowra-Skoglund, Daphne Enestam och
Peter Fonyad, företagsläkare på deltid 
Maj-Lis Westerberg, företagssköterska
Inga Bergvall, Gun Eliasson och 
Catharina Sköld-Åberg, beteendevetare
Maude Österberg, fhv-sekreterare 
Ingrid Mårtensson och Ann-Mari Backlund, ergonomer 

Akuta ä renden
På mottagningen St Göransgatan 57, 
finns två beteendevetare för akuta ärenden 
Maria Enander, tfn: 441 14 19
Anna Rindström, tfn: 441 14 38
och en företagssköterska för telefonrådgivning
Astrid Uddenfeldt, tfn: 441 14 83

E-post adresser till anställda vid Länshälsan är 
fornamn.efternamn@curera.se
Mer information finns på www.lanshalsan.se
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INSÄNDARE

Konst har intresserat människan ända sedan grottmål-
ningarnas tid. Vi hittar alla olika sätt att kanalisera vår 
längtan efter konst – ett sätt är att gå med i en konst-
förening. Paraplyorganisationen Sveriges Konstföreningar 
har nästan femtonhundra medlemmar, varav majoriteten 
är arbetsplatsföreningar. Om detta är en ”typiskt svensk” 
företeelse kan vara osagt, men Sveriges Konstföreningar har 
som ett av sina syften att sprida konstföreningsidén utanför 
Sveriges gränser. 

Och självklart har Stockholms universitet en egen 
konstförening! Den har funnits sedan 1988 och är öppen 
för alla anställda. Idag har den cirka 270 medlemmar. 
Föreningen ordnar till exempel visningar, besök hos 
konstnärer, konstvandringar, föreläsningar och utflykter. 
Varje höst brukar man göra en heldagsutflykt till någon 
intressant miljö. 

Marianne Lindfors jobbar på Matematiska institutionen 
och har varit föreningens ordförande i fem år. Hon ville 
själv bli ”något med konst” och läste konsthistoria. Men så 
dök det upp ett ”riktigt” jobb och på den vägen blev det.

– Att var med i konstföreningen kan vara ett bra sätt att 
”komma iväg”, att gå på visningar och odla sitt intresse,  
menar Marianne. Våra arrangemang brukar vara väldigt 
uppskattade och vi försöker se till att det finns något för alla.

Och så finns ju konstlotteriet, förstås. Varje år köper 

styrelsen in ett trettiotal konstverk som lottas ut på årsmö-
tet och alla som betalat årsavgiften har chans att vinna.

– Vi köper intressant konst av kommande och kända 
konstnärer, sådant som vi själva tycker om, berättar 
Marianne. Första pris i år är en akvarell av värmlands-
konstnären Lars Lerin.

I vår innehåller konstföreningens program bland annat 
en visning av Spökslottet och glassamlingen den 8 april och 
en skulpturvandring i centrala Stockholm den 7 maj. n

Som så många andra vid vårt universitet äter jag lunch på 
Lantis, åtminstone ett par gånger i veckan. Jag brukar i 
allmänhet pricka in en tid strax efter halv ett då köerna 
har lagt sig. Efter måltiden i den övre matsalen brukar jag 
ibland ta vägen genom Allhuset, till exempel om jag ska till 
bokhandeln eller ta ut pengar i bankomaten.

Onsdagen den 15 januari var det långa köer vid halv 
ett. Dessutom upplyste en skylt att nedre matsalen och 
kaféet var abonnerade. I den övre matsalen kryllade det 
av kostymklädda och slipsförsedda medelålders män med 
rött band runt halsen och tillhörande namnbricka. Kön till 
kaffeautomaten var säkert tio meter lång. Jag såg inte en 
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enda kvinna med rött band och namnbricka runt halsen. 
Svenskt näringsliv höll konferens i Aula Magna.

På väg från matsalen började jag gå genom Allhuset, 
glömsk om det förbud som gällde just den här dagen. En 
ung kostymklädd och slipsförsedd man med rött band och 
namnbricka om halsen, han kunde vara trettio år yngre än 
jag, avvisade mig vänligt men bestämt. ”Studerande får 
inte komma in här” förklarade han. 

Marianne Lindfors är ordförande i universitetets 
konstförening. Du kommer i kontakt med henne via 
tfn: 16 45 65 eller e-post: mariannel@matematik.su.se

Denna gång besöker vi 

UNIVERSITETETS KONSTFÖRENING  

FÖRENINGAR 
HOS OSS

CHARLES WESTIN, PROFESSOR

F D ORDFÖRANDE I JÄ MLIKHETSKOMMITTÉN

Identiteter
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FAKTA
• Aula Magna har 1194 plat-

ser och kan delas upp i två 
delar med 637 respektive 
557 platser. Det är viktigt att 
vara ute i god tid för att göra 
bokningar.

• Konferensservice hyr även ut 
Spökslottet.

• Mer information finns på 
 www.konferensservice.su.se

Lottor, diakonissor, skridskoseglare och 
presidenter tillhör den strida strömmen 
av gäster som besöker Aula Magna. 
Aulan skapar bland annat goda kon-
takter med aktörer från andra delar av 
samhället.

– Att arbeta i den här miljön är ett pri-
vilegium, vi får höra så mycket posi-
tiva kommentarer från besökarna, 
säger Ami Hedblad, enhetschef på 
Konferensservice.

Företag, myndigheter, föreningar 
och till och med andra högskolor 
i regionen hör till de som hyr Aula 
Magna. Under vårmånaderna håller 
flera storbolag sina stämmor här. 
Ami Hedblad menar att det kan ses 
som en del i tredje uppgiften.

– Vi når på det här sättet ut till 
näringslivet och kan främja kontak-
ter. Universitetet har alltid varit så 
slutet, det är viktigt att vi öppnar oss, 
säger Ami Hedblad.

Bland celebriteterna som gästat 
Aula Magna finns det svenska kunga-
paret, presidenterna Jacques Chirac 
och Tarja Halonen och förfat-
tarna Dario Fo och Günter Grass. 
Föreläsningen som nobelprista-
garen i litteratur håller anordnas 
av Stockholms universitet och hör 
tillsammans med de andra prista-

garföreläsningarna till de populä-
raste evenemangen. Dessa och de 
årliga forskardagarna lockar många 
besökare som inte vistas på campus 
vanligtvis.

Två akademiska högtider firas 
årligen i Aula Magna, magisterpro-
moveringarna och kandidatdiplome-
ringen. Till dessa projektanställer 
Konferensservice alltid studenter.

– De känner till hur det fungerar 
och har mycket kontakter inom uni-
versitetet, säger Ami Hedblad.

Och Konferensservice har också 
upprättat en arbetspool för studenter.

– De som hyr Aula Magna kan 
anlita studenter som är med i poo-
len som garderobiärer, värdar och 
värdinnor. För studenterna är det 
ett bra sätt att tjäna extrapengar, 
och de som kommer hit tycker att det 
är trevligt att träffa studenter, säger 
Ami Hedblad.

Huset befolkas av pluggande stu-
denter, det finns gott om sittplatser 
i foajéerna, och detta har gjort att 
trycket på läsplatserna i universitets-
biblioteket har lättat.

– Normalt sitter det studenter på plan 
fem dagligen. De enda gångerna som 
det inte är tillåtet är när det är stora 
arrangemang som tar hela Aula Magna 
i anspråk och när det krävs ökad säker-

het. Men det annonseras på dörrarna 
några dagar innan och systemet har 
fungerat bra, säger Ami Hedblad.

Till övervägande delen är det 
institutioner inom universitetet som 
använder Aula Magna. De största 
institutionerna behöver en lokal av 
Aula Magnas storlek för sina intro-
duktionsföreläsningar, men det finns 
även mindre lokaler i huset. En nyhet 
för i år är att samtliga seminarierum i 
Aula Magna utrustats med hörslinga, 
något som i stort sett saknats på uni-
versitetet tidigare.

– Det är ett viktigt behov som 
täcks. Vi försöker hålla lokalerna 
toppmoderna, därför är vi tvungna 
att kontinuerligt uppdatera tekniken 
och lägger mycket resurser på detta, 
berättar Ami Hedblad. 

Hela världen kommer till


