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När novembermörkret står som tätast,
vinterns Stockholmsväder är som mest
påfrestande och man själv just fyllt 60 år kan
man undra om det någonsin ska bli vår och
sommar igen.

Inom universitetet knogar vi på som
vanligt – med våra otillräckliga resurser, med
för få undervisningstillfällen per vecka och i
ständigt pågående löneförhandlingar om
nästan omärkbara procentsatser. Humanis-
terna diskuterar institutionsorganisationen
inom fakulteten och naturvetarna har för få
studenter. De flesta anser att arbetet har blivit
allt mera krävande och påfrestande. I den
jämförande löneligan mellan universiteten
ligger vi som vanligt fast förankrade i botten.
Att sola sig på gräsmattan är inte att tänka på.

Under den sträva och knöliga ytan pågår
dock verksamheten i alla fall. Många kastar
sig med liv och lust in i diskussionerna kring
ny rektor och trots alla dystra spådomar
tycks det vara möjligt att uppnå full enighet
bland alla olika intressenter.

Arrheniuslaboratorierna genomgår en om-
fattande ombyggnadsprocess för att få
modernare och mera ändamålsenliga lokaler
och nyligen har Institutionen för miljökemi
och kemibiblioteket kunnat invigas av rektor.
Antalet doktorsdisputationer nådde under
förra läsåret en nivå som aldrig tidigare upp-
nåtts, prisregnet över våra forskare är strid-
are än någonsin och antalet ansökningar till
grundutbildningen ökar åter efter en period
av stagnation och tillbakagång.

Trots ökande pensionsavgångar inom

universitetsvärlden visar antalet ansökningar
till lediga befattningar inom universitetetatt vi
fortfarande är attraktiva såväl för forskning
och utbildning som för administrativt arbete.

Universitetet har givit sig in på ett helt nytt
område genom att i nära samarbete med
näringsliv och fackliga organisationer starta
en utbildning inriktad på detaljhandel i
Norrtälje. Samarbetet med andra universitet –
främst KTH och KI – utvidgas genom över-
enskommelser om AlbaNova, IT-universitetet
och ett antal forskningsinstitut inom sam-
hällsvetenskaplig fakultet.

Universitetets ekonomi är oförändrat sund.
Trots alltför knappa resurser lyckas vi med
vårt starkt decentraliserade system (jag skulle
vilja säga tack vare vårt decentraliserade
system) balansera kostnader och intäkter. Vi
har kunnat göra detta under en lång följd av
år. Det är en prestation som blir allt mera unik
i det svenska högskolesystemet.

Det svenska folkets förtroende för universi-
tet och högskolor är oförändrat högt. I en
undersökning som nyligen publicerats i Metro
toppar vi före IKEA och Sveriges radio medan
Ericsson och EU-kommissionen ligger i botten.
Även politiker och andra beslutsfattare om-
fattar oss med en nästan skrämmande stor
tillit. Det finns snart inga problem som kan
lösas utan universitetens medverkan.

Det blir nog vår igen så småningom och då
slår blommor och studenter ut på våra stora
gräsytor och om samhällets tilltro också om-
sätts i reala resurser och inte bara ord kanske
sommarnatten ler ännu en gång. �

Leif Lindfors
FÖRVALTNINGSCHEF

Sommarnattens leende

Astronomer har lyckats ta de skarpaste bilderna
någonsin på solen. Det nya teleskopet på Kanarieöarna
har främst studerat solfläckar för att försöka lösa
mysterierna kring fenomenet som länge gäckat

vetenskapen. Orsaken till att teleskopet kan ta så
skarpa bilder är att det kan korrigera för de bildför-
vrängningar som jordens atmosfär ger upphov till
med  ny teknik. Läs mer om solbilderna på sidorna 4-5

OMSLAGSBILDEN: KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN
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Pengar till ny forskning vid universitetet

Schackspelets roll i historien, farliga
prioner, det moderna arbetslivet och
djurs olika skyddsfärger. Det är några
exempel på forskningsprojekt som fick
bidrag vid den årliga utdelningen från
Vetenskapsrådet i slutet av november.
Totalt fick forskare vid universitetet 122
miljoner under de kommande tre åren.

Den grundforskning som sållats fram
bland de över 3 800 ansökningar från
landets forskare får totalt 1,7 miljar-
der kronor från Vetenskapsrådet. Vid
universitetet beviljades ungefär 80
projektbidrag och dessutom ges pengar
till flera forskaranställningar. Totalt

finansieras över tusen projekt som har
kvalitetsbedömt under året av andra
forskare.

Även om den totala summan Veten-
skapsrådet delar ut ökar jämfört med
förra året väljer man fortfarande att
skära relativt hårt i ansökningarna för
att istället kunna stödja fler projekt. I
snitt beviljades sökta medel till två
tredjedelar.

I den speciella satsningen som görs
på framstående och lovande forskare
utmärker sig humaniora vid universi-
tetet.  Av totalt fem excellenta forska-
re i årets utdelning finns två vid uni-
versitetet – Inge Bartning vid Institu-

tionen för franska och italienska som
ska studera hur vi lär oss franska och
andra främmande språk samt Per-
Erik Malmnäs vid Filosofiska institu-
tionen som ska studera den antika
grekiska filosofin och hur ett utveck-
lat språk påverkade den.

De totalt 26 excellenta forskarna
får extra bidrag på över en miljon för-
utom redan beviljade resurser som en
hjälp för att bygga upp sin spännande
forskning. Vid universitetet får även
Gunnar von Heijne vid Institutionen
för biokemi och biofysik extra pengar
för ett projekt som ska studera prote-
iner med hjälp av datormodeller. �

Stockholms universitets styrelse beslöt
enhälligt den 29 november att före-
slå Bertil Andersson som rektor vid
Stockholms universitet från och med
1 juli 2003. Han är nuvarande rek-
tor vid Linköpings universitet. Innan
förslaget lämnas till regeringen kom-
mer universitetets valförsamling att
höras, vilket sker efter denna
tidnings pressläggning. En förutsätt-
ning för att Bertil Andersson ska
anta nomineringen är att han även
får valförsamlingens stöd.

– Det är positivt att få förtroendet.
Det blir inte lätt att lämna Linköpings
universitet men om jag blir vald ser
jag fram emot att återvända till Stock-
holms universitet och arbeta tillsam-
mans med fakulteter, anställda och
studenter för att vi ska bli Sveriges
bästa universitet, säger Bertil Anders-
son som sedan 1986 är professor i
biokemi vid Stockholms universitet.

– Det är en oerhörd styrka för
Stockholms universitet att styrelsen i

TEXT: ANDREAS NILSSON

bred enighet fattat beslutet att föreslå
Bertil Andersson och att vi tillsam-
mans har kunnat föra fram processen
till ett resultat utan större konflikter.
Jag hoppas att vår enighet be-
kräftas vid valförsamlingens möte
den 6 december, säger Anitra Steen,
universitetsstyrelsens ordförande.

Valförfarandet har dock fått en del
kritik av Studentkåren, bland annat
för att det inte tagits fram fler kvinnli-
ga kandidater.

– Det har inte saknats kvinnliga
kandidater i processen. Av de tre som
intervjuades av rekryteringsgruppen
var två kvinnor. De utvärderades se-
dan mot kravspecifikationen och
gruppen fann att Bertil Andersson var
den som bäst passade in på beskriv-
ningen. Till syvende och sist ska vi
ändå förorda den kandidat som är
mest meriterad.

Studentkåren har också beslutat
stödja valet av Bertil Andersson.

Valprocessen ska nu utvärderas.
– På det hela taget har det gått bra.

Jag har dock respekt för studentkårens
synpunkter och de kommer att tas upp
i utvärderingen, säger Anitra Steen.

Regeringen tar beslut i frågan under
vårterminen. �

Valet av ny rektor går vidare
TEXT: MARIA SANDQVIST FOTO: BERNT OLA FALCK

Bertil Andersson på väg tillbaka till
universitetet?
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Det nya solteleskopet på ön La Palma har gett fantastis-
ka resultat. Det har varit i drift ett halvår men redan
andra dagen det användes togs bilder som fascinera-
de forskarvärlden när de och andra bilder publicera-
des i tidskriften Nature under november.

– Teleskopet har uppfyllt alla förväntningar till hundra
procent. Det kommer att ge upphov till oerhört mycket
samarbete med våra partners i USA och Norge, säger
professor Göran Scharmer, föreståndare för Kungliga
Vetenskapsakademiens institut för solfysik, beläget inom
AlbaNova universitetscentrum.

Teleskopets nya teknik gör att bilderna är de skarpaste
som någonsin tagits av solen. Upplösningen motsvarar
att kunna läsa nedersta raden på en syntest-tavla på tre
kilometers avstånd. Det nya jordbaserade solteleskopet
ger betydligt bättre bildskärpa än till och med det rymd-
baserade teleskop som ska skjutas upp om tre år.

Studerar solfläckar
Till en början har man riktat teleskopet mot penumbror – de
yttre områdena i solfläckar – och för första gången kun-
nat ta skarpa bilder av dess tunna trådliknande struktu-
rer. Solfläckar har studerats vetenskapligt i fyra sekler
men utgör fortfarande i stort sett mysterier. De orsakar
den solaktivitet som ger ”rymdväder” och drabbar vår
teknologiska miljö och stör satelliter, telekommunikatio-
ner och kraftöverföring.

– De nya bilderna kommer att stimulera forskare runt
om i världen till att utveckla nya teoretiska modeller.

Orsaken till solaktiviteten finns i dessa små magnetiska
strukturer som vi nu har en klarare bild av, säger Göran
Scharmer som inte tycker att någon av de befintliga teorier
han sett motsvarar de strukturer som de nya bilderna visar.

Han menar att det behövs fler observationer innan det
går att ställa upp en teoretisk förklaringsmodell.

Låg utvecklingskostnad
Det nya teleskopet har tagit tre år att bygga och har kos-
tat drygt 18 miljoner kronor – en bråkdel av vad likarta-
de projekt kostnadsberäknas till. Att det har gått så lätt
att nå ett bra resultat till en låg kostnad beror på att man
har utgått från det gamla teleskopets konstruktion och
använts sig av samma byggnad och instrumentering. Dels
har man sluppit kostsamma sidoinvesteringar, och dels
har man skapat ett tryggt projekt.

– Det optiska systemet, inklusive den adaptiva optiken,
är nyskapande. I övrigt har vi använt beprövad teknik.
Eftersom teleskopet är likt det gamla i sin design kunde vi
luta oss mot våra tidigare erfarenheter. Det har gjort att
vi redan på förhand vetat var problemen ligger och kun-
nat slippa obehagliga överraskningar som hade kunnat
försena och fördyra projektet, säger Göran Scharmer,
som är optimistisk inför framtiden.

– Solteleskopet kommer att vara det mest högupplö-
sande i världen under minst tre år, kanske mycket längre.
Jag hoppas att den här nya resursen gör att fler studenter
kommer att intressera sig för solfysik och att tekniskt in-
tresserade studenter vill arbeta med att utveckla telesko-
pets instrumentering. �

Svenska solbilder
från Kanarieöarna

TEXT: CALLE ARVIDSON
FOTO: KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN /

DAN KISELMAN
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Solens magnetfält kan ibland ge upphov till spektakulära strukturer på den heta
ytan. Tack vare de unika nya bilderna av solen blir det möjligt att försöka förstå
den bakomliggande fysiken – en av astrofysikens stora utmaningar.

Det nya teleskopet som ersätter
ett tidigare teleskop på La Palma
är det största i Europa och det
näst största i världen. Det är för-
sett med så kallad adaptiv optik,
vilken gör att man kan korrigera
de bildförvrängningar som jor-
dens atmosfär ger upphov till.
Luften i teleskoptuben är utpum-
pad och en spegel i strålgången
ändrar form ca tusen gånger i se-
kunden för att motverka stör-
ningarna från atmosfären.
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psykologiska institutionen  vid Stockholms
universitet bedriver forskning inom sex olika avdelningar:
kognitiv psykologi, klinisk psykologi, biologisk psykologi,
perceptionspsykologi, personlighets-, social- och utveck-
lingspsykologi och arbets- och organisationspsykologi.

Minnesforskningsprojektet Betula bedrivs inom avdel-
ningen för kognitiv psykologi. Det startades 1988 och i
tre omgångar har sammanlagt 3 600 svenskar deltagit i
undersökningen. Projektet är upplagt så att man kan följa
försökspersonerna vart femte år och se eventuella ålders-
förändringar. Försökspersonerna är mellan 35 år och 80
år vid det första försökstillfället. Vart femte år tas det ut
en ny försöksgrupp, samtidigt som de tidigare grupperna
deltar i den nya försöksomgången. Upplägget gör att man
både kan göra tvärsnittsanalyser vid varje försökstillfälle
och långtidsstudier på de enskilda försökspersonerna.

De viktigaste resultaten så här långt är att man kunnat se
att olika minnessystem åldras på olika sätt. Det episodiska
minnet som hanterar minnen av händelser försämras med
stigande ålder. Det semantiska minnet, som innehåller

TEXT: CALLE ARVIDSON, FOTO: ORASIS/MÅ

Projektmedel för samverkan med det omgivande sam-
hället har fördelats till 15 olika projekt. Under åren
2000 till 2002 har universitetsstyrelsen delat ut 2,5
miljoner kronor årligen. För att stimulera till fortsatta
samverkansinitiativ har rektor beslutat att dela ut ytter-
ligare 1,5 miljoner kronor för år 2003.

Två projekt som bedriver uppsökande verksamhet i sko-
lorna får förnyat stöd. Matematiska institutionen har
tidigare påbörjat ett samverkansprojekt för att öka in-
tresset för matematik i gymnasieskolor i kranskommun-
erna Södertälje, Salem, Botkyrka, Huddinge, Tyresö och
Haninge. Studentkåren driver ett projekt som bland
annat innefattar läxhjälpsverksamhet med Fredrika
Bremergymnasiet, Skärholmens gymnasium och St. Eriks
gymnasium – samtliga skolor med liten övergång av stu-
denter till universitetet.

– Det här är angelägna projekt, säger beredningsgruppens
ordförande Richard Wahlund, föreståndare vid Institutio-
nen för tillämpad kommunikationsvetenskap – GI och IHR.

– Jag ser stödet som en stimulans till att ta initiativ.
Samtidigt är det inte nödvändigt att söka medel för att
åstadkomma samverkan. Mycket går att göra på sätt som
inte är så kostnadskrävande och aktiviteter kan vara
självfinansierande, säger Richard Wahlund.

Vid hans egen institution har man mångårig vana av att
bygga mycket av sin verksamhet på samarbete med det
omgivande samhället. Just nu håller institutionen på att
bygga upp ett system med externa mentorer där gamla
elever som varit ute i arbetslivet i minst fem år kan bli
mentorer åt nyantagna studenter.

Från i vår ordnar man även diskussionsgrupper där
yrkesverksamma personer träffas och tar upp verksam-
hetsproblem under tystnadsplikt. Studenter deltar som
sekreterare i grupperna.

– Det här är självfinansierande. De som lägger fram
problemen får betala och får hjälp med lösningar.
Studenterna får vara med och diskutera och får samtidigt
näringslivskontakter, säger Richard Wahlund:

– Sådan här verksamhet är
enkel för oss att genomföra
eftersom vi är en liten institu-

tion som bara tar in 90 studenter
om året, men även för
stora institutioner går
det att hitta på bra

lösningar. �

Följande projekt har fått stöd:

• Arkeologiska forskningslaboratoriet
40 000 kronor för produktionskostnader
för filmen ”Birka – I drakskeppens tid”

• Centrum för naturresurs- och miljöforskning
115 000 kronor för att ta fram utbildnings-
material för vidareutbildning av miljökonsulter,
andra miljöutbildare och gymnasielärare

• Institutionen för geologi och geokemi
250 000 kronor för brobyggande mellan
skolor och universitet

• Historiska institutionen och kulturvetarlinjen
15 000 kronor för temadagen Kulturvetare
i framtidens samhälle

• Juridiska institutionen
50 000 kronor för mentorsprojektet Adastra

• Juristcentrum vid Stockholms universitet
50 000 kronor för Juristcentrum

• Institutionen för litteraturvetenskap och  idéhistoria
50 000 kronor för uppbyggnad
av elektronisk frågelåda för allmänheten

• Matematiska institutionen
90 000 kronor för uppsökande rekrytering i
Stockholms gymnasier

• Meteorologiska institutionen
120 000 kronor för www.klimat.su.se, en kun-
skapssajt om klimat och klimatförändringar

• Naturvetenskapliga fakulteten
60 000 kronor för alumniverksamhet

• Pedagogiska institutionen
120 000 kronor för utveckling av skriftlig hand-
ledning för användning av bedömningsinstru-
ment för skolors pedagogiska och sociala klimat

• Slaviska institutionen
50 000 kronor för föreläsningsserien Tjeckien –
nytt land med gammal historia

• Statsvetenskapliga institutionen
180 000 kronor för alumniverksamhet och
kunskapsbank med kontaktpersoner

• Stockholms universitets studentkår
250 000 kronor för projektet Rekrytering
och mångfald

• The Virtual Law Firm
60 000 kronor för alumniverksamhet

TEXT: CALLE ARVIDSON FOTO: ORASIS FOTO / MÅNya projekt får stöd för
ökad samverkan
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Nordiska detaljhandelshögskolan invigdes nyligen på
Campus Roslagen i Norrtälje. Den nya universitetsfilia-
len ligger på det gamla regementsområdet för nedlag-
da luftvärnet. Där rekryter fordom drillades ska civil-
ekonomer nu specialutbildas för kvalificerade arbeten
inom detaljhandeln.

Företagsekonomiska institutionen svarar för den
akademiska grundutbildningen på Nordiska detaljhan-
delshögskolan (NDH) och universitetet är delfinansiär i
skolan. Meningen är att NDH också ska kunna erbjuda
uppdragsutbildningar åt detaljhandeln.

– Det är roligt att vara med och bryta ny mark, att
profilera civilekonomutbildningen mot ett helt nytt fält
där vi vet att det finns en arbetsmarknad för studenterna.
Handeln har brist på akademiskt utbildad arbetskraft,
säger studierektor Birgitta Olsson.

– Bara några få procent av de som arbetar inom detalj-
handeln har en akademisk utbildning. För samhället i
stort är den siffran ungefär 14 procent.

NDH har kunnat skapas genom att ett antal detaljhan-
delsföretag, Norrtälje kommun och Roslagens Spar-
banks stiftelse för utveckling och forskning gått samman
i Stiftelsen Nordiska detaljhandelshögskolan. Tillsam-
mans med sponsorer har de satsat 15 miljoner kronor.
Första terminen har 43 studenter antagits och målet är att
ha 250 studenter när fyra årsklasser är igång.

– Studenterna kommer från Kiruna i norr till Malmö i

Har du idéer för att locka fler studenter till universitetet?
25 miljoner kronor finns kvar att söka av de 120 miljoner
kronor som regeringens rekryteringsdelegation delar ut.
Syftet är att minska snedrekryteringen till högskolan.

I de två tidigare ansökningsomgångarna har 71 projekt
beviljats medel. Ett av dem var Kemiska sektionens pro-
jekt som tilldelades 1,5 miljoner kronor för tre år. Projek-
tet består av två aktiviteter. Den ena är att fortsätta
sektionens informations- och rekryteringsarbete, bland an-
nat genom laborationer och studiebesök på universitetet.

– Det är viktigt att gymnasieeleverna får kontakt med
universitet och ser att det inte är något konstigt, säger
Stefan Nordlund, Institutionen för biokemi och biofysik.

Sektionen har dessutom ”adopterat” två gymnasie-
klasser, en i Järfälla och en i Tumba, och anställt en
person på halvtid med ansvar för kontakten och verk-
samheten med skolorna.

– Dessa skolor har en bred rekryteringsbas, både

etniskt och socialt. Att bredda rekryteringen är viktigt av
flera skäl, inte minst eftersom vi annars riskerar att missa
många begåvningar.

Klasserna kommer att både få besöka och få besök från
universitetet. Dessutom ska man hjälpa eleverna med
läxläsning.

– Vi vill råda bot på uppfattningen att kemi är svårt och
visa att kemi är både spännande och aktuell.

Resultatet av sektionens rekryteringsarbete hittills är
mer än en fördubbling av sökande till kemistlinjen.

Stefan Nordlund menar att det är viktigt med ett nära
samarbete med lärarna.

– Vi vill att kemilärarna på skolorna talar om vad de
vill ha, som exempelvis att få ta del av den senaste forsk-
ningen inom kemi vilket vi kan erbjuda dem.

Sista ansökningsdag för den tredje och sista omgången
är den 31 januari 2003. Ansökan skickas direkt till dele-
gationen. Ett tips från Stefan Nordlund är att man bör
vara konkret och fokuserad i ansökan. �

Mer information finns på rekryteringsdelegationens
hemsida, www.rekrytering.gov.se.

TEXT: MARIA SANDQVIST

Pengar för bredare rekrytering

söder, hälften är från stockholmsregionen. Många har
fått studentbostad på campusområdet där kaserner
byggs om till studentbostäder. Och studenterna verkar
trivas, hittills har bara en hoppat av utbildningen, säger
Birgitta Olsson.

Med den nya satsningen börjar ett nytt utbildnings-
centra växa fram i Norrtälje.

– Campus Roslagen blir som en utbildningsgalleria där
även KTH och KI kommer att ha utbildningar, säger
Birgitta Olsson. �

TEXT: CALLE ARVIDSON FOTO: ORASIS FOTO / MÅMer kunskaper i detaljhandeln
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Historiker skriver idrottsrörelsens hundra år
TEXT: CALLE ARVIDSON ILLUSTRATION: DAGENS NYHETER

– Det har varit en väldig frammarsch för idrotten som idag
är en stor företeelse i det svenska samhället. Många är roade
av att konsumera idrott och
många utövar idrott aktivt,
säger Jan Lindroth, professor
vid Historiska institutionen.

Hans professur i idrottshis-
toria som tillsattes 1992 på
regeringsinitiativ är landets
första och hittills enda humanist-
iska professur med inriktning på
idrott. Jubileumsboken base-
rar sig till största delen på den
forskning som Jan Lindroth
och hans tio doktorander
bedriver.

– Många tror att vi stude-
rar idrottsresultat, enskilda
idrottsstjärnor och viktiga
svenska segrar. Men det är
bara toppen på isberget – vi
satsar mer på breddforskning
och har studerat idrottsrörel-
sens organisatoriska, sociala
och ideologiska framväxt.
Vårt fokus ligger i mycket på
idrott som landets kanske
största och mest dynamiska
folkrörelse under 1900-talet,
säger Jan Lindroth.

Lång utveckling
Vid förra sekelskiftet var
idrott en exklusiv företeelse.
Många av de som drev fram
tävlingsidrotten i Sverige vid
tiden före och kring det förra sekelskiftet var militärer el-
ler företagsledare. Arbetarrörelsen var till en början ne-
gativt inställd till idrottsrörelsen och inom det Socialde-
mokratiska ungdomsförbundet antogs resolutioner mot
Riksidrottsförbundet. Men när tiden var mogen för Per-
Albin Hanssons folkhemsbygge i början av 1930-talet
blev den stora allmänna idrottsrörelsen en del av detta.

– Samarbetet mellan det allmänna och idrottsrörelsen
har därefter varit harmoniskt. Såväl statens som de en-

skilda kommunernas samverkan med idrottsrörelsen är
och har varit betydelsefull. Det gäller inte minst det eko-

nomiska stödet via Tips-
tjänst, nöjesskatter, statsan-
slag och stora kommunala
satsningar, säger Jan Lindroth.

Massmedial revolution
För hundra år sedan före-
kom knappt idrott i tidning-
arna, bara enstaka notiser.
Nu trycks separata sportbi-
lagor och sporten ägnas sär-
skilda program i radio och tv.
Genombrottet förstärktes av
Stockholmsolympiaden 1912
och Dagens Nyheter började
1920 med den första fasta
sportsidan. När Radiotjänst
startade 1925 blev Sven Jerring
snabbt en kultfigur som troll-
band det svenska folket med
sina sportreferat.

– Massmedia gav idrotts-
rörelsen reklam på ett sätt
som ingen annan folkrörelse
fått, säger Jan Lindroth.

Detta skildras i jubileums-
boken som också behandlar
många andra viktiga frågor.

– Amatörfrågan har varit
den kanske viktigaste enskil-
da frågan för idrottsrörelsen.
Under slutet av 1900-talet
har amatöridealen försvun-
nit från elitidrotten. Idag har

de kommersiella krafterna i stort sett fritt spelrum. Dessförin-
nan innebar amatörfrågan oerhörda prob1em och var den ti-
dens dopingproblematik, berättar Jan Lindroth.

En annan fråga som tas upp är att idrottsrörelsen un-
der hela 1900-talet hållit tillbaka kvinnors försök att
komma fram.

– Här har det skett en islossning de senaste åren. Flera
kvinnor har kommit fram i en rad grenar och är relativt
sett bättre än männen, säger Jan Lindroth. �

’’En idrottsstudent’’. Svensk skol- och universitets-
idrott nådde aldrig ens i närheten av den engelska
– kanske beroende på att även ’’bokmalen’’ här
hade sina supportrar (ur Dagens Nyheter 10 okto-
ber 1936)

Från en exklusiv klubb som motarbetades av arbetarrörelsen till dagens folkidrott som engagerar allt från barn till
världsstjärnor. Riksidrottsförbundet fyller 100 nästa år och universitetets idrottshistoriker skildrar historien i en nyut-
kommen bok. Det är den första sammanhållna skildringen av idrottsrörelsens utveckling i Sverige under idrottens
århundrade 1900-talet.

8
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Ett labb för experimentell samhällsvetenskap ska stå
klart vid universitetet nästa höst. Det blir till glädje för en
grupp forskare i nationalekonomi, sociologi och mate-
matik som gemensamt vill studera hur vi fattar beslut.

– I första hand ska rummet användas för att studera expe-
rimentell spelteori, men det kommer att stå öppet för alla
samhällsvetare och psykologer som är intresserade av
experimentell forskning, säger Peter Hedström, professor
vid Sociologiska institutionen.

Den rationella och själviska homo economicus, som ofta
stått modell när nationalekonomer beskrivit beslutsfatta-
re, räcker inte alltid till. Spelteori som är bättre på beskriva
situationer där flera individer fattar beslut och påverkar
varandra vinner allt mer terräng. Förhandlingar är ett
exempel där teorien kan tillämpas.

– I vissa lägen måste klassisk nationalekonomi komplet-
teras med psykologiska aspekter. Då är experiment nöd-
vändiga för att pröva och förfina teorierna, säger Martin
Dufwenberg, professor vid Nationalekonomiska institutionen.

Årets två nobelpristagare i ekonomi har bidragit till att

Experimentell samhällsvetenskap får eget labb
utveckla experimentella metoder och ta hänsyn till psyko-
logiska aspekter inom nationalekonomisk vetenskap. På så
vis har nationalekonomer närmat sig sociologins fråge-
ställningar. Där har man dock inte ägnat sig åt experiment
i någon större omfattning sedan 1960-talet.

– Därför kommer det här att bli nytt spår även för oss. Vi
människor har sociala preferenser och normer som styr
våra beteenden. Vi påverkas även av andras val. I labbet
kommer vi att kunna studera det mer systematiskt, säger
Peter Hedström.

I grunden bygger spelteori på matematik, John Nash som
porträtterades i fjolårsfilmen A Beautiful Mind var en
pionjär, och labbets tredje initiativtagare är matematik-
professor Kimmo Eriksson vid Mälardalens högskola.

Tillsammans har de tre forskarna fått  1,5 miljoner kro-
nor av Wallenbergstiftelsen för att bygga och utrusta rum-
met med ett tjugotal datorer. Förutom gemensam forsk-
ning hoppas forskarna utnyttja labbet för nya kurser.

– Det här är en intressant länk mellan disciplinerna. Vi
kommer förhoppningsvis att lära mycket nytt av varandra,
säger Peter Hedström. �

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM
FOTO: AEROSOLGRUPPEN VID ITMTätare samarbete mellan nordiska klimatforskare

Universitetets klimatforskare har fått
ytterligare ett kvitto på sin ledande
ställning. En tiotal forskare vid Meteor-
ologiska institutionen och Institutio-
nen för tillämpad miljöforskning,
ITM, ingår i ett av de fyra nätverk,
som Nordiska ministerrådet nyligen
utsåg till spetsforskningsenheter.

– Det innebär en rejäl satsning på
forskarutbildningen. Genom nätver-
ken kommer våra doktorander att få
tillgång till de bästa nordiska lärarna
inom varje ämnesområde. Det är vik-
tigt för deras framtid, säger Hans-
Christen Hansson, professor vid ITM.

Redan i dag har de nordiska fors-
karna ett samarbete, och de får nu cirka
fyra miljoner kronor per år för att ut-
veckla det ytterligare. Summan delas
mellan ett femtiotal klimatforskare i
Sverige, Norge och Danmark, och sat-

sas mestadels på ökade kontaktmöj-
ligheter med hjälp av exempelvis
resor, seminarier och gästlärare. Även
en nordisk forskarskola
knyts till nätverket.

Forskarna försöker förstå
hur vårt klimat påverkas av
de aerosoler, små partiklar,
vissa en miljondels millime-
ter, som finns i atmosfären,
både naturligt och som en
följd av mänskliga utsläpp.

Ett av syftena med minis-
terrådets utmärkelse är att
stärka nordisk forskning i
europeiska nätverk. Douglas
Nilsson, docent vid Meteorologiska
institutionen, hoppas att den nya
utmärkelsen även ska fungera som en
kvalitetsstämpel.

– Mina finska kollegor säger att de

Klimatforskarna studerar partiklar som
bara är några tusendels millimetrar.  Den
här har fångats av ett flygplan över Syda-
merika och kommer sannolikt från lokal
bauxitbrytning eller med vindar från Sahara.

nu  lättare lockar till sig både finansie-
ring och studenter. Vi får se om det blir
så även här, säger Douglas Nilsson. �
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Reggae är ett exempel på hur en populärkulturell uttrycksform kan vidmakthållas och globali-
seras utan att det nödvändigtvis går via de stora länderna.

Universitetets anställda har för mycket att göra, men
känner också stor arbetsglädje. Det visade den arbets-
miljöundersökning som Statistiska centralbyrån (SCB)
redovisade i somras och som SU-Nytt tidigare skrivit
om (nr 4/02). Arbetsmiljön har under året diskuterats
både i universitetsstyrelsen och vid höstens prefektmöten.

– Det gäller att inte bli uppgiven inför stressen utan
att finna strategier för att hantera den, säger professor
Gunn Johansson vid Psykologiska institutionen.

Det finns en tradition i stressforsk-
ning i Stockholm, både med medi-

cinska och psykologiska aspek-
ter. Gunn Johansson är profes-
sor i arbetspsykologi vid Psyko-
logiska institutionen och hon
berättar att man forskar om

stress för att det dels påverkar hälsa
och välbefinnande, dels prestation.

– En bra arbetsmiljö är där man
har stort inflytande över sin arbetssituation, särskilt om
man har höga arbetskrav. Forskning har visat att lågt in-
flytande och höga arbetskrav, som är den sämsta kombi-
nationen, inte bara leder till sämre hälsa utan även till att
man dör tidigare.

Långtidssjukskrivningar är ett stort nationalekono-
miskt problem. Utbrändhet konstaterades från början i
yrken med mycket kontakt med människor, som exem-
pelvis inom vården men numera är det inte begränsat till
de yrkesgrupperna.

– Nu kämpar man på många håll med åtstramad be-
manning, dels på grund av ökad kon-
kurrens och i offentlig sektor bland
annat till följd av saneringen av stats-
budgeten, säger Gunn Johansson.

Hon menar att många har två
jobb – den befattning man har plus
att man medverkar i att förbättra
verksamheten genom att bland an-
nat delta i olika grupper. Flera spår
löper parallellt och arbetsuppgifte-
rna är i olika faser.

– Det tär på människor samtidigt
som det är roligt att få vara med och
påverka. Men man tänjer på grän-
serna och ibland kan man behöva
hjälp med sina prioriteringar och
lära sig sätta gränser.

Inte lätt att vara chef
Att få feedback och få reda på om det man presterar i sitt
arbete är bra eller dåligt är viktigt.

– På ett universitet finns många personer i ledarställ-
ning som egentligen inte är utbildade ledare, vilket är en
svaghet inom universitetet. Samtidigt är det många som
klarar det bra. Det är inte heller lätt att vara chef vid uni-
versitetet eftersom det inte är en vanlig arbetsplats. Här
finns många starka viljor och förväntningar om frihet
och oberoende, säger Gunn Johansson.

Hur kan man då påverka sin egen arbetssituation?
– Man ska försöka vara engagerad i sin arbetsmiljö och

påtala problem för sin chef. Man kan också tala med sitt
skyddsombud. Det är även nyttigt att genomföra en ergo-
nomisk översyn, säger Gunn Johansson och fortsätter:

– Vi måste bli mer lyhörda och lyssna till hur vi mår och
hitta tidiga tecken på utmattning, som sömnsvårigheter
och svårighet att varva ner. Det är också klokt att lyssna
på andras kommentarer om att man arbetar mycket.

Det sociala stödet, från arbetskamrater, närmsta chef,
ledning och i det privata, fungerar som en buffert mot
skadlig stress.

– Men med allt mer slimmade organisationer minskar
både det faktiska inflytandet och det sociala stödet. Idag
ska allt göras snabbt. Det är inte roligt att när man vet att
man kunde göra saker bättre om man hade lite mer tid.

Nödvändiga pauser
Att ta pauser är viktigt eftersom det är då vi går ner i varv
fysiskt och mentalt.

– Vi lider brist på tid för eftertanke och reflektion idag.
När alla har mycket att göra ges man inte tid att varva ner
och inget blir riktigt genomtänkt. Vi behöver sätta oss
ner ibland, inte nödvändigtvis med kaffe, och prata om
annat än jobb. Det blir ett tillfälle för feedback och soci-
alt stöd, få prata om livets vedermödor och peppa varan-
dra, säger Gunn Johansson.

På Psykologiska institutionen har man genomfört per-
sonalenkäter och resultaten visar att medarbetarna tyck-
er om sina jobb men arbetar hårt och är mycket trötta.
Därför har institutionen bland annat antagit en policy att
ingen lärare ska undervisa när de är sjuka.

– När en lärare är sjuk läggs information om inställd
lektion samt relevant material och var det finns ut på In-
ternet. Studenterna har då något att ägna sig åt istället för
den inställda föreläsningen. Sjukdagen ska sedan, om det
är möjligt, inte behövas tas igen. Studenterna måste för-
stå att även lärare kan bli sjuka, säger Gunn Johansson.

Universitetet – en annorlunda arbetsmiljö
TEXT: MARIA SANDQVIST FOTO: NORDISKA MUSEETS BILDBYRÅ
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Gunn Johansson är
professor i arbetspsykologi
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Vokaltrion The Bibles bor och verkar i Waterhouse –
ett av Kingstons mest ökända getton. De arbetar i
samma musikkultur och delar många koder med det
japanska bandet Home Grown, som lever i en av
världens mest utvecklade ekonomier.

General Plough, nedan, en reggaesångare som inte
fått någon kommersiell framgång. Han försörjer sig
på att sjunga ”Island in the Sun” för turister på den
jamaicanska nordkusten.

Friskvård har varit ett inslag i arbetet i många år. Alla anställda vid universitetet har rätt till en timmes friskvård i veckan
på betald arbetstid. Det finns exempelvis ett personalgym utanför Lantis och anställda kan även utan kostnad delta i olika
träningspass i Frescatihallen. Information om friskvård vid universitetet finns på www.humangeo.su.se/friskvard/index.htm

Chefsutbildning i arbetsmiljö
Universitetsstyrelsen har efterfrågat vilka åtgärder som
genomförs vid universitetet för att förbättra arbetsmil-
jön. Utvecklingen inom flera områden är otillfredsstäl-
lande och 1,1 miljoner kronor ska därför användas som
engångsmedel till en utbildning för samtliga prefekter
och enhetschefer under nästa år i hur man får en bra psyko-
social arbetsmiljö och hur man arbetar med rehabilitering.

– Kursen ska tydliggöra chefens ansvar och betydelse
för arbetsmiljön och bland annat visa på metoder för
kartläggning av arbetsförhållanden och den psykosociala
arbetsmiljön, berättar Berit Andersson vid Personalbyrån.

Det är lönsamt att satsa på god arbetsmiljö och många
åtgärder fordrar inte heller stora resurser menar hon.

– Det kostar inte så mycket med god inre organisation
och bra ergonomisk utrustning. Man kan till exempel ge-
nomföra ergonomironder och organisera arbetet så att
man ibland måste röra på sig.

Åandra sidan har många stödpersoner som exempelvis
vaktmästare försvunnit.

– Mycket faller mellan stolarna. Man måste fundera på
hur man delar upp arbetsuppgifterna så att inte allt ham-
nar på en person.

Mer lättillgänglig statistik
För att få ordentliga siffror och statistik för hur sjukfrån-
varon ser ut fordras det idag omfattande bearbetning.

– Det nya PA-systemet ska ge bättre underlag och framför
allt göra uppgifterna mer lättillgängliga. Dessutom ska Olof
Bäckman vid Institutet för social forskning under hösten
arbeta med universitetets sjukstatistik så att vi får ett bättre
underlag inför beslut om åtgärder, berättar Berit Andersson.

Institutioner och enheter kan genomföra egna kart-
läggningar av den psykosociala arbetsmiljön med hjälp
av Personalbyrån. Medarbetarna får svara på en enkät
och svaren är konfidentiella. Personalbyrån bearbetar
svaren och hjälper till med uppföljning. Resultatet av
kartläggningen diskuteras och tolkas i personalgruppen
och ska ligga till grund för en åtgärdsplan för förbättring.

I somras redovisades SCB:s arbetsmarknadsundersök-
ning. Rapporten visade att arbetsklimatet har förbättrats
något sedan 1999 då den senaste undersökningen gjordes.
Samtidigt är fortfarande arbetssituationen för många
mycket ansträngd. Rapporten finns på Arbetsmiljöverkets
hemsida www.av.se under statistik/officiell statistik. �

Arbetsmiljön är temat för nästa års campuskonferens.
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I bottenvåningen på Kulturhuset hos Stockholms
Akademiska Forum pågår ständigt olika utställningar
med regionens forskare och studenter. Andra exempel på
aktiviteter är att man tillsammans med stadens närings-
livskontor har sammanställt regionens biovetenskapliga
forskning i en broschyr. Studenter vid Företagsekonomis-
ka institutionen har hjälpt mindre redovisningsbyråer att
ta del av den senaste forskningen. Och tillsammans med
Turkiska ungdomsförbundet arbetar organisationen för
att uppmuntra unga turkar att läsa vidare.

– Politiker och andra talar om att universitet och hög-
skolor ska hjälpa till att klara utmaningarna inom välfär-
den och kunskapssamhället. Dessutom ska högskolorna
bidra till regional utveckling och öka sin rekrytering. Då
måste vi etablera en plattform för allt detta, säger Michel
Wlodarczyk, sedan ungefär ett år direktör för Stockholm
Akademiska Forum.

Han har tidigare varit rektor för folkuniversitetet i
Norrbotten och ansvarig för kompetensutveckling inom
försäkringsbolaget Skandia. Organisationen han nu le-
der bildades 1996 för att underlätta kontakterna dels
mellan regionens högskolor dels mellan högskolorna och
resten av samhället. I dag delfinansierar Stockholms uni-
versitet verksamheten tillsammans med sju andra hög-
skolor i regionen.

Ett skyltfönster
mot samhället

Möjligheter för forskare
Michel Wlodarczyk välkomnar doktorander och andra
forskare som vill nå ut med sin verksamhet att höra av
sig. Organisationen skapar inte utställningar åt enskilda
forskare, men gärna åt ett forskarlag eller ett tvärveten-
skapligt projekt.

– Den forskning man vill föra fram måste gå att gestal-
ta på något sätt. Men kontakta oss så kan vi se om det går,
säger Michel Wlodarczyk.

Enklare utställningar med planscher och foton kan be-
kostas av Stockholms Akademiska Forum. För de som är
ute efter något mer påkostat kan man söka externa medel.

Genom projektet Högskolekontakt har organisationen
försökt koppla samman småföretags behov med en lämp-
lig institution. Hittills har drygt tvåhundra mindre före-
tag fått hjälp. Mestadels rör det sig om mindre utred-
ningsuppdrag som passat bäst för ett studentarbete –
oftast med tekniska spörsmål, men både Centrum för
naturresurs- och miljöforskning och Företagsekonomiska
institutionen vid universitetet har på det här sättet bistått
regionens småföretag.

De kommande åren är ökad studierekrytering, med
betoning på mångfald, en prioriterad uppgift. Att utvär-
dera verksamheten är svårt men Michel Wlodarczyk
upplever att allt fler intresserade studenter tittar in i loka-
len. I år blir antalet besökare troligen 90 000 – en ökning
med ungefär tio procent.

– Och enligt en Temoundersökning känner tjugo pro-
cent av stockholmarna till oss, säger Michel Wlodarczyk. �

Stockholms Akademiska Forum vill vara ett skyltfönster
mot medborgarna för Stockholmsregionens högskolor.
Inte bara med ett kontor som har utsikt över Sergels
torg. Genom olika projekt och åtgärder har man gett
sig i kast med stort och smått inom tredje uppgiften.

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM FOTO: ORASIS FOTO / MÅ

Om Stockholms Akademiska Forum
Stockholms Akademiska Forum ska öka samverkan
mellan Stockholmsregionens högskolor och med om-
givande samhälle. Organisationen har åtta anställda.
Total budget är knappt 20 miljoner kronor. Stock-
holms rektorskonvent finansierar med 4,5 miljoner.
Bland övriga finansiärer finns Teknikbrostiftelsen och
Stockholms stad.

Aktiviteter våren 2003 (ett urval)
 • Januari. Civilisation och barbari. Arkitekturskolan

visar ett studentprojekt.

 • Januari – mars. Möt ett forskarlag. Om en forska-
res arbete på Danshögskolan.

• Mars. Brännpunkt lärande. Utställning om olika
perspektiv på lärande.

 • Maj. Utställning om högskolornas aktivteter för
att öka social mångfald.

 • Juni. Stjärnstopp. Studenter vid programmet Mul-
timedia: pedagogik-teknik visar examensprojekt.

www.stockholmacademicforum.org
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Utökad rådgivning kring kommersialisering

I slutet av oktober beslöt universite-
tets styrelse att uppdra åt SU Holding
att inom en ram på två miljoner kronor
utveckla sin verksamhet under 2003.
Fram till nu har bolaget enbart haft
externa medel.

– Idag finns det ett tryck från både
näringsliv och politiker att universite-
ten ska hjälpa till med den ekonomiska
utvecklingen i landet. Vår forskning
och utbildning är självklart det mest
betydelsefulla, men även den typ av
arbete som holdingbolaget gör
är en viktig del, säger rektor Gustaf
Lindencrona.

Resurserna är en välbehövlig puff
med tanke på att holdingbolaget är
underfinansierat i förhållande till för-
väntningarna enligt honom. Ett förbe-
håll från styrelsen är dock att pengarna
ska gå till att stärka kontakten mellan
holdingbolaget och universitetets
alla institutioner.

Ny ordförande
Staffan Riben är ny ordförande i
SU Holding sedan i somras.

– Det är inte fråga om riskkapital
som ska satsas i nya bolag. Pengarna
går till att bygga upp en service för att
nå flera anställda, framför allt
forskarna, och skapa intresse kring
kommersialisering, förklarar han.

Med styrelseuppdraget i holdingbo-
laget kommer Staffan Riben ”hem”
till universitetet efter omkring 30 år
i näringslivet både i Sverige och
utomlands, bland annat som VD för
Svenska Statoil. Han tycker att det är
spännande att återupptäcka universi-
tetet där han var kårordförande i
mitten av sextiotalet.

– Förhoppningsvis ska jag kunna
tillföra något med min erfarenhet.
Uppgiften känns stimulerande och

stödet till holdingbolaget markerar
att styrelsen anser att denna verksamhet
är viktig vid ett modernt universitet.

Från statligt håll pågår utredningar
om holdingbolagens framtid och hur
det statliga stödet för innovationer
och tillväxt ska se ut. Klara besked i
form av en proposition kommer troli-
gen under nästa år. Anders Wickström
som är VD i SU Holding är glad att
slippa vänta på de centrala satsningarna.

– Ända sedan starten har vi haft en
osäker ekonomisk grund och inte
kunnat bygga upp något långsiktigt.
Holdingbolagen med sin verksamhet
på campus är en viktigt första kugge i
arbetet med att dra nytta av forskning
och utbildning. Nu får vi en grundplåt
och kan arbeta vidare med lite längre
perspektiv, säger han. �

SU Holding ska utveckla arbetet med kommersiell rådgivning och service inom universi-
tetet. Mer resurser gör att verksamheten kommer att utökas och nå ut till fler forskare.
Nya företag kring forskningsidéer, uppdragsutbildningar och externa anslag till forsk-
ningsprojekt är exempel på vad holdingbolaget hoppas kunna tillföra universitetet.

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: ORASIS FOTO / MÅ

SU Holding bildades 1996 som ett av
elva holdingbolag  med uppdrag att
kommersialisera forskningsrön och
utveckla uppdragsutbildningar. Verk-
samheten startade med 5 msek från re-
geringen och har de senaste åren fått 6
msek från Teknikbrostiftelsen i Stock-
holm. Idéer som fångas upp knoppas
av som fristående företag. SU Holding
är ägare eller delägare i Lärarjouren
som hyr ut lärarvikarier, Merlin Insti-
tute som utvecklar distansutbildning-
ar runt Östersjön, Actar och Prosym-
bios som arbetar med medicinska pro-
dukter, Teknikhöjden som bedriver in-
kubatorverksamhet, Success som ar-
betar med uppdragsutbildningar, Ce-
cid som utvecklar samarbete med Öst-
europa samt Idéagenten som stödjer
affärsidéer bland studenter.

Staffan Riben och Anders Wickström leder SU Holding

13



14 SU-NYTT 7/2002

I BLICKFÅNGET

Segerstedtsmedalj t i l l  Torsten Persson
Professor Torsten Persson, föreståndare för Insti-
tutet för internationell ekonomi, har tilldelats
Uppsala universitets Segerstedtmedalj. Han får
priset för mycket framstående forskningsinsatser
inom centrala delar av det nationalekonomiska
forskningsfältet. Segerstedtmedaljen delas ut till
minne av publicisten och nazistmotståndaren
Torgny Segerstedt.

Sven Lidin och Jan-Olof Eklundh invalda i KVA
Sven Lidin, professor i oorganisk kemi, har invalts
i Kungl. Vetenskapsakademiens fjärde klass (kemi).

Även professor Jan-Olof Eklundh vid Institu-
tionen för numerisk analys och datalogi (NADA)
har valts in som ledamot i Kungl. Vetenskapsaka-
demiens åttonde klass (tekniska vetenskaper).

Det beslöts vid akademiens ordinarie samman-
komster den 13 november samt 27 november.

TEXT: MARIA IBSÉN
FOTO: ORASIS FOTO / MÅ

100 000 kr ti l l  Ebba Wahlström
Ebba Wahlström. universitetslektor i oorganisk
kemi och föreståndare för Kemilärarnas resurs-
centrum, är en av två som tilldelats Ångpannefören-
ingens forskningsstiftelses pris på 100 000 kronor
för kunskapsspridning. Hon har tilldelats priset
för sina insatser att sprida kunskaper till och ut-
veckla hjälpmedel för kemilärarna vid grund- och
gymnasieskolor. Pristagarna kan nomineras av
rektorer vid universitet och högskolor.

Mer om Ebba Wahlström och priset finns att
läsa på www.aforsk.se

Nytt namn för CEIFO
Centrum för invandringsforskning (CEIFO) byt-
ter namn till Centrum för forskning om internatio-
nell migration och etniska relationer, vilket mot-
svarar det engelska namnet Centre for Research in
International Migration and Ethnic Relations.

Ung docent älskar kemi

Saeid Esmaeilzadeh forskar inom
materialkemi, och höll sin docentfö-
reläsning den 15 november. Med
sina 28 år är han den yngste docen-
ten på mycket länge. Medelåldern
bland docenter vid Stockholms uni-
versitet är 52 år.

– Jag läste dubbelt under grundutbild-
ningen. Jag blev lite understimulerad
av bara naturvetenskap, säger han
med ett litet leende.

Att han ville bli forskare visste han
tidigt. Efter att ha börjat sin dokto-
randutbildning med ett mindre lyckat
projekt halkade han efter ett år in på
ett annat. Efter två och ett halvt år
hade han sin avhandling klar. Därefter
har han bland annat drivit ett eget
projekt om kiselkväveföreningar.

– Det är klart att jag har jobbat hårt,

medger Saeid Esmaeilzadeh. Men kemi
blir bara roligare ju mer man lär sig.

Under den här tiden har han också
hunnit med att uppfinna ett helt nytt
ämne, mest av en slump. En natt när
han höll på att göra ett prov gick ug-
nen sönder, och därmed förändrades
förstås förutsättningarna. Först tänk-
te Saeid Esmaeilzadeh kasta provet,
men senare blev han nyfiken på vad
som hade hänt och lyckades upprepa
försöket. Ämnet visade sig ha intres-
santa egenskaper och med pengar från
Stiftelsen Innovationscentrum och
hjälp från Teknikhöjden håller han nu
på att patentera det.

Saeid Esmaeilzadeh och hans familj
var tvungna att fly från Iran på grund
av sitt politiska engagemang, och kom
till Sverige 1983. Engagemanget har
han behållit. Förutom arbetet som
forskarassistent jobbar han för
mänskliga rättigheter och för att ska-
pa medvetenhet om situationen i Iran.
Saeid Esmaeilzadeh tycker det talas
alldeles för lite om sådant som händer i

världen, fastän det påverkar livet och
politiken även här.

– Politik och vetenskap har det ge-
mensamt att när man vet något vill
man göra något med sin kunskap. �
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Utbytesavtal på webben
Universidad de Los Andes i Venezuela, Alexan-
dria University i Egypten, Dankook University i
Sydkorea och St Petersburg State University i
Ryssland är fyra av de 50 universitet i 21 länder
som Stockholms universitet har centrala utby-
tesavtal med. Listan med alla universitet finns
nu på www.adm.su.se/aktuellt.php3.

Vi inbjuder dig till en workshop med gruppdis-
kussioner om behov, innehåll och struktur.

•  Torsdagen 9 januari, 09.00–11.30,
Spelbomskan, Aula Magna

•  Tordagen 16 januari, 09.00–11.30,
Spelbomskan, Aula Magna

Vi bjuder på frukostmacka och förmiddagsfika.
Anmälan görs till linda.hedblad@eks.su.se se-
nast den 30 december. Ange vilket datum du vill
delta. Observera att antalet platser till varje
workshop är begränsat till 14. Inbjudan har
även gått via posten.

/Linda Hedblad, Enheten för Kommunikation och samverkan

Under vintern påbörjas arbetet
med universitetets intranät. Tan-
ken och förhoppningen är att det
ska bidra till att förenkla det
dagliga arbetet och öka kunska-
perna om vad som händer vid
universitetet.

Vilken information tycker du
bör finnas med? Vilka funktioner
behövs och hur kan intranätet
bäst underlätta ditt arbete?

Vi behöver dina tankar och idéer.
Var med och påverka och tyck till!

Teknikkunskaper är ej nöd-
vändiga. Det är kloka tankar
som räknas...

Var med och utveckla universitetets intranät!

Samtal om kvalitet
Kvalitet i utbildningen är när det
goda samtalet äger rum och man
finner en pusselbit i det mänskli-
ga mysteriet.

Det var en av synpunkterna
som kom fram vid Humanistiska
fakultetens kvalitetssymposium,
som hölls i Geovetenskapens hus
den 27 november.

Fakultetens kvalitetsgrupp berät-
tade om sina tre års arbete med
att bland annat besöka institu-
tionerna. Avsikten med besöken
har varit att starta ett samtal om
kvalitet i andra termer än i
HÅP:ar och HÅS:ar. Erfarenhe-
terna är positiva, och gruppen
rekommenderar den nya nämn-
den att låta arbetet fortsätta i nå-
gon form.

Utöver detta innehöll dagen
föredrag om utbildning av hand-
ledare och centralperspektiv på
kvalitet. Ett av dem hölls
av Professor Thorsten Nybom,
Örebro universitet, som berätta-
de om högskolor och kvalitet ur
ett historiskt perspektiv.  Kvali-
tetssymposiet avslutades med en
debatt.

Beslut om urvalsgrunder
Universitetsstyrelsen har beslutat fastställa nio
olika lokala urvalsgrunder (tidigare kallat fri
kvot eller alternativt urval). Dessa kan använ-
das vid antagning från och med höstterminen
2003. För mer information, kontakta Moa
Almgren ankn. 1714.

Miljöforskningsdag
Den 7 november bjöd Centrum
för naturresurs- och miljöforsk-
ning (CNM) in forskare, lärare
och studenter från universitetets
alla fakulteter till en heldag om
miljöforskningen vid Stock-
holms universitet. På program-
met stod tio korta seminarier
som presenterade olika forsk-
ningsprojekt med miljöanknyt-
ning vid universitetet och en ut-
ställning där institutioner med
miljöanknytning presenterade
sin verksamhet. Dagen avsluta-
des med en paneldebatt där mil-
jöforskningens framtid vid uni-
versitetet diskuterades.

Läs mer om Miljöforsknings-
dagen på www.cnm.su.se

Ändrade riktlinjer
för representation
Beloppet för intern representa-
tion ökar från nuvarande 250 kr
inkl moms till 350 kr inkl moms.
Extern representation ökar från
nuvarande 350 kr inkl moms till
450 kr inkl moms. De ändrade
riktlinjerna för representation
vid Stockholms universitet som
rektor har beslutat om gäller från
och med 1 november 2002.



6 SU-NYTT 7/2002

En förändrad fakultet
– Det är glädjande att vi nu har kommit i mål och att det
är med de inblandade institutionernas stöd, säger
Humanistiska fakultetens dekanus Willmar Sauter. I
november tog Humanistiska fakultetsnämnden ett beslut
om Humanistiska fakultetens framtida organisation. Be-
slutet berör 20 av fakultetens 27 institutioner och centra.

Arbetet med Humanistiska fakultetens framtida organi-
sation har pågått i drygt tio år. Efter ett par utredningar,
många diskussioner och funderingar togs ett beslut av
fakultetsnämnden i november. Förändringen innebär att
20 berörda institutioner och centra organiseras i sex
grupperingar efter tre modeller – samverkansmodellen,
kanslimodellen och institutionsgruppsmodellen.

Samverkansmodellen innebär att den nuvarande orga-
nisationen med prefekt och institu-

tionsstyrelse kvarstår och
alla institutionerna

liksom tidigare är
självständiga eko-
nomiska enheter.
En styrgrupp
med prefekterna
inrättas och den
har som ansvar
att utveckla ett
långsiktigt sam-
arbete. Bland
annat utser styr-

gruppen arbets-
grupper för samver-

kan inom i första hand
grundutbildning, forskar-

utbildning och administration.
Kanslimodellen går ut på att ett ge-

mensamt kansli upprättas för ett antal institutioner. Rikt-
linjer för kansliets dagliga arbete bestäms av en styrgrupp
bestående av prefekterna. Prefekter och institutionssty-
relser och deras beslutanderätt och ansvar bibehålls.

I institutionsgruppsmodellen går ett antal institutioner
samman och bildar en institutionsgrupp. Institutionerna
utgör relativt självständiga enheter inom gruppen. Grup-
pen leds av en prefekt och en styrelse. Styrelsen fattar
övergripande beslut om riktlinjer för verksamheten och
budgetramar. Administrationen sköts av ett gemensamt
kansli. Varje institution leds av en föreståndare som an-
svarar för institutionens verksamhet och ekonomi inför
prefekt och styrelse. Institutionsgrupper är en organisa-
torisk enhet som idag inte finns vid universitetet men som
fakultetsnämnden beslutat be rektor inrätta.

Sex grupperingar av fakultetens instutitioner skapas
utifrån någon av dessa olika modeller. I förlängningen
kan även någon av de andra modellerna bli aktuell inom
grupperingarna. Det ska också öppnas upp för samver-
kan mellan grupperna.

– Vi hoppas att vi genom dessa förändringar bland an-
nat kan konsolidera småämnenas ställning, säger prode-
kanus Kristina Svartholm.

Dessutom föreslår nämnden att rektor eller universi-
tetsstyrelsen beslutar att den nygrekiska avdelningen
inom Institutionen för klassiska språk flyttas till Institu-
tionen för lingvistik från och med den 1 juli 2003. En del
om- och samlokaliseringar är också att vänta i och med
de nya grupperingarna.

Fyra uppföljningsmöten ska hållas under nästa år.
Målet är att den föreslagna organisationen ska vara ge-
nomförd senast årsskiftet 2003/2004.

– Vi lämnar nu över till den nya fakultetsledningen och
hoppas att det första året ska slå väl ut, säger Willmar
Sauter.

SU-Nytt återkommer om det fortsatta arbetet och upp-
följningsmötena. �

Läs mer om arbetet i SU-Nytt nr 1/02 och 6/02.

Nya grupperingar bland humanisterna

• Etnologiska institutionen, Centrum för kvinnoforsk-
ning och Religionshistoriska institutionen blir en
gruppering enligt samverkansmodellen.

• Institutionen för lingvistik, Institutionen för nordiska
språk, Centrum för tvåspråkighetsforskning och
Tolk- och översättarinstitutet blir en gruppering en-
ligt samverkansmodellen.

• Institutionen för antikens kultur- och samhällsliv,
Centrum för barnkultur, Filosofiska institutionen,
Institutionen för klassiska språk och Teaterveten-
skapliga institutionen grupperas enligt kanslimodellen.

• Filosofiska institutionen och Institutionen för klassis-
ka språk grupperas enligt institutionsgruppsmodellen.

• Institutionen för baltiska studier, Finska institutio-
nen, Tyska institutionen och Institutionen för slaviska
språk grupperas enligt institutionsgruppsmodellen.

• Engelska institutionen, Institutionen för franska och
italienska och Institutionen för spanska, portugisiska
och latinamerikastudier grupperas enligt samver-
kansmodellen.

TEXT: MARIA SANDQVIST
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I bugeten för år 2003 tillämpas det
nya system för intern fördelning av
anslagsmedlen som universitetsstyrel-
sen beslöt om i september. Det nya
systemet, som är resultatet av den så
kallade dekanutredningen (se SU-
Nytt 6/02), innebär att fakulteterna
får betalt både för helårsprestationer
och helårsstudenter efter statsmakter-
nas prislappar. Sammantaget innebär
det nya systemet att anslagen till de
Juridiska och Samhällsvetenskapliga
fakulteterna ökar medan de minskar
till den Humanistiska och Naturve-
tenskapliga fakulteten.

– I övrigt är budgeten ganska lik
detta års. Vi får en viss kompensation

för ökade personalkostnader från
statsmakterna men fortfarande i un-
derkant. En del andra tillskott har vi
också fått, säger Ingemar Larsson,
chef för Planeringsenheten.

En kvalitetshöjning ges i och med
de höjda prislapparna från statsmak-
terna. Det innebär att anslagen till hu-
maniora, samhällsvetenskap och juri-
dik ökar med 28 miljoner
kronor.

Andra till-
skott från
statsmak-
terna är
medel för
f o r s k a r -

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS FOTO / MÅNyheter i nästa års budget

Ryssar vill lära av
universitetet
TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS FOTO / GA

Kunskap från universitetet kan ligga
till grund för ett förslag på hur
Ryssland ska få bättre utbildningsin-
stitutioner. Det är resultatet av ett
besök av sju ryska professorer med
ledande befattningar vid Statsuni-
versitetet i Mordovia i augusti.

Besökarna ville lära sig mer om uni-
versitetets organisation, styrsystem,
ekonomi , grundutbildning och forsk-
ning. Initiativet kom från Statsuniver-
sitetet i Mordovia och utbildningen
arrangerades av CECID, The Center
for Eastern and Central European Co-
operation in Institutional Develop-
ment (ett dotterbolag till SU Holding)
och utbildningsledare Jan Lundgren vid
Naturvetenskapliga fakultetskansliet.

I den ryska delegationen ingick tre
vicerektorer, tre dekaner samt chefen

för universitetets enhet för pedago-
giskt utvecklingsarbete.

Under kursen som varade i åtta da-
gar diskuterades olika aspekter av
Stockholms universitets ledningssys-
tem, bland annat kvalitetsarbete, de-
centralisering och personalfrågor. I
programmet ingick möten med rektor
Gustaf Lindencrona, förvaltningschef
Leif Lindfors samt universitetsbiblio-
tekets och fakulteternas administra-
tion. Vidare besöktes Fysikum, Juri-
diska institutionen, Lärostudion, Aula
Magna, Islabotatoriet och Spökslottet.

Delegationen kommer på basis av
besöket att utarbeta en administrativ
promemoria ställd till det ryska ut-
bildningsministeriet samt rekommen-
dationer till förbättringar av utbild-
ningsverksamheten vid Rysslands hö-
gre utbildningsinstitutioner.

Delegationen uttryckte också sin
förhoppning om ett mångårigt samar-
bete mellan universiteten. Som ett led
i detta har man bland annat bjudit
över representanter för Stockholms
universitet till Mordovia för att bistå
med ytterligare utbildning. �

skolorna i språkvetenskap respektive
genomik och bioinformatik samt
medel för anställning av en professor i
Stockholms stads historia, en present
till universitetet i samband med
Stockholms 750-årsjubileum i år.

Avkastningen från universitetets
stiftelser har varit mindre än väntat på
grund av nedgången på börsen. Där-
för har universitetsstyrelsen beslutat
om tillskott av medel för vissa hyres- och

kapitalkostnader för Aula
Magna och vissa hyres-
kostnader i Kräftriket. �
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En säkrare arbetsmiljö
På universitetet som är en arbetsplats där 40 000 män-
niskor rör sig är det oundvikligt med konflikter. Tyvärr
kan dessa ta sig uttryck i hot och våld. Säkerhetsenhe-
ten kan då ge stöd och råd.

– Vi på Säkerhetsenheten arbetar med att säkra arbets-
miljön på flera sätt. En viktig del är också att arbeta före-
byggande för att undvika konflikter. Här gör vi insatser
tillsammans med Personalbyrån, säger universitetets
säkerhetschef Bengt Kring.

 Det finns ett spektrum av olika konflikter. Det kan
handla om problem i arbetet, i privatlivet och etniska
konflikter där människor med olika synsätt inte förstår
varandra.

Säkerhetsenheten anordnar kurser i konflikthantering
för medarbetare som har utsatta tjänster, som exempelvis
studievägledare, informationspersonal och personer som
arbetar över disk.

Vid olika hot och dylikt, till exempel obehagliga brev,
bör Säkerhetsenheten kontaktas.

– Vi hjälper då till med att bedöma och analysera hot-
bilden. Alla hot är allvarliga till dess att annat sägs. Det
är bra att låta någon annan, i detta fall Säkerhetsenheten,

TEXT: MARIA SANDQVIST

analysera hoten objektivt, säger Bengt Kring och fortsätter:
– Det är viktigt av flera skäl att vi får reda på hotbrev,

inbrott, stölder och dylikt. Både för att vi kan hjälpa till
men även så att vi kan rapportera uppåt och söka stöd för
nödvändiga åtgärder.

Kontakten med Säkerhetsenheten ska gå genom pre-
fekten eller enhetschefen.

– Det är viktigt att man talar med sin chef eftersom det
är han eller hon som har ansvar för arbetsmiljön, säger
Bengt Kring.

Säkerhetsenheten samordnar även krishantering då det
skett en kris eller katastrof.

– Vi ordnar då det som behövs för den berörda institu-
tionen, fortsätter Bengt Kring.

Krishanteringsarbetet sker i samarbete med Personal-
byrån, Studenthälsan, Studentkåren, företagshälsovår-
den och studentprästerna. �

Säkerhetsenheten nås på tfn 16 22 16. Under icke kon-
torstid och nattetid finns väktare på plats. Väktaren nås
på universitetets larmnummer 16 42 00. Du kan läsa  mer
om Personalbyråns arbete på sidorna 10-11. Personalbyrån
nås på tfn 16 22 44.

VISSTE DU ATT...

Tomten

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.

❄
❄

❄
❄❄

❄
❄

❄
❄

❄
… den traditionella juldikten Tomten är skriven av Viktor Ryd-
berg som var professor vid Stockholms högskola åren 1884–
1895. Den populära dikten gavs ut första gången 1881 men re-
dan i författarens saga Lille Vigg från 1871 dyker en tomtelik-
nande varelse upp – den första i svensk litteratur. Här tar han
över julbockens ansvar att åka runt med julklappar.

Jenny Nyström illustrerade båda verken och har ända sedan
dess färgat bilden av det svenska julfirandet. Tomten har tio strofer
och den första pryder årets julkort från Stockholms univeristetet.

God jul och gott nytt år!
önskar redaktionen för SU-Nytt
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Nu är det snart jul!
Ta chansen att önska kollegor 
och vänner God Jul och Gott 
Nytt År med presenter valda 
ur vårt omfångsrika sortiment. 
Här ser du ett smakprov av 
våra exklusiva profilprodukter 
formgivna speciellt för 
universitetet.

Välkommen in i 
vår Webb-butik
När du handlar hos oss 
slipper du trängas i affärer 
utan beställer istället 
bekvämt från din dator och 
får varorna levererade till 
din dörr. Du som handlat 
hos oss tidigare använder 
ditt vanliga kundnummer 
och slipper dessutom 
krångel med upphandling. 
Enklare och smidigare kan 
det knappast bli!

 rån oss alla 
till er alla...   

ÓDroppenÓ Ð formbl�st karaff i blått glas från 
Orrefors 450:-

Designad penna i 
borstat stål med SU-logotyp 75:-

www.butiken.su.se

Rymlig ryggs�ck 
med många fack 
och praktisk 
ficka för 
mobiltelefon 

280:-

H�rlig badhandduk i hög 
kvalitet från Pelle Vävare 

med unikt motiv av 
ekarna på campus 

360:-

Design f�r vardagen – läckra profilprodukter med 
olika motiv från universitetet. College-tr�ja 200:-, mugg 50:- och musmatta 20:-

F

De annonserade priserna inkluderar moms.

Besöksadress: Arrheniuslaboratorierna,hus A, plan 2,106 91 Stockholm
Tel: 08-16 24 25, Fax: 08-612 96 31, E-post: su.butiken@tb.su.se

– En kör är som ett fotbollslag, säger Olof Liljefors som är
ordförande i körföreningen Frescati Röster. Det är helheten
som räknas, men alla delarna är lika viktiga och alla har ett
ansvar för varandra. Körsång ger glädje och gemenskap.

Stockholms universitetskör Frescati Röster startades
1994 av några sångsugna personer på biblioteket. Körle-
daren Sara Lindroth är utbildad vid Kungliga Musikhög-
skolan, och kören får bidrag från universitetsledningen
för att kunna avlöna körledaren. Körens andra ledare
Aminah Al Fakir-Bergman är tjänstledig under hösten.

Frescati Röster består av två grupper. Lilla kören med
ungefär 30 sångare ingår som en del av Stora kören med
cirka 50 sångare. Stora kören ger två till tre större kon-
serter per läsår. Lilla kören sjunger till exempel vid kandi-
dat- och magisterdiplomeringar, invigningar och upptakter.

– Ofta bygger vi de större konserterna kring ett speci-
ellt tema, berättar Olof Liljefors. En jul gjorde vi till ex-
empel en minimusikal som bygger på Jonas Gardells
Mormor gråter. Tillsammans med andra musikgrupper
har vi bland annat framfört Lars-Erik Larssons Förklädd
Gud och Misa Criolla av Ariel Ramirez.

Kören är blandad och öppen för både anställda och
studenter. Körvana är inget krav för att vara med, men
det är en merit. Alla som vill vara med måste provsjunga,
och just nu är tenorer extra välkomna.

För att administrera glädjen och gemenskapen i kören
finns körföreningen, som bland annat ordnar körfester
och håller ordning på ekonomi och bokningar.

– Det bästa med kören är blandningen av människor.
Det är så fantastiskt roligt att skapa musik tillsammans
med andra! säger Olof Liljefors. �

TEXT: MARIA IBSÉN
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Denna gång besöker vi
FRESCATI RÖSTER

FÖRENINGAR
HOS OSS

Röster på campusRöster på campus
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Kemister som arbetar i en bättre miljö

Åke Bergman med ett förflutet som
snickare har detaljplanerat renovering-
en tillsammans med studierektor Ulrika
Örn som också har ett gott förhållande
till hammare och spik. De gav förslag på
allt från hur väggarna skulle flyttas till
var inredningen skulle placeras.

– Eftersom vi vet hur man jobbar i
ett labb fick vi försöka få fram hur vi
ville att lokalerna skulle se ut, till ex-
empel hur dragskåpen ska stå i förhål-
lande till arbetsbänkarna. Allt
utom ytterväggarna är nytt, säger
Åke Bergman inte utan stolthet i rösten.

Trots att vi ses en disig november-
dag är här ljust. De stora panorama-
fönstren ut mot gården släpper in sitt
dagsljus oavsett årstid.

Alla kemister är samlade
– Det är inte bara lokalerna som gör
att flytten känns så bra. Nu ligger hela
kemisektionen samlad på ett ställe
och vi har direktkontakt med både
kollegor och studenter. Det enda som
ligger en bit bort är neurokemin, säger
Åke Bergman när vi passerar bibliote-
ket som med sitt nyinlagda parkett-
golv, mjuka röda mönstrade mattor
och läshörna mer liknar ett vardags-
rum än ett universitetsbibliotek.

Institutionen för miljökemi är, med
sina tio år, den yngsta institutionen
inom kemi. Här arbetar ett trettital
personer varav tjugo doktorander och
sex disputerade forskare.

– Studentantalet är kanske inte så
imponerande, vi har kanske ett fyrtiotal

studenter inskrivna. Det beror på
verksamhet, men det är forskningen
som dominerar vilket innebär att in-
stitutionen är mycket aktiv att hämta
in externa forskningsmedel, säger
Åke Bergman.

Just nu bedrivs fem EU-projekt,
bland annat ett som handlar om hor-
monella störningar orsakade av flam-
skyddsmedel.

– Det tillhör ett av de största EU-
projekten med en budget på 45 miljo-
ner kronor. Institutionen är också en-
gagerad i tre projekt som har med epi-
demiologi att göra och som bedrivs i
Slovakien, Sverige, Holland och på
Färöarna.

För allmänheten har miljökemisterna

gjort sig kända för upptäckten av
akrylamid i livsmedel. Och inom kort
kommer två disputationer i ämnet.

– Uppmärksamheten har tagit
mycket energi från många av oss. Och
visst är det en fantastisk forsknings-
nyhet, säger Åke Bergman.

När det gäller äldre forskning be-
rättar han att en vecka efter att man
börjat städa och diska provrör dök
personal från Akademiska Hus upp
för att leta efter en vattenläcka.

– Vattenförbrukningen hade ökat
så mycket att man trodde att något
var trasigt. Men det var våra diskma-
skiner som gick på högvarv, fyllda
med provrör som innehåll gamla ex-
periment från 70, 80 och 90-talen. �

TEXT: MADELEINE SALOMON
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I början av ett stekhett juli flyttade Institutionen för miljökemi från det slitna
Wallenberglaboratoriet vid Brunnsviken till toppmoderna lokaler som totalrenove-
rats i Arrheniuslaboratoriet mitt på campus. Ett otroligt lyft för hela institutionen
säger professor Åke Bergman.
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