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OMSLAGSBILDEN: HASSE HUSS

Willmar Sauter
DEKANUS VID HUMANISTISKA FAKULTETEN

I sockenkyrkan i sörmländska Bogsta finns en
underbart vacker dopfunt. Den är huggen i
sten på 1100-talet och den är rikligt dekorerad
med en magisk ringflätning. Den är drygt en
meter hög och så stor att man skulle kunna
doppa barnets hela kropp i den, vilket man
också gjorde under medeltiden.

Jag föreställde mig en gång att företrädare
för humanistisk fakultets olika discipliner
skulle stå runt den här dopfunten i Bogsta. De
flesta av oss skulle kunna kommentera den
som artefakt med sina estetiska kvaliteter,
men också dess funktion som kultredskap,
som historisk produkt och som plats, runt vilken
en för en människa avgörande händelse äger
rum – själva dopet. Medan vi ännu diskuterar
stämmer plötsligen orgeln upp en koral och in
kommer ett sällskap med ett litet barn i vita
kläder. Från vår historiska horisont hoppar vi
fram 900 år för att bevittna hur den lilla Felicia
– så hette hon faktiskt – blir upptagen i Svenska
Kyrkan.

Jag talade om denna dopfunt höstterminen
1996 i samband med introduktionen till
Kulturvetarlinjen. Jag hade precis tillträtt
som dekanus och i mina nya plikter ingick att
presentera den humanistiska fakulteten för de
nya studenterna. Jag ville visa att det inom
humaniora fanns många olika infallsvinklar
när man betraktar ett föremål eller en händelse.
Själv var jag ganska nöjd med min exemplifiering
av de humanistiska ämnenas mångfald, sam-
hörighet och användbarhet. Men jag kunde

inte gärna tala om denna dopfunt i termin efter
termin. Något slumpmässigt tog jag därför
fram nya exempel varje höst och varje vår. Det
var alltid lika lätt att visa hur historia, konst,
litteratur, teater, levande och historiska språk,
filosofi, idé- och religionshistoria med flera
discipliner kunde tillföra spännande kunskaper
om alla de ämnen som passerade under åren:
Mona Lisa i Louvren, hällristningar i Tanums
Hede, en kolonial teaterbyggnad på Kuba,
synagogan i min hemstad i södra Tyskland, en
50-årsfest (dock inte min egen), Torpaspelet i
Västergötland, Hans och Greta som opera osv.

Uppslagen varierade, men varje gång kretsade
mina utläggningar om hur samma företeelse
kan betraktas ur många olika synvinklar. Att
undra, väga och pröva är en väsentlig del av
de attityder som styr vårt dagliga handlande,
vare sig vi talar om ideologiska förhållningssätt,
om etiska frågor, om mänskliga relationer
eller om källkritik och hypotesprövning. Vi är
inte skyldiga att veta allt, men vi är skyldiga
att undersöka och granska det vi behöver veta
– och helst lite mer därtill.

Den lilla Felicia som döptes 1996 ska redan
börja skolan. För mig är det dags att lämna
dekanuppdraget och det är min förhoppning
att de humanistiska ämnena ska fortsätta att
samarbeta, att humaniora växer ihop tätare
inåt och växer sig starkare utåt. Vid sidan om
hypoteser, formler och mätningar behövs idag
den förståelse och tolkning av vår livsvärld
som är humanioras bidrag till vetenskapen. �

Humaniora – mångfald och samhörighet

Reklam för jamaicanska sound systems, ett
slags ambulerande diskotek som uppstod i
Jamaica på 1940-talet och som varit en viktig del
av jamaicansk kultur under hela efterkrigstiden.
   Socialantropologen Hasse Huss forskar om
reggaemusiken som translokal kulturell gemen-

skap och har bedrivit studier på plats i Jamaica,
Japan och Storbritannien.
   Läs mer om hans forskning och sound systems,
r idd ims och ragga i  ar t ike ln  Idén om att
uttrycka utanförskap på sidan 10 –11.
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En universitetspedagogisk nämnd
som styrorgan och ett pedagogiskt
utvecklingscentrum som en gemensam
plattform för arbetet – det är huvud-
dragen i det förslag på organisation
för universitetets framtida pedago-
giska utvecklingsarbete som den
universitetspedagogiska utredningen
överlämnade till rektor i september.
– Det viktiga är att sätta kunskapsbild-
ningen och verksamheten i centrum,
säger gruppens ordförande Birgitta
Qvarsell.

Pedagogisk utveckling är en central
förutsättning för att Stockholms
universitet ska vara attraktivt för såväl
studerande som lärare och annan
personal. Så står det i direktiven för
den utredning som under året arbetat
med att ta fram ett förslag till hur det
pedagogiska utvecklingsarbetet ska
organiseras och utformas i framtiden.

Den nuvarande verksamheten har
enligt utredningen flera brister och
svagheter.

– Det finns idag en otydlighet och
anonymitet i hur universitetet arbetar
med frågor som rör pedagogisk ut-
veckling. Därför måste vi kraftsamla
kring en universitetsgemensam verk-
samhet, säger Birgitta Qvarsell.

I utredningen föreslås därför att en
universitetspedagogisk nämnd inrättas
som ska vara ett tydligt styrorgan
för universitetsgemensamt stöd till
pedagogisk utvecklingsverksamhet.
Nämnden tar enligt förslaget över
Pedagogiska rådets uppgifter.

Det operativa arbetet ska enligt
förslaget utföras vid en fakultets-
gemensam plattform, Utvecklings-
Centrum för universitetspedagogik.
Centret ska arbeta med att utveckla
lärarkompetens, vara en arena för
diskussion, bevaka omvärlden samt
stödja utvecklingsprojekt och interna
samarbeten. Dessutom ska det driva
vissa frågor, som exempelvis examina-
tion, handledning och IKT-stöd.

Utredningen betonar att verksam-
heten ska karaktäriseras av ”en stabil
kärna och en rörlig periferi”. I detta

ligger att de som arbetar vid Utveck-
lingsCentrum ska ha en egen erfarenhet
av och förankring i undervisningen, och
att en del  ska vara  halvtidsengagerade
och arbeta där under en begränsad
tidsperiod. Personal, resurser och
verksamhet vid PU-enheten och
Centrum för casemetodik överförs
enligt förslaget till centret.

Identitet, rol l  och förhållningssätt
I utredningen beskrivs den framtida
universitetsgemensamma utvecklings-
funktionens identitet, roll och för-
hållningssätt. Det pedagogiska utveck-
lingsarbetet ska vara en universitets-
gemensam angelägenhet och inte
ha förvaltningskaraktär som det har
idag. Arbetet ska därför ha en tydlig
akademisk identitet och det är fakul-
teterna som ska bära ansvaret.

– Vi måste ha respekt för att det
genuina utvecklingsarbetet äger rum
på institutionerna, säger utredningens
sekreterare Rolf Lind.

Rollen ska därför vara att inspirera
och ge stöd till institutionerna. För-
hållningssättet ska vara att agera
offensivt och utåtriktat.

Introduktion och fortbildning
I uppdraget ingick det även att ge
förslag till utformning av en ny
universitetspedagogisk utbildning.
Bakgrunden är att statsmakterna

signalerat att universiteten förväntas
ställa krav på att alla nyanställda lärare
ska genomgå en pedagogisk utbildning.

Utredningen föreslår en tioveckors-
utbildning som inte bara ska vara en
introduktionskurs utan inslag i denna
ska även fungera som fortbildning för
redan verksamma lärare. Utbildningen
består av en introduktionskurs, en
teoretisk kurs i kunskapsbildning och
pedagogik, minst två valfria kurser
inom exempelvis examination, forskar-
handledning och akademiskt ledarskap,
och till sist ett ämnesrelaterat special-
projekt med handledning.

Fortsatt diskussion
Intresset från de som gruppen har haft
kontakt med har varit stort och posi-
tivt. Till exempel hade den enkät som
skickades ut till institutionerna en
svarsfrekvens på 80 procent.

– Vår underliggande och övergripande
ambition har varit att lägga en stabil
organisatorisk grund för framtiden.
Det är viktigt att ta tillvara den positiva
energi som framkommit under utred-
ningen och fortsätta diskussionen,
säger Birgitta Qvarsell.

Förslaget har gått ut på remiss till
fakulteterna. �

Rapporten finns som pdf-fil på
www.su.se/forandring/pedfornyelse

Med kunskapsbildningen i centrum TEXT: MARIA SANDQVIST
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Oftare får forskare kommentera
händelser snarare än att föra fram sin
egen forskning. Universitetet medverkar
i relativt sett få debattartiklar och
grundutbildningen får nästan inget
omnämnande alls.

Den manliga dominansen är stor.
Av de tjugo mest intervjuade forskarna
under 2001 är den enda kvinnan juridik-
professor Madeleine Leijonhufvud.
Totalt är tre av fyra intervjuade män.

Forskare mediautbildas
Huvudansvaret för mediekontakter
vilar på varje institution och den
enskilde forskaren. Anette Norberg
skulle vilja att universitetet syns mer
externt, framförallt när det gäller att
berätta om den egna forskningen, och
hon ser media som ett bra sätt för det.
Därför anordnas varje år medieut-
bildning för en handfull prefekter och
forskare.

– Syftet är bland annat att lära dem
att se på sin forskning och verksamhet
med journalistens ögon eftersom det
vid universitetet bedrivs massor av
spännande forskning som intresserar
media. Tanken är att erfarenheten sedan
ska spridas till resten av institutionen,
säger Anette Norberg.

Har blivit en bättre forskare
Redan när Tommy Möllers avhandling
kom 1986 var han med i teves Aktuellt.
Sedan dess har han förekommit allt
oftare i olika medier. Senast i september
var han Sveriges Radios kommentator
under valet. Erfarenheter som Tommy
Möller tycker gjort honom till en bättre
forskare.

Att som forskare ha kontakt med
massmedier tar tid och innebär en
stundtals svår balansgång mellan
öppenhet och vetenskaplig integritet,
men det ger också en möjlighet att
föra ut sin forskning och bidra till
en nyanserad samhällsdebatt. Hur
resonerar enskilda forskare och
vilka svårigheter ställs de inför? Tre
professorer vid olika fakulteter ger
sina svar.

När Stockholms universitets forskare
i olika sammanhang förekommer i
media – TV, radio och dagstidningar –
är det i första hand som experter, det
vill säga en forskare blir uppringd av
en reporter och får kommentera en
händelse eller ett skeende. Det visar
två rapporter där medieflödet under
2001 har analyserats och också jämförts
med andra lärosäten.

– Universitetets forskare är duktiga på
att uttala sig som experter. Att journa-
listerna återkommer tyder på att våra
forskare uppfattas som trovärdiga
och begripliga, säger Anette Norberg,
universitetets informationschef.

Varje månad får Enheten för
kommunikation och samverkan en
bunt pressklipp från mediebevaknings-
företaget Observer och mängden
pressklipp har ökat stadigt de senaste
åren. Där refereras inslag och artiklar
då universitetets forskare varit med
i landets största dagstidningar och
rikstäckande radio och TV. September
månad domineras av statsvetare som
kommenterar valutgången i radio, men
här återfinns också till exempel etnologi-
professor Åke Daun i Aftonbladet och
flera inslag om teve-meteorologen John
Pohlmans promovering till heders-
doktor.

Manlig dominans
Rapporterna visar också att universitetet
har en stark samhällsprofil. Natur-
vetarna har svårare att nå ut. Det beror
på att man framförallt ägnar sig åt
grundforskning, vilket har en låg nyhets-
värdering i riksmedia, det vill säga
bedöms ha ett litet allmänintresse.

– Att kommentera ett komplext för-
hållande på begränsad tid till en kunnig
allmänhet framtvingar fokusering på
det som är centralt. Sådana processer
kan vara kreativa och jag har till och
med fått uppslag till flera forsknings-
projekt.

Tommy Möller har en bred stats-
vetenskaplig bakgrund och har forskat
om partiväsendet och värderingsfrågor,
en kombination som gör honom till en
eftertraktad kommentator till politiska
händelser. En baksida är att han period-
vis dränks av e-post och telefonsamtal.
Det kan vara allt från rättshaverister till
genomtänkta förslag till nya valsystem.
Han försöker svara på det mesta.

– Uttalar man sig i media och utsätter
sig för uppmärksamhet måste man stå
för det. Även om det genererar lite extra-
arbete.

Med tiden har Tommy Möller lärt
sig att sovra och säga nej, framförallt
till olika typer av soffprogram. Innan
han accepterar medverkan tar han
reda på i vilket sammanhang han ska
vara med.

– Om jag har något att säga, kommen-
terar jag gärna de politiska implika-
tionerna i samband med betydelsefulla
händelser. Men jag försöker undvika
att ställa upp om jag som vetenskapsman
ska bekräfta en politisk tes.

Varför just han har blivit så efter-
frågad tror han beror på att journalis-
terna har små tidsmarginaler och därför
hellre väljer det säkra före det osäkra.

– Redaktionerna har en lista på ett
antal statsvetare de kan höra av sig till
och jag är en av dem. Men jag tipsar
ofta om kollegor som är mer insatta i
just den frågan de vill diskutera.

Förlorad kontroll riskerar forskningen
I somras ringde Svenska Dagbladet
upp Lena Gerholm. En av tidningens
frilansjournalister ville skriva om en
bok, där Lena bidragit med ett kapitel
om sin forskning om troende muslimska
män. Hon fick läsa artikeln innan
publicering och kände sig nöjd.

– Sen såg jag rubriken, Får flickor
inte vara kåta, och med mitt namn en

Stockholms universitet + media = sant?

Tommy Möller, professor,
Statsvetenskapliga institutionen
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– Jag tror att risken för naturvetare att
råka in i kontroversiella sammanhang
generellt är mindre än för humanister
och samhällsvetare. Journalister vänder
sig ofta till naturvetare för att få fakta-
uppgifter, inte rubriker.

De gånger Gunnar von Heijne ändå
talar med någon mediarepresentant för-
söker han minnas hur han som journalist

störde sig en smula över naturvetarnas
oro att bli felciterade.

– Även om någonting var nästan rätt,
ville många lägga till en mening så det
blev helt rätt. Man måste lita på att
journalisten är tillräckligt professionell att
hitta rätt nivå så att läsaren får ut något. �

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM
FOTO: ORASIS/MÅ

Naturvetare ofta faktaleverantör
Som naturvetare är Gunnar von Heijne
både en vanlig och en ovanlig represen-
tant. Ovanlig därför att han jobbade
som reporter på Vetandets värld i radio
under några år på 80-talet. Vanlig
därför att han som forskare sällan får
frågor från dagstidningar och riksmedia.

– Som vetenskapsjournalist är du ute
efter stora, häftiga nyheter. Och de allra
flesta forskningsnyheter kommer från
andra länder än Sverige. Då blir de
svenska forskarnas roll att kommentera.

Membranproteiner, Gunnar von
Heijnes forskningsfält, är ett ämne
som sällan får rubriker av egen kraft.
Några gånger per år kontaktas han av
någon dagstidning, men då är det ofta
en nyhetsjournalist som ringer runt på
måfå och frågar om något som ligger
långt från hans egen forskning.

– Att som forskare fundera över hur
man ska komma in i dagstidningar är
missriktat, annat än om man vill skriva
en debattartikel. Den som tycker det
är värdefullt att synas bör sikta på
fackpress, i vårt fall till exempel Ny
Teknik och Kemisk Tidskrift. De är
mer motagliga för tips.

Att värna sin forskarintegritet i
kontakter med media, har han inte
upplevt som något större dilemma.

bit under. Om de muslimska män jag
intervjuar skulle läsa det stänger de
dörren direkt och jag kan inte längre
forska om det.

Lena Gerholm studerar människor,
och är beroende av deras förtroende.
Om de upplever sig kränkta av en
artikel kan fleråriga relationer förloras i
ett slag. Därför har Lena de senaste åren
valt att säga nej till de flesta journalister,
trots att hon tror att hennes forskning
skulle kunna nyansera samhällsdebatten.

– När debatten om hedersmord
rasat har jag känt att jag borde ta bladet
från munnen. Men när jag talar med
medier tappar jag kontrollen och hela
mitt forskningsfält riskerar att stängas.
Det är en risk jag inte vågar ta, så jag
har legat lågt i flera år.

Ett annat problem är journalister som
riskerar att göra allmängods av doktor-
andernas poänger långt innan disputa-
tionen. Därför har institutionen övervägt
att inte prata med några reportrar förrän
avhandlingen finns färdig.

Lena Gerholm deltog tidigare i höst
i universitets årliga medieutbildning
för prefekter. Det ökade hennes kunskap
om hur tidningar och etermedier fungerar
och hon tror att en framkomlig väg
framöver är att välja några få journa-
lister och vårda dessa relationer. Trots
allt vill institutionen  fortsätta att vara
tillgängliga för medier och värna sin
långa tradition som folkbildare.

– Om inte vi ställer upp och förklarar
vår forskning kommer media så små-
ningom ta över expertrollen själva.
Och det vill vi ju inte.

FAKTA SU-FORSKARE I MEDIERNA 2001 (DOCK EJ FACKPRESS)
• Universitetet förekom i 998 artiklar och inslag (= 2,7 per dag) i landets största

dagstidningar, TV och radio.
• De institutioner som oftast förekommer är juridik (16 % av alla inslag), psykologi

(7 %), kriminologi (6 %), statsvetenskap (6 %).
• Av de 20 forskare som förekom mest är bara en kvinna (Madeleine

Leijonhufvud, juridik).
• De fyra forskare som förekom mest var Christian Diesen (juridik), Tommy Möller

(statsvetenskap), Ove Bring (juridik) och Jerzy Sarnecki, (kriminologi). Tillsammans
står de för 40 % av alla inslag där forskarens namn nämns.

• Forskaren förekom oftast som expert/kommentator (64 %). Presentation av aktuell
forskning (26 %). Gratulation, porträtt, stipendie etc (8 %). Debatt
(1 %). Övrigt (1 %).

• Radions P1 var det vanligaste mediet (28 %). Tidningar stod totalt för 54 %.
Radio 33 % och TV 12 %.

Gunnar von Heijne, professor,
Institutionen för biokemi och biofysik

SU-NYTT 6/2002

Lena Gerholm, prefekt,
Institutionen för etnologi
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Hjärnans hemligheter utforskas i Frescati hage

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

faktakunskaper försämras inte, utan ökar i kapacitet till
65-års-åldern. Det håller sedan en hög jämn nivå upp till
85-årsåldern då det försämras. Procedurminnet som
hanterar motoriska kunskaper och det perceptuella minnet
som vi använder för att identifiera objekt och orientera
oss i omvärlden uppvisar inga åldersförsämringar. Arbets-
minnet som har en korttidsfunktion försämras inte när
det gäller enkla arbetsuppgifter, men för komplicerade
arbetsuppgifter märks en åldersförsämring.

– Betulaprojektet är världsunikt och vi har sökt medel
för en fjärde datainsamling som ska starta 2003,
säger Psykologiska institutionens prefekt professor
Lars-Göran Nilsson som leder projektet. Han hoppas att
Betulaprojektet kan fortsätta under lång tid.

– Om vi kan driva undersökningen under åtminstone
en 30-årsperiod så kan vi fånga upp hur unga personer
har utvecklat sitt minne.

Att försökspersonerna genomgår såväl ingående
fysiologiska undersökningar som intervjuer gör att man
har tillgång till mycket utförliga data. Eftersom man har

Psykologi hamnade i fokus när nobelpriset i ekonomi i år gick till forskning som använder psykologiska teorier för att
berika ekonomisk forskning och teoribildning. Vid universitetets psykologiska institution, som i år firar 50 år som
institution och 20 år på plats i sina lokaler i Frescati hage, forskas det bland annat om hur minnet åldras, behand-
lingsutveckling och våra sinnen.

TEXT: CALLE ARVIDSON, FOTO: ORASIS/MÅ
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I det nyinvigda Gösta Ekmans laboratorium forskas det om våra sinnen, till exempel hur vi upplever dofter och ljud.
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samlat in försökspersonernas DNA kommer det att vara
möjligt att i framtiden gå tillbaka och studera om det går
att koppla genetiska egenskaper med hur individen
presterade kognitivt. Man har redan nu undersökt ett
tiotal gener och för tre stycken funnit en stark koppling
till försämrad minnesprestation hos det episodiska minnet.

Behandlingsutveckling
Professor Lars-Göran Öst är chef för avdelningen för klinisk
psykologi. Han arbetar i sin forskning med att utveckla
och förbättra metoder och behandlingsmodeller där barn
och ungdomar mellan 7 år och 17 år får hjälp att övervinna
fobier och ångest. Dels studerar man terapeutens roll och
dels vilken inverkan föräldrarnas medverkan kan ha på
behandlingsresultatet.

– Jag lärde mig när jag tidigare arbetade med vuxna
personer med fobier och ångest att problemen ofta börjar
i barn- och ungdomsåren, säger Lars-Göran Öst och fort-
sätter:

– Det är viktigt att kunna erbjuda behandling på ett tidigt
stadium. Ångest och fobier kan utgöra sociala handikapp
som kan påverka skolgång, relationer till vänner och val
av yrkesinriktning.

De behandlingsmetoder som utvecklats för vuxna
behöver anpassas för att passa barn och ungdomar, något
som kräver noggranna studier i klinisk miljö. Därför bedrivs
forskningen genom att studera behandling som ges vid
Psykologiska institutionen.

I ett projekt som drivs i både USA och Sverige studerar
man ensessionsbehandling där fobier botas genom att
patienten får genomgå en tre timmar lång behandling.
Detta jämförs med resultatet av att i stället för behandling
ge klienterna noggrann undervisning om hur fobier upp-
kommer och hur de yttrar sig. Om det gäller ett barn med
hundfobi går behandlingen till så att barnet tillsammans
med en terapeut får träffa en lugn och pålitlig hund. Först
på behörigt avstånd, och när barnet vant sig, och man
diskuterat barnets tankar om vad som skulle kunna hända,
närmar sig barn och terapeut hunden gradvis i små steg.

– Det handlar om att möta barnets katastroftankar. I
slutet av behandlingen kan hunden gå lös i rummet utan
att det gör barnet något, berättar Lars-Göran Öst.

I ett helsvenskt projekt utvecklar man metoder för
att bota social fobi hos barn och ungdomar genom en
kombination av individuell- och gruppbehandling. Här

har man sett att föräldrar ofta förstärker barnens fobi
och arbetar utifrån hypotesen att barnen även kan bli
hjälpta av att man lär föräldrarna hur de ska agera gentemot
sina barn.

Sinnesforskning
Gösta Ekmans laboratorium för sensorisk forskning ligger
i campus kanske fräschaste lokaler, som nyligen invigdes
i det hus där Skogshögskolans klimatkammare låg tidigare.
Här bedriver avdelningen för perception och psykofysik i
samarbete med Institutet för miljömedicin vid Karolinska
Institutet en miljörelaterad forskning kring hur människor
upplever sin miljö.

– Vi har en inom psykologin ovanlig inriktning och siktar
inte mot att förändra människor utan att förändra miljön så
att den passar människorna, säger professor Birgitta Berglund.

Eftersom nästan alla material avger lukt har det krävt
stora arbetsinsatser för att skapa en miljö som är tillräckligt
ren och luktfri för att man ska kunna genomföra sensoriska
experiment.

Forskningen kring lukt och sensorisk irritation fokuserar
på inomhusmiljön, framför allt byggnadsmaterial, den så
kallade sjuka hussjukan samt kemisk känslighet.

– Vi konstruerar diagnosinstrument och studerar vad
det är som människor utvecklar känslighet för. Ungefär
en tredjedel av de som bor eller arbetar i sjuka hus får
reaktioner, och det finns flera hypoteser om vad det kan
bero på, berättar Birgitta Berglund och fortsätter:

– Dels kan mögel i fuktiga byggnader ge allergiska och
sensoriska reaktioner, dels kan olika kemiska processer
och material avge gaser. Det här kan hos vissa personer ge
upphov till inte bara luktöverkänslighet utan också sensorisk
irritation, till exempel torrhetskänsla i luftvägarna samt
hud- och ögonirritation.

– Samhällsplaneringen är inriktad på att vatten och luft
ska vara ren, men när det gäller ljud så kan man tillåta så
mycket buller som människan tål. Vi ser buller som ett
slags nedskräpning av den ljudmiljö som finns, och studerar
hur ljudlandskap ska vara utformade akustiskt för att
upplevas som bra, säger Birgitta Berglund.

Vid laboratoriet bedrivs även smärtforskning som
nyligen kunnat slå fast att personer med fibromyalgi i
samtliga fall har felfunktion på kylasinnet i hudområdet
med smärta. Kylaupplevelse kan därför användas
diagnostiskt. �

SU-NYTT 6/2002 7



8 SU-NYTT 6/2002

Dialekters dramatiska språkliga
spännvidd fascinerar fonetiker
TEXT: ANDREAS NILSSON, FOTO: OLLE ENGSTRAND, ORASIS/MÅ

Berättelser om allt från tunnbrödsgräddning till olika barndomsminen på
över hundra vackert klingande dialekter. Det lite ovanliga forskningsmaterialet
har språkforskare vid universitetet arbetat med i fem år när de lett en kart-
läggning av de svenska dialekterna. Dialekternas enorma ljudrikedom, men
även svenskans utveckling och hur nya röststyrda IT-tjänster kan fungera är
några forskningsområden.

Olle Engstrand är professor i fonetik
och initiativtagare till projektet Swedia
2000 som har kartlagt och dokumen-
terat 107 dialekter runt om i Sverige
och i Finlands svenskbygder. Projektet
är ett samarbete mellan språkforskare
vid universiteten i Stockholm, Lund
och Umeå.

– Vid förra sekelskiftet fanns i
Sverige uppskattningsvis flera hundra
dialekter som är relativt bra doku-
menterade på olika sätt. Urbanisering
och människors ökade rörlighet har
sedan ändrat den språkliga spänn-
vidden i grunden. Idag saknar vi en
heltäckande bild av vad som händer,
eftersom det inte gjorts nya dialekt-
inspelningar på länge, säger han.

Under fem år har forskarna rest
från Ystad till Överkalix för att spela
in dialekttalare. Tolv personer på varje
ort har fångats vid köksbordet för att
skildra skillnader i språk beroende på
ålder och kön.

– Äldre män verkar identifiera sig
mest med hembygden och talar också
den mest utpräglade dialekten, medan
yngre kvinnor som kanske längtar
bort mer närmar sig standardsvenskan.
Spännvidden gör att vi både får en
länk till äldre inspelningar och ser

vart språkutvecklingen är på väg,
förklarar Olle Engstrand.

Förutom att berätta fritt ur hjärtat
läser varje individ upp förutbestämda
ordserier för att ge material till
den fonetiska forskningen som utgör
grunden i projektet och undersöker
de olika dialekternas karaktäristiska
ljudtyper.

– Forskningen om den mänskliga
talförmågan sker ofta genom studier
av mer eller mindre exotiska språk.
Lite är det att gå över ån efter något
som finns inom svenskans dialekter.
Nasala ljud hittar du lika väl i älvdalsmål
som i franskan och avancerade tonala
variationer finns inte bara i Sydostasien
och Afrika utan även i Värmland, säger
Olle Engstrand.

En viktig del i arbetet med databasen
är att kunna behandla allt material
med olika fonetiska arbetsmetoder
för att skilja ut hur betoning, olika
tonmönster och rytm skiljer mellan
dialekter samt mellan individerna i
varje grupp. Det praktiska arbetet att
med sinnrik teknisk utrustning plocka ut
det ur olika talmaterial lockade Olle
Engstrand till fonetiken på 70-talet.

– Idag sköts alla analyser med datorer,
vilket är lite tråkigare men också ger

helt nya möjligheter. Till exempel
kommer hela datamaterialet att bli
sökbart efter olika fonetiska parametrar.
Kunskaperna om dialekternas spänn-
vidd gör också helt nya röststyrda
datortjänster möjliga där vi har sam-
arbeten med forskare på KTH.

I november disputerar Pétur Helgason
på den första doktorsavhandlingen
som har skrivits delvis med stöd av
projektet. �

De kulturhistoriskt intressanta berät-
telserna på vackra dialekter kommer
att läggas ut i en publik databas på
Internet under vintern. Förutom att
ge en spännande ljudresa över Sverige
har den även viktiga uppgifter inom
undervisningen i svenska på gymna-
siet och universiteten. Det går också
att lyssna på små smakprov ur det
inspelade materialet på en dialekt-
dator i korridoren i C-huset hos
Institutionen för lingvistik.
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Omtänkbara organisationer – sagor och utsagor om
Astrid Lindgrens Barnsjukhus är namnet på den avhand-
ling Johan Hansson lade fram vid Företagsekonomiska
institutionen i början av oktober. Avhandlingen är en analys
av planeringsarbetet kring organiseringen av sjukhuset.
Johan Hansson har gått igenom en stor mängd dokumentation
runt planeringsarbetet.

– Vad jag velat få svar på är hur idéer från näringslivet
påverkat planeringsarbetet. Problemet är nämligen att
dessa idéer måste översättas för att passa offentlig service-
verksamhet, säger Johan Hansson.

De modeller som använts vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus
är till stora delar hämtade från tillverkningsindustrin. I
planeringsarbetet anlitades forskare eller konsulter som
tidigare studerat eller varit verksamma inom bilindustrin.

– En av förebilderna kallas Toyotamodellen, förklarar
Johan Hansson. I stora drag går den ut på att man ska överge
det löpande bandet och istället arbeta i självständiga små
grupper. För sjuksköterskornas del betyder det att de inte ska
styras utan arbeta självständigt och därigenom få mer makt.

En annan modell är att ha ett uttalat kundfokus. I det
ingår att följa upp kundens behov och se hur det förändras.
Det här tänkandet vill man överföra till sjukvården.

– Här är det istället patienten som sätts i centrum. Patienten
ska vara aktiv och påverka behandlingen.

Johan Hansson menar att näringslivets idéer rubbar den
dominerande uppfattningen om sjukvården som en verk-
samhet med starka medicinska professionella inslag. �

Näringslivsidéer inom sjukvården TEXT: MADELEINE SALOMON FOTO: ORASIS/MÅ
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som utvecklats bland annat vid kommunen och av henne
själv.

– Den pusselbit jag bidrar med är att beskriva hur land-
skapet är uppbyggt i biotoper, säger Katarina Löfvenhaft,
som just nu avslutar sin avhandling vid Naturgeografiska
institutionen.

Med hjälp av flygbilder och kartor har hon studerat
utbredningen av djurarter och biotoper, det vill säga löv-
skogar, gräsmarker, våtmarker etc, och hur mönstren har
förändrats inom nationalstadsparken under den senaste
femtioårsperioden.

Antologin i övrigt tar upp så skilda ämnen som förvaltning,
lagstiftning och nationalstadsparkens betydelse för vår
hälsa. �

Forskningsrådet Formas ger ut boken, och intresserade
köper den enklast på hemsidan www.formas.se.

När nationalstadsparken skapades var ambitionerna höga.
I boken Nationalstadsparken, ett experiment i hållbar
utveckling diskuterar en rad forskare lärdomar av de första
sju åren. Doktoranden Katarina Löfvenhaft är en av med-
författarna. I sitt bidrag beskriver hon hur parkens biologiska
mångfald ska kunna bevaras.

– Det finns ett stort behov av att få fram bättre analys-
verktyg för att mäta och utvärdera biologisk mångfald.
Lagstiftningen kräver att nationalstadsparkens naturvärden
skyddas och därför behövs faktaunderl ag för den framtida
planeringen, säger hon.

Många talar om hur viktigt det är att bevara den
biologiska mångfalden. Men det har funnits kunskaps-
luckor för stadsplanerare som i slutändan måste väga samman
naturvårds-intressen och byggintressen. Det upplevde även
Katarina Löfvenhaft i sitt tidigare jobb som kommunekolog
i Stockholms stad. Sökandet efter mer kunskap ledde henne
till universitetet och så småningom in på en egen forskar-
utbildning. I boken gör hon en summering av några verktyg

Sex forskare berättar om nationalstadsparken TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM

Provtagning på Astrid Lindgrens barnsjukhus (klinisk kemi).
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– reggae talar till folk  i hela världen. Jamaica,
detta lilla land med 2,5 miljoner invånare har gjort ett
oerhört avtryck. Jamaicansk musik finns till exempel i
Stockholm och är enormt stor i Tokyo. Reggaemusiken
är så tydligt underdog att vi kan ta den till oss, dess patos
tilltalar många. Harmonierna och melodierna är oerhört
vackra, rytm och bas tydliga, säger Hasse Huss, doktorand
vid Socialantropologiska institutionen och knuten till
Centrum för invandringsforskning (Ceifo).

Hasse Huss forskar på reggae som en translokal kulturell
gemenskap och försöker beskriva vad som gör att det
finns reggae på flera ställen samtidigt. Han har bedrivit
studier på plats i Jamaica, Japan och Storbritannien.

– Urban populärkultur har varit understuderad i någon
mån. Det har flera orsaker. Dels är det en kommersiell
vara, något som med en snäv kultursyn talar mot dess
värde, dels är drömmen om det oförfalskade autentiska
stark och reggaen är en uppenbar hybridform, säger
Hasse Huss.

Globalisering
Idag är nästan all populärmusik internationell.

– Det talas mycket om globaliseringen som kultur-
imperialism, med en situation där en handfull stora skiv-
bolag dominerar. Och visst är det så, men det finns också
en spirande musikverksamhet på gräsrotsnivå som sprids
internationellt, säger Hasse Huss.

Reggaen är en flexibel uttrycksform på flera sätt där
återbruk av allmängods är en av grundförutsättningarna.
Riddims är reggaens organiserande princip. Det finns
några hundra namngivna riddims – rytmslingor som är
ett slags allmängods. Utifrån dessa kan man göra reggae-
låtar av egna texter och melodier eller av internationell
populärmusik.

– Jamaicanska musiker gör ofta reggaeversioner av
poplåtar och omvandlar dem på så sätt till folkmusik,
berättar Hasse Huss:

– Inom reggaen kan man vara samhällskritisk och sjunga
om orättfärdigheter i samhället samtidigt som man sjunger
om sex – och religiositet, alltså både vara profan och sekulär
samtidigt.

Reggae är en folkmusik som vore otänkbar utan modern
teknologi. Det är inte en musikstil som bygger på live-
framträdanden utan på att man i studio gör skivinspelningar
som pressas i små upplagor och används i sound systems,
ett slags ambulerande diskotek som uppstod i Jamaica på
1940-talet och som varit en viktig del av jamaicansk kultur
under hela efterkrigstiden. Det görs tusentals nya skiv-
inspelningar varje månad i Jamaica.

Internationellt genomslag
Storbritannien har länge varit en viktig plats för jamaicaner
i förskingringen, och fick sitt första sound system redan
1956. Här har de flesta stora skivbolag som arbetat med
reggae haft sin bas, men mycket av den reggae som sprids
via Storbritannien gör det genom informella kontakter.

Reggaen är oerhört livskraftig i Japan, och den märks
tydligt av i de ungdomsdominerade delarna av Tokyo och
Osaka, där den är större än i London.

– Dels är den viktig som ett slags exotisk dröm, dels är den
ett forum för att uttrycka kritik av det japanska konsum-
tionssamhället, säger Hasse Huss.

Han håller också i 5-poängskursen Populärmusik och
antropologi som institutionen ger under hösten. Kursen
problematiserar begrepp som populärmusik, kommersialism
och globalisering. Samtliga tio föreläsningar som ges under
kursen är öppna för allmänheten – en populärkulturell
poäng i en akademisk värld. �

Reggae är ett exempel på hur en populärkulturell uttrycksform kan vidmakthållas och globaliseras utan att det
nödvändigtvis går via de stora länderna.

Idén om att uttrycka
UTANFÖRSKAP
TEXT: CALLE ARVIDSON, FOTO: HASSE HUSS
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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.

Under 1940–50-talen var amerikansk
rhythm & blues och calypso det
man lyssnade på i Jamaica. Ur det
utvecklades sedan reggaen som har
fyra olika stilar: ska som kom 1961,
rock steady kom 1966 och först
1968 börjar det kallas reggae. Vid
1980-talets mitt börjar man använda
digitala instrument, taktmaskiner
och syntar. Den stil som kom då och
som dominerar idag kallas ragga.
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Knappa resurser för dyr fysikforskning
gör att Vetenskapsrådet vill avveckla
sitt stöd till Manne Siegbahnlabora-
toriet vid universitetet. Viktig grund-
forskning om atomers och molekylers
egenskaper kan därmed få svårt att
överleva. Kritiken från forskarna vid
anläggningen gäller att beslutet tagits
fram för snabbt utan möjlighet att se
på alternativa lösningar.

– Jag har förståelse för att Vetenskaps-
rådet utvärderar och rangordnar de
nationella anläggningarna. Samtidigt
gäller det att ta hänsyn till flera värde-
ringar än den aktuella och ge mer tid

åt en bedömning  av konsekvenserna
för svensk forskning, säger Örjan
Skeppstedt som är föreståndare för
Manne Siegbahnlaboratoriet (MSL).

I korthet innebär förslaget från
Vetenskapsrådet att tillgängliga resurser
inom fältet på knappt 75 msek ska
koncentreras till MAX-laboratoriet
vid Lunds universitet och Onsala rymd-
observatorium vid Chalmers tekniska
högskola. Trots framgångsrik forskning
bedöms att nuvarande stöd till MSL
och The Svedberglaboratoriet vid
Uppsala universitet måste avvecklas.
Förslaget bygger på en nyligen gjord
utvärdering av internationella experter.

– Att vi rangordnas efter MAX-lab
är rimligt. Det är en helt annan typ av
accelerator där flera parallella försök
inom ett bredare forskningsområde
går att köra. Vid vårt huvudinstrument
kan bara en forskargrupp i taget arbeta,
säger Örjan Skeppstedt.

Han saknar dock en förståelse för
det unika med MSL. Anläggningen gör
det möjligt att studera kollisioner av
atomer eller molekyler med elektroner
i mycket låga hastigheter – tvärt emot de
flesta av världens övriga acceleratorer
som skapar häftiga krockar för att slå

Unik anläggning hotas av neddragning
sönder atomernas beståndsdelar. På
MSL går det till exempel att studera
hur en negativ elektron mycket sakta
går ihop med en positivt eller negativt
laddad atom eller molekyl. En styrka
är också möjligheten att skapa laddade
atomer av allt ifrån de lättaste grund-
ämnena väte och helium till de tyngsta
som bly och uran.

Örjan Skeppstedt ser klara svårig-
heter att fortsätta verksamheten vid
en total neddragning av de 15 msek
Vetenskapsrådet anslår årligen. I
kontakterna med Vetenskapsrådet
efterlyser han en öppenhet för lång-
siktiga alternativ, varav ett är att
MSL blir en lokal anläggning vid
Stockholms universitet igen som var
fallet före de nationella anläggningarna
inrättades 1995.

– För det krävs dock en längre avveck-
lingstid än de tre år som Vetenskapsrådet
föreslår. Vi hävdar också att dagens
anslag från Vetenskapsrådet i sin helhet
bör föras tillbaka till universitetet.

Vetenskapsrådet lämnar i början av
november sin rekommendation till
regeringen. Ett beslut om de nationella
anläggningarna väntas av Riksdagen
under våren. �

12

Valet av ny rektor från och med den
1 juli 2003 fortsätter. Nominerings-
perioden är över och nu påbörjas
intervjuer med olika kandidater.

Ett förslag har hittills framkommit i
processen. Valförsamlingen bestämde
vid sitt möte den 23 september att
nominera Bertil Andersson, nuvarande
rektor vid Linköpings universitet, till
universitetsstyrelsens rekryteringsgrupp.
Valförsamlingens beredningsgrupp har
inte diskuterat val av prorektor utan
avvaktar tills efter att rektorskandi-
daten utsetts.

Beslut om vem som ska föreslås
till regeringen som ny rektor för

Stockholms universitet beräknas tas
av universitetsstyrelsen innan jul.
Under vårterminen 2003 tar regeringen
beslut i frågan. Prorektor utses av
universitetsstyrelsen. �

Vid frågor om valet kontakta
Anne Heikkinen, Ledningskansliet,
e-post anne.heikkinen@adm.su.se
eller telefon 16 13 61. Information
om processen finner du också på
www.insidan.su.se

TEXT: MARIA SANDQVIST

Rektorsvalet fortsätter

?

TEXT: ANDREAS NILSSON, FOTO: ORASIS/GA
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nyhet var träffpunkten Forskarcaféet
där diskussioner mellan forskare och
besökare pågick under båda dagarna.

Dessutom kunde besökarna delta i
en disputation – något få utanför den
akademiska världen har tillfälle till.
Tony Conradsson som försvarade sin
avhandling i strukturkemi tycker därför
att det var extra roligt att kunna göra
det under Forskardagarna.

– När arrangörerna kontaktade mig
för att höra efter om jag kunde vara
med gick det bara inte säga nej – det
var ju en jättekul grej att få försvara
avhandlingen i Aula Magna, säger
han. �

De medverkande forskarnas artiklar
finns att läsa på www.su.se/forsk-
ning/artiklar

TEXT: ANDREAS NILSSON

Ny spännande forskning om allt från
språk i Söderhavet till miljögifter
i Östersjön. Det var några ämnen
när nydisputerade vid universitetet
presenterade sina avhandlingar under
Forskardagarna. Bland annat gavs
flera tillfällen för besökarna att ställa
frågor och diskutera med forskarna.

Under Forskardagarna i mitten av
oktober berättade 48 nydisputerade
forskare om sin forskning. Föredragen
var välbesökta och traditionsenligt
slog Forskardagarna publikrekord
under de båda dagarna med totalt
5 500 åhörare, varav många var skol-
elever.

– Med Forskardagarna vill vi göra
forskningen mer tillgänglig för en bred
publik. Genom att visa upp inspirerande
vetenskap hoppas vi också väcka
intresse för den utbildning och den

forskning som finns vid vårt universitet,
säger Sofie Mauritzon, projektledare
för Forskardagarna vid Enheten för
kommunikation och samverkan.

Mats Ramstedt som disputerat i
sociologi och jämfört alkoholens skade-
verkningar i EU-länderna tycker att
Forskardagarna gett honom nya
positiva erfarenheter.

– Jag är van vid att presentera vad
jag håller på med inför kollegor, därför
är det en nyttig utmaning att tala inför
en helt annan publik Det var också
roligt att som omväxling skriva en
artikel om sin forskning på svenska
till katalogen som delades ut under
Forskardagarna, säger han.

Nytt för i år var att Forskardagarna
inleddes med ”Fråga Forskare” där
etablerade forskare diskuterade och
debatterade breda frågeställningar
live inför drygt 500 åhörare. En annan

Forskardagarna lockade rekordpublik

Under Forskardagarna presenterade
även Högskoleföreningens stipendiater
sina avhandlingar som bedömts vara
de bästa inom respektive fakultet.

Laila Kitzler Åhfeldt vid Institu-
tionen för arkeologi har förenat
modern teknik med historiska fråge-
ställningar för att visa att runstenar är
huggna av flera personer. Genom att
skapa digitala bilder av huggspåren
med hjälp av en laserscanner hittade
hon olika ”handstilar” och förändrade
bilden av hur runstenarna kom till.
Tvärtemot tidigare teorier har flera
personer samarbetat vid huggningen,
troligen vid runstensverkstäder.

Ilda Lourence-Lindell vid Kultur-
geografiska institutionen har studerat
den informella ekonomin i Guinea-
Bissaus huvudstad där många fattiga
människor försörjer sig genom små-
skaligt företagande. En liberalisering

av ekonomin antas leda till bättre
affärsmöjligheter och därmed minskad
fattigdomen. Avhandlingen visar dock
att villkoren för de flesta små företagare
istället har försämrats och att de
tvingas hittar nya strategier för att
överleva.

Edvard Mörtsell vid Fysikum har
bidragit med ny kunskap om vad som
händer med ljus från avlägsna super-
novor när det färdas genom rymden.
Det svaga ljuset är en viktigt pusselbit
i att förstå varför universum expanderar.
Han har bland annat undersökt hur
stjärnor, galaxer och galaxhopar genom
sin gravitation påverkar ljusstrålarnas
färd. En del i avhandlingen har varit
att utveckla ett analysprogram för
observationer av supernovor. �

TEXT: ANDREAS NILSSON
ILLUSTRATION: NINO KELLAR

Prisad forskning om runstenar,
universum och afrikansk ekonomi
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Samtidigt medger han att kravet på
att mäta kvalitet är problematiskt. Att
formulera vad kvalitet är och att utsätta
sig för granskning är viktigt, men risken
är att det övergår i mätningar som sedan
används på fel sätt. Utvärderingar är
en del i processen snarare än färdiga
svar.

På gång just nu är uppföljning av
Högskoleverkets ämnesutvärderingar.
Nästa år kommer fokus för kvalitets-
arbetet att ligga på kvalitet i forskning
och forskarutbildning. Och till våren
hoppas man komma igång med en
egen studentenkät.

Finns det något särskilt Jonas Engman
önskar sig?

– Att universitetet på allvar börjar
rekrytera studenter med olika bakgrund.
Det räcker inte med att bejaka mångfald,
vi måste få alla att känna sig välkomna.
Olika människor ställer olika frågor,
och när fler frågor ställs bidrar det till
mer kritiskt tänkande, bättre förståelse
och högre kvalitet på utbildningen. �

I BLICKFÅNGET

Ny jämställdhetssamordnare
Ulf Andersson vid Personalbyrån är ny som en av univer-
sitetets två jämställdhets-samordnare. Att arbeta med
jämställdhet på ett universitet har mer djup än på ett
företag, tror Ulf.

– Det är mer mångfacetterat här eftersom våra anställda
och studenter omfattas av likartade regler gällande jäm-
ställdhet.

En tung fråga är den lönekartläggning som nu genom-
förs i samarbete med de fackliga organisationerna.

– Det är en svårbemästrad lagstiftning men vi har kommit
en bit på väg.

Universitetets andra jämställdhetssamordnare är Lillemor
Westerberg, Företagsekonomiska institutionen. Tillsammans
med jämställdhetakommittén fungerar de som stöd och
verkställande organ för jämställdhetsarbetet. För mer
information, se www.jamstkom.su.se

Törnqvist invald i IVA
Margareta Törnqvist, Institutionen för miljökemi, har
valts in i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA,

– Kvalitet i utbildningen är när kunskaper
kombineras med insikter, när studenterna
förstår. Och det är en process som
aldrig tar slut.

Det säger Jonas Engman, som sedan
i maj i år arbetar halvtid som kvalitets-
samordnare på universitetet. Tjänsten
är ny, men vissa av arbetsuppgifterna
har funnits tidigare. Samordnaren ska
samla kunskap om och se till att det finns
fungerande former för kvalitetsarbete.
Jonas Engman är den som utför åt kvali-
tetsrådet, där han också är sekreterare.

– Jag ska vara en resurs, inte en kon-
trollant, poängterar han. Jag ska fånga
upp idéer och synpunkter, och större
frågor tar jag med mig till rådet.

Den andra halvan av sin arbetstid är
han universitetslektor i etnologi. Han har
jobbat som lärare sedan 1987 och ser det
som en viktig tillgång i kvalitetsarbetet.

– Som lärare arbetar man ständigt
med kvalitet, och tvingas ifrågasätta
om det man gör är bra eller dåligt. Det
är nyttigt.

Att samordna kvalitet

som en av nio nya ledamöter. Hon är dessutom ledamot
i Vetenskapsakademiens nationalkommitté för strålskydds-
forskning.

Pris ti l l  doktorand i nationalekonomi
Doktoranden Maria Jakobsson vid Nationalekonomiska
institutionen har fått första pris i ekonomidelen av
Konkurrensverkets årliga uppsatstävling.

Priset får hon för sin uppsats Otillåten anbudssam-
verkan i byggsektorn som syftar till att upptäcka
kartellverksamhet i byggsektorn. Uppsatsen är en empirisk
granskning av upphandlingar i Stockholm och Örebro.

Stipendium ti l l  student vid JMK
Nedjma Boucheloukh, student vid Institutionen för
journalistik, medier och kommunikation (JMK), har
tilldelats ett stipendium på 100 000 kronor från Journalist-
fonden för vidareutbildning och forskning i journalistik.
Hon har påbörjat en D-uppsats om den arabiska tv-stationen
Al Jazeera.

TEXT: MARIA IBSÉN, FOTO: ORASIS/MÅ
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Språkverkstad hjälper
studenter att skriva
Stockholms universitet öppnar
en språkverkstad för sina studenter
där de kan få vägledning i att
skriva och hålla föredrag.

– Studentkåren önskade en
språkverkstad och eftersom vi på
universitetet ser det som en viktig
service för studenterna så startar
vi en, säger Arne Olsson Laurin,
chef för Studentbyrån.

Språkverkstaden är ett led i
universitetets mångfaldsarbete,
och Arne Olsson Laurin hoppas
särskilt att studenter som upplever
det akademiska språket som
främmande kommer att utnyttja
Språkverkstaden. Men alla studen-
ter vid Stockholms universitet är
naturligtvis välkomna.

– För att klara sina studier
behöver man inte bara skaffa sig
ämneskunskaper. Det är ju också
viktigt att kunna uttrycka de nya
kunskaperna språkligt i tentor,
uppsatser och föredrag, säger
Rudi Bjerregaard, projektledare
för Språkverkstaden. Vi vill ge
studenterna hjälp till självhjälp,
så att de efter ett eller ett par
besök klarar sig själva.

Språkverkstaden invigdes den
16 oktober, och drivs som projekt
med ekonomiskt stöd från
Rekryteringsdelegationen.

Teliakataloger 2003
Varje år levereras över 14 000 av Telias telefon-
katalog delar till universitetet. Detta innebär
ett stort och dyrbart arbete, dels för distribution
av de nya katalogerna, dels för bortforsling av de
gamla. Sett ur miljösynpunkt är det dessutom ett
stort slöseri med papper.

Aktuella telefonnummer och adresser finns
numera på Internet: Gula sidorna  (företag)
www.gulasidorna.se och Privatpersoner  på
www.privatpersoner.gulasidorna.se.

Därför tänker Stockholms universitet från
och med år 2003 minska antalet levererade
kataloger. Inom det centrala campusområdet
kommer endast en komplett kataloguppsättning
av Stockholmsdelarna att distribueras per insti-
tution. Övriga områden får minskade leveranser
från och med år 2004.

Extra kataloguppsättningar kan beställas från
Miljö, service och logistiks serviceavdelning: fax
16 12 26, e-post service@tb.su.se, tfn 16 37 97
eller hämtas från Möbelförrådet.

ITM fyller 10 år
Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM)
fyller 10 år! Med anledning av jubileet kommer
en öppen föreläsningsserie att hållas fredagen
den 29 november. Firandet inleds med en mot-
tagning kl 13 på Naturhistoriska Riksmuseet.
Föreläsningar kommer därefter att hållas mellan
13.30 och 16.30. Ingen föranmälan, fri entré.

För mer information om programmet se
www.itm.su.se eller kontakta Dag Broman, tfn
16 40 18, e-postdag.broman@itm.su.se.

Kvalitetskonferens
i Malmö 26–28
mars 2003
Högskoleverket inbjuder tillsam-
mans med Malmö högskola till
den femte konferensen om kvalitet
och förbättringsarbete inom högre
utbildning. Konferensen vänder sig
till lärare, studenter, forskare,
administratörer och andra som
engagerar sig i kvalitetsutveck-
ling inom högre utbildning och
forskning.

Sista anmälningsdag för presen-
tationer och posters är 15 november
2002. Sista anmälningsdag för del-
tagande i konferensen är 15 januari
2003. Läs mer om konferensen på
www.hsv.se/kvalitetskonferens.

Budgetpropositionen
2003
I regeringens budget för 2003 ges
universitet och högskolor ytterligare
102 mkr som förstärkning till
utbildningsområdena humanio-
ra, samhällsvetenskap, juridik
och teologi. Anslagen till forskning
och forskarutbildning vid univer-
sitet och högskolor ökas med 211
mkr. De reformer för en öppen
högskola som inleddes 2002 full-
följs under 2003. Det innebär bland
annat satsningar för komplette-
rande utbildningar för invandrade
akademiker, fortsatta satsningar på
pedagogisk utbildning för universi-
tetslärare och förstärkningar av det
pedagogiska utvecklingsarbetet.

Läs mer på Utbildnings-
departementets hemsida, http://
utbildning.regeringen.se

En Bellmanhistoria
I årets upplaga av Bellmanstafetten
som ägde rum den 14 september
deltog 1 200 lag, varav åtta från
universitetet. Först i mål av univer-
sitetslagen var Nordiska språk på
1.55.17. I det vinnande laget
från Institutionen för nordiska
språk som kom på 236:e plats
sprang Anders Björkvall, Kristina
Danielsson, Anna-Malin Karlsson,
Per Ledin och Hans Strand. Övriga
resultat: Score (426), Sorad Droger
(545), Sorad Alkohol (657), SU
Förvaltning (696), SUB (707), SU
Chefer (727) och F-team (817).
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Samverkande humanister

– Det nuvarande systemet för den
interna fördelningen av anslagsmedel
är svårbegripligt och motsvarar inte
statsmakternas principer. Vårt upp-
drag har därför varit att ge förslag på
ett nytt, rättvisare och mer lättbegripligt
system, säger Henning Rodhe, dekanus
för Naturvetenskapliga fakulteten, som
varit ordförande i den så kallade
dekanutredningen. Utredningen syftade
till att se över de interna principerna
för fördelningen av anslagsmedel för
grundutbildningen.

Det nya systemet gäller från och
med 1 januari 2003 efter beslut av
universitetsstyrelsen i september.
Huvudpoängen är att systemet utgår
från statsmakternas sätt att räkna.
Takbeloppet kommer därför att
beräknas på både helårsprestationer
och helårsstudenter i stället för enbart
på helårsprestationer som idag.

Ökade och minskade anslag för de fyra fakulteterna
– Det innebär en ökad frihet, framför

allt för samhällsvetarna som upplevt
det gamla systemet som en onödig
låsning av deras möjligheter att fördela
anslaget mellan sina områden, säger
Henning Rodhe.

Dessutom justeras anslagen efter
hur mycket resurser respektive fakultet
får för sina studenter från stats-
makterna. Det görs dock två undantag
för särskilda behov: Humanistiska
fakulteten får extra medel för sina
så kallade kryssämnen, det vill säga
mindre ämnen där statsmakterna
ålagt universitetet undervisning, och
Naturvetenskapliga fakulteten kom-
penseras för sina dyra lokaler.

Sammantaget innebär ändå förslaget
att anslagen till Naturvetenskapliga
och Humanistiska fakulteterna minskar
medan de ökar för Samhällsveten-
skapliga och Juridiska fakulteterna.

TEXT: MARIA SANDQVIST

Skillnaderna i budgetramarna jämfört
med det nuvarande systemet ska jämnas
ut över sex år.

– Vi har haft intensiva diskussioner
och det har varit tufft för alla eftersom
vi har olika intressen. Men det har
funnits en betydande vilja att nå en
överenskommelse och till slut kom vi
fram till ett förslag som vi alla kunde
förlika oss med, säger Henning Rodhe.

Det nya systemet ska enligt beslut
följas upp. Ytterligare utredningar
föreslås: om att ta fram resursstatistik,
om fördelningen av anslag till forsk-
ning och forskarutbildning samt av
kostnaden för datornätet och SUNET.
En av de föreslagna utredningarna,
om finansieringen av biblioteket, har
redan påbörjats.

Gruppen har bestått av de fyra
dekanerna samt en studentrepre-
sentant. �

Vid ett välbesökt möte med prefekter
vid Humanistiska fakultetens institu-
tioner den 17 oktober diskuterades det
förslag till förändringar inom fakulteten
som tagits fram under året. Förslaget
ska nu tas upp i Humanistiska fakultets-
nämnden och beslut väntas i november.
SU-Nytt återkommer om beslutet i
kommande nummer.

En arbetsgrupp på femton personer
tillsatt av fakultetsnämnden med
företrädare för lärare, teknisk och
administrativ personal, de fackliga
organisationerna och studenter har
arbetat intensivt med förslaget i samar-
bete med fakultetens prefekter. Gruppen
har tagit fram ett antal modeller för
hur fakulteten ska samverka. Inom varje
modell finns variationsmöjligheter.
• Samverkansmodell: Självständiga

institutioner samverkar på olika ni-
våer med utbildning, forskning och
administration.

• Kanslimodell: Geografisk närliggande
institutioner samverkar på admi-
nistrativ nivå kring vissa funktioner.

• Institutionsgrupper: Grupperna har
gemensam styrelse och prefekt men
bibehåller institutionernas namn
och verksamhet.
Förslaget innebär att tjugo av fakul-

tetens institutioner ingår i någon
gruppering.

– Vi har för många och för små
enheter inom fakulteten som får kämpa
med ökade krav och fler administrativa
uppgifter. Organisationsförändringarna
innebär inte några ekonomiska vinster
på kort sikt men förhoppningen är att de
istället ska medföra ökad effektivitet,
minskad sårbarhet och bättre kvalitet,
säger Willmar Sauter, fakultetens
dekanus och arbetsgruppens ordförande.

– De kan också bidra till bättre arbets-
miljö och att den höga sjukfrånvaron
minskar, säger Kristina Svartholm,
fakultetens prodekanus.

Inför förändringar inom organisa-
tioner kan det ofta finnas en oro bland
de anställda.

– Ute i organisationen kan det säkert
förekomma en oro eftersom man

TEXT: MARIA SANDQVIST

ännu inte vet vilka följderna blir. Därför
är det bra att beslutet tas av nämnden
i november så att vi sedan kan gå ut
med målen och arbetet. Det förekom
också kritik i början av arbetet men på
prefektnivå finns det nu en medvetenhet
om att denna förändring är till gagn
för institutionerna, säger Willmar
Sauter

– Vi är väldigt glada för den positiva
respons förslaget slutligen har fått från
prefekterna, säger Kristina Svartholm.

Då ett grundläggande beslut tagits
av nämnden ska det finnas tid för
att genomföra förändringen. Arbets-
gruppen föreslår därför att man
genomför förändringarna under ett
år, med fyra etapper och uppsatta mål
för varje etapp.

– Det innebär en god möjlighet
för att diskutera, se hur långt man
nått och vilka problem men även
lösningar som uppstår, säger Willmar
Sauter.

Målet är att den nya organisationen
ska vara etablerad i slutet av 2003. �
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Använd Insidan!
På www.insidan.su.se finns praktisk
och användbar information för univer-
sitetets anställda samlad. Insidan har
nu ett nytt utseende, en ny struktur
och ett utökat innehåll för att förenkla
navigeringen och renodla informa-
tionen.

Prenumerera på Insidans nyheter
Varje måndag publiceras nyheter
om högskolevärlden i allmänhet och
Stockholms universitet i synnerhet.
Nyheternas rubriker skickas varje
måndag ut med e-post till de som anmält
sig som prenumeranter på Insidan.

Annonsera i kalendariet
Annonsera om institutionens evene-
mang i Kalendariet Konferenser,
seminarier, öppna föreläsningar med
mera läggs in av arrangören. Evene-
mangen sorteras efter om de arrangeras
av Stockholms universitet eller av
externa aktörer. Dessutom visas
dagsaktuella evenemang under Det
händer idag.

Annonsera på Annonstorget
På Annonstorget går det att annonsera
om bostad, möbler, kurslitteratur med
mera. Dessutom är det nu möjligt att
själv redigera eller radera sin annons.

Sök och finn på nätet
Genom en ny sökfunktion går det att
söka på innehåll, år och fakultet
bland universitetets egna pressmed-
delanden. Användbara länkar, till
bland annat blanketter, handböcker
och personalinformation, finns numera
samlade under Länkar A-Ö och
Administration/Organisation.

På Insidan finns dessutom liksom
tidigare lediga anställningar, gamla
nummer av SU-Nytt samt information
om universitetets grafiska profil (med
datormallar, universitetets typsnitt
och märke samt profiltexter om
universitetet) och webbpublicering.

nytt på webben

Vad är sexuella trakasserier, vart
vänder man sig om man blivit utsatt
och vad gör universitetet för att hjälpa
de som blivit utsatta? Svaren finns i ett
förnyat åtgärdsprogram mot sexuella
trakasserier.

Universitetet har redan tidigare haft
ett åtgärdsprogram mot sexuella
trakasserier men i samband med ett
uppmärksammat ärende fann man
brister i det, något som även Jämställd-
hetsombudsmannen påpekat.

– Det gamla åtgärdsprogrammet
var bra men det har nu moderniserats
och blivit bättre, säger Ulf Andersson
vid Personalbyrån.

En av ändringarna gäller definitionen
av sexuella trakasserier.

– Det handlar inte bara om trakas-
serier av sexuell natur utan också om
trakasserier på grund av kön, till
exempel att en lärare säger något
nedsättande om kvinnor under en
föreläsning, en definition som var
mer nedtonad i det gamla åtgärds-
programmet.

När det gäller handläggningsrutinen
fanns enligt det gamla åtgärdspro-
grammet en tvåstegsmodell. Den som
ansåg sig vara utsatt för sexuella
trakasserier skulle först påtala det för

Nytt åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier
sin chef. Om situationen inte blev
bättre skulle en anmälan göras. Nu är
det istället så att om sexuella trakasserier
kommer till arbetsgivarens kännedom
har denne en skyldighet att utreda och
åtgärda.

Utredningar om sexuella trakasserier
kommer att sekretessbeläggas.

– Det handlar om så pass känsliga
ärenden och om människors integritet.
Det är skäl nog till att inte lämna ut
vare sig den som anmäls eller den som
anmäler. Man måste ha en väldigt stor
ödmjukhet inför sådana här utred-
ningar, för båda parters skull, säger
Ulf Andersson.

Andra förändringar är bland annat
att ansvarsfördelningen förtydligas,
det ges fler exempel på vad som är
sexuella trakasserier och det ges
mer information om vad anställda/
studenter respektive deras chef ska
göra då någon utsatts för sexuella
trakasserier. �

Åtgärdsprogrammet kommer att
tryckas upp som broschyr och dist-
ribueras under hösten. Det kommer
även att finnas på Personalbyråns
hemsida, www.pb.su.se

TEXT: MARIA SANDQVIST, ILLUSTRATION: EMELIE HAGE
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VISSTE DU ATT...

Den 7 oktober brann det i friskluftsintaget i ett ställverk i
Södra huset mellan hus A och B, vilket medförde kraftig
rökutveckling. Orsaken till branden var en cigarett som
antände löv och andra cigarretter och elden spreds till ett
filter i friskluftsintaget. Av säkerhetsskäl utrymdes hus A
och B och området spärrades av. Dessutom stängdes strömmen
av. Klockan tio i två var branden släckt. Personal från fyra
brandstationer var på plats under insatsen.

– Utrymningen gick i stort sett bra. Det uppstod dock en del
desinformation och förvirring då de som utrymts samlades i
grupper utspridda över området kring Södra huset istället för
på sin återsamlingsplats. Ett annat allmänt informationsproblem
var att det på grund av strömavbrottet inte gick att informera
via hemsidan som annars är det snabbaste och enklaste sättet
att nå ut. Det förekom även en del andra tekniska problem
som att vissa nödutgångsskyltar inte lyste och att kortläsare
inte hade fungerande reservbatteri men Akademiska Hus
ser över detta, berättar säkerhetschef Bengt Kring.

– Det var också en del människor som inte gick ut. Man
var inte mentalt förberedd för en brand och att exempelvis
bryta en nödutrymningskåpa på en dörr blev för svårt i den
stress som uppstod.

Erfarenheterna av branden i Södra huset var en av de saker
som diskuterades två dagar senare då universitetets första
utbildning för utrymningsledare och brandskyddskontrollanter
startade. Tanken är att det ska finnas personer på institu-
tionen/enheten som är väl insatta i brandskydd.

– Vi hoppas att det ska pratas mer om detta och att det
ska finnas en plan för när det väl händer. Man bör bland
annat känna till utrymningsvägarna, inte bara den väg man
vanligtvis använder, och vilken plats man ska återsamlas
på efter en brand, säger Bengt Kring.

Under kursen berättade bland annat Anders Öberg från
Stockholms brandförsvar om olika brandorsaker och vad som
kan göras innan brandkåren är på plats med mera. Grund-
principen då man upptäcker en brand är Utrym/rädda – Larma
– Släck. Ett enkelt råd som påpekades flera gånger under
kursen var att man ska stänga dörren till det rum där det
brinner. Anders Öberg berättade också att mellan 30 och
40 procent av bränderna i Stockholm är anlagda.

– Den som tänkt sig att tända på behöver inte bära med sig
särskilt mycket. Det är vi själva som förser dem med det bränn-
bara genom att placera kartonger, pappersinsamlingskärl,
soffor och annat i utrymmen där det är lätt att tända på, som
exempelvis korridorer.

Till sin hjälp har institutioner/enheter en röd pärm med
viktig information om hur de årliga interna brandskydds-
kontrollerna ska gå till, vilka regler som gäller, hur en
utrymning går till, krishantering med mera.

Kursen anordnas av Säkerhetsenheten och har hållits två
gånger. Hittills har 120 personer deltagit. De institutioner
som inte deltagit ges en ny chans i vår då kursen ges igen. �

…det handlar om stadens tillåtande.
Grejen med en storstad är att den
ska erbjuda ett utrymme för individen
att leva i sin egen kultur. Det är extra
viktigt i ett samhälle där inte alla vill
leva på samma sätt. I det avseendet
kanske Stockholm håller på att bli
en riktig storstad.

elisabeth lilja, kulturgeografiska
institutionen, i  artikeln ”gettoliv”,

dagens nyheter den 16 oktober.

Det händer inte mig… eller? TEXT: MARIA SANDQVIST, ILLUSTRATION: EVELINA L JUNGSTRÖM

…det i AlbaNova universitetscentrum finns en tavla med kända fysikers
namnteckningar? Namnteckningarna skrevs på väggen bakom svarta
tavlan i fysikern Oscar Kleins rum av hans svenska och utländska gäster
och kollegor som besökte honom under hans tid vid Stockholms högskola.
Tavlan är gjord efter restaurerade fotografier av väggen och finns
placerad utanför Oscar Kleins auditorium på plan 4 i AlbaNova universitets-
centrum. Där kan man även beskåda en tavla föreställande Oscar Klein.
   Oscar Klein (1894–1977) blev professor i teoretisk fysik vid Stockholms
högskola 1930 och var bland annat ledamot av vetenskapsakademiens
nobelkommitté för fysik (1953–65) och statlig rådgivare för atomforskning
(1959–61). Mer information om tavlan, till exempel vilka namnteck-
ningarna tillhör, finns på  www.oskarklein.gastbok.physto.se

FOTO:ORASIS/GA
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En gång i månaden samlas medlem-
marna i Stockholms universitets veteran-
förening (SUvet). De anordnar föredrag
där forskare vid universitetet presenterar
sina rön och ägnar sig åt kulturella
aktiviteter som att besöka slott eller
viktiga samhällsinstitutioner som riks-
dagen – och så umgås de.

– Man lär känna folk och skapar
informella kontakter. En av huvud-
tankarna bakom att föreningen bildades
var att skapa täta nätverk och bibehålla
kontakterna mellan personer som
tidigare verkat inom Stockholms univer-
sitet, säger Gunnar Wallin, ordförande
för SUvet som firade 10-årsjubileum
förra året.

Han tillhör stiftarna och har varit för-
eningens ordförande de senaste fyra
åren, men avgår nu.

Universitetets veteraner
– Ungdomarna får ta vid, säger

Gunnar Wallin som vid 79 års ålder
fortfarande bedriver forskning vid
Statsvetenskapliga institutionen där
han tidigare var prefekt.

– Jag har lärt känna många inom
universitetet, både lärare och personer
inom förvaltningen. Och jag kände ett
behov av att ha kvar kontakten med
universitetet när jag pensionerades.

Men man måste inte vara pensionär
för att få bli medlem i SUvet. Alla tidigare
anställda som vill hålla kvar en anknyt-
ning till universitetet är välkomna att
söka medlemskap.

SUvet är en liten men stadigt växande
förening. De senaste åren har medlems-
talet stigit med tio procent årligen och
föreningen har nu 170 medlemmar. Ett
flertal kommer från de administrativa
delarna av universitetet.

– Det har varit avsevärt svårare att
rekrytera lärare, kanske för att den admi-
nistrativa personalen mer uttryckligt
varit kopplad till Stockholms universitet
medan lärarna är mer löst knutna.

TEXT: CALLE ARVIDSON, FOTO: ORASIS/MÅ

Stora pensionsavgångar väntas under
den kommande tioårsperioden.

– Vi kommer att expandera, det är
jag rätt övertygad om, säger Gunnar
Wallin. �

Den som är intresserad av medlem-
skap kan kontakta Gunnar Wallin,
tfn 16 30 90.

Denna gång besöker vi
SUVET.

FÖRENINGAR
HOS OSS

Baluns i Stadshuset TEXT: MARIA SANDQVIST, FOTO: ORASIS FOTO

Vid årets installations- och promotionshögtidlighet i Blå
hallen i Stadshuset den 24 september promoverades
132 doktorer, 10 hedersdoktorer och 1 jubeldoktor
och 24 professorer installerades. En av hedersdoktorerna
var tv-meteorologen John Pohlman, nedan i sällskap med
Naturvetenskapliga fakultetens dekanus Henning Rodhe.
   Förvaltningschef Leif Lindfors fick ta emot univer-
sitetets guldmedalj av rektor Gustaf Lindencrona,
nedan till höger.
   Studentsångarna underhöll med sång i Blå hallen.
   På middagen i Gyllene salen bjöds det på fläder-
bärsgravad lax, vildandsbröst och cappucinoglasstårta
och senare tog dansen vid till musiken från Anders
Linder och Jumping Jacks.
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En liten institution med stor sprid-
ning. Så skulle man kortfattat kunna
beskriva Statistiska institutionen.

– Med statistik mäter man det mesta,
alltifrån hur många svenskar det finns
i Sverige till arbetslöshet och hur
mycket koldioxid och tungmetaller som
släpps ut i miljön, säger Daniel Thorburn,
prefekt vid institutionen. För att kunna
fatta rätt beslut i samhället gäller det ha
ett så bra faktaunderlag som möjligt.

Redan 1903 kom den första docenten
i statistik till universitetet som då höll
till i lokaler på Kungsgatan 30. Idag
förfogar institutionen över nästan
hela plan 7 i B-huset. Bland annat
finns fyra rum till bredden fyllda av
böcker.

– När institutionen startade fanns
inget universitetsbibliotek. Därför

byggdes ett eget bibliotek successivt
upp vid starten. Den traditionen har vi
fortsatt med, säger Daniel Thorburn.

I institutionens uppgift ingår att ta
fram moderna statistiska metoder och
sprida kunskap om hur man gör bra
undersökningar.

– Vilken metod man använder beror
naturligtvis på vad det är man vill titta
på. Men en vanlig metod är att använda
ett slumpmässigt urval av befolkningen.
Därefter utarbetas relevanta frågor
för det man vill undersöka. Frågorna
ska vara lätta att besvara. Alla ska
uppfatta frågorna på samma sätt,
förklarar Daniel Thorburn och under-
stryker att det gäller att få svar från så
stor del av urvalet som möjligt och att
svaren inte ska bero på hur frågorna
ställs.

Statistiken och Internet
Något som kan komma att förändra
statistiska mätningar är Internet. Allt
fler undersökningar görs på nätet.
Men vad får det för effekt på svaren
när man sitter framför en dator istället
för att fylla i ett pappersformulär eller
intervjuas i telefon?

– Ett av våra stora projekt handlar
just om det, säger Daniel Thorburn.
I projektet Moderna undersöknings-
metoder studerar vi hur Internet
kan användas för att göra enkät-
undersökningar. Projektet finansieras
av Riksbankens Jubileumsfond och
är ett samarbete mellan oss, Psykolo-
giska institutionen och statistik i
Linköping.

– Ett problem med Internet är att
man utesluter en grupp människor.
Många pensionärer saknar datorer.
I projektet tittar vi därför på vilka
människor vi inte får tag i men vi tar
också reda på vilka personer som vägrar
att delta i den här typen av undersök-
ningar.

Forskare i olika ämnen, liksom
företag och myndigheter vill ofta ha
hjälp från Statistiska institutionen.
Bara under den senaste veckan har
Daniel Thorburn kontaktats av Smitt-
skyddsinstitutet, Riksförsäkringsverket,
Vägverket och Polismyndigheten i
Borlänge.

Han sitter ofta i betygsnämnder
i andra ämnen, senast under hösten i
nationalekonomi, demografi och fysik.

– I alla vetenskaper vill man bygga
upp ny kunskap. Då behövs statistik.
Det gäller att hitta bra och tillförlitliga
metoder, säger Daniel Thorburn. �

En liten institution med stor spridning
TEXT: MADELEINE SALOMON FOTO: ORASIS/MÅ

Med tre professorer, tre forskare, fem lektorer, ett tiotal lärare och lika många
doktorander samt administrativ personal och bortåt 1 300 studenter om året, är
Statistiska institutionen en av universitetets minsta institutioner. Ändå har ämnet
betydelse för de flesta branscher i samhället, berättar prefekt Daniel Thorburn.


