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�TA-personalens självbild är dyster: det är
sällan de märker att de uppskattas efter för-
tjänst. I förhållande till forskningen och un-
dervisningen, menar de, betraktas adminis-
trationen endast som markservice. Forskarna
och lärarna har hög status och goda karriär-
möjligheter, medan administratörerna –
framför allt de ute på institutionerna – sitter
där de sitter: lågavlönade, med bristfällig
kompetensutveckling och obefintliga karriär-
möjligheter. Sådan är bilden jag har fått när
jag talade med TA-personalen i Södra huset,
Frescati backe och Kräftriket.

Samtalen genomfördes i våras och ingick i
mitt uppdrag som ordförande i den grupp
som skulle inventera möjligheter till adminis-
trativ samverkan på institutionsnivå. Den ne-
gativa synen som en stor del av den tekniska
och administrativa personalen gav uttryck
för, berörde mig mycket djupt.

Inom Humanistisk, Samhällsvetenskaplig
och Matematisk-naturvetenskaplig fakultet
är tiden som läggs ner på administration lika
omfattande som den samlade tiden för under-
visning inom respektive fakultet. Men lärarna
är också forskare och även om Stockholms
universitet inte direkt kan glänsa med skyhö-
ga löner så har forskningen en hög internatio-
nell nivå med all den status detta ger. Admi-
nistrationen däremot består ”bara” av admi-

nistratörer och många av dem känner sig satta
på undantag inom vetenskapens värld.

Samtidigt är TA-personalen mycket lojala
mot sina institutioner. Man känner sig som en
del av en större enhet, man uppskattas för sin
personkännedom och i många fall även för
sina kunskaper i respektive institutions ämne.
Trots att man uttrycker missnöje med vissa
aspekter av sakernas tillstånd, är entusiasmen
inför förändringar låg.

Man kan tycka att det borde vara självklart
att en arbetsplats med 40 000 personer förval-
tas av en högt kvalificerad stab av administra-
törer; att det borde finnas goda möjligheter
till kompetensutveckling och yrkeskarriär
även för den tekniska och administrativa per-
sonalen på alla nivåer; att man kan förvänta
sig samma professionella standard som bland
forskarna och lärarna. Om så inte är fallet
inom den nuvarande organisationen så borde
organisationen förändras.

Enligt min uppfattning är det nödvändigt
att omstrukturera institutionerna. Större en-
heter behövs där den administrativa persona-
len kan utvecklas, stimuleras och trivas, där
det finns möjligheter till avancemang och där
de uppskattas för sin professionella kunskap
och skicklighet. En sådan förändring borde
ligga i allas intresse. ■

Administration för forskning
och utbildning

I somras flyttade de berörda institutionerna
från universitetet och KTH in och i oktober invigdes
centrumet av Kung Carl XVI Gustaf.

Läs mer om SCFAB på sidan 11 – 14.

OMSLAGSBILDEN: ORASIS FOTO
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P�– Att få Pedagogiska priset betyder
jättemycket eftersom det är studenter-
na som röstar. Vi lägger ner mycket tid
på undervisning och det är roligt när
man lyckas förmedla det man vill och
dessutom får uppskattning för det, sä-
ger en av årets pedagogiska pristagare
Yvonne Svanström vid Ekonomisk-
historiska institutionen och Centrum
för kvinnoforskning.

För tionde gången har universitetets
Pedagogiska pris delats ut. Genom
priset vill universitetet lyfta fram bra
insatser i undervisningen. Hur ska då
en bra pedagog vara?

– En bra pedagog bör vara väl förbe-
redd, respektera studenterna och göra
sitt bästa, säger Yvonne Svanström.

I nomineringstexten står det bland
annat att Yvonne Svanström ”är en

engagerad och oerhört kun-
nig lärare som kommit att
bli en mentor för många,
framför allt kvinnliga, stu-
denter.” Är det viktigt att
vara en förebild för just
kvinnliga studenter?

– Ja, den akademiska
miljön är ju en manlig miljö och det
kan vara svårt för unga kvinnor att
identifiera sig med manliga lärare.
Som feministisk lärare utgår jag från
mina egna erfarenheter.

Yvonne Svanström menar också att
man måste avdramatisera högre stu-
dier men också förklara att vissa saker
är svåra men att man inte ska ge upp
för det.

Förutom äran får pristagarna även
20 000 kronor och ett diplom som de-

las ut vid den årliga promotions- och
installationshögtiden i Stadshuset.

– Det är roligt att priset är förenat
med lite pompa och ståt, säger Yvonne
Svanström som samma kväll även
promoverades.

I år delades inget institutionspris
ut.■

Läs mer om det pedagogiska priset på
www.pu.su.se/pedpris

Årets pedagogiska pristagare är Eve Arnold, Institutionen för
geologi och geokemi, professor Helmut Müssener, Institutionen
för tyska och nederländska samt Yvonne Svanström, Ekonomisk-
historiska institutionen och Centrum för kvinnoforskning.

TEXT: MARIA SANDQVIST / FOTO: ORASIS FOTO

�När närmare 1 500 gymnasieelever
anmält intresse till de 100 platserna
på den Language Day som Engelska
institutionen planerade i september,
väcktes idén om att erbjuda de som
inte fick plats att ändå närvara – via
webben. Men det var inte helt enkelt
att ordna.

– Allt tar dubbelt så lång tid som
man tror. Det var mycket pusslande
innan vi fick ihop det eftersom vi än så
länge inte vet så mycket om den här
tekniken vid universitetet, berättar
David Minugh, studierektor vid Eng-
elska institutionen.

Programmet bestod av två föreläs-
ningar, och däremellan fyra stationer:
ett seminarium i litteratur, ett i lingvis-
tik, lunch och en rundvandring på
campus.

– Vi ville att eleverna skulle kunna
ta del av universitetsstudier på ett ak-
tivt sätt, inte bara genom att sitta och
lyssna, berättar David Minugh.

Fem gymnasieklasser deltog under

dagen på plats och ett halvdussin till
kunde följa programmet via en hemsi-
da där man bland annat kunde skicka
in frågor till läraren under och efter
seminarierna. Reaktionerna efter dagen
har varit positiva, både från de delta-
gande skolorna och från de lärare som
undervisade, även om det kräver en
del justeringar för att integrera nät-
närvaro i undervisningen. Man kan
till exempel utnyttja nätet både innan
och efter själva besöket för att förbe-
reda och fördjupa dialogen.

– Det är angeläget för oss att nå ut
och det här är ett bra sätt, säger pro-
fessor Nils-Lennart Johannesson.

– Eleverna var verkligen intressera-
de och ställde mycket frågor, berättar
Ishrat Lindblad.

– För mig som lärare var det dess-
utom en fantastisk möjlighet pedago-
giskt sett, att få se hur jag undervisar,
säger Jon Buscall.

– Nu har vi visat att det här går att
genomföra, både tekniskt och peda-

gogiskt. Min förhoppning är att en
liknande dag även ska kunna genom-
föras i större skala i universitetets
regi. Vi tror att det här kan väcka
gymnasisternas nyfikenhet för språk
och även bidra till utökad rekrytering
till Stockholms universitet, säger David
Minugh (bilden).

Projektet finansierades av Huma-
nistiska fakultetens kvalitetsgrupp
och tekniken tillhandahölls av Enheten
för IT och media. ■

MARIA SANDQVIST

 risade pedagoger

Engelskt pilotprojekt
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�Ledare har i alla tider försökt
motivera militära åtgärder genom
att få befolkningen med sig. Charlotte
Wagnssons forskning om säkerhets-
politik och retorik känns självklart
aktuell just nu när nyhetssändningar-
na fylls av efterspelet från terror-
dåden i USA. Hur Rysslands ledning
motiverar kriget i Tjetjenien är ämnet
för hennes föreläsning under det
populärvetenskapliga arrangemang-
et Forskardagarna i slutet av oktober.

För henne var det inget svårt val att
vika tid åt att berätta om sin avhand-
ling för intresserade.

– Jag tycker att det är en självklar-
het att ställa upp för att föra ut vad jag
hållit på med. Tyvärr var intresset
ganska litet när jag disputerade vid
Statsvetenskapliga institutionen, trots
att jag sysslat med ett aktuellt ämne.
Därför är det extra roligt att få en
chans till på det här sättet, säger hon.

Idag är hon forskarassistent på För-
svarshögskolan och tillbringade även
sista året med sin avhandling där ef-
tersom bristen på forskare med ryss-
landskunskaper är stor. Att hon kom
att inrikta sig på ordens makt föll sig
ganska naturligt.

– Retoriken är ett viktigt verktyg
inom politiken och säkerhetspolitik
är en stor del av den internationella
politiken som jag är intresserad av.

”Säkerhetisering” är en term hon
använder som beteckningen på när le-
dare försöker göra en fråga till säker-
hetspolitik. På så sätt blir den så het
att det politiska handlingsutrymmet
blir större. Charlotte Wagnsson ana-
lyserade de ryska ledarnas retorik
kring de tjetjenska separatisterna och
studerade utifrån opinionsundersök-
ningar hur det ryska folket reagerade.

– Ryssland talade redan i början av
90-talet om nya hot, dit bland annat
terrorism och separatism hörde. Inför
det första kriget 1994 misslyckades
dock ledningen med att vinna folk-
opinionen. Efter terrordåden i Moskva

Hur motiverar man ett
för några år sedan gick det lättare att
motivera den invasion som ännu pågår
och idag har en stor del av omvärlden
följt Rysslands exempel och uppvärde-
rat terrorismen till en säkerhetsfråga
som motiverar extrema åtgärder.

Charlotte Wagnsson kommer också
att tala om sin forskning kring den
ryska retoriken  i relationen till väst,
framför allt när det gäller Nato:s öst-
utvidgning.

Utökade forskardagar
med rekordmånga doktorer

I år berättar 55 nya doktorer om sin
forskning under universitetets utåt-
riktade arrangemang Forskardagar-
na. Tidigare års endagsarrangemang
blir i år två fulltecknade dagar där all-
mänhet, studenter, skolklasser och fö-
retag kan lyssna på forskning i Aula
Magna om allt från korallrev och uni-
versums minsta beståndsdelar till sy-
nen på homosexualitet genom tiderna
och effekter av deltidsarbete.

– Det är roligt att så många forskare
ställer upp. Det blir allt viktigare för
universitet och högskolor att kommu-

nicera med omvärlden och detta ar-
rangemang är ett bra sätt att göra just
detta, säger Lisen Schultz som är pro-
jektledare för Forskardagarna.

Utvalda studenter på Konstfack gör
också konstnärliga installationer
kring de teman som forskningen be-
rör. Forskardagarna har fri entré och
Lisen Schultz tror utifrån intresset in-
för arrangemanget att besökarantalet
kommer att bli ännu större än förra
året.

Lisen Schultz har arbetat med Fors-
kardagarna sedan förra årets arrange-
mang och nu på sluttampen har hon
fått hjälp av Nina Vettergren för att få
ihop alla trådar inför evenemanget. ■

Forskardagarna ägde rum 19 – 20
oktober. Mer information om arrang-
emanget finns på www.forskar-
dagarna.su.se.

TEXT: ANDREAS NILSSON / FOTO: ORASIS FOTO / ILLUSTRATIONER: SEMESTERDESIGN

Om retorik i krig
handlar statsvetaren
Charlotte Wagnssons
avhandling.

KRIG?
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Den öppna högskolan
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�– Mycket i propositionen Den öpp-
na högskolan handlar om att förstär-
ka det som redan görs men det finns
också ett par nyheter, säger Arne Ols-
son Laurin, chef för Studentbyrån och
sammankallande i en grupp som sett
över propositionen.

En av nyheterna bland förslagen
kring grundutbildningen är att antag-
ningsreglerna luckras upp genom att
styrelserna får rätt att bestämma vilka
urvalsgrunder som ska användas för
högst tio procent av platserna på ut-
bildningar som vänder sig till nybörja-
re. Dessutom föreslås en ny magister-
examen med ämnesbredd för att förbätt-
ra möjligheterna till fort- och vidareut-
bildning för redan yrkesverksamma.

En ny myndighet som ska arbeta

som stöd för ett nätuniversitet före-
slås också.

– Nätuniversitet kan vara ett sätt att
öka vår distansutbildning som idag är
relativt liten. Vi behöver därför se över
förutsättningarna för vår anslutning till
ett sådant, säger Arne Olsson Laurin.

Stockholms universitet har ett na-
tionellt ansvar för fördelningen för in-
satser för studenter med funktions-
hinder. Stödet för dessa insatser höjs
med fyra miljoner kronor år 2003.

När det gäller forskningen ökar re-
surserna till forskning om miljö och
ekologiskt hållbar utveckling och fors-
karskolorna ges ytterligare förstärk-
ningar, sammanlagt 124 miljoner kro-
nor för åren 2002 – 2003. Bland de sär-
skilda forskningssatsningarna föreslås

att universitetet övertar forskningsverk-
samheten inom området arbetsplatsens
luft och arbetsplatsmiljökemi och där-
med tilldelas 8,5 miljoner kronor.

Under de kommande två åren höjs
dessutom anslagen till humaniora-
samhällsvetenskap med 200 miljoner
kronor. För universitetets del innebär
det 13,7 miljoner kronor per år i an-
slagsökning år 2002 – 2003.

Regeringen vill även att universitet
och högskolor ska arbeta mer aktivt
med uppdragsutbildning. ■

Propositionens förslag om mångfald.
redovisas i ”Samlad satsning på etnisk
och social mångfald”, sid 6 – 7.

Propositionen finns på
 http://utbildning.regeringen.se

MARIA SANDQVIST

Kvalitetsarbetet granskat av HSV
� ”Vid Stockholms universitet be-
drivs det ett omfattande kvalitetsar-
bete med bred delaktighet, inte minst
på institutionsnivå”. Samtidigt efter-
lyses ”en ökad grad av tydlighet från
ledningens sida i kvalitetsarbetet samt
en djuplodande strategisk planering
för universitetets framtid”. I Högs-
koleverkets (HSV) granskning av kva-
litetsarbetet vid universitetet som re-
dovisades i oktober kvarstår därmed
den kritik som framkom vid HSV:s
granskning för tre år sedan.

– Det är bra att gruppen har klart för
sig att den decentraliserade linjen är ett
högst medvetet val från universitetets
sida. För mig är det resultaten som räk-
nas. Gruppen kunde möjligen frågat
sig om det finns något samband mellan
universitetsledningens förhållningssätt
och det ostridigt förtjänstfulla arbetet
på institutionsnivå, säger rektor Gus-
taf Lindencrona och fortsätter:

– Efter förra bedömningen har vi
vidtagit åtgärder för att skapa ökad
tydlighet, till exempel genom arbetet
under prorektors ledning med nya
måldokument och handlingsprogram

samt vårt ledarskapsprogram.
Gruppen menar dessutom att uni-

versitetet måste arbeta med att få
igång en reell dialog med studenterna
om hur studentinflytandet och stu-
denten som medaktör i kvalitetsarbe-
tet ska fungera.

– Jag delar gruppens uppfattning
men anser att vi sedan länge har en dia-
log med studentrepresentanter i de frå-
gorna. Jag tror att gruppen missuppfat-
tat vår självvärdering där vår kritik gäll-
de att man genom lagstiftning försökte
införa större studentinflytande, något
som vi redan arbetar för.

Men det ges också flera positiva
synpunkter. Bland annat ses Kvali-
tetsgruppen som tillsattes 1998 som
en klar förstärkning av kvalitetsarbe-
tet. Det sker också väldigt bra arbete
inom den pedagogiska utvecklingen
och gruppen är positiv till campus-
konferenserna. Universitetet har lagt
ner mycket arbete på att förbättra
kvaliteten inom forskarutbildningen
men gruppen menar att det behövs
även i forskningen.

– Vår uppfattning är att kvalitets-

säkring inom forskningen sker på bäs-
ta sätt genom de bedömningar av våra
anslagsansökningar som görs av
forskningsråden, numera Vetenskaps-
rådet. Universitetet har en proportio-
nellt stor andel av dessa anslag.

Rektor har i ett särskilt brev belyst
orsakerna till universitetets ansträng-
da resursläge och dessa har gruppen
tagit till sig.

– Självklart innebär inte knappa re-
surser att kvalitetsarbetet ska avstan-
na. Däremot medför en minskad re-
surstillgång inom grundutbildningen
ett minskat undervisningsutbud vilket
såväl lärare som studenter ser som en
faktor som minskar kvaliteten, även
om kvaliteten på själva undervisning-
en skulle öka. ■

Rapporten finns på www.hsv.se/
rapporter_nyhetsbrev/sammanfatt-
ningar/0122R.html Universitetets
självvärdering finns på www.pu.su.se/
kvalitet. Med anledning av bedöm-
ningen anordnar Kvalitetsrådet ett se-
minarium den 22 november. För mer
information, se www.pu.su.se/kvalitet
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� För få studenter vid universitetet
kommer från studieovana miljöer.
Ungdomar från arbetarhem och fa-
miljer med utländsk bakgrund är un-
derrepresenterade inom utbildning-
en. Problemet är det samma på lan-
dets samtliga lärosäten och regering-
en lägger nu ett ansvar på högskolan
att bli öppnare för alla i samhället.

Mångfald inom högskolan är förut-
om att vara en självklar demokratisk
rättighet också viktig för utbildning-
ens kvalitet. En större blandning av
människor med olika erfarenheter gör
högskolan mer öppen för nytänkande
och ömsesidig respekt. Det är grund-
tanken i propositionen Den öppna
högskolan som sätter press på landets
lärosäten att ge studenter från skiftan-
de bakgrunder möjlighet till högre
studier. Fram till 2004 satsas 200 mil-
joner kronor och redan i år får univer-
sitetet 3,5 miljoner kronor för att
bland annat se över reglerna för be-
dömning av behörighet, vilket är vik-
tigt för utländska sökande.

– Här på universitetet har vi redan
en ganska bra etnisk blandning, men
tyvärr är vi sämre när det gäller social
spridning. Med många sökande har vi
tidigare inte haft något behov av att ak-
tivt rekrytera studenter. Det har påver-
kat mångfalden negativt, säger Arne
Olsson Laurin, chef för Studentbyrån.

Fler akademiska basår och yrkesin-
riktade högskoleutbildningar, peda-
gogisk utbildning för nya lektorer och
adjunkter samt möjlighet för lärosä-
ten att utforma egna kriterier för tio
procent av studenturvalet är några
konkreta förslag i propositionen.

– En tydlig politisk markering är
också att högskolans skyldighet att
arbeta för mångfald skrivs in i högs-
kolelagen och att studenterna får ett
rättsligt skydd för likaberättigande,
säger Arne Olsson Laurin.

Arbetet med aktiv rekrytering sker
såväl på institutionsnivå som inom fa-
kulteterna och Studentbyrån. Nichlas
Malmdahl och Nina Ahlroos är cen-

trala studievägledare och sitter i nya
Studentcentrum mitt bland alla hög-
skolenybörjare. De ser positivt på
satsningen.

– Den lyfter fram att mångfald ger
möjligheter att få in fler infallsvinklar
i utbildningen, vilket alla kanske inte
inser idag, säger Nichlas Malmdahl.

De nya pengarna gör att arbetet
med studentinformatörer kan utökas.
Fler studenter kan besöka gymnasier
och inspirera till att läsa på universite-
tet. Målet är att inte bara besöka av-
gångsklasserna utan även träffa tidi-
gare årskurser. Man vill också satsa
extra på gymnasier med få sökande
till universitetet med hjälp av student-
informatörer som själva kommer från
studieovana miljöer.

Nina Ahlroos påpekar att de få yr-
kesutbildningarna vid universitetet
bidrar till svårigheten att rekrytera
brett. Studier som inte lika klart leder
till ett visst arbete kräver mer av både
de centrala och institutionsbaserade
studievägledarna.

– Dessutom handlar det om att hål-
la kvar de nya studenter vi lyckas få
hit. Därför är det bra med en pedago-
gisk satsning. Vi kommer också att

Samlad satsning på etnisk och social mångfald

Mångfald på Stockholms universitet
Av universitetets 33 000 studenter
har cirka 15 procent utländsk
bakgrund, vilket är några procent
över riksgenomsnittet. På riksnivå
finns det stora skillnader mellan
olika etniska grupper. Ungdomar
med rötter i Sydamerika eller Af-
rika är sämst representerade inom
högskolan.

Den sociala mångfalden inom
Stockholms universitet är sämre
än riket i stort. Om rekryteringen
till högskolan skulle motsvara be-
folkningen skulle 35 procent av
studenterna komma från arbetar-
hem och knappt 20 procent från
gruppen högre tjänstemän. Vid uni-
versitetet är motsvarande siffror
15 procent respektive 39 procent.
I riket har andelen nybörjare från
arbetarhem stigit de senaste tio
åren och utgör idag en fjärdedel
av studenterna.

Källa: SCB.

Kan is från Antarktis locka nya studenter till universitetet? Institutionerna sö-
ker allt mer kontakt med gymnasieskolan för att väcka intresse för högskole-
studier. Vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vidgas samarbetet med
regionens gymnasier, till exempel genom studiebesök som här med elever på
Frans Schartaus gymnasium.

öka kurserna i studieteknik för att för-
bereda ungdomar från studieovana
miljöer för högskolan, säger hon. ■
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�Stockholms universitets studentkår
vill aktivt hjälpa elever från studie-
ovana miljöer att hitta till högskolan.
Ett nystartat projekt ska locka ungdo-
mar att söka till universitetet med hjälp
av fadderverksamhet och läxhjälp.

Projektet Rekrytering och Mångfald
drivs av studentkåren med stöd av
universitetet. Att få en större mång-
fald bland studenterna är drivkraften
och Amel Gorani leder sedan i augusti
projektet som även finansieras av In-
tegrationsverket och Stockholms
stad. Hon tycker att det finns mycket
kvar att göra för att främja mångfal-
den på universitetet.

– Visst blir det bättre och bättre,
men i vissa förortsgymnasier jag besö-
ker är väldigt få intresserade av studier
efter skolan. Det är det vi hoppas kun-
na ändra med vårt arbete.

Tillsammans med Studentbyrån har
hon gått igenom statistik för övergång-
en till universitetet från regionens gym-
nasier. Med hjälp av insatser på skolor-
na samt besök och studievägledning på
universitet hoppas Amel Gorani mins-
ka de stora skillnaderna. Hon tror att
det faddersystem som håller på att byg-
gas upp blir viktigt för att få direktkon-
takt med elever från studieovana mil-
jöer. Tanken är att de ska ha möjlighet
att bolla frågor med en student eller
anställd på universitetet.

För Maria Wannberg som
är konstvetare och just nu lä-
ser industriminnesvård var
det självklart att ställa upp.

– Jag kommer själv från en
familj med både arbetarbak-
grund och akademisk bak-
grund. Att ha erfarenheter
från båda sidor och förstå
hur det känns att inte riktigt
passa in ibland tror jag är en
erfarenhet som är värdefull
för en fadder, säger hon.

Svårigheterna med att
komma från en studieovan miljö tror
Maria Wannberg är extra stora på
Stockholms universitet med sina få
rena yrkeslinjer.

– Att börja läsa något som inte ger en
klar titel tror jag leder till konflikter i
många hem. Det kan vara svårt att för-
klara varför man ska låna pengar för
att läsa något som inte leder till att man
blir polis, sjuksköterska eller läkare.

Geronimo Unia ska också bli fadder
inom projektet. Han
är färdigutbildad soci-
olog och har arbetat
med elever på högsta-
diet i Rinkeby i ett lik-
nande projekt.

– För studenter som
liksom jag har ut-
ländsk bakgrund
finns det förutom
bristen på akademis-
ka traditioner även en
osäkerhet för att man
inte kan tillräckligt
bra svenska eller inte
klarar av att hänga
med i undervisningen.
Som färdig student på
universitetet kan jag
förhoppningsvis vara
en förebild.

Liksom Amel Gorani och Maria
Wannberg är han övertygad om att
människor med olika bakgrunder be-
rikar universitetet.

– Jag tror absolut att utbildningar-
na vinner på att studenterna har skif-

Studentkåren arbetar mot snedrekryteringen
TEXT: ANDREAS NILSSON / FOTO: ORASIS FOTO

tande erfarenheter. Utan mångfalden
kommer viktiga synvinklar och dis-
kussioner som tillför det akademiska
klimatet mycket aldrig fram. Det gör
att alla tjänar på en större blandning,
säger Geronimo Unia.

Amel Gorani påminner dock om att
det inte räcker med att få hit fler elever
från studieovana miljöer.

– Nästa steg för universitetet är att
få dem att stanna kvar och klara av
sina kurser. Det kan till exempel ske
genom extra studievägledning. Men
på sikt handlar det om att anpassa
studieplaner och pedagogiska meto-
der för att möta de behov de här ung-
domarna har, säger Amel Gorani. ■

Är du student eller forskare och in-
tresserad av att bli fadder? Hör av dig
till Amel Gorani på studentkåren, tel.
674 62 42 eller e-post amel.gorani
@sus.su.se. Mer information finns på
www.sus.su.se.

Amel Gorani är projektledare för ROM-projektet
som syftar till att öka mångfalden vid universitetet.

Konstvetaren
Maria Wannberg
och sociologen
Geronimo Unia
är två av
faddrarna i
ROM-projektet.
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�I somras kastade isbrytaren Oden loss från kajen i Stock-
holm och stävade mot nordpolen. Ombord fanns femtio för-
väntansfulla forskare. För Michael Norman, doktorand vid
Meteorologiska institutionen, blev resan en upplevelse för
livet. Efter två månader bland vidsträckta isflak hade han
drabbats av polarfeber och ville inte åka hem.

– Det jag minns bäst är ljuset, inte någon enskild händelse.
Även om det kunde vara dimmigt på dagen, var solen uppe
hela natten. Det var underbart att gå ut på däck och se ut över
allt, berättar Michael Norman, som för första gången deltog
i en svensk polarexpedition.

– Jag trodde innan att det skulle vara enformigt men land-
skapet förändras hela tiden. Isen är kuperad med vallar upp
till fyra meter och isens färger skiftar i olika vita nyanser. Och
på isen bildas smältpölar som är djupt blå. Det är väldigt
vackert.

Två gånger tidigare under 1990-talet har Oden fört svens-
ka och utländska forskare till Arktis. I årets expedition ingick
ett femtiotal meteorologer, geologer, oceanografer, kemister
och zoologer, tretton av dem verksamma vid Stockholms uni-
versitet. Det är inte i första hand ett vackert landskap som
lockar dem till nordligare breddgrader, utan möjligheten att
studera en miljö opåverkad av människan.

– Arktis är det renaste stället på norra halvklotet. Om man vill
förstå hur atmosfären fungerar naturligt, utan mänsklig påver-
kan, är det till Arktis man ska åka, säger Michael Norman.

Dessutom, störningar i den arktiska atmosfären eller havs-
miljön påverkar klimatet för alla som bor på det norra halv-
klotet. Arktis är till ytan större än Europa, men är fortfarande
till stor del outforskat. Genom att lära sig mer om områdets
naturliga processer kan forskarna bättre förutsäga vårt fram-
tida klimat.

Den sista juli nådde expeditionen nordpolen. Här är isen
över två meter tjock och den täcker mellan åttio och nittio
procent av havsytan. Trots minusgrader i både luften och
vattnet, krängde Michael och några andra ombord på sig bad-
kläderna och tog några krampaktiga simtag.

– Det var ju ingen bedrift för oss att sitta på båten och kom-
ma till polen, så som det var för de första polarfararna. Jag
kände att jag ville göra någonting.

Sedan nordpolen passerats, var Oden under tre veckor för-
töjd vid ett två kilometer stort isflak. Mätningarna av atmos-
fären var under den här tiden som intensivast.

– Det verkar som vi fick tag på bra data, men det kommer att
ta flera år innan alla våra mätningar har analyserats.

Att förstå hur moln bildas är en central del av atmosfärs-
gruppens arbete. Under resan var Michaels ansvar att mäta

skapade polarfeber
Vackert  islandskap

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM / FOTO: MICHAEL NORMAN

Hit ut gick forskarna för att hämta mätdata, bland annat vind,
tryck och temperatur. En person åt gången sitter i baracken.

Atmosfärsgruppens ankomst till nordpolen firades med bad,
champagnefrukost och golf. Michael Norman står i främsta
raden med en golfklubba i handen.

Ombord på båten fanns femton containrar som de olika forskar-
grupperna använde som kontor, lager eller laboratorium.
I Michael Normans container jobbade man dygnet runt. När
de var tre stycken som arbetade där samtidigt blev det trångt
och till sist tvingades de göra upp ett arbetsschema.
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luftens innehåll av ammoniak och svaveldioxid, två gaser
som är viktiga vid molnbildning.

Vid ett tillfälle fick båten påhälsning av en isbjörnshona
och hennes unge. De skrämdes över till ett annat isflak med
hjälp av den helikopter som fanns på båten. Överraskande
var också mötet med en grupp välbärgade amerikanska rese-
närer, på Arktissemester ombord på en rysk atomisbrytare.

Arbete fanns det gott om under större delen av resan.
Varje dag träffades forskargrupperna och diskuterade vä-
derläget. Instrument skulle ställas in och finjusteras, data
analyseras. Flera gånger gick instrumenten sönder. Hemma
skulle Michael Norman vänt sig till universitetets tekniker.

När det var dimma och solen var framme blev
det en regnbåge som var helt vit som Michael
Norman aldrig sett någon annanstans. Del-
tagarna kallade den för dimbåge. Helikoptern
användes för att göra mätningar på upp till
fyra kilometers höjd och för att flytta saker
på isen.

Ute på isen hördes nästan ingenting, förutom
Oden på avstånd och vinden. Ibland hördes
ljudet av is som rör sig. Då känner man sig
liten, när det man står på rör sig, berättar
Michael Norman.

När forskarna gick ut på isen fick de aldrig
vara ensamma. De skulle alltid ha med sig
någon som var isbjörnsvakt med gevär. Totalt
såg de tretton isbjörnar, de flesta befann sig en
bit från båten.

På båten blev han tvungen att själv laga dem.
– Men det fungerade varje gång. Sånt är bra för självför-

troendet.
Fartygsbaren blev en naturlig samlingspunkt efter da-

gens arbetspass. För den som behövde ytterligare stimulans
var Oden utrustad med bibliotek, en samling videofilmer
samt gym och solarium. Men Michael Norman ledsnade
aldrig på den begränsade rörelsefriheten ombord. Istället
längtar han tillbaka till de två månaderna av avskildhet.

– Maten serverades, vi behövde inte gå till affären eller
posten. Det enda jag saknade var min flickvän. ■
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De första forskarna på Askö arbetade i
en barack i sjökanten på det skärgårds-
hemman som zoologiska institutionen
började hyra 1961. Sedan dess har
verksamheten växt kontinuerligt och
1989 blev Askölaboratoriet en viktig
del av det nyinrättade Stockholms
Marina Forskningscentrum genom ett
regeringsbeslut. Redan då hade statio-
nen dock fått världsrykte för sin bland-
ning av såväl botaniker och zoologer
som geologer och oceanografer.

– Det som väckte omvärldens in-
tresse var det tvärvetenskapliga ”Stor-
projekt Östersjön” under 70-talet,
säger Askölaboratoriets föreståndare
Björn Ganning och fortsätter:

– Initierat av professor Bengt-Owe
Jansson var det först i landet – troligen i
världen – med forskning kring hela eko-
system. Tidigare studerade man enskil-
da arter, medan vi försökte se och förstå
de större sambanden i Östersjön.

Björn Ganning var med och startade
verksamheten för 40 år sedan. Under
de åren har 55 doktorer och över tu-
sen studenter arbetat längre tider på
fältstationen utanför Trosa. Jubileumet
firades av personal, tidigare forskare
och kollegor en vacker sensommar-
dag ute på Askö. I de välutrustade la-
boratorierna beskrevs pågående forsk-

ningsprojekt om bland annat blåstång
och havstulpaner. Blåstången är barn-
kammare för många fiskyngel och har
efter flera decenniers tillbakagång i
Östersjön nu börjat återhämta sig
igen. Kunskaperna om hur den påver-
kas av bland annat övergödning är
viktiga. På samma sätt kan forskningen
om havstulpaner hitta sätt att undvika
de besvärliga besökarna på båtbott-
nar utan att använda gifter. Tidigare
har båtarna skyddats med giftiga färger
som inte bara har stött bort havs-
tulpaner utan även spritt förorening-
ar i havet.

Forskningen om den hotade havs-
miljön har även själv levt osäkert. För
några år sedan var det nära att en
privatperson köpt hela Askö.

– Området är ett av Östersjöns minst
påverkade och viktigt att bevara som
referensobjekt i miljöforskningen. Ge-
nom en gemensam insats från Wal-
lenbergsstiftelserna och Naturvårds-
verket kunde Askö istället ges som
present till kungen på hans 50-årsdag.
Gåvan ledde till att Askö blev natur-
reservat och nu hoppas vi på löften om
att området även ska bli ett marint
reservat, säger Björn Ganning.

Det tvärvetenskapliga angreppssättet
som utvecklats på Askö är fortfarande
högaktuellt. Ett exempel är den stora
marina konferens som hålls i Aula
Magna senare i höst. Över 400 forskare
kommer till Stockholm från alla länder

jubilerande fältstation
som arbetat på bredden

Hur mår Östersjön? En fråga de flesta funderat över själva
eller hört i samhällsdebatten. Att miljön i Östersjön diskuteras så självklart idag

beror på stor del på Askölaboratoriet – universitetets fältstation i skärgården utanför Trosa.
Härifrån har 40 års forskning fått upp ögonen på allmänhet och politiker

för det fascinerande livet i Östersjön samt hur övergödning
och föroreningar hotar att förändra det.

runt Östersjön. Biologer, geologer och
oceanografer varvar gemensamma fö-
reläsningar på förmiddagarna med
egna seminarier på eftermiddagen. Det
breda upplägget har varit en självklar-
het för Hans Kautsky vid Systemekolo-
giska institutionen som är en av arran-
görerna bakom konferensen.

– Vi vill fortsätta att stärka banden
mellan forskningsfälten. Ett exempel
på varför det är viktigt är mitt eget
forskningsämne om livet på havsbot-
ten. Vi biologer studerar hur djur och
växter där påverkas av förändringar
medan oceanograferna beskriver vat-
tentransporterna av näringsämnen
och föroreningar. Geologerna tillför
ett historiskt perspektiv genom att
studera äldre bottenlager, säger han.

Mer information om konferensen Bal-
tic Sea Science Congress 2001 den 25–
29 november finns på www.smf.su.se/
congress

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: BENGT JANSSON /

STURE RYMAN / LEIF W

Forskningsstationen på Askö används
för forskning, utbildning och miljö-
övervakning. Två som varit med sedan
1961 (då bilden t v togs) är Björn
Ganning (i mössan) och Bengt-Owe
Jansson (längst t h).
Bilden ovan togs i juni då Kungaparet
firade silverbröllop på Askö.

10 SU-NYTT 6/2001
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Äntligen
Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samlar sina resurser

inom fysik, astronomi och bioteknik i Stockholms nya stora forskningscentrum
med en lokalyta på drygt 45 000 kvadratmeter. Fler samarbeten inom,

och i gränslandet mellan, de olika områdena hoppas man
blir resultatet när 600 forskare och 2000 studenter

samlas under samma tak.

är SCFAB – Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknik

invigt!
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våren 1994

De fyra tävlingsförsla-
gen presenterades
våren 1994. Henning
Larsens smäckra för-
slag vann och huset
beräknades stå klart
för inflyttning 1997.

Vägen från idé till färdig byggnad
En titt i gamla nummer av SU-nytt ä

�– Nu står Stockholms centrum för
fysik, astronomi och bioteknik på
plats, redo att tas i bruk för den vikti-
ga verksamhet vi i Sverige måste satsa
hårt på för att klara oss vidare i den
internationella konkurrensen inom
naturvetenskapernas område, grun-
den till mycket av vårt välstånd, sade
kung Carl XVI Gustaf när SCFAB
med vederbörlig pompa invigdes den
3 oktober.

– Det nya centrumet kommer att vara
Nordens största anläggning i sitt slag,
sade Gustaf Lindencrona, rektor vid
Stockholms universitet, och fortsatte:

– Vår förhoppning är att det ska sti-
mulera vetenskaplig utveckling för de
idag så väsentliga områdena fysik,
astronomi och bioteknik.

Stockholms centrum för fysik, ast-
ronomi och bioteknik är även med in-
ternationella mått en stor satsning
som stärker Stockholms position som
en framstående och nyskapande ve-
tenskapsstad. Denna kraftsamling,
som innefattar större delen av fysik-
forskningen i stockholmsområdet
samt bioteknik från KTH och Stock-
holm Bioinformatics Center, bidrar i
sig starkt till  utvecklingen av forsk-
ningen inom dessa områden i Sverige.

– KTH och Stockholms universitet

allting fungerar, för det är så klart
problem när huset är nytt.

Henning Larsens huvudbyggnad
utsågs tidigare i år till årets vackraste
nybygge. SCFAB:s övriga hus ligger
inom det område som tidigare utgjor-
de Roslagstulls sjukhus. Här har Ny-
réns arkitektkontor har gjort en var-
sam renovering av fyra 1890-talshus.

– Vi har tillämpat försiktighetsprin-
cipen och bevarat exteriörer, rums-
höjd, ytskikt och taklister, och till det-
ta fogat modernt brandskydd och
ventilation, säger Dag Cavallius, an-
svarig arkitekt på Nyréns.

I mitten av sjukhusparken har en ny
byggnad för dataundervisning upp-
förts. Den nya paviljongen i ljusgrå
puts med snickerier av oljad ek är ri-
tad som en nutida arkitektonisk tolk-
ning av de äldre paviljongerna. Alla
husen är förbundna med varandra ge-
nom en underjordisk gång.

1993

Idén om ett gemensamt fysikcentrum
för Stockholms universitet och KTH
väcktes redan i början av 1980-talet
och 1986 skapas ett ”immateriellt”
Fysikcentrum med egen styrelse, till-
satt av rektorerna. En lokalisering till
Roslagstull beslutas 1993.

hösten 1995

Hösten 1995 godkändes detaljplanen av stadsbygg-
nadsnämnden och kommunfullmäktige gav byggnads-
lov. Efter kritik om att byggnaden skulle bli allt för
iögonenfallande hade två våningar tagits bort och huset
breddades istället. Inflyttning beräknades nu till som-
maren 1998. Ulf Wahlgren utses till föreståndare för
Fysikcentrum, som byggnaden då kallades.

våren 1996

Våren 1996 överklagar tre privatpersoner
byggandet av Fysikcentrum och beräknat in-
flyttningsdatum flyttas fram ett halvår. På hösten
samma år godkänner regeringen detaljplanen
– ”Fysikerna och astronomerna vid Stockholms
universitet och KTH jublar.” (SU-Nytt 9/96).
Augusti 1999 ska man kunna flytta in.

vintern 1997

Vintern 1997 stoppas Norra
länken och nu kommer nästa
överklagande av fysikcentrum-
bygget, denna gång till reger-
ingsrätten. Det riksbekanta paret
Carpelan anser att stenstadens
gränser flyttas för långt ut.

är nu väl rustade för att ta upp kampen
med bland andra Stanford när det gäl-
ler den framtida forskningen i gräns-
landet mellan fysik och bioteknik.
Nästa generations Nobelpristagare
kommer att ha sina rötter i Stockholms
nya forskningscentrum, säger KTH:s
rektor Anders Flodström.

Både experimentell och teoretisk/
numerisk verksamhet kommer att be-
drivas inom centrumet med utgångs-
punkt i såväl grundläggande som till-
lämpade frågeställningar. Samlokali-
seringen av bioteknik och fysik inne-
bär dessutom en framtidsinriktad sats-
ning för att föra in forskningen på nya
områden. Fullt utbyggt kommer cen-
trumet att hysa 70 professorer, 200
forskare och lärare samt 300 dokto-
rander. Drygt 2 000 studenter från
Stockholms universitet och KTH kom-
mer dessutom årligen att ha sin under-
visning förlagd vid det nya centrumet.

Namnet känns fortfarande ovant
för många.

– Vi svarar SCFAB i telefon men de
flesta kallar det fortfarande för Fysik-
centrum och det kommer nog att vara
så länge, säger Ulf Wahlgren, före-
ståndare för SCFAB och fortsätter:
– Huset är fint, det bidrar till den goda
stämningen här. Och det blir kul när

Institutioner och grupper i SCFAB:
Fysikum, SU • Institutionen för astronomi, SU
• Stockholm Bioinformatics Center (gemensamt
för SU, KTH och KI, placerat vid SU) • Struktur-
biokemi vid institutionen för biokemi, SU
• Institutionen för fysik, KTH (utom material-
fysiken) • Institutionen för bioteknologi, KTH
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d har varit lång och törnbeströdd.
är en hoppig resa mellan ja och nej.

�– Det är otroligt, jag var inte beredd på att det
skulle bli ett sånt lyft. Jag trivs fantastiskt bra i
det här huset. Det är lätt att ta kontakt med kol-
legor, kommunikationen fungerar bra. Det
finns mötesplatser här, säger Fysikums prefekt
Sven-Olof Holmgren.

– Det är för tidigt för riktigt spektakulära ny-
heter, men inom ett år är vi nog väl inkörda, och
flera exempel på samarbete finns redan. Jag ser
det på mitt eget område partikelfysik. Det fak-
tum att det bara är en trappa som skiljer Stock-
holms universitets och Kungl. Tekniska Högs-
kolans (KTH) partikelfysikinstitutioner åt un-
derlättar väldigt mycket. Vi har redan gemen-
samma seminarieserier i gång.

Frånvaron av experimentell verksamhet
inom den kondenserade materiens fysik har va-
rit ett bekymmer på Fysikum vid universitetet.

– Det är glädjande att en central experimen-
tell grupp i nanofysik från KTH har flyttat in i
SCFAB och teoretiker från Fysikum arbetar nu
aktivt samman med KTH-gruppen, säger Sven-
Olof Holmgren.

Det finns många gemensamma intressen i hu-
set. Forskare från universitetet och KTH har
börjat skriva vetenskapliga artiklar gemen-
samt. Sekretariat och administrationer är sam-
lokaliserade vilket underlättar framtida samar-
bete. Sven-Olof Holmgren och KTH:s fysikpre-
fekt Håkan Snellman har påbörjat praktiskt
samarbete kring frågor om teknisk service.

– Vi tror att genom samarbete så kan vi få en

mars 1999

– Äntligen! Det har varit fruktansvärt frus-
trerande att inte veta, utbrast/kommente-
rade Fysikums dåvarande prefekt Per-Olof
Hulth, när det stod klart att bygget verkli-
gen skulle påbörjas. (SU-Nytt 1/99).

Den 29 mars 1999 göts så grunden till
SCFAB.

juni 1998

Arbetet avbryts och återupptas inte förrän regerings-
rättens dom kommer i juni 1998 – försenad av att
stängningen av Barsebäck prövades. Vägen till fysik-
centrum måste dock omarbetas. Nu prickar man rätt i
sin inflyttningsprognos – mitten av 2001. Makarna
Carpelan överklagar detaljplanen, och får ett avslag
som de också överklagar utan resultat.

3 oktober 2001

Den 3 oktober
2001 invigs till
sist SCFAB av
Kung Carl XVI
Gustaf.

väl fungeran-
de gemensam
teknisk service
för hela SC-
FAB. Vi lär av
varandra, lös-
ningar som vi
kanske inte såg tidigare kan finnas inom huset,
säger Sven-Olof Holmgren.

Tredje uppgiften
Sedan flera år driver Fysikum i sitt Vetenskaps-
laboratorium en unik verksamhet riktad mot
skolan där lärare med hela klasser bjuds in att
med Fysikums lärare och doktorander som stöd
arbeta experimentellt med institutionens appa-
ratur.

– Projektet har varit mycket framgångsrikt
och antalet besökande elever och klasser har
ökat lavinartat. Med SCFAB är det nu dags att ta
ett nytt steg även på detta område, säger Sven-
Olof Holmgren.

I Vetenskapens hus, som kommer att ligga på
SCFAB:s område, ska verksamheten vidgas både
mot astronomi och biologi. Man kan då täcka in
hela området från Big Bang till livets molekyler.

– Genom Vetenskapens hus kan det nya cen-
tret aktivt bidra till att stödja och utveckla un-
dervisningen i skolan inom hela naturvetenska-
pen, något som är av största betydelse för fram-
tiden i vårt samhälle både kulturellt och materi-
ellt, säger Sven-Olof Holmgren. ■
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Några rubriker från gamla SU-Nytt:
• Detaljplanen för Fysikcentrum godkänd 7/95
• Fysikcentrum närmar sig byggstarten  1/96
• Bygglovet för Fysikcentrum dröjer 5/96
• Nu kan Fysikcentrum byggas! 9/96
• Vad händer nu? Detaljplanen för Fysikcentrum över-

klagad 2/97

SA
M

TL
IG

A
 T

EX
TE

R 
SI

D
 1

1
 –

 1
4

: 
C

A
LL

E 
A

R V
ID

SO
N

/
FO

TO
 S

ID
 1

1
 –

 1
4

: 
O

RA
SI

S 
FO

TO
 /

PE
R 

BE
RG

ST
RÖ

M
, 

SI
D

 1
1

 Ö
V

ER
ST

 O
C

H
 S

ID
 1

2
 ”

V
Å

RE
N

 1
9

9
4

”
/

Y
N

G
V

E 
FR

A
N

SS
O

N
, 

SI
D

 1
3

 ”
M

A
RS

 1
9

9
9

”

Kung Carl XVI Gustaf hälsas välkommen till SCFAB av rektor Gustaf Lindencrona
och KTH:s rektor Anders Flodström.

Ulf Wahlgren, föreståndare för SCFAB (i mitten)
är förste man upp på spikbrädan i ett fysik-
experiment under rundturen.

Arkitekten Henning Larsen, som nyligen
utnämnts till hedersdoktor vid KTH,
fanns naturligtvis med vid invigningen
av sin byggnad som i våras tilldelades
Stockholmspriset 2001 för bästa för-
nyelse av stadsmiljön under året.

Förre rektorn Inge Jonsson
som upplevt många av turerna
kring byggandet av SCFAB
språkar under invigningen med
Sten Gustafsson, tidigare ord-
förande för Vetenskapsstaden.

Bland gästerna fanns Per Unckel (m), och
Björn von Sydow, (s). Björn von Sydow var
tidigare ordförande i Fysikcentrums styrelse.

• Fysikcentrum i väntans tider 9/97
• Fysikcentrum kan byggas men… 5/98
• Snart byggstart för Fysikcentrum 6/98
• Klartecken för Fysikcentrum 1/99
• Presstopp: Fysikcentrum åter överklagat 1/99
• Fysiker får fast grund 1/99
• Äntligen är SCFAB invigt 6/01
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�Den femte till sjunde oktober var Institutionen för littera-
turvetenskap och idéhistoria värd för ett nordiskt Dante-
symposium.

– Det finns i Norden en gammal Dantetradition som är
viktig att förvalta. Den akademiska Danteforskning som är
på gång mer och mer över hela norden bör koordineras,
säger professor Anders Cullhed:

– I det tvärvetenskapliga nätverket Dante i Norden träf-
fas vi vartannat år och utbyter erfarenheter. Nätverket har
en viktig uppgift i att stimulera fler att intressera sig för
Danteforskning.

Dante var närmast bortglömd från decenniet efter sin
död tills han återupptäcktes i början av 1700-talet i Italien.
Han räknas idag som en av grundarna av den italienska
litteraturen, men hade olyckan att undanskuffas från den
litterära tätpositionen av sina två efterföljare Petrarca och
Boccaccio.

– Han blir slutgiltigt återupprättad av TS Elliot, som slog
fast att ”världslitteraturen består av Dante och Shakespeare
– resten är fotnoter”, säger Anders Cullhed.

Dante skrev inte bara Divina Commedia, utan var också
en stridbar man som ägnade sig åt politik och lingvistik.

�Camilla Carlell är konsumentforskare, en av de få i lan-
det. Och med ett stenhårt konsumentperspektiv, som är
ovanligt på Företagsekonomiska institutionen där hon ar-
betar.

– Mina vänner kallar mig för konsumenternas Jeanne
d’Arc, säger Camilla Carlell.

I våras kom hennes avhandling om hur konsumenterna
förstår och använder teknik på det finansiella tjänsteområ-
det, med speciellt fokus på Internetbanker. Sin teoretiska
bas har hon i företagsekonomi och socialpsykologi.

Och Camilla Carlell fortsätter att titta på vardagslivet.
Just nu studerar hon hur medborgare reagerar på den infor-
mation stat och kommun erbjuder – ur ett individperspek-
tiv. Och hon deltar också i Konkurrensverkets projekt
Konsumenten, tekniken och marknaden, som tittar på e-
handel ur ett konsumentperspektiv.

Hon driver två kurser i företagsekonomi, som har fokus
på att få studenterna att byta perspektiv från management

och redovisning till att för-
stå hur konsumenten tän-
ker.

– Varför ska konsumen-
ten vara den som anpassar
sig – inte företaget? Många
företag tycks tro att de ex-
isterar i något slags va-
cuum och verkar inte för-
stå att den enda anledning-
en till att de finns är för att
de erbjuder kunden något.
Att dotcomföretag dör be-
ror mycket på att de gör
det för svårt för kunderna
och att deras erbjudanden
inte är tillräckligt bra, sä-
ger Camilla Carlell. ■

Han verkade under en tid när den europeiska litteraturen
började övergå från latin till folkspråk, och pläderade för
att använda italienska.

– Han var inte elitist, utan vänd till folket. Den kontro-
versielle Dante – revoltör och politiker – tillbringade
många år i exil. Moral och etik är navet för hela hans verk-
samhet. Och han vågade ta ställning – fördöma sina fiender
och hylla de han höll av, säger Anders Cullhed.

Ständigt öppen för tolkning
Divina Commedia är förmodligen ett av världshistoriens
mest illustrerade verk, och har fångat konstnärer ända se-
dan medeltiden. Anonyma medeltida miniatyrmålare har
illustrerat den, liksom konstnärer som Botticelli, Blake,
Doré och Dali.

– Bilderna är viktiga som källa till Dantereceptionen, för
att se vad folk uppfattat som viktigt i olika tider och hur det
har illustrerats, säger Anders Cullhed. ■

Dante Alighieri (1265-1321). Florentinare som tvingades i
exil och dog i Ravenna.

CALLE ARVIDSON

TEXT: CALLE ARVIDSON / FOTO: ORASIS FOTO

Dante Alighieri i Norden
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Varför ska det vara så svårt för konsumenten?
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�Användningen av elektroniska veten-
skapliga tidskrifter blir allt vanligare.
Vid universitetsbiblioteket (SUB) har
antalet nedladdade e-tidskriftsartik-
lar det senaste året fördubblats inom
humaniora/samhällsvetenskap och tre-
dubblats inom naturvetenskap. Med
anledning av det ökade användandet
anordnade SUB en välbesökt konfe-
rens om e-tidskrifter i september.

Såväl fördelar som nackdelar med
e-tidskrifter togs upp men talarna var
överens om att universitetet inte har
något val – en övergång till e-tidskrifter
är nödvändig.

Bland fördelarna för forskare och
studenter nämndes att tillgången på e-
tidskrifterna 24 timmar om dygnet,
man slipper väntetider och utbudet

breddas. Dessutom finns databaser
som underlättar sökandet efter artik-
lar inom ett ämne.

För SUB innebär en övergång till 
e-tidskrifter ett mer rationellt arbets-
sätt eftersom man slipper det dubbel-
arbete som det innebär att ha både
pappers- och e-tidskrifter. Dessutom
sparas utrymme på bibliotekshyllor-
na. Samtidigt ökar kraven på ny kom-
petens inom avtalsjuridik och teknik.

En annan fråga som diskuterades
var en samordnad finansiering. Ge-
nom en övergång till e-tidskrifter
minskar institutionernas kostnader
för prenumerationer på papperstid-
skrifter då de kan sägas upp och SUB
bär hela kostnaden för e-tidskrifterna.

Vilken makt förlagen har och vem

som äger den vetenskapliga informa-
tionen diskuterades också. Bland an-
nat sades att förlagen tjänar mycket
pengar på att publicera forskarnas
rön och sälja publikationerna till bib-
lioteken. Man menade dock att för-
lagen är beroende av forskarna och
forskarna ska stå på sig när det gäller
sin copyright.

Bland talarna fanns forskare och
bibliotekarier från olika universitet
och högskolor samt från Kungliga
biblioteket. ■

Information från konferensen finns
på www.sub.su.se/bibliotek/etskrkon-
ferens/etskrkonferensBilder.htm

Elektronisk läsning MARIA SANDQVIST

�En manlig professor i juridik inter-
vjuas i Sveriges Radios P1 i samband
med en rättegång. Så ser ett typiskt
mediainslag där Stockholms universi-
tet medverkar ut. 800 artiklar och tv-
och radioinslag om Stockholms uni-
versitet under år 2000 har legat till
grund för en analys av hur universite-
tet framställs och medverkar i media.

Den institution som oftast före-
kommer är Juridiska institutionen
vars medarbetare framträder i tolv
procent av artiklarna/inslagen. Däref-
ter kommer kriminologi, historia och
psykologi. De samhällsvetenskapliga
och humanistiska fakulteterna står
tillsammans för två tredjedelar av uni-
versitetets samlade uppmärksamhet i
massmedia.

Anställda framträder framför allt
som experter eller när aktuell forsk-
ning presenteras. Hela 94 procent av
de som förekommer är forskare och
knappt hälften är professorer. Sju av
tio är män.

Det vanligaste mediet där universi-
tetet förekommer är Sveriges Radios
P1. Därefter kommer Dagens Nyheter
och Svenska Dagbladet.

Analysen konstaterar ”att det finns
en stor efterfrågan på kunskap och
expertutlåtande från forskare och an-
dra vid landets universitet och hög-
skolor. De forskare som vill nå ut med
sin forskning har därför stora möjlig-
heter att göra det, åtminstone inom de
områden som får plats på massmedi-
ernas dagordning.”

Utredningen bygger på den media-
bevakning som omfattar Sveriges
största morgontidningar, valda delar
av utbudet i radiokanalerna P1, P4
och P5 samt i Sveriges Television och
TV4. De förekomster som redovisats
är enbart de i vilka det nämns att per-
sonerna är verksamma vid Stock-
holms universitet. Därför framförs
det i analysen att ”det kan också fin-
nas anledning att uppmana de anställ-
da som är i kontakt med medierna att

även ta med lärosätet och inte bara
aktuell titel eller vetenskaplig disci-
plin i sin presentation.”

Utredningen är gjord på uppdrag av
Informationsenheten. ■

TEXT: MARIA SANDQVIST
ILLUSTRATION: EMELIE HAGE

Universitetet i media
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Vid årets installations- och promotionshögtidlighet i
Stadshusets Blå hall promoverades tio nya  heders-
doktorer. Vid Humanistiska fakulteten Michael Hol-
quist, Brita af Geijerstam och Arne Ruth. Vid Sam-
hällsvetenskapliga fakulteten Shirley Brice Heath.
Vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Ed-
ward J. Carpenter, Domenico Rio, Hector Rubin-
stein och Arndt Simon. Vid Juridiska fakulteten
Henry Olsson och Joseph Norton.

Då promoverades också 131 av de rekordmånga 238
som disputerat under föregående läsår, samt sex jubel-
doktorer. Universitetets 34 nya professorer installerades.

Kvällen avslutades med en bankett för 800 perso-
ner i Gyllene salen och dans i Blå Hallen.

� – Jag blev väldigt häpen. Det känns oväntat, oerhört
tacksamt och roligt att bli utnämnd till hedersdoktor, sä-
ger Brita af Geijerstam som vid den aktningsvärda åldern
av 99 år lagerkröntes i Stadshuset.

Alla kan relatera till Nalle Puh. Vid promoveringen av
hedersdoktorer kom det fram en kvinna.

– Oh jag har en bön, sa hon och sträckte fram ett sönder-
läst exemplar av den första svenska upplagan av Nalle Puh.

– Vill inte Brita af Geijerstam skriva i boken?
– Då kom mitt liv för 70 år sedan till-

baka för mig, säger Brita af Geijer-
stam som översatte Nalle Puh i

slutet av 1920-talet.
Hon har ett enkelt tips för

hur man ska förhålla sig för
att göra bra översättningar.

– Man ska inte göra nå-
gonting man inte tycker är
roligt. Det var så naturligt
med Puh. Jag tyckte så

mycket om boken att det var
svårt att lämna den – antagli-

gen är det därför översättningen
blev bra. Jag hade aldrig översatt

en rad, aldrig skrivit några särskilt
bra uppsatser. Men min äldsta son
var tre år och det var knepigt att
översätta när jag läste för honom,
så jag satte mig med papper och
penna.

Sedan övertalades hon att läm-
na in manuskriptet till Bonniers
och en karriär i den litterära
världen tog sin början.

–Men jag har inte kvar förstaupplagan själv, berättar
Brita af Geijerstam. Och det händer att hon blir hjärtligt
trött på ett alltför ensidigt fokus på Puh.

Brita af Geijerstam skriver fortfarande, nyligen kom
barnboken Vänner ut hos Rabén & Sjögren, illustrerad
av Cecilia Torudd. Idén till boken fick hon när hon hade
en självupptagen och skrytsam man till bordet på en fest.
Till våren kommer hon ut med diktsamlingen Nära på
Nordstedts förlag.

Brita af Geijerstam har varit danspedagog, och lärde
Hagasessorna dansa. Hon var verksam på Danshögsko-
lan tills hon fyllde 75 år. I många år drev hon en danssko-
la på Konserthuset.

– Jag stod och tittade när freden kom, hade just avslu-
tat en lektion, berättar Brita af Geijerstam.

Nuförtiden kommer skäggiga gubbar fram och kramar
om tant Brita när hon går på konsert.

– Tid är något man kan förundra sig över. Att man själv
går i takt med sitt väsen är en av hemligheterna med att
känna sig levande. Det är också viktigt att frigöra sig –
från det man inte vill ha och från det man inte vill göra –
annars kan man inte ge. Och det lyckligaste är att möta
och vara öppen för andra, säger Brita af Geijerstam. Hon
talar om vikten av att möta och tycka om sina elever.

– Ge det du ger när du ska, men ha inte bråttom.
Lagerkransen har hon hängt över en lampett i

hallen. ■

CALLE ARVIDSON / FOTO: ORASIS FOTO

Författaren,
översättaren och
danspedagogen

Brita af Geijerstam
promoverades till
hedersdoktor vid

Humanistiska fakulteten
i Stadshuset i oktober.

år med Puh
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I BLICKFÅNGET

Konstvetare ny akademiledamot
Professor Margaretha Rossholm Lagerlöf, Konst-
vetenskapliga institutionen, har invalts som ledamot i
Kungl Vitterhets Historie- och Antikvitets Akade-
mien, den historisk-antikvariska klassen.

Systemekolog i Nature
Professor Carl Folke, Institutionen för systemekologi,
är en av författarna till artikeln Catastrophic Shifts in
Ecosystems som publicerades i den ansedda veten-
skapliga tidskriften Nature den 11 oktober.

Artikeln handlar om att många ekosystem har blivit
känsligare för plötsliga händelser som stormar, över-
svämningar och bränder. Detta är ett resultat av grad-
vis förändring under lång tid, till exempel när det gäl-
ler klimatet och utsläpp av övergödande
näringsämnen. Författarna menar att naturvårds-
åtgärder och bevarandestrategier måste bli mer inrik-
tade på ekosystemens förmåga att hantera förändring
och miljöstörning utan att gå in i ett annat stadium
(vilket också kallas resiliens). Då kan en mer långsik-
tigt hållbar förvaltning av ekosystemen komma till
stånd.

Källa: Nature, Vol. 413, 11 Oktober 2001, sid. 591
– 596 Catastrophic Shifts in Ecosystems. Scheffer, M.,
Carpenter, S., Foley, J.A., Folke, C. och Walker, B.

Läs mer på www.nature.com.

Sveriges första professor i idrottspsykologi
Peter Hassmén, Psykologiska institutionen, har som
den förste i Sverige befordrats till professor i psykolo-
gi, särskilt idrottspsykologi.

Idrottspsykologi är ett brett område och det handlar
inte bara om psykologi på elitidrottsnivå – även om
många fortfarande har den uppfattningen ute i sam-
hället – berättar Peter Hassmén. Den forskning som
bedrivs i Forskningsgruppen för Idrottspsykologi
inbegriper såväl den fysiska aktivitetens roll i ett häls-
operspektiv, till exempel som stresshanteringsmetod,
som vilka psykologiska faktorer som är centrala sett
ur ett elitidrottsperspektiv. Vad som händer mentalt
när man tränar för lite eller för mycket, dvs underträ-
nar eller övertränar är också ett centralt tema. Det-
samma gäller metod- och testutveckling.

Peter Hassmén är ordförande i Svensk Idrottspsyko-
logisk Förening och sitter dessutom med i Sveriges
Olympiska Kommittés vetenskapliga råd som ende be-
teendevetare.

Läs mer om Peter Hassméns forskning på www.
psychology.su.se/sport/
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Populärvetenskapens
vecka
Under tiden 11 – 17 november
arrangerar Vetenskapsrådet Popu-
lärvetenskapens vecka över hela
landet. Medverkar gör universi-
tet, forskningsråd, museer, bib-
liotek, myndigheter med flera.
Från Stockholms universitet del-
tar bland annat de kemiska och
geovetenskapliga institutionerna
som har öppet hus för allmän-
heten och skolorna, Latinamerika-
institutet, Slaviska institutionen,
Institutionen för antikens kultur
och samhällsliv, Fysikum och
Manne Siegbahn-laboratoriet.
Programmen för hela landet
finns att läsa på www.popvet.
vr.se

Alumner och ekonomer
Den första officiella alumniträf-
fen vid Företagsekonomiska in-
stitutionen gick av stapeln i sep-
tember. Ett åttiotal intresserade
alumner, före detta studenter,
hälsades välkomna av rektor
Gustaf Lindencrona och fick
höra forskare berätta om institu-
tionens forskning och undervis-
ning samt vad institutionen har
för visioner kring sin alumni-
verksamhet. Alumnerna, som
även visades runt i de nya loka-
lerna i Kräftriket, var efteråt
mycket positiva till både träffen
och till institutionens alumni-
verksamhet. Träffen genomför-
des i samarbete med SU Alumni.

Riktlinjer för sponsring
Nu finns de nya riktlinjerna för
sponsring att läsa på www.info.
su.se/ sponsring/

Beslut om riktlinjerna togs av
universitetsstyrelsen i september
och är en följd av ett delprojektet
Sponsring – en möjlig intäktskälla
för Stockholms universitet inom
Förändringsprojektet. Projektrap-
porten finns att läsa på www.su.se/
forandring/genomlysning/

En har blivit tre
Nu finns det ännu fler böcker på campus.
Studentkåren har öppnat en ny bokhandel i
Allhuset bredvid Akademibokhandeln och
på nätet på adressen www.universitets-
bokhandeln.se. Syftet med att öppna en ny
bokhandel för Stockholms universitets stu-
denter är att se till att det ska finnas ett bra
utbud litteratur till låga priser. Dessutom
har Pocket shop öppnat en butik utanför
universitetsbiblioteket.

Spädbarnets språkvärld
Projektet ”Spädbarnets språkvärld” vid In-
stitutionen för lingvistik firade 10-års jubi-
leum med en svensk-portugisisk konsert i
Aula Magna i oktober. På programmet stod
två korta presentationer av forskning om
spädbarns talperceptionsutveckling och
mor/barninteraktion under det första
levnadsåret. Dessutom bjöds det på två mu-
sikaliska inslag med musicerande barn,
ungdomar och föräldrar från Vallentuna
och Leirias Musikkonservatorium. Det por-
tugisiska besöket är en del av ett kulturutby-
tesprogram som initierades i våras mellan
Vallentuna och Leiria.

För mer information, se Jollerprojektets
hemsida: http://www.ling.su.se/forskning/
infants

PRESSTOPP:

Ökat söktryck till vårterminen
Antalet ansökningar till vårterminens ut-
bildningar har ökat med 13 procent jämfört
med antalet ansökningar till vårterminen
2001. Det visar färska siffror från Student-
byråns avdelning för antagning och studie-
dokumentation. I år har 22 000 ansökning-
ar kommit in mot förra årets 19 400.

Slavisk dag i Aula Magna
Om Putin, Tsvetajeva och Dostojev-
skij föreläste forskare från Slaviska
institutionen vid den slaviska dag
som institutionen arrangerade i Aula
Magna i oktober. Man berättade
också om de slaviska språken och
tillfälle gavs vid olika workshops att
lära sig det ryska alfabetet, hur man
uttalar polska konsonanter och hur
man beställer mat och öl i Prag. Dess-
utom bjöds det på diktuppläsning
och sång.

Åtta gånger Nobel
Litteraturpristagaren Seamus Hea-
ney, ekonomipristagarna Gary Beck-
er och Amartya Sen, kemipristagarna
Paul Crutzen, Mario Maolina, Sher-
wood Rowland och Sir Harold Kroto
samt fysikpristagaren Georges Char-
pak kommer till Stockholms univer-
sitet i december med anledning av att
det är hundra år sedan de första No-
belprisen delades ut. Nobelstiftelsen
firar jubileet genom att bjuda in alla
tidigare, nu levande Nobelpristagare
till Nobelfesten i år. Dessutom har
universiteten erbjudits att ta emot
pristagare och ordna program för
dem. Universitetet har bjudit in gym-
nasieelever och deras lärare till att
komma och lyssna på kortare före-
drag med de åtta nobelpristagarna
samt en avslutande paneldiskussion
tisdag den 4 december i Aula Magna.
Övriga är välkomna i mån av plats.
Nobelpristagarna är för övrigt gäster
hos berörda institutioner som också
ordnar program för dem. Närmare
information lämnas av Inga Horn-
dahl, Rektors kansli, tfn 16 2280.
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IT@SU

IT@SU

IT@SU�– I arbetet med att öka kvaliteten i
universitetets forskning, undervis-
ning och annan verksamhet är IT ett
viktigt och strategiskt verktyg. Där-
för är satsningar inom IT värdefulla
för universitetet, säger Gunnar Sah-
lin, ordförande för den grupp som
genomfört delprojektet IT@SU inom
Förändringsprojektet. Gruppen har
bestått av en mindre grupp inom uni-
versitetets IT-råd och IT-rådet har i
sin helhet utgjort projektets referens-
grupp. Under projekttiden har flera
förslag förankrats hos olika delar av
universitetet.

Syftet med projektet var bland annat
att skapa förutsättningar för att ut-
veckla verksamheten genom en effek-
tivare IT-användning och höjd ambi-
tionsnivå. Genom intervjuer med ett
urval institutioner rörande deras nu-
varande situation och framtida be-
hov, andra kontakter inom universi-
tetet och i samråd med andra pro-
jektgrupper inom Förändringspro-
jektet har gruppen gjort en omfattan-
de utredning av universitetets nuläge
vad gäller IT:s användning i verk-
samheten.

– Inom universitetet har det gjorts
klara framsteg inom IT-området un-
der senare år. Sammantaget är vi bra
men samtidigt är vi medvetna om våra
svagheter, berättar Gunnar Sahlin.

En sådan är ojämnheten vid olika
delar av universitetet när det gäller
standard på den grundläggande tekni-
ken, dess användning och personalens
kompetens.

– Vi menar att alla delar av universi-
tetet bör ha en sorts basnivå inom
både teknik och kompetens men man
måste i det arbetet ta hänsyn till loka-
la behov och restriktioner. Bland an-
nat föreslår vi olika sorters kompe-
tensutveckling för både forskare, lä-
rare och administrativ personal, säger
Gunnar Sahlin.

IT är enligt gruppen ett redskap för
att förbättra tillvaron för både stu-

denter och anställda i olika syften. Till
exempel handlar flera projekt som
föreslås eller som redan satts igång
om att använda IT i undervisningen
som bland annat ska underlätta kon-
takten mellan studenten och läraren.
Ett exempel är den studentportal
som planeras inom projektet Läran-
dets galleria. Andra projekt handlar
om att utveckla och förbättra situa-
tionen för anställda bland annat ge-
nom olika tekniska lösningar inom
administration.

Strategiskt IT-arbete
I rapporten föreslås också att IT-rådet
ersätts av en IT-strategisk besluts-
grupp bestående av medlemmar som
företräder samtliga delar av universi-
tetet.

– Gruppen ska samordna, driva och
följa upp verksamhetens användning
och framför allt arbeta strategiskt, be-
rättar Gunnar Sahlin.

Samtidigt föreslås att ansvaret för
den tekniska och logiska infrastruk-
turens utveckling och drift ligger i lin-
jeorganisationen inom förvaltningen.

Gruppen föreslår dessutom att de
gemensamma lokala fysiska och lo-
giska näten samt fastställda nättjäns-
ter och universitetets SUNET-anslut-
ning levereras av den centrala IT-drif-
ten. Dessutom förs det ekonomiska
ansvaret för de lokala näten över till
den centrala IT-driften.

Efter att resultatet i september pre-
senterades för universitetsstyrelsen
kommer IT-rådet även att presentera
rapporten för övriga delar av univer-
sitetet och för studenterna på olika
sätt.

IT@SU är ett av Förändringsprojek-
tets tre kvarvarande projekt som re-
dovisades för universitetsstyrelsen i
september. De två andra projekten,
Administrativ samverkan på institu-
tionsnivån och Externa forskningsin-
täkter, har tidigare redovisats i SU-
Nytt (nr 2 och 4/01).

Rapporterna från de övriga nio del-
projekten redovisades i senaste num-
ret av SU-Nytt. ■

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS FOTO

IT@SU

Förändringsprojektet
Hösten 2000 startade Föränd-
ringsprojektet – en genomlysning
av universitetets organisation och
administration. Syftet är att öka
kvaliteten och effektiviteten i det
administrativa arbetet för att
kunna frigöra tid och pengar till
utbildning och forskning.

Arbetet med Förändringspro-
jektet kan följas på www.su.se/
forandring. Där finns bland an-
nat delrapporter om de olika del-
projekten.
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nytt på webben

�Den 11 oktober gick förslag till
handlingsprogram för grundutbild-
ning, forskarutbildning, forskning
samt samverkan med det omgivande
samhället ut på remiss till fakulteter,
institutioner, biblioteket, studentkå-
ren med flera. En del av förslagen i
handlingsprogrammen kan uppfattas
som kontroversiella menar den av
rektor tillsatta gruppen för översyn av
måldokument och handlingspro-
gram. Är till exempel antalet under-
visningstimmar avgörande för kvali-
teten i utbildningen? I handlingspro-
grammet föreslås att samtliga ämnen
bör kunna garantera sina studenter
minst tio undervisningstimmar per
vecka under de första två terminernas
kurser. Gruppen menar att detta stäl-
ler krav på såväl prioriteringar som
lärares och studenters engagemang
men att det också ställer krav på uni-
versitetet som kraftfullt måste verka

Stöd och tips
för webbpublicering

www.info.su.se/webbpublicering

Stöd i arbetet med webbpublicering
vid universitetets institutioner och en-
heter erbjuds sedan en tid på Informa-
tionsenhetens hemsida. I takt med att
webben blir en viktigare kanal för uni-
versitetets kommunikation ställs allt
högre krav på innehåll, struktur och
teknik. Här finns information och tips
vad gäller anpassning av information
för mediet, användbarhet, universite-
tets grafiska profil på nätet, metadata-
märkning samt information om olika
kunskapsnätverk som webbansvariga
kan delta i. Här kan man också anmä-
la sig till e-postlistan ”Webbpublice-
ring vid Stockholms universitet”.

Universitetslärare – inte mer än människor?

för ökade anslag.
Samtidigt föreslås att samtliga stu-

denter ska erbjudas undervisning i ve-
tenskapsteori och ges grundläggande
kunskaper i teori och metod. Dessut-
om ska den pedagogiska fortbildning-
en förstärkas och lärarnas utbildning
och fortbildning i IT intensifieras. Lä-
rare ska också ges tid att följa och dri-
va ämnesdidaktisk diskussion, få tid
över till att forska och möjligheten för
den enskilde läraren att i praktiken
omsätta de nya pedagogiska landvin-
ningarna ska öka.

Hur ska vi lyckas med allt detta och
ändå göra lärarnas anställningsvill-
kor mer attraktiva? Finns det någon
möjlighet att nå upp till de mål som
föreslås i remissen? Gruppen har i sitt
arbete kunnat konstatera att alla
komponenter är väsentliga för att uni-
versitetet ska kunna bedriva en
grundutbildning av hög internationell

kvalitet. Det blir en uppgift för alla att
hitta vägar för att förverkliga målen
och att planera för framtiden. ■

KERSTI BERGMAN INGVARSSON OCH
MARIA SANDQVIST

Måldokument och handlingsprogram
Som en del i det omfattande för-
ändringsarbete som pågår vid
Stockholms universitet omarbe-
tas målen för verksamheten. Ar-
betet bedrivs av en grupp tillsatt
av rektor med företrädare för fa-
kulteterna och studentkåren med
prorektor Gunnel Engwall som
ordförande. Arbetet kan följas på
www.su.se/forandring. Frågor
kan ställas till Kersti Bergman
Ingvarsson, tfn 16 49 33, e-post
kersti.bergman@planering.su.se

sajttips

www.euractiv.com
EurActiv är en service för EU:s medborgare. På webbplatsen finns nyheter,
analyser och agenda för vad som diskuteras och beslutas i EU. Här finns också
dokument, som pressmeddelanden, tidningsartiklar och rapporter, som rör olika
beslut och riktlinjer.

E-böcker på biblioteket
Stockholms universitetsbibliotek ingår tillsammans med åtta andra svenska uni-
versitets- och högskolebibliotek i ett samhällsvetenskapligt konsortium som
gemensamt förvärvat över 160 elektroniska titlar inom ett antal olika samhälls-
vetenskapliga ämnen. Titlarna finns att låna via www.netLibrary.com och är ock-
så sökbara via universitetsbibliotekets lokala katalog. Läsa en elektronisk bok
kan du göra på tre olika sätt. Bläddra online i boken en kvart utan att låna, låna
och läs boken på nätet eller låna och ladda ner boken till din egen PC för läsning
offline. Det sistnämnda alternativet är för närvarande inte möjligt på en Mac. Låne-
tiden för e-böcker är 24 timmar och studenter vid Stockholms universitet kan nå
de elektroniska titlarna hemifrån om de har Internetabonnemang via Telenordia.

ANNIKA ZACHRISSON/SUB

IT •  info
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VISSTE DU ATT ...

�Från att ha varit professorsvilla och
daghem är Gula Villan idag humanis-
ternas och naturvetarnas villa. På bot-
tenvåningen äger Humanistiska för-
eningens (HumF) olika aktiviteter
rum, allt från pubar och programaft-
nar till krokimålning och filmklubb. I
höst öppnas också Kafé Gula Villan.

– Vi vill erbjuda våra medlemmar
ett mysigt, röktillåtet, vegetariskt  och
pluggvänligt kafé, säger Susanne Sele-
rud, ordförande i HumF under 2001.

För att driva kafét har HumF startat
ett aktiebolag, något som inneburit en
hel del jobb men också nyttiga erfa-
renheter.

– Att starta eget företag handlar
mycket om att lära sig tänka på nya

Man väljer gärna att beskriva i bilder.
I dag är det mycket ”bilbilder”. Ut-
tryck som bromsar in och inget ljus i
tunneln är populära just nu. Under
krisen i början av 90-talet hade vi ut-
tryck som fritt fall och vara tillbaka
på ruta ett, vilka har försvunnit nu.

lars melin, docent vid institutionen för
nordiska språk, i artikeln ”vad finns det

för trender i ekonomisvenskan” i svenska dag-
bladet den 11 september om att konjunk-

tursvängningar medför att populariteten
bland de ekonomiska uttrycken skiftar.

sätt, något som vi hu-
manister är bra på. Vi
har vår breda grund-
kompetens men vi
skaffar oss också nöd-
vändiga kunskaper i
ekonomi och juridik,
bland annat genom att
knyta personer med så-
dana kunskaper till bo-
laget.

En viktig fråga för HumF är att visa
på betydelsen av humanistisk utbild-
ning. Bland annat anordnar man Hu-
manistdagen, i år med ett något an-
norlunda upplägg än tidigare.

– Istället för att bjuda in de företag
som redan är intresserade av att an-
ställa humanister bjuder vi in andra
företag och berättar varför de ska an-
ställa just humanister.

Förutom föredrag och seminarier
anordnas också en debatt om varför
humanistisk utbildning är så lågt vär-
derad i Sverige.

– Utomlands är en humanistisk ut-
bildning en merit medan man i Sverige
får frågan när man ska studera något
på riktigt, säger Susanne Selerud och

Ugglor på Gula Villan

… radioprogrammet Språkbiten nu blivit boken Språkbitar. Språkbiten,
ett treminutersföredrag av och med språkforskare vid Stockholms univer-
sitet, sändes i Sveriges Radios P1 under våren som en del av universitetets
satsning under Språkåret 2001. Över sjuttio föredrag finns nu samlade i
boken Språkbitar och det handlar om allt från skillnaden mellan manligt
och kvinnligt språk till vilket inflytande främmande språk har på svenskan.
Redaktör för boken är professor Jane Nystedt, Institutionen för franska

och italienska. Språk-
bitar kan införskaf-
fas på SU-butiken, i
Informationsdisken i
A-huset eller på bok-
handlarna på campus.

ler lite trött.
Som ordförande får man prova på

olika sorters verksamhet, som att ar-
beta med popfestivalen Pop Dakar
och skriva ordförandekrönikor i
HumF:s tidning Känguru berättar Su-
sanne Selerud.

– Jag har förmånen att arbeta med
duktiga, entusiastiska och intelligenta
människor och jag leder ett arbete
som verkligen ger något tillbaka till
medlemmarna. ■

Läs mer om HumF:s verksamhet på
deras hemsida www.humf.su.se

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS FOTO

Susanne Selerud kombinerar studier i idéhistoria
med att vara ordförande för HumF som har drygt
9 000 medlemmar.

HEMMA HOS
fakultetsföreningarna

Vad gör egentligen SF, HumF, NF, JF, DISK och FEST? SU-Nytt
besöker universitetets studentföreningar för att ta reda på
mer om deras verksamhet. Denna gång gör SU-Nytt ett be-
sök hos Humanistiska Föreningen.
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�För elfte gången sedan premiären
1984 träffades förvaltningscheferna för
svenska och brittiska universitet och
denna gång var Stockholm värdstad.

– Det är nyttigt och intressant att
träffa kollegor som har liknande erfa-
renheter och problem eftersom det ib-
land kan vara ett ganska ensamt arbe-
te att vara förvaltningschef med det
ansvar det innebär. När vi träffas talar
vi uppriktigt och öppet om vårt arbete
vilket leder till bra diskussioner, be-
rättar Martin Lowe som är förvalt-
ningschef vid Edinburghs universitet.

Under konferensens fyra dagar dis-
kuteras bland annat policyfrågor, ad-
ministrativa frågor samt vad som
hänt sedan senaste gången man sågs.

– Denna gång har vi bland annat
talat om kvalitetssäkring som är väl-
digt omdiskuterat i Storbritannien,
benchmarking och Internets betydelse
för lärande och administration.

I konferensen ingår också besök på
varandras universitet. Denna gång
har britterna besökt universitetet, Ka-
rolinska Institutet och Kungl. Teknis-
ka Högskolan som gemensamt stod
för värdskapet.

– För mig personligen hjälper de här
mötena mig att få perspektiv på mitt
arbete och att fundera på mitt ledar-
skap. Dessutom är det väldigt trevligt
att ses eftersom vi också blivit goda
vänner genom åren, menar Martin
Lowe.

Vid nästa konferens, som äger rum
om två år, reser de svenska förvalt-
ningscheferna till Storbritannien. ■

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS FOTO

�Nio lag – fler än tidigare – från universitetet kämpade
tappert i årets upplaga av Bellmanstafetten den 8 septem-
ber. Iklädda ljusblå för tillfället specialdesignade tröjor
med texten Stockholms universitet – fortlöpande utbild-
ning (naturligtvis på ryggen eftersom det är där motstån-
darna gavs möjlighet att läsa) sprang de nio lagen en fem
gånger fem kilometer lång sträcka på norra Djurgården.

Snabbaste universitetslaget var The Runers från Insti-
tutionen för nordiska språk med en hedrande 289:e plats
bland totalt 862 mixedlag. Tiden? 2.02,31. The Runers
består av Per Ledin, Kristina Danielsson, Anders Björk-
vall, Eva Bogren och Hans Strand.

Därefter kom lagen SoRAD, Socialhögskolan 1, IT &
Media, SoRAD, Sthlms universitetsbibliotek, SU chefer,
SU förvaltning och Socialhögskolan 2.

Efter loppet samlades lagen vid universitetets tält, som
vanligt utmärkt skött av Bengt och Britt-Marie Johans-
son, för att intaga den picknickkorg som varje lag får då
de kommer i mål. Vid tältet fanns också frukt, dricka och
godis som Högskolerestauranger i Stockholm bidragit
med. ■

För mer information om Bellmanstafetten, se
www.marathon.se/bellman.

TEXT: MARIA SANDQVIST / FOTO: ORASIS FOTO

Britter på besök

Förvaltningschefen vid Edinburghs universitet Martin Lowe har besökt Sverige
ett flertal gånger, den första gången var på sextiotalet då han som student tur-
nerade med sin säckpipa.

Fortlöpande utbildning
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�Bredvid Wennergren Center i gamla
Sveaplans Gymnasium, med gångav-
stånd till både Frescati, Kräftriket och
Karolinska Institutet, ligger Institu-
tionen för socialt arbete – Socialhög-
skolan. Hit flyttade man 1996 när lo-
kalerna i Frescati började bli för
trånga. Byggnaden som är en av kron-
juvelerna i den svenska funktiona-
lismens historia har renoverats både
invändigt och utvändigt. Fasaden är
ljust gräddfärgad och interiören ljus
och luftig. Det första som möter besö-
karen är en stor målning av Bo Be-
skow som pryder entrén.

– När vi flyttade hit rådde delade me-
ningar om flytten. Idag tror jag att alla
är nöjda med beslutet, säger Birgitta
Sandén Eriksson, studierektor för
grundutbildningen. Närheten till övriga
institutioner gör att hela området mel-
lan Frescati och KI bildar ett akade-
miskt stråk.

Socialhögskolan grundades 1921. I
dagarna firar institutionen 80 år. Vid
starten var idén att Socialpolitiska In-
stitutet, som det hette då, kunde er-
bjuda outbildade personer som arbe-
tade med kommunal fattigvård, bar-
navård och missbruksfrågor en ut-
bildning. Sedan 1977 ger Socialhög-

skolan en yrkesförberedande akade-
misk utbildning.

Birgitta Sandén Eriksson berättar
vidare att man under de senaste åren
har internationaliserats.

– Bland annat utbildar vi socialar-
betare i Baltikum och de forna öststa-
terna med inriktning på barn, handi-
kappade och äldre.

Socialhögskolan är den tredje störs-
ta institutionen vid Samhällsveten-
skapliga fakulteten. Sammanlagt
finns ungefär 1 500 studenter inskriv-
na, knappt hundra lärare och sex pro-
fessorer. Dessutom har man knutit till
sig forskningsinstituten SORAD, där
det bedrivs alkoholforskning och
CHESS, där man forskar om ojämlik-
het och hälsa.

Sedan 1996 finns på Socialhögsko-
lan också en mångkulturell socionom-
inriktning som bedrivits på uppdrag av
Södertörns högskola men som från och
med 2002 övergår helt i universitetets
regi. Idén bakom utbildningen var att
minska det monokulturella sociala
perspektivet i en mångkulturell om-
värld och anlägga ett mångkulturellt
raster över socionomlinjen.

– Den stora invandringen gör att vi
behöver socialsekreterare som har en

egen etnisk kulturkompetens men
som också har kunskap i psykologi,
sociologi, svensk lag och juridik. Den
mångkulturella inriktningen är popu-
lär. Vi har många sökanden varje år
med en hög antagningspoäng och drygt
fem studenter på varje ledig plats, för-
klarar Birgitta Sandén Eriksson.

Antagningsförfarandet skiljer sig
från de andra socionominriktninga-
rna där man enbart söker på sina be-
tyg. Betygskraven på den mångkultu-
rella inriktningen är nästan lika höga
som på de andra inriktningarna och
dessutom får man skriva en uppsats
och gå igenom intervjuer. En huvud-
poäng är den personliga lämpligheten
för yrket och därför används inte en-
bart betygen som urvalsinstrument.

– Det här har gjort att ungefär hälf-
ten av studenterna har en utländsk
bakgrund. Men även på den allmänna
socionominriktningen är det en rela-
tivt hög andel studenter med invand-
rarbakgrund, varierande något mel-
lan 15 och 20 procent. Vi har nu utbil-
dat tre kullar, ett 60-tal, socionomer
med mångkulturell inriktning. De är
eftertraktade och såvitt vi vet har alla
arbete. Samhället behöver sociono-
mer med denna kompetens. ■

Utbildning och forskning i funkismiljö TEXT: MADELEINE SALOMON
FOTO: ORASIS FOTO

– Vi har en bra organisation, bra
medarbetare, duktiga studenter
och en vacker miljö. Det räcker
långt, säger Birgitta Sandén
Eriksson som trivs förträffligt
vid Institutionen för socialt
arbete – Socialhögskolan.
I bakgrunden syns Bo Beskows
välkända målning.


