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Eskil Wadensjö
DEKANUS VID SAMHÄLLS-

VETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Merparten av stödet till forskningen på univer-
sitet och högskolor kommer från staten. En-
dast en mindre del kommer från privata fonder
och företag eller från kommun och landsting.
Det statliga stödet kommer dels i form av fa-
kultetsanslag, dels från forskningsråd (inklusi-
ve forskningsstiftelserna). Den del som kom-
mer från forskningsråd har ökat under det se-
naste decenniet.

Den viktigaste finansieringskällan för Stock-
holms universitet är fakultetsanslaget. Det står
för knappt 60 procent av de totala anslagen för
forskning och forskarutbildning. 40 procent
kommer alltså från olika externa finansiärer.
Skiljer vi ut studiestödet till doktorander och
endast ser på den del som går till forskning så
ökar den externa andelen. De externa anslagen
är mycket viktiga för forskningen vid Stock-
holms universitet.

Den utredning som nyligen genomförts om
de externa forskningsintäkterna vid Stock-
holms universitet pekar på att andelen extern
finansiering vid landets universitet och hög-
skolor i genomsnitt är högre än vid Stock-
holms universitet. Delvis kan den låga andelen
vid Stockholms universitet förklaras av fakul-
tetssammansättningen – Stockholms universi-
tet har inte en medicinsk eller teknisk fakultet.
Men en viss del av skillnaden kvarstår även om
detta beaktas. Det borde vara möjligt att öka
den externa finansieringen markant. Det
krävs en ökad medvetenhet om betydelsen
och möjligheterna av extern finansiering
och också olika former av centralt stöd så
att t.ex. också mindre institutioner kan kla-

ra av att söka och administrera EU-projekt.
Utredningen pekar på stora skillnader i an-

delen extern finansiering mellan fakulteter
men också mellan institutioner inom samma
fakultet. Speciellt de institutioner som nu har
en låg andel externa medel bör mer aktivt
söka externa medel. Fakulteterna bör under-
söka möjligheterna att ekonomiskt eller på
annat sätt uppmuntra till ökat anslagssökan-
de. Samtidigt är det viktigt att uppmärksam-
ma att en institution kan bli alltför beroende
av externa medel. Ett tillfälligt sämre utfall el-
ler en ändrad politik av ett forskningsråd kan
då inte balanseras av fakultetsanslag. Risken
finns att institutioner söker mer anslag än vad
de kan åta sig och åtar sig kortsiktiga uppdrag
för att gardera sig mot avslag. Den långsiktigt
inriktade kunskapsuppbyggnaden kan bli satt
på undantag. Det behövs en balans mellan fa-
kultetsanslag och externa anslag.

Detta balansproblem mellan fakultetsanslag
och externa anlag finns inte bara vid Stock-
holms universitet. Medel som går via forsk-
ningsråden kan möjliggöra satsningar på nya
forskningsområden och stödja framgångsrika
forskningsmiljöer. En alltför stor andel externa
medel kan emellertid försvåra den långsiktiga
kunskapsuppbyggnaden. De realt sett sjunkan-
de fakultetsanslagen utgör därvid ett problem.
Resurstillskott till forskning inom högskolesek-
torn bör därför under de närmaste åren främst
utgå som ökade fakultetsanslag. Universiteten
behöver en stabil ekonomisk bas för att kunna
bedriva forskning av hög kvalitet och också för
att rätt kunna använda externa medel. ■

En stabil ekonomisk bas för forskning

Är du ny på universitetet? Vill du klara tentorna?
Vill du gå på puben? Det var några av de frågor
som ställdes till de nyfikna, förväntansfulla och
månne aningens förvirrade recentiorerna inför re-
centiorsdagen den 28 augusti. Den varje höst åter-

kommande recentiorsdagen anordnas av universi-
tetet, Studentkåren och fakultetsföreningarna. En
nyhet var att recentiorsdagen i år invigdes och del-
vis huserade i Studentcentrums lokaler, i hus A,
Södra huset.
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Satsning på forskning kring pedago-
gik och utbildningens förutsättning-
ar är en nyhet inom Vetenskapsrå-
det. Tanken är att skapa samarbeten
mellan ämnesinriktade forskare och
lärare vid lärarhögskolor för att öka
kunskaperna om hur vi lär oss olika
ämnen bäst och hur morgondagens
skolsystem ska se ut.

Vid Vetenskapsrådet – den nya myn-
digheten för forskningsfinansiering –
är man i full gång med att behandla
alla ansökningar för projektbidrag.
Totalt har man drygt 4 000 ansök-
ningar att gå igenom. Inom det nybil-
dade vetenskapsområdet Utbildnings-
vetenskap har det dock redan under
våren delats ut pengar för år 2001. I
områdets vetenskapliga kommitté sit-
ter Lars Bergström, professor i teore-
tisk fysik vid universitetet.

– Eftersom ämnet Utbildningsve-
tenskap är nytt är det tidigt att säga
hur det kommer att utveckla sig.
Men grundtanken är att bland annat
fylla behovet av att ge lärarutbild-
ningen ett vetenskapligt stöd och
även ge yrkesverksamma lärare möj-
lighet att forska under kortare eller
längre perioder, säger han.

En aktuell fråga Lars Bergström
skulle vilja ha svar på är hur man ska
kunna locka elever till naturveten-
skapliga utbildningar. Han har själv
lång erfarenhet av att arbeta med
skolor genom sitt engagemang i Ve-
tenskapslaboratoriet på Fysikum.
Under de många kontakterna med
skolklasser som fått komma och pro-
va på fysikexperiment i laboratoriet
har han märkt att lärarna behöver
lika mycket hjälp med moderna un-
dervisningsmetoder och IT-hjälpme-

del som fortbildning
inom sitt ämne.

Lars Bergström är
dock besviken efter den
första ansökningsom-
gången inom Utbild-
ningsvetenskap i våras.

– Målet är att få in
breda ansökningar från
hela den akademiska
världen, men det var till
exempel få ämnesinsti-
tutioner från universite-
tet som kom in med nå-
got. Det är synd både för
att de kan bidra med
viktigt kunskap och för
att de missar möjlighe-
ten till finansiering.

Willmar Sauter, pro-
fessor i teatervetenskap och dekanus
vid Humanistiska fakulteten leder ett
projekt som ska kartlägga utbildning-
en vid Teaterhögskolan ur ett genus-
perspektiv – det enda projektet vid
universitetet som fick stöd.

– Vi hann få in en ansökan tack vare
att vi hade ett etablerat samarbete.
Den korta ansökningsperioden i våras
gjorde nog att många intresserade föll
bort, men jag har haft kontakt med
flera forskare inom fakulteten som
ska söka pengar för 2002.

Projektet är ett samarbete med In-
stitutionen för nordiska språk och ska
undersöka Teaterhögskolans åtråvär-
da undervisning där sex män och lika
många kvinnor antas årligen. Under-
visningen sker både i grupp och indi-
viduellt och ger många möjligheter att
studera interaktion mellan kvinnor
och män.

Att fler ser möjligheten att utveck-
la projekt inom Utbildningsveten-

skap är positivt enligt Willmar Sauter.
– Det är bra eftersom området är

viktigt. När undervisningssektorn
tvingats spara och dra ned på lärar-
ledd tid är det extra angeläget att ar-
beta med pedagogiken. De timmar
som blir kvar måste utnyttjas på bästa
sätt. ■

Utbildningsvetenskap
Området Utbildningsvetenskap
inom Vetenskapsrådet är ett till-
fällig satsning under tre år. Initia-
tivet att stödja forskning kring
lärande kommer från Regeringen
och under 2001 har 20 miljoner
delats ut till forskningsprojekt.
Nästa år ökar summan till 80 mil-
joner och under 2003 delas 120
miljoner ut. Därefter kommer
satsningen att utvärderas för att
eventuellt permanentas.

TEXT: ANDREAS NILSSON / FOTO: ORASIS FOTO

Lärandet ämne
för nytt forskningsområde
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– Eftersom kurserna berättigar till studielån så är de intres-
santa för många studenter. Ur studenternas perspektiv är de
ett bra alternativ till att jobba, säger Arne Olsson Laurin,
chef vid Studentbyrån. Men han understryker också att det
är en möjlighet för studenterna att läsa in det de missat un-
der terminstiden eller att helt enkelt vidareutbilda sig.

Arne Olsson Laurin tror dock att det i framtiden kommer
att bli svårare att bara sitta av sommarkurserna som en del
studenter gör idag.

– I och med att antalet terminer då man beviljas studieme-
del kommer att begränsas så blir studenterna noggrannare
med vad de studerar, menar han.

Motiverade studenter
En institution som lyckats väl med studieresultaten är Juridi-
cum. Av 126 registrerade studenter vid den juridiska intro-
duktionskursen i somras tenterade cirka 80 med godkänt
resultat.

– För att lösa det stora bortfallet krävs en stor administra-
tionsinsats. Vi gör ett kraftigt överintag, säger Ronnie Ek-
lund, prefekt vid Juridiska institutionen.

Till den juridiska introduktionskursen som vänder sig till
dem som vill skaffa sig allmän kunskap om lag och rätt hade
822 sökande anmält sig inför sommaren.

– Av erfarenhet vet vi att många av de som kommit första
dagen efter hand hoppar av. För att täcka luckorna fyller vi
på från reservlistorna. Så håller vi på under de tre första
veckorna. Då har grupperna fyllts med motiverade studen-
ter som går ut med bra studieresultat. Vi levererar fler helårs-
prestationer på sommarkurserna än vad vi behöver, berättar
Ronnie Eklund.

En annan sommarkurs vid Juridicum är ”Drafting of legal
commercial documents in English” som är en frivillig tillvals-
kurs och enbart vänder sig till studenterna vid juristlinjen.

– Den här kursen är populär och brukar vara fulltecknad.
Studieresultaten är strålande men kursen anses vara oerhört
tuff. I somras när vädret var fint verkade studenterna tycka
att den var för mastig för även här kunde vi känna av ett
bortfall, säger Ronnie Eklund.

Italienskt intresse
Sedan sommarkurserna introducerades har Institutionen för
franska och italienska gett en nybörjarkurs i italienska på tio
poäng.

– Italienskan är en av de mest sökta sommarkurserna vid
universitetet. I år hade vi runt 900 sökande på 75 utannonse-
rade platser. Men eftersom vi vet att bortfallet brukar vara
stort tog vi in ytterligare femton studenter redan innan star-
ten. Av dessa avsade sig tio sin plats så vi fyllde på med tio
till, säger Jane Nystedt, professor i italienska.

– Resultaten på kurserna har varit väldigt bra. Trots att
tempot är högt och innehåller två tentamensmoment, en
muntlig framställningsdel samt att det är obligatorisk närva-
ro två veckor i början och slutet av kursen, så har två tredje-
delar klarat av samtliga tio poäng. ■

TEXT: MADELEINE SALOMON / FOTO: ORASIS FOTO

Sommarkurser
Det är stor efterfrågan på universitetets
sommarkurser. I år erbjöds fjorton olika
fem- eller tiopoängskurser under sommar-
månaderna. 3 000 sökte till de 1 200 utan-
nonserade platserna. Men för många är stu-
dieresultaten inte de allra bästa.

 med goda resultat
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Fler än någonsin har i år antagits till
Stockholms universitet. 21 000 per-
soner som sökt kurser och linjer via
den lokala antagningen har fått
plats. Det är 2 000 fler än förra året.

– Att så många antagits i höst beror på
att en del institutioner i höst tagit in
extra många studenter i första antag-
ningen. Genom att så tidigt som möj-
ligt knyta till sig studenterna ökar
chansen att de inte senare tackar nej
till sin plats eller väljer att hoppa av
sin påbörjade utbildning. Dessutom
täcker överintaget för de avhopp som
tyvärr ändå sker, säger Arne Olsson
Laurin, chef vid Studentbyrån.

Konkurrensen är fortfarande stor
på de mest populära linjerna. Svårast
är det att komma in på psykologlin-

jen, juristlinjen och ekonomlinjen.
Men även till andra linjer har det
krävts ett medelbetyg mellan väl
godkänd och mycket väl godkänd.

– Även om det inte längre är lika
lätt att rekrytera studenter till uni-
versitetet så ska man komma ihåg att
det på flertalet kurser fortfarande är
fler sökanden än det finns platser, sä-
ger Arne Olsson Laurin.

Två veckor in på terminsstarten
står femtio av universitetets drygt
800 kurser med tomma platser, bland
annat i geografi, biologi och miljö-
vård. Men även på till exempel
språksidan finns det plats.

– Trender märks snabbt i sökande-
statistiken, säger Arne Olsson Lau-
rin. Kemistlinjen har länge haft få sö-
kande. Och nu när IT-boomen är

över minskar också antalet sökande
på Data- och systemvetenskapliga
linjen. Varför det inte längre är popu-
lärt att läsa språk eller miljövård vet
vi däremot inte. Men under hösten
ska vi göra en attitydundersökning
bland studenterna för att försöka ta
reda på ungdomars inställning till
högre studier och varför intresset för
de olika ämnena ser ut som det gör.

En anledning till det minskade sök-
trycket är det låga födelsetalet bland
landets 19-åringar.

– Så kommer det att se ut några år
framåt. Det får vi vänja oss vid, säger
Arne Olsson Laurin. En annan anled-
ning är att det fortfarande finns gott
om jobb i Stockholm och det samti-
digt som antalet utbildningsplatser
ökat. ■

Universitet och högskolor i Sverige har
av regeringen uppmanats att se över
sina åtgärdsprogram för att underlätta
för personer med psykiska funktionshin-
der att genomföra sina studier.

Landets universitet och högskolor är
väl rustade att hjälpa studenter med
fysiska funktionshinder att genomföra
sina studier, men för den som har psy-
kiska problem är det inte lika lätt att få
hjälp. I en studie som ska vara klar till
nästa vår, ska nu Studentbyrån kart-
lägga vilket stöd de studenter som
drabbas av psykiska sjukdomar behö-
ver.

– Schizofreni och psykoser bryter
ofta ut i ungdomsåren, alltså under den
tid då många studerar, och i den pres-
sade situation som akademiska studier

kan innebära, säger Monica Svalfors
vid Studentbyrån, och fortsätter:

– Under den akuta sjukdomsfasen är
studier inte möjliga, men när de drab-
bade är på väg att tillfriskna så kan de
behöva hjälp för att komma igång med
sina studier igen.

Det kan handla om att få tillgång till
en mentor, eller extra handledning för
studieplanering och studieteknik. Ut-
redningen ska titta på vilka stödformer
som är lämpliga, hur samarbetet med
studenthälsa och behandlande läkare
ska organiseras och vilka nätverk som
behövs – både för studenterna och för
personalen.

Monica Svalfors tror att viktiga åt-
gärder kan vara att hitta former för
att anpassa studietakten och exami-
nationsformerna.

– En del kan ha svårt med muntlig re-
dovisning, andra kan behöva längre
tid för tentamen, eller få tentera en-
skilt, det viktiga är att studenterna
tenterar – inte hur de gör det, säger
Monica Svalfors, som menar att det
handlar mycket om hjälp till själv-
hjälp, och säger att det är viktigt att
det finns en beredskap ute på institu-
tionerna för stöd till enskilda studen-
ter, och att man inte utgår ifrån att alla
ska ”passa in”.

Utredningen ska försöka se vad detta
stöd kan komma att kosta och hur ar-
betet kan läggas upp. Särskilda medel
för studenter med funktionshinder
finns redan nu, men går till studenter
med fysiska funktionshinder. Och där
behövs befintliga medel, så mer pengar
måste till. ■

Rekordmånga antagna till höstterminen MADELEINE SALOMON

Vilket stöd behövs vid psykiska funktionshinder? CALLE ARVIDSON
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Under snart ett år har flera delpro-
jekt genomförts vid universitetet i
syfte att frigöra resurser från admi-
nistration till utbildning och forsk-
ning. Samtliga nivåer har granskats
i Förändringsprojektet – den centra-
la förvaltningen, administrationen
på institutionsnivå och kontakterna
däremellan.

– Nu när genomlysningen i stort är
klar har vi fått bekräftat att vår admi-
nistration sköts på ett relativt bra sätt
och projektet kommer därför inte att
medföra några sensationella vinster.
Samtidigt har flera bra förslag på be-
sparingar både i tid och pengar fram-
kommit i de olika delprojekten och
förverkligandet av dem kommer att
medföra att de ekonomiska margina-
lerna ökar. Ökningen är ojämn och i
allmänhet ganska liten men samman-
taget är det fråga om stora belopp.
Huvudprincipen bör vara att vinster-
na av rationaliseringsarbetet stannar
där de uppstår, vare sig det är fråga
om tid eller pengar, säger rektor Gus-
taf Lindencrona.

En av många som varit inblandade i
projektet är Marianne Särkinen, Insti-
tutionen för geologi och geokemi.
Hon var en av institutionsrepresen-
tanterna i projektgruppen som har
sett över ekonomisystemet.

– Arbetet har fungerat bra och vi
fick ett gott slutresultat. Jag är fak-
tiskt överraskad över att vi fick fram
så pass goda och konkreta förslag, sä-
ger Marianne Särkinen.

I gruppen fanns samtliga fakulteter
representerade.

– Det är bra med fakultetsövergri-
pande grupper som ser över rutiner

som ekonomisystemet, säger Marian-
ne Särkinen.

Hittills har nio delprojekt genom-
förts och redovisats för universitets-
styrelsen. De tre resterande delprojekt
redovisas för universitetsstyrelsen i
september.

Det studieadministrativa systemet
Studieadministrationen genomförs i
allt väsentligt på ett rationellt och bra
sätt. Det konstaterar den grupp som
har sett över arbetsfördelning mellan
central och lokal nivå inom universi-
tetet när det gäller det studieadminis-
trativa systemet. Samtidigt ger grup-
pen flera förslag på förenklingar och
förbättringar inom reservantagning
och administration kring utbytesstu-
denter. Dessutom föreslås utökad in-
formation och dokumentation till ex-
empelvis prefekter och studierektorer
avseende utdata från LADOK för
uppföljning.

Ekonomisystemet
Ekonomiadministrationen vid univer-
sitetet fungerar bra men kan och mås-
te förbättras menar den grupp som
granskat ekonomisystemet. Ekono-
miavdelningen måste till exempel
kunna ägna mer tid åt utveckling av
ekonomisystemet och kompetensut-
veckling av ekonomiadministratöre-
rna. Redan i höst startar en kurs för
ekonomihandläggare i Excel-bearbet-
ning av data ur ekonomisystemet Ra-
indance.

Det personaladministrativa systemet
Ett nytt personaladministrativt sys-
tem ska upphandlas och en projekt-
grupp har under året tagit fram en

kravspecifikation för det nya syste-
met. I specifikationen finns bland an-
nat krav på att klienten ska vara web-
baserad, på svenska samt modulupp-
byggd. Upphandlingen kommer att
inledas i höst.

Resurskartläggning inom den
centrala administrationen

Ett effektivare förvaltningsarbete med
förbättrad kvalitet är vad resultatet
bör bli av förslagen i delprojektet om
den centrala förvaltningen. Flera för-
slag syftar till att underlätta för institu-
tionerna i deras kontakt med förvalt-
ningen bland annat genom att ge en
tydligare bild av förvaltningens orga-
nisation och arbetsuppgifter. Till ex-
empel kommer samtliga förvaltning-
senheter att ta fram verksamhetspla-
ner, förbättra sina hemsidor och en
sammanställning av förvaltningstjäns-
temännens arbetsuppgifter kommer
att utarbetas.

Genomgång av uppgiftslämning
till central nivå

Eftersom kraven på uppgiftslämning
från institutioner till central nivå till
stor del är en följd av de externa krav
som ställs på universitetet har det vi-
sat sig problematiskt att minimera
uppgiftslämnandet. Däremot kom-
mer resultatet av det som föreslås i
delprojektet medföra en tydligare och
mer preciserad arbetsfördelning mel-
lan olika nivåer på universitetet och
ge en tydligare bild av förvaltningen.
Bland annat avser förvaltningschefen
att tillsätta en arbetsgrupp som ska
undersöka möjligheterna till och ef-
fekterna av en förstärkt samordnings-
funktion för fakultetskanslierna i

Nio av tolv vid slutstationen
genomlysningen av universitetets
organisation och administration i stort klar

6
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kontakterna mellan institutionerna
och den övriga förvaltningen. Dessut-
om har medel tillförts för förstärk-
ning av de etablerade nätverken med
kontaktpersoner för studieadminis-
tration, ekonomiadministration och
personaladministration.

Köp/säljorganisationen
Tydligheten i universitetets köp/sälj-
organisation måste förbättras enligt
den utredning som gjorts i samband
med delprojektet. Därför kommer
riktlinjer för köp/säljsystemet att
samlas i ett dokument efter förslag
från projektgruppen. I dokumentet
ska också gruppens förslag till riktlin-
jer i skilda frågor arbetas in, till exem-
pel rekommenderar gruppen att in-
terndebitering blir standard för betal-
ning av interna tjänster. Förvaltnings-
chefen har dessutom anvisat medel till
utbildningsinsatser för att öka kun-
skapen om systemet. Gruppen vill
också att Tekniska byråns roller blir
tydligare genom exempelvis ökade in-
formationsinsatser eller att viss servi-
ce istället utförs av externa leverantö-
rer. Tekniska byrån utför idag både
tjänster som universitetet beslutat ska
utföras av universitetet som myndig-
het samt tjänster som utförs i konkur-
rens med externa leverantörer.

Sponsorintäkter
Sponsring kan vara ett sätt för univer-
sitetet att dra in mer externa medel.
Riktlinjer för sponsring kommer där-
för att tas fram och föreslås till univer-
sitetsstyrelsen. Konsulter från Sinova
som arbetat med delprojektet har gett
förslag på bland annat hur sådana
riktlinjer skulle kunna se ut. Samtidigt
kommer det att föreslås att medel av-
sätts för en sponsringsansvarig under
två år. Avsikten är att sponsringen
därefter ska generera intäkter som
även täcker kostnaderna för spons-
ringsverksamheten.

Upphandling
Varje år upphandlar universitetet för
omkring 500 miljoner kronor och för-
bättrade rutiner och effektivare upp-
handling skulle kunna innebära bety-
dande vinster. Ett första steg kommer
att bli att föreslå universitetsstyrelsen
att en kvalificerad upphandlingsans-
varig samt en upphandlingshandläg-
gare anställs. Upphandlingsansvarige
ska se till att de förslag som konsulter-
na från Sinova gett i sin projektrap-
port angående stöd till institutioner

och enheter i deras upp-
handlingsarbete genomförs.
Upphandlingsenheten bör
också ansvara för central
upphandling av service.

Ledarutveckling
Under våren genomfördes
en pilotomgång med ledar-
skapsutbildning med sexton
chefer från olika institutio-
ner och enheter. Pilotom-
gången ska nu utvärderas. ■

TEXT: MARIA SANDQVIST
ILLUSTRATION: EMELIE HAGE

 ■

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 kun-

na frigöra tid och pengar till utbild-
ning och forskning.

Arbetet med Förändringsprojek-
tet kan följas på www.su.se/forand-
ring. Där finns bland annat delrap-
porter om de olika delprojekten.

7
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Tidigare har högreståndsmöbler tillverkade av skråutbil-
dade snickare ägnats mest uppmärksamhet av konsthisto-
rikerna, allmogens möbler har studerats främst av folk-
livsforskare. Men Johan Knutsson har analyserat bondens
möbler ur ett konstvetenskapligt perspektiv i avhandling-
en Folkliga möbler – tradition och egenart.

– Även bondens möbler är konst i bemärkelsen visuell
gestaltning med en intention, säger Johan Knutsson.

En av de viktigaste frågeställningarna är vilka förebilder
bygdesnickarna hade. Kyrkan var socknens enda offentli-
ga rum och Johan Knutsson menar att kyrkoinredningar-
na, som oftast är tillverkade av skråsnickare, är den vikti-
gaste enskilda inspirationskällan för bygdesnickarna.
Han har därför studerat inredningen i 174 kyrkor från
Övertorneå till Simrishamn, för att skaffa ett heltäckande
referensmaterial med god geografisk spridning.

Det som församlingsmedlemmarna kom åt att studera
på riktigt nära håll och inspireras av var bänkdörrarna,
och skåp från samma tid är ofta konstruerade på samma
sätt som kyrkans bänkinredning.

Den fasta inredningen i kyrkan användes länge även ef-
ter att den blivit omodern, och det kan ha bidragit till att
den folkliga möbelkonsten är full av märkliga stilbland-
ningar.

– Folkliga möbler kan ha en kombination av renässans
och empire eller renässans och rokoko, säger Johan
Knutsson, och fortsätter:

– Även skråsnickarna gör möbler som inte är stilrena,
men då är stilblandningen mer logisk. Sen barock blandas
med tidig rokoko, eller gustaviansk stil med empirestil.

Renässansstilen slog väl an hos bönderna. Den utmär-
ker sig för jämnvikt, ytbunden dekoration och räta vink-
lar. Barocken som är mer organisk i sin formgivning blev

inte lika populär i de breda folklagren. Johan Knutsson
tror att barocken med sina pråliga bladrankor, i ståndsam-
hället uppfattades som reserverad för adliga ändamål.
Och så är barockmöbler svårare att tillverka.

– Renässansens möbler är självklara i sin konstruktion och
lättare att tillägna sig tekniskt än barockens, berättar han.

Att tids- och stilbestämma den folkliga möbelkonsten
kan vara svårt, eftersom stildrag ibland kan användas fle-
ra hundra år efter att de blev omoderna. En möbel med
gammalmodig konstruktion kan ha betydligt mer moder-
na stilelement, medan en möbel som dekormässigt ser ur-
åldrig ut kan ha en konstruktion som uppfanns långt efter
att dekoren blev omodern. Det är därför viktigt att göra en
sammanvägning av stil- och konstruktionsdetaljer för att
kunna göra en säker datering.

Johan Knutsson har tillgång till ett enormt forsknings-
material. Han är intendent på Nordiska museet med an-
svar för folkkonstsamlingarna. Och han har tidigare arbe-
tat på Skoklosters slott och Vasamuseet. Han rekommen-
derar flitigt museibesökande för den som vill lära sig mer.

– Skokloster är en av de rikaste samlingarna av barock-
möbler i världen. Och precis som med föremålen från Vasa
kan vi vara säkra på vad som är original. Möblerna på
Skokloster har stått på samma plats i århundraden och
kan spåras i inventarieförteckningarna, säger Johan
Knutsson.

Han menar att det går att lära sig oerhört mycket om
den folkliga möbelkonsten genom att gå runt och titta i
hus och stugor på Skansen.

– Skansen är en guldgruva för förståelsen av de folkliga
möblerna eftersom man på nära håll kan se dem i sitt funk-
tionella sammanhang. Och många av avhandlingens möb-
ler finns utställda där. ■

nytt ljus
över gamla möbler

bygdesnickarna i det gamla bondesamhället inspirera-
des ofta av inredningen i sockenkyrkan när de skapade
möbler. det har johan knutsson funnit när han stude-
rat hur den folkliga möbelkonsten påverkats av renäs-
sans- och barockstilarna.

TEXT: CALLE ARVIDSSON
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Formen hos denna bänkskärm
(t v) från 1600-talets slut,
Stora Tuna kyrka i Dalarna,
har i enklare form upprepats
av någon bygdesnickare för ett
skåp vid 1700-talets början.
(Foto t v: Johan Knutsson.
Foto nedan: Nordiska museet,
arkivbild.)

I den folkliga möbelkonsten blandas ofta stil-
drag från olika perioder som inte följer omedel-
bart på varandra. Detta är en renässansstol upp

till i höjd med sitsen – en gustaviansk stol där-
ovan. Istället för renässansens ryggbricka i lig-

gande rektangulärt format har man kopierat den
gustavianska stolens strålknipperygg.

(Foto Nordiska museet, arkivbild.)

Denna panel (t h) med sku-
ren dekor från 1665 finns i
Frösö kyrka, Jämtland.
Ornamentiken nedtill åter-
kommer fyrtio år senare i
den lokala möbeltillverk-
ningen för bondens stuga.
(Foto t h: Johan Knutsson.)
(Foto t v: Nordiska museet,
arkivbild.)

➺
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Margareta Ihse ser Sverige lite från
ovan i sin forskning. Som professor i
ekologisk geografi arbetar hon med
flygbilder för att beskriva landskaps-
förändringar i känsliga miljöer. Det
som driver henne är nyfikenheten och
att forskningsresultaten kommer till
användning i praktiken inom bland
annat skogs- och lantbruk.

När Margareta Ihse berättar om sin
forskning smittar hennes entusiasm.
Och det är inte svårt att bli fascinerad
av de flygbilder hon arbetar med. Det
landskap som växer upp emot en i de
tredimensionella flygbilderna påmin-
ner om en vidsträckt modelljärnväg
där varje uppstickande träd går att ur-
skilja. Med hjälp av dessa studerar
Margareta Ihse och hennes forskar-
grupp allt från slitage i fjällmiljöer till
hur naturen återhämtar sig efter bran-
den i Tyresta-området.

Att bedömningarna kan bli så ny-
ansrika beror på att olika växter och
träd reflekterar solens ljus olika. Foto-
grafier med IR-känslig film blir där-
med små kartor över vad som växer på
marken och hur det mår. Men trots den
eleganta tekniken är arbetet långt ifrån
enkelt.

– Det handlar inte bara om att läsa
av flygbilden. Snarare är det ett detek-
tivarbete där man utnyttjar kunskaper
från geografi, ekologi och kulturhisto-
ria för att få ut så mycket information
som möjligt ur bilden, säger Margareta
Ihse.

Genom alla forskningsprojekt går
som en röd tråd att de kommer till di-
rekt användning. Metoden som Lant-
mäteriverket använder för vegeta-
tionskartering samt landskapsöver-
vakningen vid Naturvårdsverket har
till exempel utvecklats här. Margareta
Ihse är också aktiv inom det så kallade
RESE-projketet där flygbildstolkning
och satellitteknik knyts ihop i pro-
bleminriktad forskning. Närmast ska

HÖGFLYGANDE FORSKNING MED ÖGONEN PÅ MARKEN

hennes forskningsgrupp delta i ett EU-
projekt som ska ge underlag för EU:s
framtida jordbruksstöd genom att
identifiera ekologiska indikatorer för
ett hållbart jordbruk.

– Det känns som om cirkeln sluts när
vi gått från att övervaka negativa ef-
fekter av skogs- och jordbruk till att
hjälpa dem att bli ekologiskt hållbara.

Margareta Ihse är inte bara intresse-
rad av förändringar i naturen, hon ser
också gärna att något händer inom
högskolan när det gäller jämställdhet.
Själv sitter hon på en av de omdebatte-
rade så kallade Tham-professurerna
som var vikta för kvinnor för att mins-
ka mansdominansen inom högskolan.

– Det finns många dolda stukturer
som gör det svårare för kvinnor att
komma fram. Allt från tjänstetillsätt-
ningar och problem att passa in mam-
maledighet i en forskarkarriär till att
manliga handledare har svårare att för-
stå kvinnliga medarbetare. Men det
går i rätt riktning, om än sakta. Jag ser
själv att jag får uppskattning för vad
jag gör, bland annat genom mitt upp-
drag som vice preses i Kungliga skogs-
och lantbruksakademien.

Margareta Ihse forskargrupp består
nästan uteslutande av kvinnor. Hon
tror att behovet av fler kvinnliga före-
bilder inom högskolan är stort. Själv
var hon första kvinna att disputera vid
Naturgeografiska institutionen. För
att stödja sina doktorander tar hon till-
vara varje tillfälle där de kan få presen-
tera sin forskning, såväl inom den aka-
demiska världen som populärveten-
skapligt.

– Många kvinnor känner en osäker-
het inför vad de gjort, något många
män ofta inte ens reflekterar över. Ska
man som ensam kvinna ut i skogen för
att möta en grupp jägmästare och
skogsvårdare är det extra viktigt att
våga tro på sig själv för att kunna göra
sin röst hörd. ■

Genom ett par glasögon hämtar Margareta Ihse
information om landskapsförändringar från ett
stereogram. En tredimensionell flygbild skapas
genom att två fotografier av samma område tas

från flygplanet med några sekunders mellanrum.
Hjärnan kan sedan omvandla de två bilderna
från olika vinklar till en tredimensionell bild.

TEXT: ANDREAS NILSSON / FOTO: ORASIS FOTO
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Den 23 augusti lade Patricia Shaughnessy, dokto-
rand och lärare, vid juridiska institutionen fram
sin avhandling Attorney – Client Privilege: A
Comperative Study of American, Swedish and
EU Law. Avhandlingen handlar om på vilket
sätt man i Europa och USA löser den moraliska
konflikt som finns mellan individens sekretes-
skydd å ena sidan och bevisföringen vid en rät-
tegång å andra. Veckan efter disputationen

lämnade hon universitetet för ett stipendieår vid Högsta
Domstolen i Washington DC.

Det är första gången någon från Sverige får detta presti-
gefyllda stipendium som varje år lockar flera hundra sö-
kanden från olika länder. För att antas krävs, förutom en
fil.mag. och dokumenterad erfarenhet av kommunikation
på högre nivå, även att man visat prov på kreativitet och
nytänkande och på något sätt utmärkt sig i sitt ämbete.

Vid universitetet har Patricia Shaughnessy varit eldsjälen
bakom de rättegångsspel där studenterna på juristlinjen
under flera år tagit hem priser i internationella tävlingar.
Nu senast vann en grupp studenter första pris vid en tävling
i EG-rätt som avgjordes i Luxemburg.

Som jurist ser Patricia Shaughnessy det som sin stora
uppgift att lotsa studenterna vidare i deras yrkeskarriär.
Inte minst därför är hon glad över stipendiet.

– Jag tror att året i USA blir enormt berikande, säger Pa-
tricia Shaughnessy när SU-Nytt lyckas fånga henne för en
intervju strax innan avresan. Jag kommer att få en otrolig
inblick i hela det amerikanska rättegångsväsendet, vilket
blir till stor hjälp i min undervisning.

Mycket i Patricia Shaughnessys undervisning handlar
just om att jämföra det europeiska och amerikanska rätts-
systemet. Det är också det hon tar upp i sin avhandling.

– Det jag tittat på är vid vilka tillfällen advokaten ska vara

lojal mot sin klient och hålla på sekretessen och vid vilka han
eller hon måste vittna om sanningen för att föra rättegången
framåt på ett rättvist och moraliskt försvarbart sätt, och hur
man löser den konflikten i de olika länderna.

I avhandlingen förklarar Patricia Shaughnessy att tyst-
nadsplikten många gånger innebär ett dilemma för rättsvä-
sendet. Samtidigt som individens integritet och sekretes-
skydd måste respekteras så sitter advokaten inne med in-
formation som kan vara viktig för lösningen av ett fall. I
USA löser man konflikten på ett något annorlunda sätt än
i Sverige och övriga EU-länder. Medan man i Sverige och
inom EU i första hand tar hänsyn till individens intressen
och därför ser tystnadsplikten som helig, så handlar det i
USA främst om statens perspektiv.

När Patricia Shaughnessy skrev sin stipendieansökan
trodde hon aldrig att hon skulle stå sig i den hårda konkur-
rensen. Visserligen är hon amerikansk medborgare och ut-
bildad i USA. Men med tio år i Sverige var hon säker på att
hennes chanser var minimala. Nu tror hon i stället att det är
tiden här som gett henne stipendiet.

– Jag har ett annorlunda och mycket bredare sätt att se
på det amerikanska rättsystemet. Det tror jag är ett plus. I
min ansökan skickade jag med tre kapitel ur min avhand-
ling. Jag gissar att det var det som avgjorde att jag var en av
de fyra stipendiater som aantogs.

Vid Högsta Domstolen i Washington kommer hon bland
annat att delta den interna verksamheten och i seminarier
för domare, samt att vara med i utvecklingsarbetet av dom-
stolar i olika länder. Hon kommer också att arbeta på Fede-
ral Judicial Center, som är den myndighet som ansvarar för
forskning, policyfrågor och förändringar kring den ameri-
kanska rättegångsprocessen.

– Även om jag är amerikanska och verkligen ser fram
emot mitt år i USA så är jag helt  inställd på att komma till-
baka till Sverige. Jag stortrivs på universitetet och hoppas
att det finns en plats för mig när jag kommer hit igen. ■

TEXT: MADELEINE SALOMON
FOTO: ORASIS FOTO

OT HÖGSTA DOMSTOLEN
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Under Geologins dag i augusti fick
universitetsbesökare lära sig att vaska
guld. Andra gäster kunde lyssna till
föredrag om jordbävningar och vul-
kanutbrott eller gå på forskarledda
exkursioner i Frescatis omgivningar.

Totalt kom mellan två och trehund-
ra personer till Geovetenskapens hus.

– Med tanke på att det var strålande
väder är jag nöjd med antalet besöka-
re, säger Cajsa Martinsson på Geofo-
rum, som samordnade universitetets
aktiviteter.

Geologins dag är ett landsomfat-
tande projekt som i år arrangeras för
första gången. Initiativtagare är
Kungliga Vetenskapsakademien och
kansliet finns på Naturhistoriska
Riksmuseet. Syftet är att öka intresset

för geologi, läran om mineraler och
bergarter, men också om geoveten-
skaperna i stort, till exempel kunska-
per om digitala kartor och klimatför-
ändringar.

Aktiviteter ägde rum på cirka två-
hundra platser runtom i landet. I Ty-
resö gavs tillfälle att krypa in i Klöv-
bergsgrottan, i Oskarshamn kunde
besökarna ta sig femhundra meter
rakt ner i urberget, och i Zinkgruvan i
Närke höll en av Europas största
zink- och silvergruvor öppet hus.

Vid Stockholms universitet enga-
gerades ett tjugotal av den Geoveten-
skapliga sektionens forskare för att
dela med sig av sitt kunnande. Några
fick i uppdrag att bevaka barnhör-
nan där de yngsta besökarna kunde

rita och vika egna kristallformer.
– I efterhand har jag fått många po-

sitiva reaktioner från de forskare som
var med, säger Cajsa Martinsson.

Den som missade årets upplaga av
Geologins dag får en ny chans nästa
år. Men redan under populärveten-
skapens vecka i november kommer
Geovetenskapens hus att ha ett lik-
nande program.

Och den som gick miste om guld-
vaskningen behöver inte vara orolig
för uteblivna guldskatter. Visserligen
kunde intresserade lära sig hur man
vaskar äkta guld. Men det gjordes un-
der överinseende av Guldgrävarfören-
ingen på ett laboratorium och med
guld som besökaren själv hade köpt
för tjugo kronor. ■

Med den samhällsbyggande myran
som sin symbol har fakultetsförening-
en Samhällsvetenskapliga Föreningen
(SF) funnits vid universitetet i omgång-
ar sedan 1937 då den bildades som
ämnesförening under Humanistiska
Föreningen. Efter att SF upphörde med
sin verksamhet 1968 återupplivade
några studenter föreningen 1995 och
idag har SF en verksamhet som inte
bara innefattar pubar och fester utan
också arbetsmarknadsdagar, filmfesti-
valer och ett mentorprogram. Dessut-
om driver föreningen restaurangen
Café Bojan genom sitt aktiebolag Vic-
tor & Victoria AB.

– Vi ger också ut tidningen Victor
som skickas ut till våra 7 000 medlem-
mar, berättar Johan Mast, SF:s ordfö-
rande under 2001.

I oktober anordnar föreningen Inter-
nationella veckan som i år tar upp Mel-
lanösternkonflikten och FN:s respekti-
ve medias roll i konflikten. Veckan in-
leds med cocktailparty hos Utrikesde-
partementet och avslutas med den
tredje upplagan av de nordiska FN-
rollspelen med studenter från bland

annat Ryssland, Italien och Irland.
Verksamheten finansieras till största
delen genom den obligatoriska ter-
minsavgift som studenterna betalar
till den fakultet de är inskrivna vid.
Johan Mast berättar att det är svårt
att nå ut med allt som föreningen er-
bjuder sina medlemmar.

– Under recentiorsdagen var det flera
studenter som var intresserade och ville
veta mer om vad vi gör i SF. Så intresset
finns där men svårigheten är att nå ut
med information om vad vi gör. Det
kräver mycket tid, tid som vi samtidigt
behöver använda till vår verksamhet.

Att få tiden att räcka till mer än både
heltidsstudier vid Multimedia: Peda-
gogik-teknik-programmet och ordfö-
randeskap i SF är inte helt lätt.

– Jag försummar resten av mitt liv,
säger Johan Mast och ler. Men jag har
inte ångrat mig. Det är väldigt skoj att
vara ordförande för en styrelse med
sjutton personer som brinner för sitt
utskott och sin verksamhet. ■

Läs mer om SF:s verksamhet på deras
hemsida www.sf.su.se

Myror i Bojan

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 Samhällsvetenskapliga Föreningen.

Samhällsvetenskapliga föreningens
styrelse under ordförande Johan Mast
huserar sedan 1997 i östra Nobelhu-
set, mer känt som Café Bojan.

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS FOTO

Vaskade guld på Frescati TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM
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Brist på studentbostäder hotar rekryteringen
– men nya lägenheter planeras

Bristen på studentbostäder är kanske större än någon-
sin. Universitetet riskerar att boende utanför Storstock-
holm och utländska studenter söker till andra orter.
Men situationen är på väg att ljusna. Mellan tre och fyra-
tusen nya studentbostäder planeras.

I dagsläget är dock tillståndet allvarligt – 25 000 studenter
i huvudstaden köar till 7 000 lägenheter och kötiden är två
år.

Tidigare under terminen erbjöd studentkåren därför ett
antal studenter tillfällig bostad i Villa Bellonas källare. En
droppe i havet, enligt kårordförande Ulf Walther.

– Vi känner oss hjälplösa. Bostadsbristen är ett regionalt
politiskt problem, säger Ulf Walther.

Tillsammans med SSCO, Stockholms Studenters Cen-
tralorganisation, uppvaktar kåren Stockholms stad och
Utbildningsdepartementet. I väntan på att nya lägenheter
byggs, är Ulf Walther orolig för att bostadsbristen kan av-
skräcka sökande.

Även rektor Gustaf Lindencrona är bekymrad över situ-
ationen.

– Bristen på bostäder drabbar inte bara studenter från
Stockholm och övriga landet, den drabbar också de många
studenter från andra länder som vill studera här. Vi har
märkt en minskning i andelen studenter som kommer från
övriga landet och från andra länder. Det får konsekvenser
för mångfalden, som ju är ett av universitetets mål. Även
det internationella utbytet med forskare försvåras av bo-
stadsbristen, säger Gustaf Lindencrona.

Bostadsfrågan handläggs i första hand av SSCO berättar
rektor.

– Men naturligtvis gör universitetet vad vi kan. Till ex-
empel har vi diskuterat med Stockholms stad och nordost-
kommunerna om olika möjligheter att förbättra situatio-
nen för våra studenter och forskare, säger Gustaf Linden-
crona.

Dyr mark och höga byggkostnader gör att det uppförs få
bostäder i Stockholm, både för studenter och andra. Anta-
let studentbostäder har exempelvis varit i stort sett oför-
ändrat sedan tidigt 1970-tal, omkring 6 000. Universitets-
ledningen har försökt förmå regeringen att höja investe-
ringsbidraget för att öka byggandet av studentbostäder.

Nu ser det ut som en del av påtryckningarna har givit
resultat. I dagsläget planerar Stockholms Stad att uppföra
2 500 studentbostäder till och med 2004, antingen via
kommunägda Svenska Bostäder eller genom att ge mark-
anvisning till andra byggföretag.

– Studentbostäderna ligger i olika planeringsskeden,

men de första besluten är fattade för att projekten ska gå
igång, säger Peter Lundberg (m), biträdande borgarrådsse-
kreterare i Stadshuset.

Förutom permanenta bostäder jobbar staden även med
tillfälliga lösningar. Ett sådant exempel är Hammarby Sjö-
stad, där 500 studentbostäder får stå tills marken används
om fyra år.

– Vi är intresserade av att expandera Stockholm. För att
kunna attrahera människor och företag krävs utbildnings-
platser och då är studentboende en viktig del, säger Peter
Lundberg.

Även kranskommunerna planerar permanent student-
boende, till exempel ska sjuhundra lägenheter uppföras i
Solna samt ett hundratal i Danderyd.

Om byggplanerna fortlöper som beräknat, vilket de som
bekant inte alltid gör, tillkommer totalt mellan tre och fyra
tusen nya studentbostäder de närmaste tre, fyra åren.

– Kön är väldigt lång, men redan till nästa höst ser det
förhoppningsvis något bättre ut, tror universitetets förvalt-
ningschef Leif Lindfors. ■

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM
FOTO: ORASIS FOTO
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I BLICKFÅNGET

Partikelfysiker prisas
Erik Johansson, professor i fysik, har tilldelats Euro-
peiska fysikersamfundets pris för utåtriktad verksam-
het. Erik Johansson arbetar mycket med populärve-
tenskaplig verksamhet, bland annat Vetenskapslabo-
ratoriet vars syfte är att väsentligt öka kunskapen om,
samt förståelsen och intresset för vetenskap och tek-
nik. Priset får han för projektet Hands on Cern som är
ett datorbaserat projekt där skolelever kan analysera
partikelkollisioner som detekterats i DELPHI-detek-
torn vid CERN-laboratoriet utanför Genève i
Schweiz.

För mer information om projektet, se: http://hands-
on-cern.physto.se För mer information om Veten-
skapslaboratoriet, se http://vetenskapslab.physto.se

Ny internrevisor
Universitetets nye internrevisor och
tf internrevisionschef heter Bertil
George, 38 år. Bertil George har tidi-
gare arbetat vid Ekonomiavdelning-
en i ett år med främst anläggnings-
tillgångar. Dessförinnan har han ar-
betat på Riksgäldskontoret och För-
eningsSparbanken samt varit FN-officer i ett år. Just
nu läser Bertil George dessutom en MBA-utbildning
vid University of Warwick. Bertil George nås på tfn
674 70 49 eller e-post bertil.george@adm.su.se

Frescati heter Frescati
Stadsbyggnadsnämndens namnberedning beslutade i
mars efter en skrivelse från Stockholms universitet
att området med ungefärlig avgränsning Brunnsvi-
ken – Bergiusvägen – Stora Skuggan – Albano –
Kräftriket i fortsättningen även for-
mellt har namnet Frescati.

SUS-Nytt
Stockholms universitets studentkårs
nya styrelse tillträdde den 1 juli. Pre-
sidiet består av ordförande Ulf Walt-
her från fakultetspartiet Juridicum
och vice ordförande Sanna Kolk från
Vänsterns studentförbund. En av fle-
ra viktiga frågor som kåren arbetar
med är den sociala snedrekryteringen
bland annat tillsammans med univer-
sitetet genom projektet Rekrytering
och mångfald. En annan viktig fråga
är bostadssituationen i Stockholm.
Kårens representanter sitter i Nobel-
husen och nås via kårens växel, tfn
674 62 00.
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Favorit i repris
Den 5 september var det dags för
universitetets andra upplaga av
en gemensam höstupptakt i Aula
Magna. Rektor Gustaf Linden-
crona, prorektor Gunnel Engwall
och förvaltningschef Leif Lind-
fors hälsade välkomna till ett nytt
läsår och gav en kort översikt
över de mest centrala frågorna
som universitetets anställda på
olika sätt kommer att bli berörda
av och arbeta med under året.
Dessutom berättade professor
Pär Nordlund kort om sin forsk-
ning inom den nya biokemin och
bioteknologin. Stunden avsluta-
des med sång av Frescati röster.

Räddningen för cyklister
Punka på cykeln? Överraskats av
regnet? Nu finns det hjälp att få.
Mellan Arrheniuslaboratorierna
och Geovetenskapens hus samt
vid hus 17 i Kräftriket har Akade-
miska hus ställt i ordning cykel-
servicestationer med verktyg, luft
och papper samt plats för skräp.

314 smaker
Venezuelas äldsta universitet Universidad de
Los Andes i Mérida är i och med ett nytt utby-
tesavtal ett av de många utländska universitet
dit Stockholms universitets studenter kan bege
sig för att studera. Tre studenter från vardera
universitet kommer att kunna läsa en termin i
Stockholm respektive Mérida från och med vår-
terminen.

– Mérida är en trevlig och trygg universitets-
stad. Universitetet har ett vackert campus och
de utländska studenter jag talade med inför av-
talet var nöjda med universitetet, berättar stats-
vetaren Rickard Lalander, Latinamerikainstitu-
tet, som var rektor Gustaf Lindencronas repre-
sentant vid undertecknandet.

Dessutom finns världens kanske mest välsor-
terade glasskiosk i Mérida. Bland de 314 sma-
kerna kan studenterna välja mellan champagne,
lax, öl och biff med lök.

På bilden från undertecknandet av avtalet
syns från vänster Enrique Corao Febres, inter-
nationell chef vid Universidad de Los Andes,
Rickard Lalander och Universidad de Los An-
des rektor Genry Vargas Contreras.

Ordning på campus
Ordningsvakt får nu användas inom universite-
tet efter ett beslut av Polismyndigheten i Stock-
holm. Ordningsvakten har större befogenheter
än väktare och kan därför exempelvis omhän-
derta eller avhysa berusade personer och/eller
den som stör den allmänna ordningen. Ord-
ningsvakten får nyttjas inom Södra huset, om-
rådet utanför samt i kulverten mellan Södra hu-
set och Allhuset. Under terminens två första
veckor har en ordningsvakt funnits på plats i
Södra huset på prov. Bakgrunden till åtgärden
är det ökade trycket från både studenter och
anställda på en trygg och säker arbetsplats. Åt-
gärden kommer att utvärderas genom en enkät-
undersökning med universitetsbiblioteket och
institutioner i Södra huset.

Om löneförhandlingarna
Arbetsgivaren och de fackliga or-
ganisationerna har nu haft ett
antal förhandlingsträffar. Prog-
nosen är att individförhandling-
arna kan komma igång i början
av oktober. I skrivande stund är
målet att de nya lönerna, som
gäller retroaktivt från och med
den 1 april, ska kunna betalas ut
under hösten.

BENGT SANDBERG,
PERSONALBYRÅN

Diskutera kvalitet
Om riktlinjer för kursutvärdering-
ar, erfarenheter av den nya kvali-
tetsutvärderingen och universite-
tets måldokument och handlings-
program handlar höstens kvali-
tetsseminarier som anordnas av
Kvalitetsgruppen. Mer informa-
tion om seminarierna kommer att
finnas på Insidans kalendarium
(www.insidan.su.se).

Under hösten kommer Kvali-
tetsgruppen bland annat fortsät-
ta arbeta med riktlinjer för kurs-
utvärderingar och påbörja arbe-
tet med en undersökning av stu-
denternas situation. Dessutom
kommer inom kort Högskolver-
kets bedömning av den självvär-
dering som universitetet lämna-
de till Högskoleverket i våras.

Kunskap
för alla
Sju tisdagar, tolv
onsdagar, fem lör-
dagar och fyra sönda-
gar anordnas universitetets
öppna föreläsningar som i
höst handlar om våra livs-
rum, Ryssland, mat, miljö
och hälsa samt Antiken.
Programmet finns på
www.su.se/forskning/
popularvetenskap

FOTO: ORASIS FOTO
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Ett överskott på 15 miljoner kronor
blir Stockholms universitets ekono-
miska resultat för år 2001. Det visar
prognosen i delårsrapporten för de
första sex månaderna i år. Förra året
visade delårsrapporten på ett under-
skott på fyra miljoner kronor.

– Det prognostiserade resultatet är
så nära vårt mål – ett nollresultat – vi
kan komma, det är mindre än en pro-
cent av universitetets totala omslut-
ning på 2,3 miljarder kronor, säger
förvaltningschef Leif Lindfors.

När det gäller takbeloppet* ger
Leif Lindfors ett positivt besked.

– Det ser ut som att vi i år kommer
att klara takbeloppet, något vi inte
lyckades med förra året. Då fick vi is-
tället ta av sparade prestationer men
det verkar nu som att vi har lärt oss
hantera situationen bättre.

Leif Lindfors menar att det positi-
va resultatet beror på universitetets
decentraliserade organisation och
han prisar prefekterna som har det

ekonomiska ansvaret för sina institu-
tioner.

– Alla prefekter känner verkligen
ansvar för budgeten och det är be-
undransvärt att merparten av institu-
tionerna klarar att balansera sina
budgetar trots att det är knappt med
pengar.

Stockholms universitet ligger bra till

jämfört med övriga universitet och
högskolor i Sverige.  Två av tre lärosä-
ten kommer inte att klara takbeloppet i
år enligt deras delårsrapporter. Högs-
koleverket menar i ett pressmeddelan-
de att detta är ett tecken på att utbild-
ningsutbudet nu är så stort att efterfrå-
gan börjar mättas även om det fortfa-
rande är stora skillnader mellan stu-
denternas efterfrågan och tillgången
på platser mellan olika utbildningar
och utbildningsområden. När det gäl-
ler det ekonomiska resultatet kommer
ungefär hälften av lärosätena att gå
med ett så pass litet underskott att det
täcks av tidigare års balanserade över-
skott. Ett par lärosäten kommer dock
att ha så pass stora underskott att de-
ras tidigare överskott inte räcker. ■

* Takbeloppet är det högsta belopp
som universitetet kan få som ersätt-
ning för prestationerna i grundutbild-
ningen under ett budgetår. Takbelop-
pet bestäms av statsmakterna.

Universitetets arbete med pedagogisk utveckling kom-
mer fortsättningsvis att knytas till universitetsbiblioteket
från och med den 1 januari 2002 enligt beslut av rektor.
Det betyder att Enheten för pedagogiskt utveckling över-
förs från universitetsförvaltningen till universitetsbiblio-
teket. Hur det pedagogiska utvecklingsarbetet ska orga-
niseras inom SUB beslutas av bibliotekschefen.

Dessutom ska den administrativa hanteringen av uni-
versitetets kvalitetsarbete utföras av den nya organisatio-
nen. En lärare eller forskare vid en av universitetets insti-
tutioner kommer att arbeta med kvalitetsfrågorna på en
ny halvtidsbefattning som knyts till organisationen vid
SUB.

SUB kommer att tillföras medel för bland annat tre pe-
dagogiska konsulter, en administratör och en halvtidsbe-
fattning för kvalitetsfrågorna inför år 2002.

MARIA SANDQVIST

Nära noll TEXT: MARIA SANDQVIST / FOTO: ORASIS FOTO

De interna principerna för fördelning
av anslagsmedel ses över
Efter att det nuvarande systemet för fördelning av anslags-
medel mellan nämndområdena funnits i snart tio år är det av
flera skäl nödvändigt att utveckla ett nytt system. Kraven på
modifieringar och undantag från gällande principer har
ökat, de överväganden som ursprungligen låg till grund för
utformningen av systemet har delvis förlorat sin betydelse
och de allt knappare resurserna som den minskade student-
tillströmningen medfört har gjort att kraven på förändringar
ökat. Därför har en utredning som ska se över de interna
principerna för fördelning av anslagsmedel tillsatts av rektor.

Utredningen består av professorerna och dekanerna
Henning Rodhe, Willmar Sauter, Eskil Wadensjö och
Claes Sandgren. Sammankallande är professor Henning
Rodhe. Utredningen ska vara färdig den 1 juli 2002 och
vara enhällig. Utredningen ska föreslå ett nytt resursför-
delningssystem som ska tillämpas från och med år 2003.

MARIA SANDQVIST
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– En av de viktigaste uppgifterna är
att försöka se till att måldokument
och handlingsprogram inte bara blir
vackra ord när de är fastställda, utan
att de kan fungera som vägledning
och inspirationskällor i verksamhe-
ten, säger prorektor Gunnel Engwall
som är ordförande i den av rektor till-
satta gruppen för översyn av måldo-
kument och handlingsprogram.

Gruppen har därför försökt utröna
vad det är som gör verksamheten op-
timalt fungerande och vilka faktorer
som spelar in.

– En förutsättning för att kunna
planera för framtiden är att den upp-
följning som görs vid universitetet
kan kopplas samman med de faktorer
som är viktiga för en väl fungerande
grundutbildning, forskarutbildning
och forskning, säger Gunnel Engwall.

Arbetet går nu in i en ny fas där fa-

kulteter och institutioner i en bred re-
miss kommer att få ta ställning till de
förslag gruppen tagit fram.

– Det är väsentligt att målen som
slutligen fastställs är viktiga för verk-
samheten samt att de är rimliga och
möjliga att genomföra, säger Gunnel
Engwall.

Under hösten kommer förslagen
också att diskuteras på seminarier och
på prefektmöten.

Arbetet med att ta fram nya mål för
universitetet har nu pågått i nära två
år och processen har hittills bland an-
nat innefattat en remissomgång och
ett seminarium om utbildning på ve-
tenskaplig grund. Arbetet har även
kunnat följas på nätet.

Vid detta nummers utgivning kom-
mer universitetsstyrelsen att ha haft
en diskussion om innehållet i försla-
gen till nya mål och nu vidtar arbetet

med att tillsammans ge måldokument
och handlingsprogram dess slutliga
form. ■

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

Inte bara vackra ord KERSTI BERGMAN INGVARSSON OCH MARIA SANDQVIST

www.codex.uu.se.
www.medicinsk.forskning.se
Om forskningsetik handlar de två nya
webbplatserna CODEX och Medi-
cinsk forskning.

CODEX ger tillgång till och känne-
dom om de riktlinjer, etiska koder och
lagar som reglerar och ställer etiska
krav på forskningsprocessen. Webb-
platsen som har färdigställts av en
forskargrupp vid Uppsala universitet
är främst tänkt som en gemensam in-
formationskälla för andra forskare
men även andra intresserade, som till
exempel skolelever, lärare eller all-
mänhet.

Medicinsk forskning ger en inblick i
den medicinska forskningen, dess
framsteg, nytta och metoder. En cen-
tral fråga är de etiska problemen, inte
minst djurförsök. Webbplatsen riktar
sig till en bred allmänhet och ska, för-

www.oppnasverige.gov.se
På denna webbplats om offentlighets-
principen finns bra och användbart
material att hämta bland annat vid
frågor om allmän handling och sekre-
tess med mera.

www.genus.gu.se
Nationella sekretariatet för genusforsk-
ning har bland annat till uppgift att in-
formera om forskning med genusper-
spektiv. På deras webbplats finns nyhe-
ter om svensk genusforskning, ett ka-
lendarium och länkar till databaser och
centra för genusforskning.

Bland annat tipsar de om den nya da-
tabasen GENA som består av svenska
avhandlingar med genusperspektiv
från 1960 och framåt. GENA finns på
www.databasengena.nu

utom kunskap om forskningens meto-
der, även ge perspektiv på och en in-
blick i hur dagens forskare resonerar.
Bakom webbplatsen står samtliga med-
icinska fakulteter, den Veterinärmedi-
cinska fakulteten vid SLU, Cancerfon-
den, FORMAS och Vetenskapsrådet.

www.sou.gov.se/eku
Nytt verktyg för miljöanpassad upphandling
För att underlätta för myndigheter
att ställa miljökrav vid offentlig upp-
handling har Delegationen för ekolo-
giskt hållbar utveckling, EKU-dele-
gationen, tagit fram ett Internetbase-
rat verktyg. Verktyget innehåller
bland annat konkreta och ändamåls-
enliga checklistor, frågeformulär och
cirka 180 miljödeklarationer som
kan användas i förfrågningsunder-
lag. Verktyget finns även tillgängligt
på engelska.



18 SU-NYTT 5/2001

”

”

VISSTE DU ATT ...

Första steget mot ett nytt stort forsk-
ningscentrum inom biovetenskap i
Stockholm togs i somras. Stockholm
Bio Science är tänkt att vara ett sam-
arbete mellan Karolinska Institutet,
universitetet samt Kungliga tekniska
högskolan och det ska ligga vid Norr-
tull i en ny stadsdel som skapas ge-
nom en överdäckning av Norra län-
ken och järnvägen.

Verksamheten ska ha fokus på biotek-
nik och hjärnforskning. Dessa två
verksamheter är inplanerade i var sin
jättebyggnad på över 20 000 m2. Föru-
tom dessa ska även lokaler för företag
inom läkemedelsbranschen samt 2 000

Det är inte nödvändigt att besöka muse-
ers utställningar för att upptäcka kon-
sten, det kan man göra i de välsorterade
museishoparna.

professor pierre guillet de monthoux, före-
tagsekonomiska institutionen,

i sydsvenska dagbladet den 22 augusti 2001
i artikeln ”ett nytt rum för konsten” om

att konstmuseerna lägger allt
större vikt vid besökarnas konsumtion och

butikerna blir allt viktigare.

Biovetenskaplig
satsning i ny stadsdel

bostäder byggas. Totalt ska 10 000
personer arbeta inom området.

Den ambitiösa satsningen ska skapa
ett tillväxtcentra som kan konkurrera
med internationella förebilder. Ett antal
forskare från de tre deltagande högsko-
lorna är inblandade i arbetet. En av dem
är Gunnar von Heijne, professor vid In-
stitutionen för biokemi och biofysik.

– Vissa delar inom den här forsk-
ningen är väldigt resurskrävande. Där-
för måste det till kraftsamlingar av den
här typen för att de ska kunna utveck-
las. Redan nu samarbetar vi med
KTH inom det nya Stockholms cen-
trum för fysik, astronomi och biotek-
nik. Det här gör att vi även kan närma

… tretton forskare vid Stockholms universitet bytt sommaren i Sverige mot
minusgrader, rejäla isflak och mingel med isbjörnar på Nordpolen under den
två månader långa expeditionen Arctic Ocean 2001 ombord på isbrytaren
Oden. Ett femtiotal forskare har deltagit i expeditionen vars huvudinrikt-
ning var miljö- och klimatforskning, främst atmosfärsforskning och biogeo-
kemi. Läs mer om expeditionen på www.polar.se/expeditioner/ao2001.
Bland annat kan man läsa att det inför resan bunkrades 2 630 105 liter

tjockolja och 827 445
liter diesel (lågsvav-
ligt bränsle av miljö-
vänlig sort) på Oden.

oss KI med sin medicinska forskning.
Initiativet kommer från professor

John Skår vid KI och hans idéer börjar
nu ta mer fast form. I somras klubbade
Stockholms gatu- och fastighets-
nämnd igenom att de är intresserade
och Stadsbyggnadskontoret har börjat
med sin planering av området. Om allt
går som det är tänkt kan en detaljplan
vara klar i slutet av 2003, då även de
första byggena kan starta. Hela pro-
jektet beräknas vara färdigt tio år se-
nare till en kostnad på mellan tio och
tjugo miljarder. Var pengarna ska
komma ifrån är ännu inte klart, men
de deltagande lärosätena kommer att
vara med i finansieringen. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON

Stadsplan för Norra Stationsområdet
utformad av Stockholms Stadsbygg-
nadskontor, Aleksander Wolodarski.
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– Vi ska klippa motståndarna vid knä-
na. Det utlovade Mats Eriksson inför
årets soliga upplaga av Akademiska
Rodden i Brunnsvikens tjugogradiga
vatten den 1 september.

Mats Eriksson, Institutionen för natur-
geografi och kvartärgeologi, Marika
Jevbratt, CHESS, Hans Bärring, ITM,
Kristina Abiala och Fredrik Liljeros, So-
ciologiska institutionen, utgjorde ett av
två deltagande personallag från Stock-
holms universitet.

– Vi har kört med stark mental upp-
laddning och jag har dessutom laddat
upp med pasta- och grötfrukost, berätta-
de Kristina Abiala inför det först heatet.

Laget som tävlade för tredje gången
gick till final tillsammans med tre lag
från Idrottshögskolan. Resultatet: en
hedrande fjärdeplats bland lagen och
även en andraplats bland lärosätena.

Laget från Institutionen för naturgeo-

grafi och kvartärgeologi bestående av
Arjen Stroeven, Jan Risberg, Christina
Jonsson och Lis Wahlgren Brännström
ställde upp för första gången tillsam-
mans. Efter ett oerhörd jämn strid om
andraplatsen i det första heatet fick täv-
lingsledningen ta till målfilm för att se
vem som kom två respektive trea och
laget fick dessvärre se sig besegrat med
åtta tiondelar och missade därmed en
plats i semifinalen.

Tre studentlag, varav ett gick vidare
till semifinal, fanns också på plats vid

Universitetet rodde hem en andraplats

Institutionen för Medicin har sin 
verksamhet förlagd på Karolinska 
Institutets lokaler vid Huddinge 
Universitetssjukhus. Grundforskningen 
sker i moderna lokaler på Novum 
alldeles intill sjukhuset. 
Lipidlaboratoriet, som är knutet 
till institutionen, förestås av 
Professor Peter Arner.

För mer information om institutionen 
för medicin se hemsidan:
http://akka.hs.sll.se

Information om tjänsten
Lämnas av professor Peter Arner 
tel: 08/585 823 42
e-mail: peter.arner@medhs.ki.se

Med dr Mikael Rydén
tel: 08/585 838 71
e-mail: mikael.rydén@medhs.ki.se

Facklig företrädare:
Mikael Rydén
SACO, tel: 585 838 71 

Institutionen för Medicin vid Huddinge Universitetssjukhus söker två medarbetare till projekt inom

FUNKTIONELLA STUDIER AV DET HUMANA GENOMET
Arbetsuppgifter
Lipidlaboratoriet bedriver sedan länge forskning kring den mänskliga fettvävens funktion och har en 
internationellt ledande ställning inom detta område. Vi använder oss av cellbiologiska, 
molekylärbiologiska, genetiska och fysiologiska metoder för att studera fettceller såväl normalt som vid 
olika sjukdomstillstånd. Ett 15-tal grundforskare och kliniker arbetar på Lipidlaboratoriet i en 
arbetsmiljö där samarbete och trivsel befrämjas.
    Forskningen tar fasta på betydelsen av genetisk variation för fettvävens funktion normalt och vid olika 
vanliga sjukdomstillstånd (framförallt sockersjuka, blodfettsrubbningar och fetma).  I en stor insamlad 
vävnadsbank (DNA, fettväv) detekteras strukturella förändringar i gener som reglerar fettcellernas 
funktion samt undersökes  cellernas endokrina och metabola aktivitet. Gener som har en strukturell 
variation av betydelse för fettcellens funktion klonas och uttrycks i olika cellsystem där de molekylära 
mekanismerna bakom genetiskt inducerad variation klargöres. I det aktuella projektet studeras de gener 
som reglerar nedbrytningen av lipider i fettcellerna (lipolys). 

Projekttjänster och önskvärda kvalifikationer
En post-doctjänst på två år (diarienr: 4048/2001)
Vi önskar en person som har disputerat inom molekylärbiologiskt område eller som har annan adekvat 
vetenskaplig erfarenhet inom ämnet. Erfarenheter av kloning är nödvändig. Cellbiologisk och 
immunologisk erfarenhet är meriterande.

En doktorandtjänst på 4 år (diarienr: 4049/2001)
Högskoleexamen inom molekylärbiologi eller angränsande område erfordras. Erfarenhet av 
vetenskapligt arbete meriterande men ej nödvändigt.

Ansökan
Ange diarienummer. Bifoga meritförteckning, betygskopior samt övriga handlingar som önskas åberopas 
samt ange gärna referensperson. Ansökan med löneanspråk skall senast 2001-10-15  ha inkommit till 
registratorn Anna-Maria Bernstein, Institutionen för Medicin M54, Huddinge Universitetssjukhus, 141 
86 Stockholm.

Välkommen med Din ansökan!

Brunnsviken. Laget med studenter vid
Data- och systemvetenskapliga insti-
tutionen vann sitt första heat, något
som överraskade dem själva.

– Vi har bara tränat en gång och vår
målsättning var enbart att köra ett
heat. Sedan tänkte vi koppla av och
avsluta med att gå på festen ikväll, be-
rättar Karin Holm.

Laget slutade på en sjundeplats.
Dessutom deltog ett lag från Stock-

holms universitets studentkår samt ett
lag från Humanistiska föreningen.  ■
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Latinamerika-institutet som är Sveri-
ges kunskapscentrum när det gäller
frågor om Latinamerika fyller femtio
år. Institutet bedriver främst forskning
om globalisering, regional integra-
tion och demokratiutveckling, och ar-
betet är genomsyrat av tvärvetenskap-
lighet. Tyngdpunkten ligger på ekono-
mi, ekonomisk historia, sociologi och
statsvetenskap.

– Institutet är en intellektuell smältde-
gel. Forskare är knutna till oss ett tag
och återvänder sedan till sina moderin-
stitutioner, säger Latinamerika-institu-
tets föreståndare Rune Rydén, och fort-
sätter:

– Vi har bara en liten fast stab, genom-
strömningen av folk är det som är det
intressanta. Det är livgivande att hela ti-
den få nytt friskt blod, framför allt är det
viktigt för våra forskarstudenter.

När Latinamerika-institutet grunda-
des var det en del av Handelshögsko-
lan i Stockholm, men det har sedan
1977 hört till Stockholms universitet
och är från förra året knutet till Huma-
nistiska fakulteten, där det är en själv-
ständig del av Institutionen för spanska,
portugisiska och latinamerikastudier.

– Norden är ett litet område och om

Latinamerika-institutet femtio år
vi ska ha en egen latinamerikakompe-
tens så måste resurserna koncentreras.
För att få rätt nyanser är det viktigt att
kunna kommunicera på svenska och
inte vara utlämnad till stora amerikan-
ska institutioner, säger Rune Rydén.

En viktig del av Latinamerika-in-
stitutets verksamhet är att hjälpa nä-
ringsliv, förvaltning, forskare och
allmänhet att få information om regi-
onens förhållanden, och man bedri-
ver en ambitiös föredrags- och semi-
narieverksamhet med Latinamerika-
biblioteket som hjärtpunkt.

– Det betyder mycket att forskare har
ett lämpligt forum att uppträda i när de
kommer hit, säger Rune Rydén.

Sverige har mer än de andra nordiska
länderna starka relationer till Latiname-
rika. Det har många orsaker, allt ifrån
Evert Taubes intresse för Latinamerika
till det svenska näringslivets långa och
framgångsrika verksamhet i regionen.

– Latinamerika har länge varit en lön-
sam marknad för svenska företag, till
och med bättre än den asiatiska mark-
naden, säger Rune Rydén.

En annan viktig faktor är den stora
invandringen från främst Chile på
1970-talet.

Institutets rika kontaktnät är viktigt

för forskarna. Det märkte Birgitta Gen-
berg som bodde i Peru i flera år när hon
arbetade med sin doktorsavhandling
om modern andinsk jordbrukshistoria.
Många dörrar öppnades tack vare insti-
tutets goda rykte.

Hon blir lyrisk när hon beskriver
smaken av den saftiga vita majs som
odlas mycket i Peru, men inte lika ly-
risk när hon talar om att äta grillat
marsvin – peruanernas motsvarighet
till söndagsstek, som njuts av såväl
bonde som storgodsägare.

– Det är gott, men svårt att äta ef-
tersom vi ser det som ett sällskaps-
djur.

Femtioårsjubileet firas den fjärde
och femte oktober med en konferens.

– Vi har bjudit in latinamerikanska
och svenska föreläsare som kommer
att tala om globalisering, demokrati-
sering och institutionella reformer,
berättar Jaime Behar, professor i lati-
namerikakunskap vid institutet. ■

Den som är intresserad av att få in-
formation om konferensen och om
institutets verksamhet kan e-posta
till lai@lai.su.se eller leta på institu-
tets hemsida www.lai.su.se
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På B5 i Södra huset har
institutet förutom en hel
del latinamerikansk konst
även ett bibliotek med
40 000 böcker berättar
Jaime Behar, Birgitta
Genberg och Rune Rydén.


