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Gustaf Lindencrona
REKTOR

I 1 kap. 2 § högskolelagen sägs att utbild-
ningen vid den statliga högskolan ska vila
”på vetenskaplig grund”. Få stadganden i de
utbildningspolitiska författningarna torde
vara omfattade med större entusiasm vid
vårt universitet än detta.

Vid alla institutioner vid Stockholms univer-
sitet försöker man också på olika sätt att verka
för en grundutbildning på vetenskaplig grund,
till exempel genom att ha så många forskarut-
bildade lärare som möjligt, genom att alla fors-
kare också undervisar, genom att kräva att alla
avhandlingar också ska publiceras, genom oli-
ka kurser i teori och metod och genom att sär-
skilt på högre nivåer slå vakt om seminariet
som undervisningsform.

Men frågan är: Kan vi göra ännu mer? Vid
det seminarium om Högskolans lågvatten-
märken som universitetet anordnade den 5
oktober förra året uttrycktes starka önske-
mål om ytterligare betoning av det kritiska
tänkandet och de krav vetenskapen ställer i
undervisningen redan under grundutbild-
ningen. Alla studenter har behov av kritiskt
tänkande och ett vetenskapligt synsätt i sin
kommande yrkesverksamhet. Att bibringa
våra studenter ett kritiskt tänkande är dess-
utom enligt min mening det viktigaste hög-
skolan kan göra för demokratin i Sverige.
Det kan hjälpa dem att genomskåda alla
bluffmakare som tyvärr dyker upp i sam-
hällslivet. I ett land där en stor del av befolk-
ningen tror på astrologi är behovet stort.

På vetenskaplig grund

Universitetsledningen har fortsatt diskussio-
nen av vad vi kan göra. Frågan har flera gång-
er diskuterats med dekanerna och vår filoso-
fiska expertis i form av professor Gunnar
Svensson. Den har varit huvudämnet på vå-
rens prefektmöten.

Hittills har följande synpunkter kommit
fram:

Alla studenter bör redan i början av sina stu-
dier få höra en eller flera föreläsningar av en
professor i ämnet som belyser de grundläggan-
de metodfrågorna och de krav som god veten-
skap ställer i det egna ämnet. Då bör även
forskningsetiska frågor behandlas.

Innan grundstudier på högre nivå påbörjas
bör våra studenter ha fått en mer grundlig
undervisning i vetenskaplig metod så nära
det egna författandet som möjligt.

Trots det rikhaltiga utbudet av teori- och
metodböcker verkar det finnas behov av en
ny lärobok som betonar det som är gemen-
samt för all vetenskap och som gärna inne-
håller orienteringar om vetenskaplig meto-
dik på andra områden än det egna.

Vetenskaplighet i grundutbildningen är en
stor fråga. Den berör det mest fundamentala
i vår verksamhet – utbildningen, forskningen
och sambandet mellan dem. Det är också en
profileringsfråga. I en tid då vi ständigt ut-
sätts för krav på profilering av olika slag
skulle vår främsta profil för grundutbild-
ningen kunna vara – utbildning på veten-
skaplig grund. ■

Det har hamrats, borrats och byggts under drygt
tre år och den 3 oktober inviger kung Carl XVI
Gustaf Stockholms centrum för fysik, astronomi
och bioteknik i de nybyggda lokalerna i Albano-
området. Arbetet med att bygga det nya centret
inleddes i februari 1999. Hur bygget har fram-
skridit har dokumenterats av Fysikums Per Nylén

och fotografier finns på centrets nya hemsida som
kan nås från två adresser: www.fab.su.se eller
www.fab.kth.se.

Från och med höstterminen kommer omkring
2 600 studenter, forskare och annan personal
vara verksamma vid Centrumet som är gemen-
samt med KTH.
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N
I år är det hundra år sedan de första
Nobelprisen delades ut. Under vå-
ren firar Vetenskapslaboratoriet vid
Fysikum jubileet med att låta en fy-
sikintresserad allmänhet få lära sig
om tidigare vinnares upptäckter. Be-
sökarna testar även idéerna själva
med hjälp av egna experiment och
får bland annat böja elektronstrålar
eller se beviset för att atomer finns.

– Vi tror att det tillför mycket om fysi-
ken går att känna på med egna händer,
säger Lars Bergström, professor i teo-
retisk fysik vid Fysikum, som tillsam-
mans med sin kollega Erik Johansson
har varit med om att initiera och bygga
upp Vetenskapslaboratoriet.

Enligt Lars Bergström är det en ut-
maning att lyckas fånga in avancerad
fysik i enkla experiment. Men peda-
gogiken som genomsyrar Vetenskaps-
laboratoriet sätter stor vikt vid prak-
tik – alltså engageras både forskare
och doktorander för att utveckla för-
sök och hjälpa till att genomföra dem.

Totalt presenteras under året sju
Nobelpris i fysik med sina samman-
lagt 16 pristagare. Lars Bergström
höll två välbesökta föreläsningar om

Albert Einstein, vars upp-
täckter inom relativi-

tetsteorin och kvant-
fysiken hade räckt
till en handfull No-
belpris. Men trots
att han la fram tre
av sina mest revolu-
tionerande teorier
redan 1905 som 25-

årig patenttjänste-

man dröjde det till 1921 innan han
fick priset.

– Till stor del berodde det på att
hans idéer var så komplicerade och
svåra att bevisa. Många fysiker trod-
de inte på relativitetsteorin och No-
belkommittén vågade inte ge Einstein
priset tidigare.

Den verkliga berömmelsen för Ein-
stein började 1919 när hans teori att
ljus består av partiklar som påverkas
av gravitation kunde bevisas under en
solförmörkelse.

– Dagen efter ropade tidningsrub-
rikerna ut att Newton hade fel och
Einstein rätt. Efter det blev han den
ikon han idag är inom vetenskapen.

I sin föreläsning kommer Lars Berg-
ström fler gånger tillbaka till Einsteins
exceptionella förmåga att tänka i ab-
strakta banor – vilket i sin tur gjorde
det möjligt för honom att experimen-
tera i tanken med saker som ofta inte
skulle gå att testa i praktiken förrän
flera årtionden senare, bland annat i
form av de försök besökarna fick prö-
va på efter föreläsningen. ■

Besökarna på Fysikum fick höra om Einstein och kun-
de själva testa hans teorier i praktiken i Vetenskapsla-
boratoriet. Geniet dök dessutom upp själv i form av
läraren Carl-Olof Fägerlind som sjöng en text av Tage
Danielsson om den store vetenskapsmannen.

Läraren Jörgen Johansson
var en av besökarna på fö-
reläsningen om Einstein.
Med sina kollegor på
Spånga gymnasium har han
varit på Vetenskapslabora-
toriet tidigare med klasser.
– Här är det lätt att visa
eleverna att fysik kan vara
roligt. Det är också bra att
kunna fräscha upp kunska-
perna själv.

Fakta – Vetenskapslaboratoriet
Vetenskapslaboratoriet vid Fysi-
kum är ett välutrustat fysiklabb
för elever på grundskola och gym-
nasier. Tanken är att ge ungdomar
en möjlighet att upptäcka fysik
och naturvetenskap. Över 4 000
elever besöker varje år laboratori-
et för att göra spännande experi-
ment eller specialarbeten. Ett re-
sultat är att fysikerna knappt mär-
ker av det minskade söktrycket för
övrig naturvetenskap på universi-
tetet och andra lärosäten.

I och med fysikernas flytt till
nya Stockholms centrum för fy-
sik, astronomi och bioteknik får
Vetenskapslaboratoriet nya stör-
re lokaler. Under namnet Veten-
skapernas Hus kommer verksam-
heten att breddas för att även in-
rymma astronomi, bioteknologi
och bioinformatik.

Vetenskapslaboratoriet finns ock-
så på http://vetenskapslab.physto.se.

TEXT: ANDREAS NILSSON / FOTO: ÅKERMARK/ORASIS FOTO

obelfysik i Vetenskapslaboratoriet
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Förutsättningen för att människan
ska överleva som art är att det föds
barn. Men biologisk fortplantning
kräver inte livslånga heterosexuella
relationer. Ändå har det blivit sam-
hällets norm. Queerteorin försöker
förklara varför.

– Det finns inga biologiska orsaker
som bestämmer hur vi väljer att leva
tillsammans. Istället handlar det om
ett kulturellt tryck som skiljer sig åt
mellan olika tidsepoker och olika kul-
turer, säger Pia Laskar, ansvarig för
den kurs i queerteori som i vår anord-
nas för första gången.

Kritik mot att heterosexualiteten är
institutionaliserad som samhällsnorm
har funnits i mer än tjugo år, bland
annat från lesbiska feminister. Ur kri-
tiken har queerteori under 1990-talet
vuxit fram som en akademisk disci-
plin.

Traditionell sexualitetsforskning
har fokuserat på avvikelser, till exem-
pel heterosexuell prostitution. Queer-
teori vänder på perspektivet och stude-
rar hur normalitet skapas bland annat

genom att definiera en motsats till det
avvikande. Pia Laskar jämför med ge-
nusforskningen som från början foku-
serade på kvinnor, men idag studerar
relationerna mellan män och kvinnor.

Queerteori inriktar sig inte enbart
på homo- eller bisexualitet. Även
inom heterosexualiteten finns avvi-
kelser från vad som anses normalt.

– Samhället förespråkar till exem-
pel stabila relationer som innefattar
både sex och kärlek. En relation där
något saknas ses som något avvikan-
de. Tillfällig sex är inte heller det nor-
mala, eller att kvinnan är 20 år äldre
än mannen, säger Pia Laskar.

Forskningen är tvärvetenskaplig.
Pia Laskar studerar vid Idéhistoriska
institutionen hur normal sexualitet
definieras och beskrivs i sexhand-
böcker och äktenskapsrådgivningslit-
teratur mellan 1830 och 1930. En an-
nan queerforskare är socialantropo-
logen Fanny Ambjörnsson som under-
söker hur den heterosexuella normen
skapas hos skolelever i Fittja. Sam-
manlagt finns en handfull queerfors-
kare vid Stockholms universitet.

Queerteori är ett nytt
akademiskt ämne som
studerar vår sexualitet.
Ordet queer är engelska
och betyder ursprungli-
gen konstig eller avvi-
kande och användes
framförallt i USA som
ett nedsättande ord för
homosexuella. Pridemar-
schen i New York 1990
blev startskottet för den
politiska queerrörelsen.
Här ”änglar” från Stock-
holms Prideparad 2000.

Queerseminarier har anordnats på
universitetet sedan 1996. Men det var
först förra våren, sedan studentkåren
drivit på, som initiativet togs till en
fempoängskurs. Den startar i må-
nadsskiftet mars–april och anordnas
vid Centrum för kvinnoforskning.
Undervisningen tar avstamp i hur les-
bisk feministisk teori och homoteori
problematiserade sexualiteten på
1970-talet och avslutas med att stu-
denterna läser några queerteoretiska
texter från 2000-talet. Studenterna
hinner också med att kritisera queer-
begreppet.

– Kursen ställer höga krav på stu-
denterna. Mycket av undervisningen
utgår från diskussioner, säger Pia Las-
kar.

Hittills har ett trettiotal studenter
anmält sig. De flesta har tidigare läst
kurser  inom genusteori. Eftersom det
är första gången kursen anordnas, har
man bland annat valt att inte presen-
tera kursen i utbildningskatalogen.

– Det här ska ses som en pilotkurs.
Utvärderingen får avgöra hur den ska
se ut i fortsättningen. ■

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM
FOTO: PRESSENS BILDTeori med omvänt perspektiv
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– Gärna en historiker, miljöhistoria
är ju ett spännande ämne. Eller en
språkvetare för att ge perspektiv på
vad till exempel ordet natur betyder
för olika människor i miljödebatten,
säger Line Gordon, Institutionen för
systemekologi.

Det är mötesdags för den grupp dok-
torander som träffas regelbundet i
regi av Centrum för naturresurs- och
miljöforskning. Man funderar kring
intressanta tillskott på nya personer.
Men även om humanister saknas kan
dagens tiotal doktorander ståta med
stor bredd – här finns naturvetare som
forskar om miljögifter eller växt-
mångfald samt samhällsvetare som
studerar jägar- och samlarfolk eller
hur miljöutbildningen ser ut på KTH.

Det som förenar den unika gruppen
är att alla är intresserade av att få in
nya synsätt i sin egen forskning och
att förbättra den tvärvetenskapliga
miljöforskningen vid universitetet.
Under mötet går ordet varvet runt och
alla får berätta vad man gjort sedan
sist. För att vara en verksamhet som
varit igång ett knappt år och som
drivs parallellt med deltagarnas forsk-
ning har man lyckats få ihop en lång
rad spännande projekt. Stämningen
runt bordet är informell och diskus-
sionen blandas med skratt. Någon er-

Gröna doktorander som arbetar på bredden

känner sig vara en slarver som inte
gjort vad han lovat, men alla är för-
stående.

Parallellt med de praktiska diskus-
sionerna kring kommande aktiviteter
dyker också mer grundläggande frå-
gor upp. Till exempel hettar det till
när någon efterlyser en definition av
tvärvetenskap. Flera tycker att be-
greppet i sig är intressant, men vill
ändå koppla det till faktiska problem.
Man beslutar att diskussionen får
fortsätta under de två planeringsda-
gar gruppen kommer att ha ute på
Askölaboratoriet. För de flesta blir
det första besöket på universitetets
marinbiologiska fältstation utanför
Trosa.

Den av gruppens aktiviteter som än
så länge märkts mest är seminariese-
rien Vardagsakademien. I maj tas för-
sörjningsfrågan upp under titeln
”Mat för miljarder” med forskare
från områdena vatten, bioteknik och
jordbruk. Alla är överens om att det
också behövs en ekonom eller socio-
log för att vidga seminariet.

– Men det börjar bli ont om sam-
hällsvetare inom miljöområdet som vi
inte redan engagerat. Att få upp ögo-
nen för miljöforskning utanför natur-
vetenskapen är en viktig uppgift, sä-
ger Andreas Duit, Statsvetenskapliga
institutionen. ■

Tvärvetenskapliga miljödoktorander
Doktorandgruppen vill samla forska-
re inom områdena människa, samhäl-
le och natur för att stimulera den tvär-
vetenskapliga dialogen inom universi-
tetets naturresurs- och miljöforsk-
ning. Mer information finns på
www.cnm.su.se. Exempel på grup-
pens aktiviteter:

Vardagsakademien – seminarieserie
som belyser miljörelaterade frågor
ur olika perspektiv. I maj tas jordens
försörjning upp och bland tidigare
ämnen finns klimatfrågan samt en
mer generell diskussion kring vår
syn på miljöproblem.
Handledarpool – ett tiotal uppsats-
studenter ska få hjälp med att hitta en
bihandledare utanför sitt huvudäm-
ne. Gemensamma seminarier ökar
också kontakterna mellan forskare
med intressanta beröringspunkter.
Visdomsseminarier – seniora fors-
kare som arbetar tvärvetenskapligt
delar med sig av sina erfarenheter.
Vattenexperten Malin Falkenmark
har varit på besök och närmast
kommer Bo Kjellén, Sveriges chefs-
förhandlare i klimatfrågor.
Informationsspridning – en reprint-
serie med vetenskapliga artiklar
från universitetet planeras. Även en
litteraturlista kring miljöforskning
är på gång. ■

❧

❧

❧

❧

Funderar kring framtida aktiviteter gör
Christer Norström, socialantropologi,
Cecilia Lundholm, pedagogik och Linn
Persson, tillämpad miljöforskning.

Björn Granberg, ekonomisk historia
och Line Gordon, systemekologi del-
tar gladeligen i diskussionen.

Vardagsakademien, tvärvetenskap och tillskott är
några av de ämnen som diskuteras denna gång.

TEXT: ANDREAS NILSSON / FOTO: ATHANASIADIS/ORASIS FOTO
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SOFI tar tempen
på Sverige

Nyligen avslutades intervjuerna i den femte levnadsni-
våundersökningen i Sverige, LNU 2000. Mycket av det
vi känner till om samhällets förändring de senaste de-
cennierna kommer från de tidigare studierna.

– Utan vår forskning hade människor haft sämre kunskaper
om hur samhället ser ut och grunden för många politiska
beslut hade varit väsentligt sämre, säger sociolog Michael
Gähler vid SOFI, Institutet för social forskning, där den för-
sta levnadsnivåundersökningen genomfördes 1968.

Omkring 5 000 slumpvis utvalda personer mellan 18
och 75 år, ett Sverige i miniatyr, ger forskarna och i slut-
ändan politiker och allmänhet en bild av den svenska väl-
färdens utveckling. Med knappt tio års intervall intervju-
as de om hälsa, familj, arbete, fritid och andra levnads-
förhållanden.

– Vi frågar folk hur de har det. För att enskilda männis-
kor ska kunna agera i samhället måste de ha olika resur-
ser, till exempel pengar, utbildning och sociala nätverk.
De resurserna försöker vi mäta, berättar Michael Gähler,
ansvarig för LNU 2000 tillsammans med professor Jan
Jonsson.

Hur ofta träffar du din far? Hur mycket har du fått
ärva? Gjorde du någon semesterresa under 1999? Har du
anhöriga som ställer upp om du blir sjuk? Har du stora
möjligheter att avancera i ett jobb som ditt? Dessa var
några av de 317 frågor som ställdes till deltagarna i den
senaste undersökningen.

Barn och familj
En viktig nyhet jämfört med tidigare studier är att även
makar och barn intervjuas. Barnen får frågor om exem-
pelvis föräldrarna, skolan, utseende och om de hjälper till
hemma. Deras svar ger ökade möjligheter att förstå bar-
nens situation och sätta den i relation till hela familjen.

De sista intervjuerna i LNU 2000 har nyligen avslutats
av Statistiska centralbyrån. Nu väntar ett gediget analys-
arbete. Bland annat för att kunna svara på hur 1990-ta-
lets ekonomiska ned- och uppgång har påverkat olika
grupper i samhället. Många anar att många fått det säm-
re. Tidigare undersökningarna visar dock att det inte all-

Ett Sverige i miniatyr
intervjuas om hälsa,
familj, arbete, fritid och
andra levnadsförhåll-
anden i den levnadsnivå-
undersökning som nu
genomförs för femte
decenniet i rad.
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tid är som man tror. Michael Gähler avfärdar till exempel
myten om att den urbaniserade människan blir allt mer
socialt isolerad.

– Vi har inte sett några sådana tendenser. Tvärtom blir
människor mer engagerade i exempelvis organisationer.

Att kvinnors löner är särskilt låga på arbetsplatser där
många av cheferna är män, är en annan slutsats av den
senaste undersökningen, som gjordes 1991 (se artikel in-
till). Att barn i Sverige drabbas mindre ekonomiskt efter
skilsmässa än barn i andra länder, och att allt fler männis-
kor vet hur de ska överklaga ett myndighetsbeslut är an-
dra lärdomar.

Materialet från levnadsnivåundersökningarna an-
vänds av forskare vid samtliga avdelningar på SOFI och
dessutom av många andra samhällsforskare, både i
Sverige och internationellt. De som arbetar inom lev-
nadsnivåprojektet på SOFI är sociologer och utgör en
tredjedel av institutets drygt femtio forskare. Institutet
har även avdelningar för socialpolitik och arbetsmark-
nadsekonomi. Där finns både sociologer och nationale-
konomer. Även om avdelningarna har sina respektive
forskningsområden, finns ett naturligt utbyte av tankar
och kunskap. Dels i formella samarbeten, dels stöter fors-
karna på varandra i korridorerna i E- och F-huset och
besöker varandras seminarier.

– Vi har stor koll på vad som händer på de andra avdel-
ningarna och vilka som jobbar med vad. Det ger oss en
stor samlad kompetens inom välfärdsfrågor, arbetsmark-
nadsfrågor och socialpolitik, säger Michael Gähler.

Välfärdsbokslut
Han är just nu tjänstledig ett halvår från SOFI för att ut-
reda situationen för ensamstående mammor åt socialde-
partementet. Hans slutsatser blir en del av den statliga
kommittén välfärdsbokslut, departementets genomgång
av 1990-talets välfärdssamhälle, som presenteras i höst.
Kommittén leds för övrigt av en av institutets forskare,
Joakim Palme.

Kopplingen mellan levnadsnivåundersökningarna och
politiskt arbete finns naturligtvis, även om Michael Gähler
har svårt att peka på enstaka politiska beslut som påver-

kats av forskarnas slutsatser. Han betonar att forskarna
inte låter sig påverkas av politikerna, att man på institutet
gör egna bedömningar av vad som är relevant forskning.

– Vi gör inte undersökningarna för politikernas skull
utan för att medborgarna ska veta hur samhället ser ut
och kunna ställa krav på politikerna.

Fördel män – även i kvinnoyrken
Levnadsnivåundersökningarna innehåller enorma data-
mängder om människors vardag och arbete. Sociolog
Mia Hultin är en av många SOFI-forskare som använt
material från 1991 års undersökning. Hon forskar om
ojämlikhet på arbetsmarknaden och konstaterar i sin av-
handling, Consider her adversity: Four essays on gender
equality in the labor market, att kvinnor har lägre lön i
fall där många chefer är män. Eller rättare sagt, kvinnor
som är anställda på arbetsplatser med relativt många
manliga chefer har lägre lön än lika kvalificerade kvinnor
på arbetsplatser med många kvinnliga chefer.

– Jag tror inte att det är medveten diskriminering. Det
handlar mer om att personer med samma kön i stor ut-
sträckning delar sociala nätverk i arbetslivet. Det får ef-
fekter på anställdas chanser till gynnsamma karriärer
och löner, säger Mia Hultin.

I samband med Levnadsnivåundersökningen 1991 ge-
nomfördes intervjuer med chefer på deltagarnas arbets-
platser. På så vis kan Mia Hultin och andra göra generella
konstateranden om den svenska arbetsmiljön.

– Jag kan luta mig mot ett stort och genomarbetat data-
material. Huvuddelen av min forskning har handlat om
att sammanställa den information som är relevant för
mina frågeställningar, och att pröva olika statistiska me-
toder innan jag hittat rätt.

I en annan av avhandlingens fyra essäer, visar hon att
män har karriärfördelar i kvinnodominerade yrken, ex-
empelvis inom vård och omsorg. En förklaring till det
kan vara att vårdtagare hellre tar emot vård av kvinnor.
Då får männen andra arbetsuppgifter. Åtminstone finns
fallstudier från USA som tyder på ett sådant samband. ■

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM / FOTO: ORASIS FOTO

Att kvinnor har lägre
löner på arbetsplatser

med relativt många
manliga chefer menar
Mia Hultin. I sin av-

handling om ojämlikhet
på arbetsmarknaden

har hon använt material
från 1991 års levnads-

nivåundersökning.

Michael Gähler vid SOFI,
Institutet för social forsk-
ning, är tillsammans med
professor Jan Jonsson ansva-
rig för Levnadsnivåunder-
sökningen 2000. De kom-
mer nu tillsammans med
andra forskare vid SOFI att
påbörja analysarbetet av de
omkring 5 000 intervjuer
som genomförts av Statistis-
ka centralbyrån.
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Handlingen i Boris Pasternaks bok
Doktor  Îivago knyter väl an till den
ryska romantraditionen. Dramatiska
händelser blandas med kärleksför-
vecklingar och filosofiska diskussio-
ner. Men boken har alltid delat sina
läsare i två läger.

– Pasternak själv envisades med att be-
trakta Doktor  Îivago som sitt främsta
verk. Några har ansett det vara ett pin-
samt misslyckande, säger Susanna
Witt, som nyligen försvarade sin av-
handling Creating Creation Readings
of Pasternak’s Doktor Îivago vid Sla-
viska institutionen.

Susanna Witt har studerat hur kon-
sten och konstskapandet framställs i
boken. I avhandlingen konstaterar hon
att romanen gör flera saker samtidigt.
Förutom att vara en skildring av 1900-
talets Ryssland, berättar romanen om
Pasternaks syn på konsten.

– Det finns spår av självreferens i
Pasternaks poesi. Texterna beskriver i
viss mån sig själva. Det har jag tilläm-
pat konsekvent i min läsning av Dok-
tor  Îivago.

– Då framtonar en estetik och en
konstfilosofi som förklarar sådant som
tidigare upplevts som märkligt och
främmande i boken och som kritiserats
av många läsare, säger Susanna Witt.

Huvudpersonen, Doktor  Îivago,
är läkare och poet. I romanen finns
många situationer där han skriver

Närsynt läsning av ryska tecken

själv eller reflekterar över litteraturen
och konsten. Genom att i detalj stude-
ra vissa avsnitt av boken, har Susanna
Witt upptäckt att delar av Johannes
uppenbarelse ur Bibeln återfinns i in-
ledningen av Pasternaks verk.

– Det är inte ett ordagrant citat, men
man ser på de ryska ordens form och
vissa betydelser att det är väldigt likt en
vers i Uppenbarelseboken.

Dopisyvanie
Enligt Susanna Witt är detta ett prov
på Pasternaks syn på skapandet som
en kontinuerlig process, parallell med
livet självt. Pasternak fortsätter att
skriva där Johannes slutade. Hand-
lingen har till och med ett eget ord på
ryska, dopisyvanie, att skriva vidare.

Ett annat centralt begrepp i romanen
är mimikry. Ursprungligen är det en
term inom utvecklingsbiologin som
betecknar det förhållande att arter som
inte är släkt ändå över generationer ut-
vecklar likheter med varandra, här-
mandet för artens överlevnad. I boken
blir mimikry en bild av konstens väsen,
som enligt Pasternak är att skapa och
upprätthålla liv.

De detaljstudier som Susanna
Witt ägnat sig åt, förutsätter att
Doktor Îivago läses på original-
språket – att förbättra sin ryska var
till och med en av hennes drivkrafter
under avhandlingen. Samtidigt bety-
der det att det är svårt att förklara hennes

slutsatser för någon som inte kan ryska.
– Relationen mellan ordens form

och betydelse går nästan inte att över-
föra när man gör en översättning.

Susanna Witt framhåller att roma-
nen mycket väl kan läsas utan kunska-
per om undertexter. Och helt har hon
inte tröttnat på boken trots sin grundli-
ga läsning.

– Det är inte världens bästa roman,
men bitvis innehåller den fantastiska
formuleringar.

Förbjöds i Sovjet
Bokens egen historia är dramatisk.
Doktor  Îivago utkom 1957, tre år före
Pasternaks död, och blev snabbt en
bricka i kalla krigets maktspel. Boken
förbjöds i Sovjet, men ett manus hade
hunnit smugglas ut till väst. Året därpå
fick Boris Pasternak Nobelpriset, myck-
et tack vare hans tidigare utgivna poesi,
men det togs ändå som en provokation
av Sovjetregimen och Pasternak tvinga-
des avsäga sig utmärkelsen. Det dröjde
till Gorbatjovs glasnostperiod innan
boken tilläts i Sovjet 1988.

– Idag är det svårt att förstå att bo-
ken en gång förbjöds i Sovjet. Men en
orsak var att den framställde revolu-
tionen som onaturlig och stridande
mot livet, så som Pasternak förstod det
och som fick sån betydelse för hans
konst. ■

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM
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Biotekniken växer snabbt i Sverige
och övriga världen. Att dra nytta av
den nya information som kommit från
kartläggningen av vår arvsmassa är en
framtidsbransch. Såväl spännande
upptäckter som stora vinster utlovas
av företag som är aktiva inom områ-
det, men en nyckel till framgång är att
få patent på det man vill sälja.

– Utvecklingskostnaderna inom bio-
tekniken rör sig ofta om enorma sum-
mor. Men trots att patent är nödvändi-
ga för att arbetet ska vara lönsamt har
det funnits stora luckor i kunskaperna
om möjligheterna till skydd i olika län-
der, säger Li Westerlund vid Juridiska
institutionen.

Hennes avhandling handlar om bio-
teknikpatent och beskriver skillnader
mellan USA och länderna i Europa,
bland annat i form av de europeiska
lagar som begränsar möjligheterna för
att ta patent på växtsorter, djurraser
och liknande biotekniska uppfinningar
samt hur intrång i ett patent bedöms.

– Avgörande för ett patentsökande
företag är också skillnader mellan hur
mycket information man måste presen-
tera för att få ett brett patentskydd för
till exempel en gen. Biotekniken base-
rar sig på komplexa biologiska proces-
ser och är ofta mer oberäknelig än an-
nan teknik. Samma gen kan till exem-
pel ha flera olika uppgifter i kroppen.

Bioteknikpatent – guldgruva eller nödvändigt ont?

Disputation på distans
för frånvarande opponent

Allt var klart för den stora dagen och Li Westerlund var
redo att försvara sin avhandling om bioteknikpatent. Då
kommer beskedet att hennes opponent, den tyske forska-
ren Rainer Moufang, på grund av oförutsedda händelser
inte kan flyga till Sverige och disputationen. Den enda lös-
ningen ser ut att vara att ställa in, men någon kommer att
tänka på universitetets nya system för videokonferenser i
Aula Magna. Alltså bokar man om lokalen och ser till att
opponenten ordnar sin del av utrustningen hemma i
München. Resultatet blir universitetets första disputation
på distans – med Li Westerlund och betygsnämnden i au-
lan och Rainer Moufang med bild och ljud via telenätet. ■

Det gör att företagen vill få så heltäck-
ande skydd som möjligt för att täcka
in alla eventuella lönsamma använd-
ningar. Samtidigt vill ett företag som
ligger i frontlinjen lämna ut minsta
möjliga information för att inte tipsa
konkurrenter om vad man håller på
med.

För att Li Westerlund skulle kunna
förstå handläggningen av alla patent-
bedömningar hon gått igenom har det
krävts ingående tekniska kunskaper.
Åtskilliga böcker om biologi och kemi
har därför blandats med juridiken.

– Det passade mig egentligen ganska
bra. Jag har en teknisk bakgrund från
min gymnasietid och det här fick mig
tillbaka till tekniken igen.

Företag kan nu dra nytta av hennes
forskning för att kunna lämna in så
bra patentansökningar som möjligt i
olika länder. Att det hon kommit fram
till är hett tyder inte minst det stora
intresset för hennes avhandling på.

– Ofta har man fått höra att ingen
läser avhandlingar, att de bara hamnar
i bokhyllan. Därför är det extra roligt
att jag fått så många förfrågningar från
både svenska och utländska företag om
hur de kan köpa min bok. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: BENGT JOHANSSON
ILLUSTRATION: EMELIE HAGE

Effektiv patentsök-
ning är ofta avgö-
rande för ett bio-
teknikföretag som
vill få ett brett
skydd för sina upp-
täckter. Juristen Li
Westerlund har
märkt stort intresse
för sin forskning
kring hur olika län-
ders patentsystem
skiljer sig åt.
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hällristningarna i bohuslän
vittrar bort i en allt snabbare takt,
och professor Peter Torssander vid
Institutionen för geologi och geoke-
mi deltar i två forskningsprojekt som
ska finna svaren på hur detta värld-
sarv bäst ska skyddas. Peter Torssan-
der och hans kollegor deltar i två
forskningsprojekt i Tanum, ett där
man undersöker om tak är effektiva
skydd mot vittring, och ett där man
tittar på effekten av övertäckningar.

Att mäta hur fort granit vittrar
bort av regn är inte precis som att
mäta människoströmmen vid Stu-
replan. Den naturliga vittringen på
3 000 år är mindre än en millimeter.
Men även en relativt liten nednöt-
ning av de grunda ristningarna får
förödande konsekvenser, och det är
viktigt att värna om hällristningarna
innan det är för sent. Fotografier frånFO
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1930-talet visar att förstöringen gått fort i modern tid.
Peter Torssander studerar den kemiska vittringen av

Bohusgranit, främst hur vatten och försurande ämnen
löser ut små mängder av mineraler ur berget. Bohusgra-
nit består av flera olika mineral, och det är främst fält-
spat (plagioklas), biotit och ämnen som finns i gränser-
na mellan granitens mineral som vittrar och gör att det
bildas ojämnheter i stenen, där det samlas vatten som
kan spränga stenen när det fryser.

– I Litsleby i Bohuslän har vi placerat ut apparatur
som mäter temperaturen flera gånger per timme. Det
har visat sig att på utsatta ställen kan temperaturen
pendla över nollstrecket 150 gånger från januari till
april. Det är just vid dessa tillfällen som hällarna riske-
rar att skadas av frostsprängning, säger Peter Torssan-
der.

På en två kvadratmeter stor provyta har man samlat
in allt regn och alla fasta partiklar. Som jämförelse har
man haft en yta som ligger under tak. Denna har inte
utsatts för regn och därför avspolats med lika stora
mängder avjonat vatten som det regn som fallit över de
fria ytorna. Det har inte gått att påvisa någon större

vittring och vård av hällristningar

skillnad i vittring mellan den yta som är taktäckt och
den som ligger helt fritt och att bara bygga tak över häl-
larna verkar inte räcka till för att stoppa vittringen.

– Att djuptäcka ristningarna med ett 1–2 meter tjockt
skyddslager för att helt slippa tjäle är en bra lösning, sä-
ger forskarassistenten Magnus Mörth.

Men det är inte bara att skotta över jord och tro att
man stoppar vittringen. Jorden söker sin balans och att
skapa ett orört jordlager är att starta en lång process där
jorden skiktar sig i olika lager, en process som kan öka
den kemiska vittringen. Lösningen som Peter Torssan-
der och hans forskargrupp föreslår är att närmast hällen
lägga ett lager mineral som vittrar minst lika snabbt
som graniten i hällen, på det viset kommer det lösa mi-
neralskiktet att vittra medan hällen förblir opåverkad.

Men alla hällar behöver inte grävas ner, någon ensta-
ka kan byggas in helt, och för att även fortsättningsvis
kunna visa hällristningar för allmänheten kan vissa häl-
lar exponeras sommartid och täckas över med något
slags filt som skyddar mot frostsprängning vintertid. ■

TEXT: CARL ARVIDSSON / FOTO: PETER TORSSANDER

För att se om och hur ett tak kan skydda hällristningar
jämför Peter Torssander och hans kollegor vittringen
av en bergsyta som är under tak med en utan. Ytan
under tak tvättas med avjonat vatten, något som det
första året gjordes av Peter Torssander och hans kolle-
gor men som nu sköts automatiskt. Ytan under tak
dammsugs från partiklar, barr, löv och kvistar. De par-
tiklar som sugs upp analyseras. Temperatur och fuktig-
het mäts med hjälp av de sensorer som ligger på berget.

Ett annat sätt att skydda hällristningar som Peter Torssander har
forskat om har varit att täcka över berget med jord. För att kunna
mäta temperatur och fuktighet på det jordövertäckta berget läggs
sensorer in med hjälp av plaströr. Plaströren ska sedan ut och det
kräver ibland lite starka tag.
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Allt avfall från universitetet kom-
mer nu att kunna sorteras bä t tre.
Nya lokala uppsamlingsstationer
på olika hå l l på campus gör att var
och en kan dela upp det som
slängs i olika fraktioner som sedan
kan å tervinnas och spara resurser
och energi.

– Vi har en stor container för blandat
avfall. Tanken är att vi ska behöva
tömma den allt mer sällan i takt med
att alla vid universitetet börjar källsor-
tera bättre, säger Lennart Persson som
ansvarar för återvinning vid Enheten
för miljö, service och logistik sedan
några månader.

Han har slutfört arbetet med att läg-
ga en grund för källsortering som på-
börjades redan för tre år sedan när uni-
versitetet fick ett nytt soprum under
Aula Magna. Upphandlingar av mate-
rialbolag som ska hämta det sorterade
avfallet har dock försenat starten. Men
i och med att nya lokala uppsamlings-
stationer har byggts under vintern är
allt klart för att köra igång.

– Nu gäller det att få alla att gå iväg
med sitt avfall. Men med tanke på det
intresse vi märker när vi är ute på upp-
samlingsstationerna är det nog inget
problem.

Sortera rätt
Något som dock är viktigt är att alla
sorterar sitt avfall på rätt sätt. Därför
har Lennart Persson sett till att infor-
mation har gått ut till alla anställda
och kommer att läggas ut på Internet
under april. Anslag nere på uppsam-

Källsortering och återvinning

lingsstationerna ska också tala om var
olika saker hör hemma och vad som
händer efter att fraktionen lämnar uni-
versitetet.

– Det märks på de vi träffar att man
verkligen vill göra rätt. Och gör alla
rätt från början får vi mer tid till att
sköta om uppsamlingsstationerna och
montera isär möbler och utrustning för
återvinning.

Avfallståg
Fyra personer arbetar med att hämta
upp avfallsfraktioner. En viktig del i
arbetet har varit att hitta vettiga upp-
samlingskärl för att kunna arbeta ef-
fektivt. Alltså sker uppsamlingen nu
med lätta och behändiga plastkärl på
hjul, som är byggda för att kunna
kopplas ihop i långa tåg och hämtas
flera åt gången.

Kostnaderna för källsorteringen står
universitetet för. Akademiska hus an-
svarar som hyresvärd enbart för kon-
torssopor. Men även om källsortering-
en innebär en del extra arbete för Len-
nart Perssons avdelning kompenseras
det av att det är billigare att bli av med
sorterat avfall, speciellt som avgifterna
för blandat avfall stiger. Faller sorte-
ringen väl ut och det går att införa yt-

terligare fraktioner minskar kostnaden
ytterligare.

Ett sätt att få ned kostnaderna är
självklart också att försöka minska av-
fallet. Universitetets största avfalls-
fraktion är allt papper som förbrukas.
Under ett år använder varje person vid
universitetet papper motsvarande 16
000 A4-ark, vilket när det blir avfall
motsvarar 30 fyllda långtradare. Där-
för har universitetet som centralt mil-
jömål inför 2001 att minska förbruk-
ningen med fem procent, bland annat
genom att undvika onödig förbruk-
ning och skriva ut mer dubbelsidigt. ■

Uppsamlingsstationer finns i Södra
huset D3, SU-Butiken i Arrheniuslab,
Geohuset, Kräftriket och Frescati
hage. Universitetets avfall kan delas
upp fraktionerna Papper, Wellpapp,
Trä, Övrigt brännbart och Metall.
Dessutom sker insamling av glas, plast
elektronik, frigolit, lysrör, batterier
och vitvaror. Gå ned och besök när-
maste station för att se hur det funge-
rar! Mer information finns också på
www.service.su.se.

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: ATHANASIADIS/0RASIS FOTO
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Att förse grundskolor och gymnasier
med lärarvikarier är affärsidén bak-
om företaget Lärarjouren som Stock-
holms universitet Holding AB är del-
ägare i sedan årsskiftet.

Lärarjourens grundare Ulrika Frisén-
Björk kom på idén under sin mamma-
ledighet då hon arbetade som vikarie
och hon utformade sitt koncept efter
de behov hon såg. Samtidigt studera-
de hon statistik och företagsekonomi
vid universitetet och fick genom Idé-
agenten kontakt med SU Holding AB.

– Vi vill öppna en kanal mellan sko-
la och universitet för att i första hand
föra ut universitetets samlade kun-
skap, säger Ulrika Frisén-Björk.

I dag har Lärarjouren ett trettiotal
studenter anställda som arbetar som
lärarvikarier i skolor i Storstockholm.
Studenterna studerar inom alla av
universitets fyra fakulteter och de väl-
jer själva hur mycket och när de vill
arbeta.

– Vi ger studenterna möjlighet att
praktisera sina ämneskunskaper på en
nivå som svarar upp mot deras akade-
miska kompetens, de får prova på lä-
raryrket och personligen utvecklas
under tiden som vikarie, säger Ulrika
Frisén-Björk. På det sättet hoppas vi
kunna bidra till att den annalkande
lärarbristen mildras och att läraryr-
kets status ökar.

Studenterna får stöd och hjälp på
olika sätt från Lärarjouren.

– Våra vikarier arbetar med ett ar-
betsverktyg som är exklusivt för Lä-
rarjouren – där finns spännande och
dynamiska ämnesuppslag för lektio-
ner som bottnar i universitetets kun-
skap, likväl som till exempel en egen
policy mot mobbing.

Ulrika Frisén-Björk berättar att det
handlar om att utveckla en tvåvägs-
kommunikation mellan universitet
och skola som förutom de inblandade
även gagnar samhälle, utveckling och
nationell tillväxt.

– Vi ger barn och ungdomar i sko-
lan ämneskompetenta lärarvikarier

Studenter undervisar elever

som dessutom verkar som positiva fö-
rebilder. För många ungdomar känns
universitetsstudier avlägset och oupp-
nåeligt – vi kan berätta vad som stude-
ras inom olika ämnesområden och ge
dem ett smakprov på kunskap som
förhoppningsvis ger mersmak, säger
Ulrika Frisén-Björk.

En framtida lärare
En av Lärarjourens studenter är Ma-
ria Helmer som nu har ett studieuppe-
håll. Hon har bland annat läst statsve-
tenskap och nationalekonomi.

– Jag fick kontakt med Lärarjouren
genom en kompis och jag började ar-
beta i januari, berättar Maria Helmer.
Lärarjouren ger mig möjlighet att tes-
ta hur det är att vara lärare och om jag
passar för det.

När SU-Nytt träffar Maria Helmer
arbetar hon som vikarie på Hemmes-
taskolan på Värmdö. Idag har hon
bland annat historielektion med en
sjundeklass.

– Ibland är det svårt att veta hur
man ska göra, man minns ju hur det
var att ha vikarie i skolan. Det går all-

tid att ringa Lärarjouren och få hjälp
och stöd.

Hur gör man för att vara en bra vika-
rie som får klassens uppmärksamhet?

– Första lektionen brukar klassen
testa en. Det är svårt att veta vad man
ska tro på och samtidigt är det viktigt
att inte misstro eleverna, berättar Ma-
ria Helmer. Eleverna måste också få
en bild av mig. Jag brukar därför all-
tid börja en ny lektion med en ny klass
med att presentera mig själv och be-
rätta vem jag är.

Maria Helmer trivs som lärare och
kommer att söka till Lärarhögskolan i
höst.

Hemmestaskolan anlitar flera av
Lärarjourens lärarvikarier.

– Jag har bara positivt att säga om
dem, berättar Karin Månzon på Hem-
mestaskolans expedition. De är dukti-
ga, målmedvetna och tar för sig. ■

Lärarjouren finns i det nya Student-
centrum i Södra huset, tfn 30 63 62,
e-post lararjouren@holding.su.se.
En hemsida finns inom kort på
www.lararjouren.su.se.

Lärarvikarien Maria Helmer från Lärarjouren berättar om människans utveck-
ling under en historielektion med klass 7C2 i Hemmestaskolan på Värmdö.

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ATHANASIADIS/ORASIS FOTO
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I BLICKFÅNGET

Juriststudenter tog guld
Ett lag juriststudenter vid Juridiska insti-
tutionen vann årets upplaga av den
mycket prestigefyllda rättegångstävlin-
gen European Community Law Compe-
tition Moot Court där cirka 80 tävlande
lag från hela Europa deltog. Tävlingen
bygger på ett fiktivt rättsfall, sker på två
språk, engelska och franska, och avgörs
framför domarna i EG-domstolen. Det
vinnande laget bestående av Dovile Bur-
giene, Hilding Lundkvist, Kaarli Eich-
horn och Helge Kleinwege får förutom
äran även sex månaders praktik inom
någon av EU:s institutioner.

Dessutom vann ytterligare ett lag från
Juridiska institutionen bestående av
Charlotte Landström, Russell Hunter,
Elijus Burgis och Maria Svahn den del av
tävlingen där de skriftliga inläggen be-
döms. Deras tävlingsbidrag kommer att
publiceras då det anses hålla mycket hög
kvalitet.

Tävlingsresultatet är ännu ett bevis på
att Juridiska institutionen håller en mycket
hög nivå på sin EG-rättsutbildning.

nytt på webben sajttips

www.skrivihop.nu
Dagligen möter vi felaktiga särskriv-
ningar i annonser, på affischer, i buti-
ker av alla slag, i filmundertexter, i e-
post och framför allt på webben.

Hur kan det undgå en människa att
till exempel ordet ”skumtomte” är ett
ord och därför skall skrivas ”skum-
tomte” och inte ”skum tomte”?

Det här – och mycket annat – be-
grundar språkpoliserna bakom
skrivihop.nu, en webbstation tilläg-
nad kampen mot otillbörliga sär-
skrivningar i det svenska språket.
Alla som är roade av språk och stil-
frågor får sig ett och annat gott skratt
jämt en ordentlig funderare. Håll
platsen – så ingen annan tar den!

www.sub.su.se
Torsdagen den 8 mars kunde bibliote-
kets webbplats www.sub.su.se nya
struktur och design skådas för första
gången. Via webbplatsen kan man
bland annat söka information i katalo-
ger, databaser, e-tidskrifter och ämnes-
guider, anmäla sig till sökverkstäder
och workshops, ställa sig i kö, låna om
och beställa böcker från magasin.

Tio webbredaktörer och en utveck-
lingsgrupp ansvarar nu för sidornas

innehåll och utformning. Förarbetet
har utförts av en projektgrupp, vid
biblioteket, som bland annat tagit
hjälp av målgruppsintervjuer via den
gamla hemsidan. Arbetet med den nya
webbplatsen har pågått i ett år.

För mer information, kontakta Eva
Enarson, tfn 16 27 67.

www.studera.nu
Högskoleverkets nya webbtjänst
Studera.nu finns nu på www.studera.nu.
Här finns bland annat rubrikerna Att
studera, Sök utbildning, Pengar, Livet
som student, Forska och Yrke och ar-
betsliv. Dessutom finns här information
om högskolestudier i Sverige på åtta
språk att ladda hem. Studera.nu bygger
på ett samarbete mellan Högskolever-
ket, landets alla högskolor och universi-
tet, CSN, AMS, VHS, kommuner och
bostadsbolag.

Dubbelt upp i Nature
I den ansedda vetenskapliga tidskriften
Nature från den 22 mars är forskare från
universitetet publicerade i två artiklar. I ar-
tikeln Ice shelves in the Pleistocene Arctic
Ocean inferred from glaciogenic deep-sea
bottoms som tar upp nya rön om isen i
Arktis medverkar Martin Jakobsson, In-
stitutionen för geologi och geokemi.

I artikeln Observation of high-energy
neutrinos using Cerenkov detectors em-
bedded deep in Antarctic ice presenterar
en internationell forskargrupp  resultat
från det så kallade AMANDA-teleskopet.
Från Sverige deltar forskare från Stock-
holms universitet, Uppsala universitet och
Högskolan i Kalmar och talesman för den
svenska gruppen är professor Per Olof
Hulth vid Fysikum. I forskargruppen in-
går från Fysikum också Christian Walck,
Ariel Goobar, Lars Bergström, Hector Ru-
binstein, Joakim Edsjö, Patrik Ekström,
Julio Rodriguez Martino, Yulia Minaeva
och Lars Thollander.

Läs mer på www.nature.com och
www.info.su.se/aktuellt/pressmeddelanden
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Kamelior på
Bergianska
Vackra kamelior i olika konstel-
lationer kunde skådas på Berg-
ianska trädgården då blomster-
konstnären Tage Andersen ställ-
de ut sin kameliasamling i febru-
ari och mars.

Öppet hus
Den 6 mars var det så åter dags
för Öppet hus på universitetet
med både fler besökare och fler
medverkande institutioner än ti-
digare. En strid ström av gymna-
sieelever besökte minimässan i
Södra huset där institutioner, Stu-
dentbyrån, CSN samt fakultets-
föreningarna informerade elever-
na om utbildning, studentliv med
mera. De naturvetenskapliga in-
stitutionerna presenterade sig på
en välbesökt minimässa i Geove-
tenskapens hus där också gymna-
sieeleverna kunde svara på en en-
kät om eventuella framtida uni-
versitetsstudier och som tack för
sin medverkan få en gräddsemla.

Tystare på campus
I vår kommer det att vara tystare på campus, i
alla fall utanför Arrheniuslaboratoriernas hus
A, B och C. Där har nämligen Akademiska hus
genom ljuddämpande åtgärder som ljudbafflar
och isolering nu lyckats sänka ljudet från från-
luftfläktarna från upp till 90 decibel (A) till 65
decibel.

– Det är en klar skillnad som framför allt
kommer att märkas när studenter och anställda
flyttar ut i solen i vår och sommar, säger Ulf
Hultberg vid Akademiska hus. Vi kommer nu
att arbeta med invändiga ljudåtgärder av hus E
och F och det kommer vara klart i år. Invändiga
ljudåtgärder av hus D är redan klart.

Vandringar i vår
Om Nationalstadsparkens fågel- och växtliv, his-
toria, arkitektur och musikaliska värde handlar
vårens vandringar i Vetenskapens lustgård.
Vandringarna som bland annat leds av forskare
vid universitetet inleds den 17 april och arrange-
ras av Konferensservice. Programmet finns på
www.su.se/forskning/popularvetenskap

Groda, kängurun och Södra huset
Tröjor, mugg, musmatta och scarf är några av
universitetets nya profilprodukter. Formgivar-
na Kjell Lundgren och Emelie Hage, Enheten
för IT och media, har arbetat med symbolerna
för universitetets fyra fakulteter, konsten på
campus och universitetets byggnader. De färger
som använts är universitetets blåa färg samt
modefärger (som i framtiden kommer att skifta
i takt med modet).

De nya profilprodukterna kan köpas i SU-
butiken och i informationen i det nya Student-
centrum i A-huset, Södra huset. Montrar där
de olika produkterna visas finns i SU-butiken,
Studentcentrum och Aula Magna. De kommer
även att visas på SU-butikens hemsida.

Föreskrifter för
examination
De föreskrifter för examination
som gäller inom universitetet,
nya fastställda riktlinjer för reg-
lering på fakultets- och institu-
tionsnivå samt föreskrifter för
vilken information som ska läm-
nas till studenterna inför exami-
nation har nu fastställts av rek-
tor. I beslutet  som togs den 16
februari redovisas även några av
de viktigaste av föreskrifterna
för examination som gäller na-
tionellt. Ett förslag till föreskrif-
ter har tidigare varit ute på re-
miss hos fakultetsnämnder och
institutioner/enheter.
Föreskrifterna finns på:
www.su.se/studentliv/tentamen

Studenten i centrum
Inför invigningen av det nya Stu-
dentcentrum i A-huset i Södra
huset har arbetet med att få allt i
ordning varit i full gång. Student-
byrån, Idéagenten, CSN med fle-
ra har flyttat in och det har ställts
i ordning en datasal för studen-
terna på plan 2. Mer om Student-
centrum kommer i nästa num-
mer av SU-Nytt.
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I tio punkter sammanfattar rektor
Gustaf Lindencrona år 2000 som ett
år med flera glädjande resultat men
också en del fortsatta orosmoln. De
tio punkterna (i något längre form)
låg till underlag för den diskussion
som fördes vid universitetsstyrelsens
sammanträde den 19 februari om
det gångna året och årsredovisning-
en för år 2000.

Balanserat resultat
Det är glädjande att universitetets

ekonomi har gått ihop under år 2000.
Det ideala för ett universitet är ju att
gå med ett nollresultat och i förhållan-
de till den totala omsättningen på 2,3
miljarder kronor är överskottet på cir-
ka 10 miljoner obetydligt. Det bör
dock observeras att resultaten påver-
kas positivt av att vi fått vissa intäkter
där universitetsstyrelsen tidigare fat-
tat beslut om deras användning men
där utgiften ännu inte ägt rum.
Enligt årsredovisningen går också i år
grundutbildningen med ett ekono-
miskt överskott och forskningen med
ett ekonomiskt underskott. Detta be-
ror sannolikt på att kostnader bok-
förs på fel konto. Under året har där-
för prefekterna uppmanats att se över
rutinerna. Åtgärderna hinner dock
inte få genomslag förrän i nästa årsre-
dovisning.

Ökat antal examina
Glädjande är också att antalet ex-

amina ökat. Det gäller alla examina,
såväl magister- (från 837 till 973) som
kandidat- (från 1 005 till 1 146) och
yrkesexamina (från 579 till 757). Det
finns inte någon direkt förklaring till
detta positiva resultat. Vi har visserli-
gen på alla tänkbara sätt försökt att
öka särskilt antalet magisterexamina,
men å andra sidan hade vi befarat att
den förbättrade arbetsmarknaden och
de minskade möjligheterna att antas

Rektor summerar året som gått

studentkåren har gjort stora an-
strängningar för att uppmärksamma
statliga och kommunala beslutsfatta-
re på detta problem.

Sparade prestationer
Antalet helårsprestationer år

2000 uppgick till 14 928 vilket ligger
mycket nära målet 14 940. Det ekono-
miska utfallet av att universitetet inte
nått takbeloppet för helårsprestatio-
nerna blir dock större eftersom univer-
sitetet ligger avsevärt under målet när
det gäller de relativt sett dyra naturve-
tarplatserna. Eftersom universitetet
har sparade prestationer från tidigare
år blir emellertid inte någon återbetal-
ning aktuell. Resultatet beträffande
helårsprestationerna innebär också en
betydande förbättring i förhållande till
föregående år.

Ojämnt utbyte
En märklig ny företeelse är att

våra studenter visat sig allt mindre in-
tresserade av att studera utomlands
med utnyttjande av våra utbytespro-
gram medan intresset att komma till
oss ökar. Vi har nu dubbelt så många
inresande (679) som utresande (330).
Denna nya erfarenhet delas av flera
stora nordeuropeiska universitet. En
viktig förklaring till det minskade in-
tresset för utlandsresor från våra stu-
denters sida är engelskans allt starka-
re ställning som (enda) världsspråk.
Studenterna vill helst studera i eng-
elsktalande länder. Vad beträffar de
inresande sätter studentbostadssitua-
tionen nu ett definitivt stopp för en
ytterligare ökning. Det är sorgligt ef-
tersom ett stort antal utländska stu-
denter bidrar till att ge universitetet en
internationell atmosfär.

Fler doktorer och doktorander
Vad beträffar forskarutbildning-

en kan vi glädja oss åt en betydande

till forskningsutbildning inom främst
humaniora skulle minskat viljan att
avlägga examen.

Förbättrad prestationsgrad
Prestationsgraden (antalet hel-

årsprestationer dividerat med antalet
helårsstudenter) har förbättrats även
år 2000. Med årets siffra 76,6 procent
har vi snart återhämtat oss efter den
kraftiga nedgången 1998.

Minskat söktryck
Tråkigt är däremot att söktrycket

minskat kraftigt, med en nedgång på
14 procent från höstterminen 1999.
Totalsiffran på 39 000 ser visserligen
inte alarmerande ut men man bör be-
akta att söktrycket är mycket ojämnt
fördelat och att många naturveten-
skapliga utbildningar och flera mo-
derna språk har allvarliga problem.
Dessa problem, som förelåg redan
förra året, har redan uppmärksam-
mats av universitetsstyrelsen genom
att medel har avsatts till rekryterings-
främjande åtgärder efter förslag från
den av universitetsstyrelsen tillsatta
rekryteringsutredningen. Fakulteter-
na har arbetat med att förnya kursut-
budet.

Det bör dock observeras att den
omständigheten att regeringen upp-
ställt särskilda mål för naturveten-
skap och teknik gör att situationen för
naturvetenskap är mer alarmerande
än för språk. I det senare fallet finns ju
alltid möjligheten att flytta utbild-
ningsuppdragen till andra institutio-
ner.

Problemen är ingalunda unika för
oss. Utbildningsministern har tillfäl-
ligt medgivit en flyttning av icke ut-
nyttjade naturvetarplatser till andra
fakulteter.

Ett problem som påverkar sök-
trycket är studentbostadskrisen i
Stockholm. Såväl universitetet som

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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ökning av antalet doktorsexamina (från 173 till 195).
Antalet nyantagna doktorander har också ökat (från 263
till 309) vilket inger förhoppningar för framtiden. Sär-
skilt glädjande är att antagningen inom humaniora (från
33 till 47) och samhällsvetenskap (från 84 till 113) har
ökat vilket visar på en återhämtning efter den minskning
som skedde efter den senaste reformen som införde ett fi-
nansieringskrav för antagning. Det kommer dock inte
vara möjligt att nå de alltför högt satta målen för särskilt
naturvetenskap under perioden 2001–2004. Universite-
tet har påtalat för Utbildningsdepartementet att målen
inte ens är teoretiskt möjliga att uppnå.

Professorsboomen fortsätter
Vad forskningen beträffar har den ökat räknat i per-

sonår (till 1 798 från 1 705). Den starka ökningen av an-
talet professorer (till 286 från 249 år 1999 och 209 år
1998) främst vid den Naturvetenskapliga fakulteten be-
ror på befordringsreformen. Reformen har inte tillfört
universitetet några nya resurser men tydliggjort den stora
kompetens som finns på universitetet. Det gäller allra
främst Fysikum, där antalet professorer sedan reformen
ökat från 7 till 26. Det är uppenbart att universitetet har
de personalmässiga förutsättningarna för såväl ökad
forskning som forskarutbildning och avancerad grund-
utbildning. Det är sedan en ekonomiska fråga i hur stor
utsträckning det kan ske.

Fem blev nio
Inom ramen för universitetets totala omsättningssiffra

sker ständiga förändringar av de olika institutionernas in-
bördes storlek. En betydelsefull faktor är då särskilt institu-
tionernas förmåga att dra till sig forskningsmedel. Vissa in-
stitutioner är mycket expansiva. På två år har antalet insti-
tutioner med en omsättning över 65 miljoner kronor ökat
från fem till nio, nämligen i storleksordning: Företagseko-
nomi, Fysikum, Socialt arbete – Socialhögskolan, Fysika-
lisk, organisk och strukturkemi, Data- och systemveten-
skap (DSV), Juridik, Naturgeografi, Psykologi och Tilläm-
pad miljöforskning (ITM).

Det kan tilläggas att Biokemi ligger mycket nära och
kommer sannolikt efter sammanslagningen med Biofysik
att också komma upp i denna grupp.

Vi blir äldre
Förra årets verksamhetsberättelse visade på en mar-

kant ökning av antalet äldre (över 55) bland universitetets
anställda. Denna utveckling har om än i mindre grad fort-

17

År Program Kurser

2000 3,9 1,9
1999 4,8 2,2
1998 6,5 2,7
1997 7,1 3,3

Tabell 1: Genomsnittligt antal förstahandssökande
per plats på program och kurser höstterminerna 1997-2000.

Examenstyp 2000 1999 1998 1997

Magisterexamen 973 837 756 603
Yrkesexamen* 757 579 488 501
Kandidatexamen 1 146 1 005 1 223 1 173
Högskoleexamen 68 83 84 64
Äldre examina** 41 57 123 169
Övriga examina 1 4 5 10

Totalt: 2 986 2 565 2 679 2 520

Tabell 8: Avlagda examina 1997-2000 fördelade på examenstyp. *Med yrkesexamen
avses jur kandexamen, socionomexamen och psykologexamen. **Med äldre examina
avses examina enligt äldre studieordning.

Vetenskapsområde 2000 1999 1998 1997

Humanistisk-
   samhällsvetenskapligt 166 (49) 126 (55) 173 (54) 233 (55)
Naturvetenskapligt 132 (45) 131 (51) 164 (49) 129 (34)

Totalt 298 (48) 257 (53) 337 (52) 362 (48)

Forskningsämne 2000

Humaniora och religions-
    vetenskap 46 (46)
Rättsvetenskap/juridik 6 (50)
Samhällsvetenskap 114 (51)
Matematik 7 (43)
Naturvetenskap 122 (47)
Teknikvetenskap* 2 (0)
Medicin** 1 (0)

Tabell 26 : Antal nyantagna till forskarutbildning 1997–2000 fördelat på vetenskapsområ-
den och forskningsämnen. Andel kvinnor redovisas inom parentes. Alla uppgifter är hämtade
från SCB:s tekniska mallar. *Biofysik och naturresurshushållning. **Medicinsk strålningsfysik.

... ➤
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”

”

VISSTE DU ATT ...

… det vid de nya kabeldrag-
ningarna i hus A, B, D och E har
gått åt sju mil kabel per hus.
Varje hus har cirka 1 400 uttag
för telefoner och datorer.

Till Stockholms centrum för
fysik, astronomi och biotek-
niks 4 800 uttag har det gått åt
cirka 35 mil kabel.

Dessutom finns inom universi-
tetet cirka fem mil optokabel.

Från och med årsredovisningen för år
2000 redovisas nu i universitetets års-
redovisning endast de uppgifter som
statsmakterna uttryckligen begärt av
universitetet i regleringsbrev och lag-
stiftning. Den interna uppföljningen
av verksamhet och ekonomi sker is-
tället separat. Där redovisas universi-
tetets övergripande ekonomiska ut-
fall, statistik om grundutbildning,

– Jag ska läsa på universitetet så
länge jag kan.

studenten per nägele som läser c-kursen i
kulturgeografi i artikeln ”välkommen till

drömfabriken” i dagens nyheters
högskoleguide inför höstterminen 2001.

forskarutbildning och personal fakul-
tetsvis, ekonomiskt utfall på institu-
tions- och fakultetsnivå och på uni-
versitetsförvaltningen. ■

Årsredovisningen kan laddas ner från
www.planering.su.se (under doku-
ment) eller beställas av Martin Mel-
kersson, Planeringsenheten, e-post
martin.melkersson@planering.su.se

Ny utformning av Årsredovisningen
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satt under år 2000 (38 procent av lä-
rarna). Det gäller särskilt professorer-
na (53 procent av antalet professorer).
Utvecklingen innebär å ena sidan att
universitetet har en mycket kompetent
lärarkår. Å andra sidan innebär det att
många lärare av åldersskäl kan ha svårt
att orka med de ökade krav som de se-
naste årens universitetsekonomiska ut-
veckling medfört.

Sammanfattningsvis…
… kan sägas att en del av de farhågor
jag gav uttryck för under förra året vid
motsvarande tidpunkt glädjande nog
inte besannats. Utvecklingen har varit
bättre än väntat. Det innebär inte att
orosmolnen skulle vara skingrade.
Särskilt kan den minskade undervis-
ningen per student inom humaniora-
juridik-samhällsvetenskap som orsa-
kats av minskad per capitatilldelning
och ofinansierade reformer komma
att leda till svårigheter med såväl ge-
nomströmning som examination
inom grundutbildningen. Det minska-
de söktrycket inom viktiga ämnesom-
råden som naturvetenskap och moder-
na språk kan också förstärka detta
problem. ■

REKTOR GUSTAF LINDENCRONA

... ➤
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Under vintern har förslaget till uni-
versitetets övergripande måldoku-
ment varit ute på remiss hos fakulte-
ter, institutioner, studentkåren. bibli-
oteksstyrelsen, jämställdhetskommit-
tén och IT-rådet.

– Vi har fått in många kloka synpunk-
ter som vi kommer att ta tillvara, be-
rättar prorektor Gunnel Engwall som
är ordförande i den arbetsgrupp som
arbetar med måldokumentet och
handlingsprogrammen.

I remissvaren finns både ris och ros.
– I princip samtliga remissvar är po-

sitiva till att samla ihop de nuvarande
måldokumenten och handlingspro-
grammen i en tydlig struktur, säger
Gunnel Engwall.

En synpunkt som lämnats är svårig-
heten att ta ställning till måldoku-
mentet innan handlingsprogrammen

Medverka i förändringsarbetet!

är klara. Förslaget får också kritik för
att vara för allmänt hållet och för att
det inte ger en tydlig bild av vad uni-
versitetet vill uppnå.
– Vi kommer inte att fastställa måldo-
kumentet nu utan arbetet kommer att
fortsätta under våren, säger Gunnel
Engwall. Det är meningen att precise-
ringar ska göras i handlingsprogram
och i handlingsplaner.

Möjligheten att medverka finns
alltså fortfarande kvar.

– Processen är oerhört viktig och vi
är angelägna om att ge våra anställda
och studenter möjlighet att medverka
i den. Det är väsentligt för oss att de
också gör det.

Bland annat har en hemsida tagits
fram där universitetets anställda kan
följa och medverka i arbetet. Under
våren kommer det också att anordnas
seminarier och workshops. ■

TEXT: MARIA SANDQVIST

– Förändringsprojektet syftar till en
genomlysning av universitetets admi-
nistration och organisation för att se
om det går att frigöra tid och pengar
för andra uppgifter som utbildning och
forskning, säger rektor Gustaf Linden-
crona. Arbetet sker i bred samverkan
mellan olika grupper vid universitetet.
Det är glädjande att så många bra för-
slag redan kommit fram och jag hop-
pas på ett fortsatt gott resultat i de del-
projekt som fortfarande pågår.

Ett av de delprojekt som är i full gång
är ”Administrativ samverkan på insti-
tutionsnivå”. Arbetet leds av Willmar
Sauter, dekanus vid den Humanistiska
fakulteten. Vid Humanistiska, Sam-
hällsvetenskapliga och Matematisk-na-
turvetenskapliga fakulteterna har en re-
surskartläggning genomförts. Institu-
tionerna har sedan grupperats efter var
de finns på universitetsområdet.

– Arbetet går över fakultetsgränser-
na eftersom det handlar om samverkan

Förändringsarbete över fakultetsgränserna

mellan institutioner som ligger nära
varandra lokalmässigt, säger Willmar
Sauter.

Prefekterna och representanter för
administrativ och teknisk personal har
också träffats för att diskutera och be-
lysa problem, behov och möjligheter.

– Vi har nu flera förslag på vad vi
kan samverka kring och det som nu
ska diskuteras är hur det ska organise-
ras, berättar Willmar Sauter.

Per-Arne Bodin, prefekt vid Slaviska
institutionen, är samordnare för en
grupp bestående av prefekter i hus E,
Södra huset. Gruppen har diskuterat
olika sätt att samarbeta, bland annat
en gemensam studentexpedition, en
husintendent och samarbete vid svar
på vissa remisser.

– Allt mer administrativa uppgifter
har lagts ut på de olika institutionerna
som en del av universitetets decentrali-
sering, säger Per-Arne Bodin. En ratio-
nalisering kanske därför inte skulle be-

tyda ekonomiska vinster utan snarast
minska stress, öka kvaliteten och över
huvud taget förbättra arbetsmiljön.
Det är ju viktiga mål.

Gruppen är dock kritisk mot den i
kvantitativa  undersökning som ingår i
resurskartläggningen.

– Vi anser att den är genomförd på
ett sådant sätt att den egentligen inte
ger någon som helst relevant informa-
tion som kan användas för en diskus-
sion om förenklingar och rationalise-
ringar av de administrativa rutinerna,
säger Per-Arne Bodin. Enbart kvantita-
tiva mått används där andra, kvalitati-
va kriterier borde ha varit utgångs-
punkt. Däremot kan naturligtvis den-
na undersökning provocera till en dis-
kussion i frågan. ■

Arbetet med förändringsprojektet
kan följas på www.su.se/forandring.
Där finns bland annat delrapporter
om de olika delprojekten

Information om arbetet med måldo-
kumentet och handlingsprogrammen
finns på www.su.se/forandring
Eventuella frågor kan ställas till Kersti
Bergman Ingvarsson, tfn 16 49 33,
e-post kersti.bergman@planering.su.se

TEXT: MARIA SANDQVIST
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Stockholms universitet / 106 91 Stockholm  Posttidning B

Mitt i ett av campus vackraste prome-
nadområden, med krogen Trädgårds-
villan på tomten ligger Psykologiska
institutionen inbäddad i Skogshögs-
kolans trädsamling.

– Våra lokaler betyder mycket, säger
prefekten Lars-Göran Nilsson. Man
känner sig förnöjd när våren kommer
och det blir grönt och fint här.

Och hela Psykologiska institutionen
verkar vara på grön kvist efter fjolårets
lyckade internationella psykologkon-
gress som hölls i Stockholm, med Lars-
Göran Nilsson som president.

– Kongressen blev en stor framgång
med 6 000 deltagare från hela världen.
Många fler än vid någon av de tidigare
27 kongresserna som hållits sedan star-
ten 1896, berättar Lars-Göran Nilsson.

Intresset bland studenterna var
stort.
– Många deltog, framför allt bland dok-
toranderna. Vi delade även ut över 20
stipendier till studenter på grundutbild-
ningen, och de hade möjlighet att jobba
som värdar och komma in gratis när de
inte arbetade, säger Lars-Göran Nils-
son. Doktoranderna refererar ofta till
kontakter de fått på kongressen. Jag
minns själv från mina forskarstudier
hur oerhört inspirerande det var första
gången jag deltog i en internationell
konferens. Att få lyssna till internatio-
nella storheter som man bara läst och
hört om. Höra hur de resonerar, hur de
för fram sina teorier. Och kanske få
kommentarer på det man själv gjort.

För institutionen som helhet har
kongressen varit en vitamininjektion,
och nu utökar man sitt samarbete med
syskoninstitutioner i tredje världen.

– I många länder i tredje världen

Psykologer mitt i naturen

finns en hög ambition att komma in i
det internationella forskarsamhället,
säger Lars-Göran Nilsson. Jag var nyli-
gen i Iran, de vill samarbeta och ska
liksom Kina göra en åldersstudie som
är parallell till vårt Betulaprojekt. Det
kan visa på intressanta kulturella skill-
nader som ofta inte kommer fram i
forskningsprojekt.

På två ben
Psykologiska institutionen tillhör Sam-
hällsvetenskapliga fakulteten, men äm-
net har sina rötter i filosofi och fysiologi.

– Psykologin ligger mitt i vetenskapen,
med kontakter till alla fakultetsområ-
den, säger Lars-Göran Nilsson. Utveck-
lingen styr i naturvetenskaplig riktning
där det finns mycket att hämta just nu.
Det här hänger samman med kartlägg-
ningen av det mänskliga genomet.

Men han poängterar att det är viktigt
att behålla mångfalden inom ämnet.

– Genetiken kommer att få en stor
roll, men inget område bör bli för
starkt på en institution, utan det ska
vara idéer som bryts mot varann. Vi
klarar inte att lösa komplexa problem
utifrån ett enskilt perspektiv.

Psykologiska institutionen har på-
börjat ett tvärvetenskapligt samarbe-
te med Karolinska Institutet och
KTH. Syftet är att forska fram och
bygga intelligenta robotar med för-
måga att fatta beslut.

– Nästa generation av robotar ska
kunna fungera som ett alternativ till psy-
kofarmaka. Man kan tänka sig att
skicka in en robot i blodet, där den kan
stänga av eller aktivera receptorsystem i
hjärnan. Idag gör vi det med mediciner,
det här kan vara en väg att slippa biverk-
ningar, säger Lars-Göran Nilsson. ■
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Sedan 1982 finns
Psykologiska insti-
tutionen med sina
sex avdelningar, 120
anställda och drygt
900 studenter i
Frescati hage.

Professor Lars-Göran
Nilsson, prefekt vid
institutionen, menar
att detta är den vack-
rast belägna psykolo-
giska institutionen i
Sverige.


