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Henning Rodhe
DEKANUS VID

MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Är etablerade ”sanningar” alltid sanna? Har
majoriteten alltid rätt? Nej, naturligtvis inte.
Det finns många exempel från historien på
att det som betraktats som faktum har visat
sig behöva revideras när ny kunskap kommit
fram. Ett välkänt exempel är den polske
astronomen Copernicus som på 1500-talet
ifrågasatte dåtidens ”sanning” att jorden är
världsalltets medelpunkt omkring vilken de
övriga himlakropparna rör sig. Vi kommer
säkerligen också i framtiden att behöva revi-
dera många etablerade uppfattningar.

Detta och liknande exempel visar på en fun-
damental aspekt av det akademiska tänkan-
det: att ifrågasätta, även det som betraktas
som en etablerad teori. Ett kritiskt förhåll-
ningssätt är drivkraften till kunskapens ut-
veckling. Det är inte bara legitimt att ifråga-
sätta – det är en nödvändig del av det akade-
miska kunskapsuppbyggandet. Det kritiska
tänkandet måste genomsyra hela vår verksam-
het, från utbildningen på grundnivå till avan-
cerad forskning. Vi lärare måste uppmuntra
studenterna att ifrågasätta även det som står
i läroböckerna. Att stimulera dem att försöka
hitta alternativa förklaringar till observerade
fenomen.

Men… allt ifrågasättande måste, för att
kunna tas på allvar, vara baserat på beprö-

vade vetenskapliga metoder. Det räcker inte
att komma med annorlunda tolkningar och
förfäkta kontroversiella ståndpunkter för att
bli tagen på allvar i den vetenskapliga debatten.
Man måste kunna bygga under sin ståndpunkt
med goda argument som kan prövas av andra
forskare med mätningar och beräkningar. Och
man måste föra ut sina ståndpunkter på
vedertaget sätt genom att publicera dem i den
vetenskapliga litteraturen där de kan granskas
kritiskt av andra forskare. Det var först ge-
nom Galileo Galileis noggranna mätningar av
planeternas rörelser under 1600-talet och hans
vetenskapliga skrifter som den copernicanska
teorin för solsystemet blev mer allmänt accep-
terad bland forskarna (inom kyrkan skulle det
ta ännu en tid!).

Det måste vara högt i tak på ett universitet.
Vi måste respektera och stödja även dem som
tänker i nya och annorlunda banor än vad
majoriteten gör. Vi ska uppmuntra ifrågasät-
tandet och skapa goda förutsättningar för
konstruktiva diskussioner vid föreläsningar,
seminarier, kaffepauser, konferenser och, fram-
för allt, i den vetenskapliga litteraturen. �

Om kritiskt tänkande

Denna relief från cirka 460 f kr tros vara tilläg-
nad gudinnan Afrodite. Den hittades på ön Milo och
finns nu på The Archaeological Museum i Aten,
Grekland. Afrodite var kärlekens gudinna i den
grekiska mytologin. Hon var även skönhetens,
familjelivets och fruktbarhetens gudinna och dyr-
kades av sjömännen som havets härskarinna.

Grekisk mytologi, historia och litteratur är något
som de som läser grekiska vid universitetet stude-
rar. Att språkstudier handlar om mycket mer än
glosor och grammatik visar universitetets satsning
under Språkåret 2001. Universitetets språkforskare
berättar om språk ur flera perspektiv – bland
annat filosofiskt, kulturellt och internationellt.
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Vid årskiftet sjösattes den nya orga-
nisationen för forskningsfinansiering.
Utifrån märks än så länge inte mycket.
Alla som arbetat vid de olika forsk-
ningsråden sitter kvar i samma loka-
ler inne på Regeringsgatan. Det enda
som skvallrar om den nya myndighe-
ten Vetenskapsrådet är än så länge en
upptejpad lapp med nya logotypen på
dörren.

– Men det ska märkas att något
hänt. Förändringen är tänkt att ge en
grundforskning i världsklass, säger
Madeleine Leijonhufvud, professor i
straffrätt vid universitetet.

Sedan den 1 januari är hon biträ-
dande chef för Vetenskapsrådet. Myn-
digheten invigdes av ordförande Bengt
Westerberg dagen innan vårt besök.
Och även om flyttlassen i korridorer-
na mellan de olika forskningsråden
inte börjat rulla ännu är arbetet över
ämnesgränserna igång.

– En viktig faktor för att förbättra
forskningen är att få lärosäten att
samarbeta mer. Sverige är för litet för
att duktiga forskare ska konkurrera
ihjäl varandra. Istället ska vi mäta oss
med våra europeiska kollegor.

Madeleine Leijonhufvud tror att den
nya starkare organisationen som liknar
övriga Europas underlättar skapandet

av större övergripande forsknings-
projekt. Hon ser också det samlade
ämneskunnandet inom Vetenskaps-
rådet som ett sätt att bredda projekt
till angränsande vetenskapsområden.

– Förhoppningsvis ska vi till exem-
pel få in samhällsvetenskapliga och
humanistiska aspekter inom teknik,
naturvetenskap och medicin när vi nu
arbetar tillsammans istället för i sepa-
rata forskningsråd.

Som tidigare huvudsekreterare i
Humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådet (HSFR) var Madeleine
Leijonhufvud med och drog upp rikt-
linjerna för Vetenskapsrådet och de
övriga myndigheterna. Att sedan även
få vara med och leda skapelsen var
lockande.

– Det var också svårt att säga nej
som enda kvinna, både till det här job-
bet och mitt tidigare på HSFR. Om vi
nu kräver jämnare könsfördelning
gäller det att tacka ja när möjligheten
dyker upp.

Om det är något forskningsområde
som hon är extra mån om är det genus-
vetenskapen. Den misstro som ämnet
mötts av tidigare måste bort, inte
minst för att hon tror att genusper-
spektiv kan berika de flesta vetenska-
per.

Fyra nya myndigheter ansvarar för
det statligt riktade forskningsstödet.
Vetenskapsrådet (1 878 mkr 2001),
Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap (262 mkr 2001),
Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande
(450 mkr 2001) och Verket för inn-
ovationssystem (1 118 mkr 2001).
Vetenskapsrådet har hand om
grundforskning inom de tre områ-

Stärkt grundforskning genom nya Vetenskapsrådet

Att arbetet i Vetenskapsrådet krock-
ar med hennes eget akademiska arbe-
te tycker Madeleine Leijonhufvud är
ett problem. Hon har varit mån om
att ha kvar en dag i veckan ute på
universitetet för att hålla igång sin
egen forskning och handleda sina fors-
karstudenter.

– Jag tror också att det är viktigt att
jag som ansvarig på en forskningsmyn-
dighet behåller en fot i verkligheten för
att kunna göra ett bra arbete.  �

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: MIA ÅKERMARK/ORASIS FOTO

Nya organisationen för forskningsfinansiering
dena naturvetenskap och teknik,
samhällsvetenskap och humaniora
samt medicin. Fram till 2003 får
myndigheten ett tillskott på nära en
halv miljard jämfört med de tidiga-
re ämnesinriktade forskningsråden.

Seminarium om de nya myndigheterna
En orientering i de nya forsknings-
finansierande myndigheterna ges av
universitetets prorektor Gunnel Eng-

wall måndagen den 19 mars klockan
15–16.30 i D8, Södra huset. Semina-
riet ingår i personalutbildningen och
kräver ingen anmälan i förväg.

ANDREAS NILSSON

Professor Madeleine Leijonhufvud
är biträdande chef för den nya
myndigheten Vetenskapsrådet.
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Två nya professurer är en del av den
strategiska utvecklingsplan som fast-
ställts av den Samhällsvetenskapliga
fakultetsnämnden. Tanken är att fa-
kulteten även i framtiden ska vara en
fakultet med bredd och hög kvalitet
samt en del profilområden – allt ba-
serat på den egna forskningen. Fakul-
tetens främsta forskningsstrategiska
mål är att förstärka den existerande
grundforskningen inom fakulteten.

Förstärkningen av grundforskning-
en bör ske såväl genom allmänna,
strukturella förstärkningar som ge-
nom riktade satsningar inom fakultet-
ens fyra områden: medicin och vård,
ekonomi, data och kommunikation
samt övrig samhällsvetenskap. De vik-
tigaste skälen för de breda och struk-
turella satsningarna är dels den kon-
staterande bristen på studiefinansie-
ring för doktorander och dels bristen
på post doc-befattningar.

– Det är många som disputerar nu
samtidigt som hälften av våra profes-
sorer kommer att gå i pension de när-
maste tio åren, säger Eskil Wadensjö,
dekanus vid den Samhällsvetenskap-
liga fakulteten. Därför borde det fin-
nas fler post doc-tjänster så att vi kan
trygga återväxten.

Nya professurer
Fakultetsnämnden har nu beslutat om
två nya professurer – en vid Data- och

systemvetenskapliga institutionen,
DSV, och en vid Företagsekonomiska
institutionen. Professurerna togs sär-
skilt upp i 1999 års forskningsstrate-
gi där fakultetsnämnden hade identi-
fierat fyra institutioner vars forskning
var i särskilt stort behov av förstärk-
ning. De två andra var Institutionen
för socialt arbete och Grafiska Insti-
tutet och Institutet för Högre Kom-
munikations- och Reklamutbildning
GI/IHR.

DSV:s nya professur i data- och sys-
temvetenskap, särskilt Människa-ma-
skin interaktion, är en del i universi-
tetets breda satsning på IT-forskning-
en. I vår har en ny forskarutbildning i
Människa-maskin interaktion startat
vid DSV på IT-universitetet i Kista,
den gemensamma satsningen vid
Stockholms universitet och KTH.
Området Människa-maskin interak-
tion studerar samverkan mellan män-
niskor och datorer men också andra
typer av maskiner. Forskarutbildning-
en är öppen för studenter utan formell
datautbildning och intresset är stort.

– IT, media och information blir nu
en väsentlig del av fakulteten, säger
Eskil Wadensjö, och den delen behövs
vid ett universitet.

Företagsekonomiska institutionen
har fått en professur i redovisning el-
ler finansiering för att förstärka sin
forskningsorganisation.

Bättre balans
Att förstärka forskningen är också
viktigt för att få bättre balans mellan
grundutbildning och forskning vid
fakulteten.

– Genom att förstärka forskningen
bibehålls standarden på grundutbild-
ningen, säger Eskil Wadensjö. Nya
professurer och extra stöd hjälper till
men det räcker inte.

Eskil Wadensjö efterfrågar bland
annat mer studiestöd till forskarut-
bildningen, resursförstärkning för de
befordrade professorerna samt ökade
anslagsmedel från statsmakterna.

– Det handlar om att ständigt be-
vaka och öka medlen men också fort-
sätta och utöka fakultetens samarbe-
te med andra universitet och högsko-
lor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten
har idag ett nära samarbete med flera
av högskolorna i Stockholm – KTH,
Södertörns högskola, Karolinska In-
stitutet, Handelshögskolan och Lärar-
högskolan.

– Det är en tillgång att vara i Stock-
holm med närheten till andra hög-
skolor och universitet, menar Eskil
Wadensjö. �

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: MIA ÅKERMARK/ORASIS FOTO

Samhällsvetenskaplig strategi för framtiden

Förstärkningen av forskningen vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten
kommer bland annat att medföra en bättre balans mellan grundutbild-

ning och forskning, menar fakultetens dekanus Eskil Wadensjö.
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Maria ska skriva en artikel i sin lokal-
tidning om att anmälda miljöbrott
ökar och vill veta om det finns någon
forskning inom området. Hon skick-
ar en e-post till ExpertSvar. Där tar
en redaktör emot frågan och skickar
den vidare till pressansvariga vid uni-
versiteten, som sedan försöker hitta en
expert vid sitt universitet.

ExpertSvar är en förmedlingstjänst
för journalister för att komma i kon-
takt med forskningen vid Sveriges uni-
versitet. Antalet journalister som använ-
der tjänsten är nu över 400 från att i
höstas varit knappt 100 – och det kom-
mer frågor från dem nästan varje dag.

Tjänsten är icke-kommersiell och
kostnaderna för teknik, drift och en
redaktionell tjänst ska fördelas mel-
lan universiteten. Hittills har tjänsten
skötts oavlönat vid Uppsala universitet.
När finansieringen är klar – pengar har
sökts bland annat från KK-stiftelsen,
Utbildningsdepartementet och Veten-
skapsrådet – kommer även högskolor-
na få erbjudande om att ansluta sig.

Förutom att journalisterna via webb-
platsen kan skicka en fråga kan de ock-
så prenumerera på universitetens press-
meddelanden.

– Detta ökar våra möjligheter att nå
ut i media och journalisterna kan på

Journalister får hjälp att finna forskare
ett enkelt sätt komma i kontakt med
vår forskning, säger Agneta Paulsson
vid Informationsenheten. Jag som är
ExpertSvars kontaktperson vid univer-
sitetet frågar alltid forskaren om det
är okej att bli kontaktad. Jag vill ock-
så uppmana alla som skickar press-
meddelande att skicka kopia till mig
så skickar jag det till ExpertSvar. �

Agneta Paulsson finns vid Informa-
tionsenheten och har telefon 16 2256
och e-post agneta.paulsson@info.su.se

– Vid Stockholms universi-
tets språkliga institutioner
finns många besjälade som
brinner för sina språkom-
råden. Det vill vi lyfta fram
under Språkåret 2001, sä-
ger Jane Nystedt, professor
i italienska, som är ordfö-
rande i universitetets styr-
grupp för Språkåret 2001.

År 2001 har på initiativ
av EU och Europarådet ut-
setts till Det europeiska
året för språk. Under våren
medverkar Stockholms uni-
versitet med ett rikt pro-
gram om språk i alla dess
olika former och uttryck.

– Under Språkåret vill vi visa hur
betydelsefullt och stimulerande det är
att studera språk, säger Gunnel
Engwall, professor i franska och pro-
rektor vid Stockholms universitet.
Genom modersmålet lär vi känna oss
själva och kan uttrycka våra tankar.
Genom studier av främmande språk
öppnas vägen till andra kulturer, till
andra sätt att tänka och till fram-
gångsrikt internationellt samarbete.

– Det är viktigt att det sker ett ut-
byte om språk mellan universitetet och

språkintresserade och språkointresse-
rade, menar Charlotta Svanström,
som tillsammans med Hanna Öhgren
är projektledare.

Språkåret invigdes den 31 januari
med seminarier och en paneldiskus-
sion på det övergripande temat
”Sverige i det nya Europa. Språkens
roll i det moderna samhället” och un-
der våren arrangeras Språkbiten, På
tal om språk och Språkdagen. I Språk-
biten som är ett samarbete med Sve-
riges Radio P1 talar forskare om allt

från skillnaden mellan man-
ligt och kvinnligt språk till
vilket inflytande främman-
de språk har på svenskan.
Den 7 februari startade fö-
reläsningsserien ”På tal om
språk” om bland annat
teckenspråk, de svenska di-
alekterna och slang. Den 4
april äger Språkdagen rum
i Aula Magna. Språkdagens
programpunkter och work-
shops baseras på förslag
från universitetets språkin-
stitutioner.

Universitetets medverkan
i Språkåret finansieras ge-
nom medel från universite-

tet men också externa stiftelser, där-
ibland EU och Markus och Amalia
Wallenbergs minnesfond. �

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: GEORGIOS ATHANASIADIS

/ORASIS FOTO

Mer om programmet under Språkåret
finns på www.sprakaret.su.se.

Språkets och språkens år
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Det kan vara svårt för forskare att
veta hur deras upptäckter kommer till
användning. Professor Jan-Erling
Bäckvall vid Institutionen för organisk
kemi blev överraskad över det stora
intresset för hans forskargrupps sen-
aste rön.

– Vi hittade en elegant lösning som
vi trodde skulle få en viss tillämpning.
Men vi insåg inte vilken stor betydel-
se den hade för läkemedelsindustrin.

Det var när Jan-Erling Bäckvall del-
tog i olika internationella konferenser
och fick positiva reaktioner som han
märkte att intresset sträckte sig utan-
för forskarsfären.

– Många företag hörde av sig och
har bett mig komma för att presente-
ra vår upptäckt.

Många aktiva substanser i läkeme-
del förekommer som blandningar av
två olika molekylformer. De är snar-
lika, men skiljer sig ändå åt – ungefär
som vänsterhanden och högerhanden
– så kallade enantiomerer. Detta stäl-
ler till problem för läkemedelsföretag,
eftersom bara en av formerna är bio-
logiskt verksam. Den andra kan i vis-
sa fall till och med vara giftig. Jan-
Erling Bäckvall och hans kolleger har
hittat en enkel och billig metod för
att omvandla även den overksamma
delen av blandningen till verksam sub-
stans.

– Vår metod utnyttjar materialet
mycket bättre. Dessutom var industrin

tidigare tvungen att separera de olika för-
eningarna. För det krävs kolonner och
destillationer och det kostar pengar.

Upptäckten har lett till uppmärk-
samhet från många företag. Bland
annat bidrar man med kunskap till
AstraZeneca som driver ett arbete
inom ett liknande område. Projektet
är sekretessbelagt. Inte ens Jan-Erling
Bäckvall får veta allt som händer.

– De har satsat mycket pengar och
befinner sig ganska nära ett genom-
brott.

Alkoholer och aminer
Upptäckten kommer att spara pengar
åt läkemedelsindustrin. Något patent
har emellertid inte tagits, men forsk-
ningen går vidare och hittills har han
och hans kollegor upptäckt en metod
som kan tillämpas för alkoholer. Nu
har man börjat undersöka hur kun-
skapen ska kunna överföras till en

annan viktig ämnesgrupp inom läke-
medelsframställning, så kallade ami-
ner.

– Aminer är ännu intressantare än
alkoholer för läkemedelsföretag. De
ingår bland annat i mediciner för cen-
trala nervsystemet.

Vid Institutionen för organisk kemi
i Arrheniuslaboratorierna, har man i
många år arbetat med att utveckla
bättre metoder för att hantera kemis-
ka reaktioner, särskilt med hjälp av
metaller och enzymer som katalysato-
rer. Jan-Erling Bäckvall och hans fors-
kargrupp har bidragit till utveckling-
en av en rad läkemedel. För tre år se-
dan kom han från Uppsala universi-
tet och hade en egen forskargrupp
med sig. Han trivs bra i dag.

– Jag bodde i Stockholm på 1970-
och 80-talet. Dessutom upplever jag
att kemiforskningen är mer omfattan-
de här än vid Uppsala universitet.

Elegant lösning
sparar pengar åt läkemedelsföretag
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Professor Jan-Erling Bäckvall tog
med sig sin forskargrupp till univer-
sitetet och Institutionen för organisk
kemi för tre år sedan.
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Jan-Erling Bäckvall är en
av Stockholms universitets
mest framstående forskare
och har bland annat finan-
siellt stöd från Stiftelsen för
strategisk forskning. Han är
ofta anlitad som konsult av
olika läkemedelsföretag, även
utanför Sverige. Han är leda-
mot av den Matematisk-na-
turvetenskapliga fakultets-
nämnden liksom Kungliga
Vetenskapsakademien. Sam-
tidigt säger han att han ägnar
minst två tredjedelar av sin
arbetstid åt forskning. Hur
hinner man med?

– Jag jobbar övertid, säger han och
får det att låta som den naturligaste
saken i världen.

Och kanske är det för att hinna med
allt, som han numera överlåter själva
laborerandet till andra.

– Jag har inte labbat på flera år. De
unga är bättre på hantverket.

Forskare bra chefer
Istället leder han arbetet för samman-
lagt sjutton forskare runtom i labora-
torierna längs institutionens korridor.
Han står för den vetenskapliga över-
blicken och skriver publikationer till-
sammans med dem.

Jan-Erling Bäckvall framhåller fors-
kare som goda exempel på chefer.

– Det är en styrka att ha egen erfa-
renhet av den verksamhet man leder.
Man känner till att vissa saker tar lång
tid och att vissa saker kräver tålamod.

Forskarna i hans grupper ägnar sig
åt tre huvudsakliga områden. Dels
inom det ovan nämnda området. Dels
forskning allmänt om metallers egen-
skaper som katalysatorer, det vill säga

hur metallerna kan påskynda en ke-
misk reaktion utan att själv förbrukas.
Dessutom leder han ett antal projekt
inom så kallad biomimetik. Där
undersöker man och försöker härma
naturens sätt att sköta elektronöver-
föring.

– Det borde ligga något i det natu-
ren utvecklat under lång tid, säger
Jan-Erling Bäckvall. Människans and-
ningscykel är ett exempel. Luftens syre
tas upp av hemoglobin i blodet. Genom
en rad elektrontransporter i kroppen
blir det möjligt att förbränna fett och
kolhydrater. Hittills har man lyckats
kopiera en av de katalysatorer som
krävs för att andningskedjan ska fung-
era.

Intresset för ämnet som kallas elek-
trontransfer har vuxit den senaste ti-
den. Under vintern planerar därför in-
stitutionerna för organisk kemi, bio-
kemi och biofysik, biologi och fysik
att påbörja ett samarbete.

– Området är ganska nytt. Vi be-
höver ta del av varandras erfarenhe-
ter, säger Jan-Erling Bäckvall. �
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Många substanser i läkemedel existerar i två
kemiska former – lika på samma sätt som en
höger- och en vänsterhand. Bara den kemiska
form som passar in i kroppens receptorer är
verksam som läkemedel – det kan jämföras med
en högerhand som bara passar i en högerhandske.

Jan-Erling Bäckvall och hans kollegor vid
Institutionen för organisk kemi har hittat ett
smart sätt att omvandla B till A. På så vis kan
läkemedelsföretag bättre än tidigare utnyttja sitt
råmaterial och därmed spara pengar.

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM
FOTO: MIA ÅKERMARK/ORASIS FOTO

Biomimetik och metallers
egenskaper som katalysatorer
är några av de områden
som Jan-Erling Bäckvall
och hans forskargrupper i
Arrheniuslaboratorierna
ägnar sig åt.
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Forskare från prestigefulla Massachu-
setts Institutet of Technology, MIT,
har varit vid universitetet för att pre-
sentera sin miljöforskning. Orsaken
till besöket är att svenska unga fors-
kare sedan några år kan få post doc-
stipendium från Wallenbergstiftelsen
för att åka till MIT och arbeta med
miljövetenskap – både inom natur-
och samhällsvetenskap. Än så länge
har dock möjligheten varit relativt
okänd och trots att MIT är ett av värl-
dens främsta lärosäten har få sökt.

Henning Rodhe var värd för mötet
som dekanus vid Matematisk-natur-
vetenskapliga fakulteten. Han har ar-

betat mycket för att få upp intresset.
– Jag har skrivit brev till tusen ny-

disputerade i Stockholms- och Uppsa-
laområdet för att berätta om tillfället
att få träffa forskarna och fråga om
stipendiet. Att inte fler än ett tjugotal
intresserade kom är synd. Möjligen
kan MIT:s lite tekniktyngda namn
avskräcka rena naturvetare och sam-
hällsvetare, men där finns oerhört
mycket att hämta inom många olika
ämnen.

Tidigare har liknade workshops ar-
rangerats på KTH och Chalmers.
Henning Rodhe hoppas att årets för-
läggning till universitetet ska locka fler

– Ett visitkort från MIT bryter mark
som få andra institutioner i USA. Så
visst är det läckert att få jobba där.

Mikael Roman är statsvetare från
Uppsala universitet och har liksom
meteorologen Erik Kjellström från
Stockholms universitet fått stipendium
för att göra sin post doc inom miljö-
området vid MIT i Boston. Som stats-
vetare har Mikael Roman arbetat med
miljöregleringar utifrån frågan varför
vissa blir papperstigrar medan andra
utvecklas till effektiva styrningsverk-
tyg. Erik Kjellström har fortsatt sin

Bred miljöforskning genom förmånligt stipendium
icke-tekniker att söka. Han tycker
också att det framgick under det in-
formella mötet att man från MIT:s
sida är väldigt nöjda med samarbetet.

– Bara det att man tar sig tid och
besöker universitetet med sin rektor
och några av sina främsta forskare
visar att det här är betydelsefullt även
för dem och att svensk miljöforskning
står sig bra internationellt. �

ANDREAS NILSSON

Läs mer om Knut och Alice Wallen-
bergs stiftelses MIT-stipendium på
www.wallenberg.org/kaw.

Att forska på MIT – tunga visitkort och bra seminarier
forskning med modeller för klimat-
påverkande gaser.

Att göra reklam för stipendiet är
inte speciellt svårt för dem.

– Trots MIT:s kvalitetsstämpel är
atmosfären väldigt avspänd. Den sto-
ra blandning av gästforskare från oli-
ka hörn av världen och inom många
skilda ämnen gör också miljön väldigt
kreativ, säger Erik Kjellström.

– Det är ett smörgårdsbord för den
som vill lära sig. Du kan i princip till-
bringa hela tiden där med att enbart
gå på spännande seminarier i världs-

Avspänd atmosfär, kreativ miljö och som ett
smörgåsbord för den som vill lära – så beskrivs
tiden vid MIT av statsvetaren Mikael Roman
och meteorologen Erik Kjellström.

klass. Att man lyckats spänna över
gränserna mellan olika ämnen på MIT
är också intressant. Här bjuder man
verkligen in varandra, till exempel
dyker det ofta upp ingenjörer på våra
statsvetenskapliga seminarier, säger
Mikael Roman.

En uttalad ambition med stipendi-
umet från Wallenbergstiftelsen är att
de unga forskarna ska ta med sig sina
nyvunna kunskaper hem för att lägga
en grund för en tvärvetenskaplig mil-
jöforskning. Inte minst understryks
det av möjligheten att få tre års fort-
satt finansiering i Sverige. För att upp-
rätthålla kontakten efter USA-vistel-
sen har Erik Kjellström varit aktiv i
att bilda en alumniförening för de allt
fler stipendiaterna.

– På så vis kan vi när det är dags att
börja driva egna forskningsprojekt för-
hoppningsvis utnyttja kontaktnätet av
duktiga kollegor runt om i landet. �

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: GEORGIOS ATHANASIADIS

/ORASIS FOTO
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Polisen har enligt lag rätt att använda våld i sin tjänsteut-
övning. Men var går gränsen för det tillåtna? Om detta
råder ständig debatt, såväl inom poliskåren som bland all-
mänheten och i media. Laga befogenhet – Polisens rätt att
använda våld är den första juridiska vetenskapliga studien
på området.

– Jag ska ärligt erkänna att det funnits stunder när jag
önskat att jag vore både psykolog och kriminolog, säger
juris doktor Annika Norée. Ämnet är oerhört komplext.
Jag är glad att jag har tittat på de här frågorna ur ett tvär-
vetenskapligt perspektiv, även om jag är jurist.

Annika Norée har tolkat rättspraxis på området och
dessutom gått igenom den rättsliga handläggningen av
drygt 14 000 anmälningar mot poliser. Resultatet presen-
terar hon i en 500 sidor tjock avhandling i straffrätt.

Mellan 1971 och 1999 ökade antalet anmälningar mot
poliser med över 500 procent. Orsakerna kan vara många,
till exempel att brottsligheten har blivit grövre, polisen har
fått mer att göra och att de i större utsträckning än tidiga-
re har ögonen på sig.

Kårandan komplicerar
Ungefär en tredjedel av anmälningarna gällde misshandel,
en tredjedel tjänstefel, resten andra brottskategorier. Ma-
joriteten av anmälningarna lades ner, främst för att det
inte gick att styrka brott. Endast en tredjedel av misshan-
delsåtalen ledde till fällande dom.

Inom polisyrket finns en konflikt mellan effektivitet och
rättssäkerhet, påpekar Annika Norée. Snabba åtgärder
medför en risk för felaktiga och olagliga ingripanden. Den
starka kårandan gör inte saken lättare. För en polisman
som använt övervåld finns i princip bara en utväg – han
eller hon riskerar avsked – och det vet kollegorna.

Det finns i dag få anvisningar om vilket våld som lagligt
sett är försvarligt, även om Rikspolisstyrelsen på vissa
punkter utfärdat klarare föreskrifter, till exempel när det
gäller tillåtna och otillåtna grepp.

Lagtexten ger inga ledtrådar till vilka omständigheter

Laga befogenhet – var går gränsen?

som ska ligga till grund för den rättsliga bedömningen.
Men av praxis framgår att man bör beakta tjänsteåtgärd-
ens vikt, det våld och hot som mötte polisen samt omstän-
digheterna i övrigt. Som det ser ut nu finns dock ingen
garanti för hur dessa formuleringar uppfattas och tilläm-
pas, konstaterar Annika Norée.

– Det går inte att sätta en gräns för polisens rätt att an-
vända våld mot person, man måste göra en bedömning i
varje enskilt fall. Men det går att göra gränsen tydligare
genom att titta på de bedömningar som domstolarna och
även JO har lyft fram.

– Jag är även kritisk till den dubbla straffrättsliga be-
dömningen – dels av allmän domstol, dels av arbetsdom-
stolen som tar ställning till frågan om uppsägning och av-
sked – vilken innebär att polismannen riskerar en friande
och fällande dom för samma gärning.

Sanktioner och system efterlyses
Annika Norée medger att det kan sticka i ögonen på folk
men hon anser att det borde finnas fler sanktionsalterna-
tiv för poliser som använt övervåld. Till exempel ompla-
cering. Ett övertramp under en lång och i övrigt ”prick-
fri” karriär borde inte vara så ödeläggande, menar hon.

Hon efterlyser också system för polisens personalansvars-
nämnd att ta reda på vilka poliser som brukat övervåld.
Det är viktigt att misshandelsfall uppdagas, menar hon,
så att oberättigat våld kan bekämpas effektivare, genom
adekvat utbildning och klarare anvisningar.

Trots det ökade antalet anmälningar mot poliser vill
Annika Norée framhålla två saker:
Svensk polis använder mycket sällan otillåtet våld. De få
som inte håller måttet utgör ett fåtal. �

TEXT: HELENA BORNHOLM
ILLUSTRATION: POUL STRÖYER
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Många pratar om dem men vad ser vi? Egentligen?
Modebildens världar – modefotografiet som bildform och
kommunikation är namnet på ett pågående konstveten-
skapligt forskningsprojekt.

– Modebilden omger oss hela tiden, i tidningar, på re-
klampelare, webbsajter och även på museiväggar. Efter-
som modebilden är en av de viktigaste förmedlarna av
budskap om kvinnlighet, manlighet, förhållandet mellan
könen och önskvärda identiteter känns det som ett in-
tressant och viktigt val av ämne, säger fil.dr. Anna Tell-
gren, forskarassistent vid Konstvetenskapliga institutio-
nen vid Stockholms universitet, som tillsammans med
fil.dr. Anette Göthlund, knuten till Institutionen för
konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet, står
bakom projektet.

Kontext är ett centralt begrepp i deras forskningsar-
bete. Var, när och hur vi möter bilden påverkar också
vår tolkning och förståelse av den. En annan viktig as-
pekt att beakta är att modefotografiet liksom modebran-
schen hör hemma i en kommersiell omgivning. Det hand-
lar om att bilderna skall väcka begär och i slutänden få
folk att köpa kläder.

Den naturliga referenspunkten är olika typer av tid-
ningar och magasin. Men vad händer när modebilden
hamnar på nätet? Har den digitala modebilden samma
förmåga som tidningsbilden att skapa drömmar och iden-
tifikation?

I tidningarna presenteras modebilden ofta i ett sam-
manhang. Modereportagets tema, till exempel ”Sommar
i stan” eller ”Lediga kläder för lediga dagar”, fungerar

I modebildens världar TEXT: HELENA BORNHOLM
FOTO: MIA ÅKERMARK/ORASIS FOTO
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som stämningsskapare. Även texterna hjälper till att leda
våra tankar i en viss riktning.

På modesajterna är bildtexter sällsynta. Bilden är ofta
frilagd och isolerad mot svart eller vit bakgrund. Lay-
outen är blockmässig och informationsbetonad, det vi-
suella formspråket begränsat, bland annat beroende på
nätets tekniska förutsättningar, men också på grund av
konventioner.

– Här har tidningarna en längre tradition när det gäl-
ler att bygga upp en rytm i berättandet, påpekar Anna
Tellgren.

På nätet är det svårare att styra läsaren. Här finns ut-
lagt en mängd information, länkar och ikoner som lock-
ar besökaren att klicka sig vidare någon annanstans. Men
samtidigt som det är en form av aktivt tittande, där man
som läsare upplever sig ha kontroll, bidrar tekniken till
att skapa en känsla av avstånd.

– Modebilden har fotohistoriskt sett en lång stilmäs-
sig tradition, avslutar Anna Tellgren. Det utvecklades ti-
digt bildmässiga konventioner, exempelvis att använda
smala kvinnor i särskilda poser. En tendens i dagens
modefotografi är att använda mycket unga flickor som
modeller i bilder med tydliga sexuella anspelningar. I
dag tänjer man gränserna väldigt långt och något man
skulle kunna kalla ”våldets och fulhetens estetik” breder
ut sig. �

Forskningsprojektet, som är finansierat av Humanistisk-
Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR), presen-
teras i en rapport till hösten.

11SU-NYTT 1/2001
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Sexton av totalt 31 ansökningar får nu
dela på 2,5 miljoner kronor för sam-
verkan med det omgivande samhället,
den så kallade tredje uppgiften. Ett av
projekten är en interaktiv webbaserad
nybörjarkurs i latin.

I framtiden kommer den som vill
lära sig latin kunna välja möjligheten
att gå en nybörjarkurs via Internet.
Kursen anordnas av Institutionen för
klassiska språk och tanken är att man
efter att ha genomfört kursen och kla-
rat av ett diagnostiskt prov också ska
ges möjlighet att vid universitetet ten-
tera av de tio poäng som kursen mot-
svarar.

– Vi har många sökande till vår ny-
börjarkurs, fler än vi kan ta emot.
Denna kurs kan vara ett sätt att fånga
upp dem som är intresserade men som
inte kommer in, som inte har tid, eko-
nomiska förutsättningar eller som helt
enkelt vill ta det i sin egen takt, säger
professor Hans Aili, som kom på idén.

Den webbaserade kursen kommer
att vara baserad på institutionens eget
framtagna läromedel Prima Latina.

– Kursen består av en grammatisk
introduktion som följs av övnings-
meningar som först ska analyseras och
sedan översättas, berättar projektassis-
tenten Madeleine Wedin Shemweta.
Det kommer också att finnas kurs-
ledare som kan hjälpa till.

En viktig förutsättning för kursen är
att den ska fungera även med äldre da-

torer och långsamma uppkopplingar.
– Vi är mycket noga med att alla

ska kunna delta oavsett hur pass ny
ens dator är, menar Hans Aili.

Madeleine Wedin Shemweta kom-
mer också att vara den som svarar på
alla de frågor om latin institutionen
får, även detta en del i den tredje upp-
giften.

– Det rör sig om allt från militära
enheter som vill ha latinska sentenser
till sina vapensköldar till företags-
namn och inskriptioner på diverse fö-

Prima Latina i tredje uppgiften

Projekt som fått stöd för samverkan
� Arbetsgruppen för språkens år för Språkåret 2001.
� Stockholms universitetsbibliotek för uppbyggnaden av ett regionalt

informationscentrum vid Asienbiblioteket.
� Humanistiska fakultetsnämnden för undersökningen Samhälle och hu-

maniora om var studenterna tar vägen efter avslutade studier.
� Kemiska sektionen för projektet Kemin i samhället.
� Institutionen för biologisk grundutbildning/Zoologiska institutionen för

vidareutveckling av kontaktnätet kring kursen Samhälls- och miljökun-
skap för biologer.

� Slaviska institutionen för föreläsningsserien Ryssland igår och idag.
� Juridiska institutionen för Juristcentrum.
� Institutionen för franska och italienska, Kulturgeografiska institutio-

nen, Enheten för lärarutbildning och kompetensutveckling för projek-
tet Språk och samhälle.

� Fysikum för Vetenskapslaboratoriet, utveckling av projektet Energi och
miljö och anpassning av Nobelfysik för gymnasieskolan.

� Forskardagens projektgrupp för Forskardagen 2001.
� Bergianska trädgården för informationscentrum och informationsbro-

schyr samt tillsammans med Stockholms Marina Forskningscentrum
för Projekt Vatten.

� Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan för manifestation av
institutionens samlade forsknings- och utvecklingsinsatser riktad mot
allmänheten.

� Stockholms universitets studentkår för projektet Rekrytering och mång-
fald.

� Institutionen för internationell pedagogik för samverkan med friskolor
med islamisk profil.

� Institutionen för klassiska språk för en interaktiv webbaserad nybörjar-
kurs i latin.

remål, berättar Madeleine Wedin
Shemweta.

– Pengarna som vi får in på detta
används till att köpa in ny litteratur,
säger Hans Aili. Dock gör vi undan-
tag för frågor om inskriptioner på för-
lovningsringar eller brodyrer på bröl-
lopsklänningar – frågor som rör kär-
lek är gratis. �

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: MIA ÅKERMARK/ORASIS FOTO
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… en av universitetets öppna föreläs-
ningar. Bland åhörarna, som den här
gången fick lära sig mer om romar-
nas akvedukter och badhus, fanns tre
gymnasister från Norra Real.

– När jag ska börja läsa på univer-
sitet känns det lättare för mig om jag
varit här, säger Cecilia Cassel Öhrvall,
som lyssnade tillsammans med klass-
kompisarna Carin Lhotsky och Louise
Kelpe.

– Istället för att glo på TV känner
man sig mer intellektuell när man sit-
ter här, säger Carin, den enda av de
tre tjejerna som besökt universitet ti-
digare.

I historia har de nyligen läst om ro-
martiden, och alla tre är överens om
att föreläsningen är ett roligt sätt att
skaffa sig detaljkunskap sedan man
lärt sig grunderna. Men trots intres-
set har de inte kommit frivilligt. Erik
Lidbaum, ung, engagerad lärare i
svenska, historia och samhällskun-
skap, tycker att universitetets öppna
föreläsningar är ett bra komplement i
undervisningen. Därför har han lagt
in det som ett obligatoriskt inslag.
Erik Lidbaum har varit här i flera ter-
miner, tidigare med komvuxelever och
numera med sina gymnasieelever.

– Ofta är det svårt att få en hel klass
att gå samtidigt. Jag ger eleverna ett
antal föreläsningar att välja mellan –
föreläsningar som verkar spännande
och anknyter till det vi läser om, sä-
ger han.

Erik Lidbaum anser att samverkan
mellan gymnasiet och universitet är
någonting i grunden positivt, men att
det fungerar dåligt i dag. Kanske är
en förändring på väg. Stockholms uni-
versitet har skrivit ett samarbetsavtal
med Kärrtorps gymnasium och disku-
terar med ytterligare några gymnasier
norr om Stockholm om att bidra till
undervisningen. Samverkan mellan de
olika utbildningsformerna har hittills
framförallt skett genom direkta kon-

takter mellan gym-
nasielärare och in-
stitutionerna. Nu
ska samarbetet bli
mer systematiskt,
berättar Anders
Nordström, ansva-
rig för Enheten för
lärarutbildning och
kompetensutveckling. Bland annat
därför att riksdagen nyligen besluta-
de att 50 procent av befolkningen på
sikt ska läsa vidare på universitet.

– Förutom att det är ett led i den
tredje uppgiften kan ett ökat samar-
bete öppna nya vägar för rekrytering.
Lärare och rektorer känner ofta till KI
och KTH, men universitetet är väldigt
anonymt ute på gymnasieskolorna,
säger Anders Nordström.

Nytänkande nödvändigt
Ännu är samarbetet med Kärrtorps
gymnasium i sin linda. Men skolans
ledning har en hög målsättning. Alla
elever, både på teoretiska och prak-
tiska program, ska någon gång un-
der sina tre år i varje ämne ha kon-
takt med universitetet. Under hösten
2000 har elever besökt universitetets
kemilabb. För våren planeras mo-
ment i engelska, biologi och matema-
tik. Samarbetet kommer att så små-
ningom att beröra de flesta institu-
tionerna.

– Det är rimligt att vara kritisk från
institutionerna när det kommer ytter-
ligare en arbetsuppgift, säger Anders
Nordström. Men  vi måste tänka nytt
i sättet att ta emot nya studenter.
Många som börjar är inte lika mogna
som förr och saknar kunskaper och
studieteknik. Det här kan på sikt för-
bättra gymnasieskolans kvalitet.

Intresset från gymnasieskolorna är
stort, men universitet kan naturligtvis
inte ta hand om alla skolor i länet.
Avtalet med Kärrtorps gymnasium
blir vägledande för framtiden.

– Vi kan inte avskärma oss och fort-
sätta vara lika anonyma som idag.
Därför måste vi pröva oss fram. �

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM
FOTO: GEORGIOS ATHANASIADIS

/ORASIS FOTO

Gymnasieläraren Erik Lidbaum tar med sig sina
elever på ett par av universitetets öppna föreläs-
ningar varje termin. Denna gång är det Cecilia
Cassel Öhrvall, Carin Lhotsky och Louise Kelpe
från Norra Real som följt med för att lyssna på
föreläsningen Aqua Pura sive Vera? Vatten till
nytta eller nöje?.

Agneta Paulsson, Informationsenheten,
har i tio år arbetat med universitetets
tisdagsföreläsningar. Doktorand
Kristian Gunnfors, Institutionen för
antikens kultur och samhällsliv,
berättar denna novembertisdag om
vatten i Romarriket.

JAG HAMNADE PÅ ...
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I BLICKFÅNGET

Nytt teaterstipendium
Christina Nygren, Teatervetenskapliga institutionen, har
fått årets stipendium på 25 000 kronor ur Stiftelsen Ann-
Margret Liljeqvists fond. Hon får det för sin forskning
kring teatrala och närliggande former inom asiatisk,
främst kinesisk och japansk, populärkultur.

Christina Nygren är stiftelsens första stipendiat. Ann-
Margret Liljeqvist disputerade 1985 vid Teaterveten-
skapliga institutionen och det är hennes arvingar som
instiftat fonden. Stiftelsens ändamål är att främja veten-
skaplig forskning inom teatervetenskap och den förval-
tas av Stockholms universitet.

Hedersdoktor Ulf Bernitz
Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt vid
Juridiska institutionen, har utnämnts till hedersdoktor
vid Köpenhamns universitet för sina förnämliga insat-
ser inom nordisk immaterial- och marknadsrätt. Promo-
veringen ägde rum den 16 november och firades med en
galakväll på Kungliga Operan i Köpenhamn.

AMA-pris till Gummesson
Professor Evert Gummesson, Företagsekonomiska insti-
tutionen, har tilldelats ”The Year 2000 Award for Out-
standing Contributions to Services Marketing” av Ame-
rican Marketing Association (AMA). Utmärkelsen de-
las ut varje år och går till en person som har givit bestå-
ende bidrag till utvecklingen inom området service och

tjänster. Det är väldigt sällsynt att priset delas ut till nå-
gon utanför USA.

Fermipriset till hedersdoktor
Dr Sheldon Datz vid Oak Ridge National Laboratory
i USA, tillika hedersdoktor vid Stockholms universitet,
tilldelades i december en av USA:s mest prestigefyllda
vetenskapliga utmärkelser – den så kallade Enrico Fermi
Award för sin livsgärning inom atom- och molekylfysik,
optik och fysikalisk kemi. Fermipriset delas ut av presi-
denten och energidepartementet.

Sheldon Datz har varit i Sverige som Tage Erlander-
professor under 1990–91 och forskat vid Manne Sieg-
bahn-institutet. Han har sedan i en följd av år gjort
experiment inom området dissociativ rekombination
vid Manne Siegbahn-laboratoriet tillsammans med
bland annat professor Mats Larsson, Fysikum, och hans
grupp.

Vetenskapligt ätande
Två professorer vid Stockholms universitet – Pierre Guil-
let de Montoux, Företagsekonomiska institutionen, och
Jan Kleineman, Juridiska institutionen – är två av fem-
ton ledamöter i den nybildade Måltidsakademien. Aka-
demiens syfte är att säkra och uppmuntra måltidens kul-
tur och det finns fem huvudområden: utformningen, sär-
ställningen som mötesplats, innehållet, stämningen och
ordningen.

Professor Christoph Bargholtz, Fysikum, har valts till ny
ordförande i Sveriges universitetslärarförbund, SULF, för
de kommande två åren.

En av de viktigaste frågorna för SULF menar Christoph
Bargholtz är lärarnas arbetsmiljö.

– Våra lärare är allt mer pressade. De hinner inte med
allt de förväntas hinna med och tiden för direkt kontakt
med studenterna blir allt mindre. Det måste vi försöka
ändra på. Lärarnas svåra situation är inte alls ny men den

har inte uppmärksammats av Utbild-
ningsdepartementet. Jag tror att det
beror på att man inte tillräckligt lyss-
nat på lärarnas varningar.

Att förklara varför lärare ska ha
stort inflytande inom högskolan är en
annan viktig fråga.

– Lärarna sitter inne med sakkun-
skap om universitetens uppgifter: ut-
bildning, forskning och samverkan

med det omgivande samhället och den sakkunskapen bor-
de utnyttjas bättre, menar Christoph Bargholtz.

SULF följer även utvecklingen inom högskolan utanför
Sverige.

– Internationellt kan vi se en tendens till en ökad kom-
mersialisering av högskolan. Det är viktigt att se till att
universiteten och högskolorna behåller sin integritet och
kontrollen över utbildning och forskning, säger Christoph
Bargholtz.

Att få fler kvinnor i ledande positioner inom högskolan
är också något SULF kommer att fortsätta arbeta för.

Christoph Bargholtz är både forskande och undervisan-
de kärnfysiker.

– Att undervisa är intressant och roligt. Jag uppskattar
verkligen umgänget med studenter. De ser saker på ett an-
nat sätt. �

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: MIA ÅKERMARK/ORASIS FOTO

Kärnfysiker för lärarnas talan
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Gao Xingjian i Aula Magna
Årets litteraturpristagare Gao
Xingjian fick stående ovationer
när han äntrade scenen inför en
näst intill fullsatt Aula Magna
den 12 december. Gao Xingjian
talade om sin tid som student vid
universitetet och svarade på pu-
blikens frågor om hans skrivar-
bete, hans barndom och dröm-
mar.

Föreläsningen tolkades till
svenska från kinesiska med bra-
vur av Joakim Enwall, Institutio-
nen för orientaliska språk. Tor-
björn Lodén, professor i kinesis-
ka vid Institutionen för orienta-
liska språk, inledde och avsluta-
de föreläsningen.

Gao Xingjian besökte också
universitetet den 8 december. In-
stitutionerna för orientaliska
språk (kinesiska avdelningen),
franska och italienska (franska
avdelningen) samt teaterveten-
skap anordnade då ett halvdags-
seminarium med och kring litte-
raturpristagaren. Gao Xingjian
deltog under två timmar och be-
rättade om sitt författarskap un-
der rubriken ”Att vara exilförfat-
tare”.

Möte med borgarråden
Studentbostäder, kommunikatio-
ner, Vetenskapslaboratoriet och
andra vetenskapliga projekt var
några av de ämnen som diskute-
rades när Stockholms akademis-
ka rektorskonvent träffade Stock-
holms borgarråd.

– Det var ett bra möte och borgarråden var till-
mötesgående, säger rektor Gustaf Lindencrona.

Borgarråden som medverkade var Carl Ceder-
schiöld, Jan Björklund, Mikael Söderlund och
Sten Nordin tillsammans med borgarrådsse-
kreterare och tjänstemän. Stockholms akade-
miska rektorskonvent består av rektorer och
förvaltningschefer vid Stockholms universitet
och högskolor.

Kunskap för alla fem av sju dagar
Under våren anordnas ett rikt utbud av öppna
föreläsningar vid Stockholms universitet. Sju tis-
dagar, nio onsdagar, tolv torsdagar, fem lörda-
gar och fyra söndagar anordnas föreläsningar
om Europa och EU, Språk, Ryssland och Anti-
ken. Programmet finns på www.su.se/forskning/
popularvetenskap

Konstvetenskapliga institutionen anordnar
med anledning av att år 2001 även utsetts till
Arkitekturens år en föreläsningsserie med temat
Arkitektrollen – igår, idag, imorgon. Föreläs-
ningarna är öppna för institutionens studenter
och personal i första hand men även anställda
vid universitetet är välkomna i mån av plats.
Information finns på www.arthistory.su.se/
01feb1.htm

Se också artikeln om Språkåret på sidan 5.

Lilla Nobelmiddagen
Den 8 december besökte fem nobelpristagare
universitetet då Manne Siegbahnlaboratoriet
och Stockholms centrum för fysik, astronomi och
bioteknologi bjöd in till traditionell middag.
Manne Siegbahn hade nämligen för vana att
anordna en middag för årets nobelpristagare
i fysik och kemi och denna tradition återupp-
togs i början av 90-talet. I år närvarade kemi-
pristagarna Alan J. Heeger, Alan G. MacDiarmid
och Hideki Shirakawa, University of Tsukuba
och fysikpristagarna Zhores I. Alferov och
Herbert Kroemer.

Campuskonferensen 2001

Ökade krav – minskade resurser.
Hur klarar vi det?
Kursutvärderingar, genusperspektiv, mångfald
och pedagogisk skicklighet – kraven som ställs
på universitet och högskolor är många idag. Vi
måste anpassa oss efter de önskemål studenter,
arbetsmarknad och det övriga samhället stäl-
ler. Men får vi tillräckliga resurser och orkar

vi? Har du idéer och synpunkter
är du välkommen att bidra till
konferensen genom att presente-
ra hur ni har arbetat eller skulle
vilja förändra på din institution.
Eller kom och lyssna och disku-
tera som deltagare.

Konferensen äger rum onsdagen
den 21 mars, klockan 08.30–16.00
i Aula Magna.

Anmälan görs enklast på
www.ck.su.se där du också hit-
tar mer information.

Sista anmälningsdag för pre-
sentatörer är 1mars och för del-
tagare den 15 mars.

STINA DREIJER
PU-ENHETEN

Nominera årets lärare
och utbildningsinstitution
Pedagogiska rådet inbjuder stu-
denter och anställda att föreslå
universitetets pedagogiska prista-
gare för 2001, en lärare från var-
dera fakulteten och så årets ut-
bildningsinstitution.

År 2000 blev det ingen Årets
institution då nomineringsunder-
laget var sämre jämfört med ti-
digare år. Det är viktigt att
nomineringarna är tydliga
och väl förankrade till exempel
väger förslaget tyngre om ämnes-
rådet är med bland underteck-
narna. Nominera senast den
6 april.

Rektor utser pristagare efter
förslag av Pedagogiska rådet.

Se www.pu.su.se/pedpris/
för mer information om priset.

KATARINA J JONSON
PROJEKTSAMORDNARE
PU-ENHETEN
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Universitetsstyrelsens externa
ledamöter har nu utsetts av re-
geringen. Tre av dem – Ceci-
lia Schelin Seidegård, Staffan
Salén och Olof Ehrenkrona –
är nya i styrelsen.

Cecilia Schelin Seidegård
disputerade i biokemi vid
Lunds universitet 1983 och
sitter nu i AstraZenecas globa-
la forskningsledning med an-
svar för AstraZenecas forsk-
ningsinfrastruktur runt i värl-
den. Staffan Salén, alumn (före
detta student) vid Stockholms
universitet, är vice VD och in-
formationsdirektör på Fören-
ingsSparbanken. Han har tidi-
gare arbetat på Procter &
Gamble och på Finanstidning-
en. Olof Ehrenkrona driver
tillsammans med sin fru det
egna företaget Stockholms
Hjärnverk AB och har tidiga-
re bland annat varit plane-
ringschef i Statsrådsberedning-
en samt ledarskribent och ko-
lumnist på Svenska Dagbladet.

Kvaliteten viktig fråga
En viktig fråga för de nya sty-
relseledamöterna är att säkra
och höja kvaliteten på univer-
sitetets utbildningar.

– Vi ska inte nöja oss med mindre
än att det vi gör håller internationell
toppklass, säger Olof Ehrenkrona.

– Vi måste värna om den kvalitet
som svensk forskning har, säger Ce-
cilia Schelin Seidegård.

– Det är också viktigt att vi utnytt-
jar den mångfald som finns samt att
vi har en god arbetsmiljö och social
miljö för studenter och personal, me-
nar Staffan Salén.

En annan angelägen fråga, menar
Olof Ehrenkrona, är universitetets för-
utsättningar för att kunna erbjuda den
frihet på alla nivåer som skapar de
kreativa och intellektuella miljöerna

Styrelsens tre nya ledamöter

för lärare, forskare och studenter.
– För en styrelse handlar det främst

om att bidra till detta genom sina eko-
nomiska prioriteringar, genom att
vara ett stöd och en stimulans för led-
ningen och när så behövs också en
kritisk granskare.

Kår och näringsliv
Alla tre har en bakgrund inom stu-
dentkåren. Cecilia Schelin Seidegård
har suttit som kårrepresentant i Lunds
universitetsstyrelse och varit vice ord-
förande i Sveriges Förenade Student-
kårer, SFS, Staffan Salén har varit ord-
förande i Föreningen Ekonomerna
och kårordförande vid Stockholms

universitet och Olof Ehrenkro-
na har ett förflutet inom kå-
ren vid Uppsala universitet,
där han bland annat läste
statsvetenskap och historia,
och i SFS. Erfarenheterna från
studentkåren och från sina ar-
beten tror de kan vara viktiga
i styrelsearbetet.

– Mina erfarenheter från nä-
ringslivet, bland annat vilka be-
hov som finns och hur man i
näringslivet löser problem, kan
komma till användning, säger
Cecilia Schelin Seidegård.

Att ha läst vid Stockholms
universitet ser Staffan Salén
som en fördel.

– Jag har brottats med lik-
nande frågor tidigare, både
som student och som kåraktiv.
Jag hoppas också kunna bidra
med mina erfarenheter från
näringslivet och i media- och
informationsfrågor, säger Staf-
fan Salén.

Det handlar också om in-
tresse.

– Med mig har jag ett starkt
engagemang för den högre ut-
bildningens och forskningens
sak och för den mycket, myck-
et viktiga uppgiften att vinna ny

kunskap och erbjuda studenterna ut-
bildning och vetenskaplig träning av
högsta klass, säger Olof Ehrenkrona. �

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: MIA ÅKERMARK/ORASIS FOTO

Övriga externa styrelseledamöter är
verkställande direktören Anitra Steen
(ordförande), författaren Heidi von
Born, generaldirektören Bo Görans-
son, riksdagsledamoten Eva Johans-
son samt ombudsmannen Andreas
Xanthopoulos. Förordnandena gäller
från och med den 1 januari 2001 in-
till utgången av december 2003.

Att säkra och höja kvaliteten på utbildningarna
– en viktig fråga för de tre nya styrelseledamöterna.
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IT •  info

sajttips
www.cordis.lu/sweden
Med anledning av Sveriges ordföran-
deskap i EU kommer information om
viktiga aktiviteter och initiativ på
forsknings- och innovationsområdet
kontinuerligt att presenteras på COR-
DIS webbplats. Här finns även infor-
mation om svensk forskningsorgani-
sation och forskare inom hela EU kan
söka information om forskningsfinan-

Hur och vad får vem publicera på webben?
Etiskt förhållningssätt, tydlig avsända-
re, relevans och obligatoriskt under-
håll. Det är några av rubrikerna i de
regler för webbpublicering vid Stock-
holms universitet som nyligen tagits
fram av IT-rådet och fastslagits av rek-
tor. Syftet med reglerna är att forma-
lisera och tydliggöra den praxis för
webbpublicering som växt fram vid
universitetet och andra offentliga or-
gan i Sverige. Reglerna ställer kvali-
tativa minimikrav på alla som publi-
cerar information på universitetets
webbplats – krav som de flesta insti-
tutioner och enheter redan idag upp-
fyller, men som är viktiga att upprätt-
hålla och ibland även poängtera.

Reglerna tar även upp frågan om
ansvar för det som publiceras på web-
ben, det så kallade informationsan-
svaret samt frågan om vem som har

rätt att publicera genom resurser som
tillhör universitetet.

Informationsenheten utarbetar re-
kommendationer – praktiska tips och
stöd i praktiska frågor – om informa-
tionsspridning på webben. Rekom-
mendationerna kommer att finnas till-
gängliga på Informationsenhetens
hemsida senare i vår (www.info.su.se).
Reglerna finns redan nu på
www.su.se/organisation/IT.

1:a 24 kvm i EKHAGEN
på norra Djurgården med lugnt
läge,  nära båthamn och med
gångavstånd till universitetet.
Avgift: 830 kr/mån. Våningsplan: 3.
Brf. är solid och bra.
Pris: 665.000 kr eller bud.
För information kontakta:
Ulla Wiggen tfn: 08 - 767 97 73,
E-post: ulla.wiggen@telia.com

siering, forskningsprojekt inom det
egna forskningsområdet samt infor-
mation om forsknings- och innova-
tionspolitik i EU.

Det så kallade Förändringsprojektet,
det vill säga genomlysningen av uni-
versitetets organisation och adminis-
tration, fortsätter. Det delprojekt som
kommit längst är resurskartläggning-
en inom den centrala administratio-
nen. Projektet har hittills resulterat i
ett stort antal förslag – vissa kan ge-
nomföras omgående och andra behö-
ver utredas vidare.

– Det finns ett flertal förslag på ad-
ministrativa förändringar som höjer
kvaliteten inom oförändrade resurser
och som tillsammans ger effektivitets-
vinster, berättar projektledare Ingemar
Larsson, Planeringsenheten. Sedan
finns det förslag som syftar till att un-
derlätta institutionernas arbete eller
kontakten mellan förvaltningen och
institutionerna. Slutligen har vi en del
förslag som ger en mer påtaglig vinst

men är lite mer komplicerade att ge-
nomföra och som därför behöver
utredas.

– Om förslagen genomförs – vilket
många också kommer att göra – så
kommer vi att ha en bättre beredskap
för eventuella resursminskningar och
för att klara eventuella nödvändiga
besparingar, säger Ingemar Larsson.

Ett förslag som under våren kom-
mer att utredas är att servicen för ut-
ländska studenter samordnas mellan
Studentbyrån och Enheten för inter-
nationella frågor och näringslivskon-
takter.

Även delprojektet om samverkan på
institutionsnivå är igång, först ut är
den Humanistiska fakulteten.

– Fakultetens prefekter har under
hösten grupperats för att sinsemellan
diskutera hur deras institutioner kan

Förändringsprojekt fortsätter

hitta lämpliga och nödvändiga sam-
verkansmöjligheter, säger Willmar
Sauter, projektledare och dekanus vid
Humanistiska fakulteten. Arbetet har
bestått i att göra en kartläggning av
nuläget, inventera behoven som finns
och slutligen diskutera hur behoven
ska implementeras så att en effektivi-
sering blir möjlig. Det är viktigt att
anpassa organisationen till de behov
som identifieras. Arbetet med Sam-
hällsvetenskapliga, Juridiska och Ma-
tematisk-naturvetenskapliga fakulte-
terna inleddes i månadsskiftet janua-
ri-februari. �

MARIA SANDQVIST
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VISSTE DU ATT ...

INSÄNDARE

… det finns en krater på månen som heter Arrhenius? Kratern är uppkallad efter kemi-
sten, fysikern och geovetaren Svante Arrhenius som var Stockholms högskolas rektor åren
1896–1902. 1903 fick Svante Arrhenius nobelpriset i  kemi och blev då Sveriges förste
nobelpristagare.

Även Carl von Linné, Anders Celsius, Alfred Nobel och Jöns Jacob Berzelius finns bland de
svenskar vars efternamn nu pryder varsin krater på månen.

I föregående nummer av SU-Nytt publicerades en ledare
av universitetets förvaltningschef Leif Lindfors om admi-
nistrativa förändringar. Rubriken var ”Pennies from hea-
ven”. Det är lätt att instämma i huvuddelen av Lindfors
synpunkter. Men eftersom den inleddes med referens till
en kolumn jag skrivit i Dagens Nyheter vill jag peka på
den punkt där jag inte känner igen verkligheten bakom
formuleringarna. Lindfors skriver:

”Ett argument som ofta används för att motivera varför
man inte gör något åt administration eller organisation är
att man inte har tid. Vi upplever oss vara så pressade att
vi inte anser oss kunna förändra situationen. Detta inne-
bär att vi bara har tid att förbättra vår arbetssituation om
vi har tid att förbättra den.”

Så har mig veterligen ingen resonerat. Vad som däremot
kritiserats är att de som vill utreda och ändra – och har
detta till sin professionella uppgift – anses ha ett slags tolk-
ningsföreträde vad gäller behovet av förändringar. Och att
de som istället vill satsa på basverksamhet mer eller mindre
rutinmässigt avfärdas som konservativa bromsklossar.

Varje sätt att utnyttja tid och resurser innebär bortval
av alternativa möjligheter. Utredningar om administrati-
va förändringar är inte automatiskt och i alla situationer
den optimala satsningen. Självklart behövs översyner av
alla verksamheter med jämna mellanrum, men däremel-
lan är det nödvändigt med arbetsro. På neutral mark som
sjukvården och skolan kan vi studera hur fungerande verk-
samheter brutits sönder av ständiga ”reformer”. De är inga
efterföljansvärda exempel. För dem som sliter med kost-
nadspress och resultatkrav längst ner i hierarkierna blir
arbetsro ”pennies from heaven”, och det utan att det kos-
tar något extra. �

PROFESSOR THOMAS HALL
 KONSTVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN

Pennies from heaven!
Svar:

Den genomskjutna dollarn
Thomas Hall tar i sitt inlägg – som jag uppfattar det –
upp en intressant och komplicerad fråga, nämligen förhål-
landet mellan deltagande och inflytande. Vi är säkert eni-
ga om att många omorganisationer och administrativa för-
ändringar – inom som utom universitetsvärlden – varit
mera till skada än till nytta. Många gånger har de direkta
eller indirekta kostnaderna  för den egentliga verksamhe-
ten vida överstigit intäkterna och exemplen  med skolan
och sjukvården  är slående.

Min personliga uppfattning är att inom ett universitet
måste de som företräder verksamheten det vill säga lärare
och studenter ha ett avgörande inflytande. Vi administra-
törer har till vår främsta uppgift att skapa så goda förut-
sättningar som möjligt för att bedriva huvudverksamhet-
erna forskning och utbildning. Men dilemmat är att de aka-
demiska lärarnas inflytande över verksamhet och organi-
sation också kräver deltagande i utredningar och annan
administrativ verksamhet. Detta leder till att värdefull tid
tas från undervisning och forskning.  Någon enkel lösning
finns nog inte; vi kan alla på olika nivåer och i olika be-
fattningar bara vara självkritiska och på förhand  försöka
tänka igenom om en tilltänkt förändring verkligen är värd
att genomföra. �

LEIF LINDFORS
FÖRVALTNINGSCHEF

FOTO: M. NÄSLUND, STOCKHOLMS OBSERVATORIUM
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Det mest betydelsefulla universitet och
högskolor kan göra för demokratin är
att skola studenterna i ett kritiskt, ra-
tionellt tänkande så att de på egen
hand kan genomskåda falska profeter
och extrema politiska frälsningsläror.
Det säger Stockholms universitet i sitt
yttrande till Regeringen angående De-
mokratiutredningens betänkande En
uthållig demokrati! Politik för folksty-
relse på 2000-talet. Universitetet slår
också fast att universitet och högsko-
lor har en viktig roll i arbetet med de-
mokratifrågor på flera sätt genom att
de ska sprida upplysning, kunskap
och rationellt tänkande – allt nödvän-
diga förutsättningar för ett demokra-
tiskt samhälle.

Det är viktigt att slå vakt om den
representativa demokratin på alla ni-
våer inom högskolan, styrelse-, fakul-
tets- och institutionsnivå anser univer-
sitetet. Det kollegiala beslutsfattandet
är en viktig del i den akademiska fri-
heten, där de andra hörnstenarna är
högskolans autonomi och forskarens
individuella frihet. Att studentrepre-
sentanter deltar i beredning och beslut
i universitetets ärenden bör enligt uni-

versitetet vara av stort värde för så-
väl samhället som för högskolan.

I yttrandet säger också universite-
tet att det är positivt att utredningen
slår vakt om forskningens självstän-
dighet och att den i den avslutande
delen anger att ”Om inte forskningen
får stå fri gentemot politik och mark-
nad, gör folkstyrelsen sig av med en
av de främsta grundvalarna för ett
öppet samhälle”.

Demokrati var temat vid Sveriges
universitets- och högskoleförbund
årliga konferens i december som
SU-Nytt tidigare berättat om. I sitt in-
ledningsanförande som behandlade
vad Sveriges universitet och högsko-
lor gör för att stärka demokratin be-
tonade rektor Gustaf Lindencrona
även då att universitetets värden som
kritiskt tänkande, kollegiala besluts-
former och studentinflytande är en
god grund för demokratin.

Universitetsstyrelsen fastställde
yttrandet vid sitt sammanträde den
4 december 2000. �

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: PER BERGSTRÖM

Universitet och högskolor viktiga för demokratiskt samhälle

Den 18 december meddelades dom i
målet mot den manlige student som i
september attackerade en studieväg-
ledare vid KÖL. Tingsrätten dömde
mannen för grov misshandel till rätts-
psykiatrisk vård med särskild utskriv-
ningsprövning. Särskild utskrivnings-
prövning innebär att det är domstol
(länsrätten) som beslutar när mannen
kan skrivas ut. Mannen har genom-
gått en rättspsykiatrisk undersökning.
Domen har vunnit laga kraft och den
dömde har överlämnats till sjukhus.

Högskolans avskiljandenämnd be-
slutade den 11 december att interimis-

tiskt avskilja mannen från studier vid
Stockholms universitet och han får
inte heller antas till annan högskole-
utbildning.

– I första hand är det den drabbade
man tänker på när något såhär ohygg-
ligt har hänt. Jag är lättad över att de
fysiska skadorna inte blev värre, sä-
ger rektor Gustaf Lindencrona.

Gustaf Lindencrona vill samtidigt
framhålla hur oerhört sällsynt det är
att sådana händelser sker vid univer-
sitetet där mellan 30 000 och 40 000
människor verkar.

– Jag vill dock uppmana de som ut-

Dom och beslut

satts för hot av något slag att göra en
polisanmälan. Även om det idag är
svårt att avskilja studenter innebär
inte det att vi ska finna oss i hotfullt
beteende. Universitetet kommer att
skriva till Utbildningsdepartementet
och framhålla att det är orimligt att
avskiljningsmöjligheterna är så be-
gränsade som de är idag.

Avskiljandenämnden tar slutlig
ställning i ärendet i mars. �

MARIA SANDQVIST

Prima Vera av Bitte Jonasson Åkerlund.
Arrheniuslaboratorierna.
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En aktuell fungerande databas och
ett antal nystartade och återuppväck-
ta  alumniföreningar. Det är Mårten
Wallbergs planer för Stockholms uni-
vers i te ts  a lumniprojek t  våren år
2001. Ordet alumn kommer från la-
tinet och betyder före detta student.

Mårten Wallberg arbetar sedan den
1 februari på heltid med att driva uni-
versitetets alumniprojekt SU Alumni.
Projektet är knutet till Enheten för in-
ternationella frågor och näringslivs-
kontakter och tillsammans med närings-
livssekreterare Agneta Stålhandske an-
svarar han för projektet.

– En alumniverksamhet är viktig av
flera skäl, säger Mårten Wallberg. I
konkurrensen med en attraktiv arbets-
marknad och andra universitet och
högskolor är det ett sätt att få tillba-
ka gamla studenter till universitetet.
Det handlar också om att rekrytera
nya studenter. En amerikansk under-
sökning visade nyligen att det alumne-
rna saknat under sin utbildning är
kontakt med näringslivet under studi-
erna. Och alumnerna kan – och vill –
ställa upp med den kontakten genom
mentorskap och erbjudanden om ex-
amensarbeten. En väl fungerande
alumniverksamhet innebär att univer-
sitetet kan erbjuda våra studenter den
kontakten – och även erbjuda alumne-
rna ett kontaktnät.

Till ömsesidig glädje
I en utredning som gjordes av den
dåvarande projektledaren Jenny An-
dersson visade det sig att alumnerna

Universitetet och dess alumner

var intresserade av att behålla kon-
takten med universitetet.

– Vi ser inte alumniverksamheten
som ett sätt att samla in pengar utan
som ett sätt att bibehålla kontakten
mellan universitetet och våra studen-
ter till ömsesidig glädje för nuvaran-
de och gamla studenter, säger rektor
Gustaf Lindencrona. Särskilt hoppas
vi kunna informera alumnerna om

aktuell forskning och vidareutbild-
ningsmöjligheter vilket de efterfrågat.

Tidigare har man arbetat med ett
pilotprojekt – en databas för Företags-
ekonomiska institutionens två alumni-
föreningar. Nu arbetar Mårten Wall-
berg med framtagandet av en databas
som kan användas till alla de alumni-
föreningar han hoppas ska starta vid
universitetet. Tanken är att SU Alumni
administrerar och äger databasen och
alumniföreningarna använder den på
olika sätt. Mårten Wallberg kommer
under våren att börja starta upp sek-
tionsföreningar vid Matematisk-na-
turvetenskapliga fakulteten.

Nordiskt samarbete
I oktober anordnade Mårten Wallberg
en konferens för universitet och hög-
skolor i Norden som arbetar med
alumniverksamhet och fundraising
och det var den första konferensen
som samlade representanter från de
nordiska länderna. Bland annat disku-
terades ett nordiskt samarbete och
uppbyggandet av ett referensbibliotek
som ska innehålla fakta, statistik och
goda exempel angående alumniverk-
samhet.

– Det var en bra konferens som vi-
sade på behovet av ett nordiskt sam-
arbete eftersom vi ligger ungefär lika
till i uppbyggandet av alumniverksam-
heten. SU Alumni ligger dock långt
fram när det gäller det webbaserade
arbetet med databasen.

SU Alumni finansieras av IT-rådet
vid universitetet, Teknikbrostiftelsen i
Stockholm och Högskoleföreningen. �

Mårten Wallberg som driver univer-
sitetets alumniprojekt är själv alumn
vid Stockholms universitet i sällskap
med många många fler, däribland
Karin Boye, riksbankschefen Urban
Bäckström, justitieminister Thomas
Bodström och Magnus Härenstam.
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