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Universitetets utbildningskatalog hämtades av många av de drygt 21 000 gymnasieelever som besökte
den årliga SACO-mässan i Sollentuna där Stockholms universitet medverkade. Universitetets monter be-
mannades av studievägledare, studenter och kårrepresentanter.
– För många är det mötet med riktiga och levande människor, inte minst studenter, från universitetet som
är viktigt, säger Anne Jansson, informatör vid Studentbyrån.
Det anordnades också seminarier inom matematik och naturvetenskap, humaniora, juridik och pedagogik.

Leif Lindfors
FÖRVALTNINGSCHEF

Professor Thomas Hall har i DN den 28 no-
vember skrivit en tankeväckande kolumn un-
der rubriken Högskolan – lekplats för byrå-
krater. Han kritiserar där med rätta den allt-
mer tyngande administrativa överbyggnaden
över det svenska högskolesystemet.

Det är naturligt och berättigat att kritisera
företeelser utanför och ovanför det egna uni-
versitetet. Det är alltför sällan universitetsfö-
reträdare deltar i den offentliga debatten om
högskolepolitiken. Sist och slutligen är det
emellertid regering och riksdag som avgör
dessa frågor. Vi kan och bör naturligtvis som
medborgare arbeta för att frågor om högsko-
lan förs upp på den politiska dagordningen.

Universitetets egen organisation kan vi själ-
va påverka i betydande omfattning. Särskilt
de förändringar som genomfördes 1993 har
medfört att vi som är verksamma inom uni-
versitetet i betydligt större utsträckning än ti-
digare är ansvariga för hur vi väljer att orga-
nisera arbetet.

Vi är nog alla överens om att de organisa-
tionsformer vi valt ibland kunde vara bättre.
Nästan alla anser också att det administrati-
va arbetet ibland tar onödigt mycket tid och
stjäl resurser från universitetets huvuduppgif-
ter: utbildning och forskning.

Ganska ofta har vi dock lättare att se gran-
det i vår grannes öga än bjälken i vårt eget:
det är andra enheters eller nivåers organisa-
tion som borde förbättras. Det administrati-
va merarbetet förorsakas av dålig kompetens

på förvaltningen eller på institutionerna, allt
beroende på var man själv befinner sig.

Ett argument som ofta används för att mo-
tivera varför man inte gör något åt adminis-
tration eller organisation är att man inte har
tid. Vi upplever oss vara så pressade att vi inte
anser oss kunna förändra situationen. Detta
innebär att vi bara har tid att förbättra vår
arbetssituation om vi har tid att förbättra den.

På universitetsstyrelsens initiativ genomförs
en fullständig genomlysning av organisation
och administration på alla nivåer. Bakgrun-
den till styrelsens beslut var bedömningen att
universitetet i framtiden inte kommer att till-
föras några direkta anslagsökningar från stats-
makterna. Universitetet måste därför ta saken
i egna händer för att kunna göra nya saker
eller göra de saker vi redan gör, bättre. I det
förra numret av SU-Nytt (sid 16) presentera-
des uppläggningen av arbetet.

Vi har valt ett otraditionellt angreppssätt.
Ett stort antal personer från olika delar av
universitetet arbetar tillsammans med vissa
definierade frågor. På detta sätt garanteras att
de framtida förslagen uppfattas som rimliga,
verklighetsanpassade och förankrade.

Man kan aldrig utlova att projekt av detta
slag leder till stora resultat. Min enkla för-
hoppning är att vi efter slutfört arbete tillsam-
mans skall kunna säga att vi genomlyst och
prövat alla administrativa processer och gjort
vad som på oss ankommer för att undvika
onödig resursåtgång. �

Pennies from heaven
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I slutet av november ägnades en hel
dag åt den senaste forskningen vid
universitetet. Med föredrag och ut-
ställningar i Aula Magna presente-
rade över 40 nyblivna doktorer sina
avhandlingar. Publiken var mång-
hövdad och ledde till att talarna fick
flytta till större hörsalar – de mindre
seminarierummen högst upp i Aula
Magna räckte i många fall inte till.

För andra året i rad gav universitetet
smakprov på den bredd av olika ve-
tenskaper som finns här genom ar-
rangemanget Forskardagen. Besökar-
na i Aula Magna fick lära sig mer om
allt från möjligheten att resa i tiden
och kristaller som kemiska byggstenar
till varför demokratisering ger en fred-
ligare värld och att mödrakärleken är
lika stor här i väst som i länder med
hög barnadödlighet.

För att hjälpa besökarna att orien-
tera sig bland all spännande forskning
hade arrangörerna delat in föreläs-
ningarna i fem olika tvärvetenskapliga
teman.

– Tanken med Forskardagen är att
visa upp universitetets kärnverksam-

het i form av
i n t r e s s a n t
grundforsk-

ning för omvärlden. Eftersom vår om-
fattande utbildning ofta märks mest utåt
vill vi påminna om den vetenskapliga
grund alla kurser vilar på, förklarar
Charlotte Sommarin som varit projekt-
ledare för Forskardagen tillsammans
med Lisen Schultz.

Företag och gymnasier inbjudna
Hundratals företag i Stockholmsregio-
nen var inbjudna, varav många redan
har någon form av kontakt med uni-
versitetets institutioner. Regionens
samtliga gymnasier har också bjudits in,
eftersom en tanke med Forskardagen
självklart är att även locka potentiella
studenter genom de inspirerande före-
läsningarna.

En av eleverna som tillbringade da-
gen i Aula Magna var Sara Stenvi från
Vilunda gymnasiet i Upplands Väsby.

– Det var fascinerande att få höra
om de olika forskningsprojekten.
Bland annat lyssnade jag på en fors-
kare som berättade om optimism och
hur det påverkar hur vi lever. Han be-
rättade att killar ofta har bättre själv-
förtroende än tjejer. Att det är så var
intressant att få höra, även om det
samtidigt gjorde mig upprörd.

Första besöket
Hennes klass med samhällsvetare har
just talat om forskning i skolan, vil-
ket gjorde Forskardagen till ett lägligt
tillfälle för eleverna att studera feno-
menet i verkligheten. För Sara Stenvi
var det första besöket på universitetet.

– Även om jag visste att bilden av

Välbesökt dag som framhåller forskningen
en forskare som någon sorts virrig
gubbe med spretigt hår inte stämmer,
blev jag ändå positivt överraskad av
att forskarna här var så schyssta och
gärna kom fram och pratade vidare
om det de höll på med efteråt.

Under eftermiddagen avslutades
Forskardagen med en mingelpub i All-
huset där intressanta diskussioner från
dagen kunde fortsätta. �

Sara Stenvi
från Vilunda-
gymnasiet var
en av många
besökare.

I en direktsänd radiodebatt i P1:s program
Studio Ett diskuterades forskningens villkor
med bland annat utbildnings- och forsk-
ningsminister Thomas Östros och forskare
från universitetet.

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: MIA ÅKERMARK/

ORASIS FOTO

Forskardagen anordnades för andra
året av en projektgrupp bestående av
Charlotte Sommarin, Lisen Schultz,
Ida Kullander, Dan Munter och Char-
lotta Svanström. Forskardagen har
också en styrgrupp med företrädare
från de fyra fakulteterna.
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– Stockholms universitet ser det som
en stor utmaning att vända inställ-
ningen till social och etnisk mångfald
från en upplevelse av problem till att
betrakta mångfalden som en t i l l -
gång. Mångfald berikar och utveck-
lar universitetet, menar Arne Olsson
Laurin, chef för Studentbyrån.

Universitetets syn på mångfald som
redovisades i samband med den så
kallade Frankingen 1999 upprepas i
universitetets yttrande på Utbild-
ningsdepartementets remiss ”Etnisk
och social mångfald i högskolan samt
åtgärder för rekrytering och antag-
ning”.

Universitetet säger i sitt yttrande att
flera av förslagen innebär tydliga för-
bättringar men det finns också ett par
som universitetet har en avvikande
uppfattning om.

– I flera avseenden innebär försla-
gen att högskolorna själva får ett stör-
re ansvar för att utforma handlings-
planer, säger Arne Olsson Laurin, chef
för Studentbyrån.

Samtidigt ställer förslagen krav på
universitetet.

– De innebär nya aktiviteter och för
att de ska kunna genomföras behövs
ökade resurser, något som vi också
påpekar i vårt yttrande, säger Arne
Olsson Laurin.

Kvot och kurs
En viktig fråga som tas upp och som
Stockholms universitet länge förordat
är en fri kvot i antagningen. Univer-
sitetet anser att det är ett mycket an-
geläget mål att inom ramen för en fri
kvot kunna anta studerande upp till
15 procent av platserna. Samtidigt
säger man att det kan bli svårt att upp-
nå detta mål för varje utbildning vid
varje antagningstillfälle. Därför menar
man att förslaget om antalet platser
bör utformas som en riktpunkt.

Att erbjuda nya studenter en intro-
duktionskurs föreslås också och har
tidigare diskuterats vid universitetet.

– Vi menar att det är bra att hög-
skolorna kan pröva på och experi-
mentera med olika former av intro-
duktionskurser. Introduktionskursen
är en viktig länk i processen att få in
nya studentgrupper och öka mångfal-
den, säger Arne Olsson Laurin. Uni-
versitetet håller dock inte med om att
introduktionskursen ska vara obliga-
torisk för alla nya studenter. Istället
ska vi informera och rekrytera de som
bäst behöver en introduktionskurs.

Högskoleprovet bör ses över
Ett par förslag gäller Högskoleprovet.
Universitetet tillstyrker förslaget att
utveckla Högskoleprovets urvalssys-
tem men avstyrker förslaget om att ett
genomsnittligt provresultat ska räknas

om en sökande har gjort mer än ett
prov.

– Högskoleprovet har haft i stort
sett samma utformning de senaste 20
åren och vi håller med Högskolever-
ket om det finns anledning att se över
det, säger Arne Olsson Laurin. Bland
annat anser vi att man bör överväga
att utveckla särskilda delprov för oli-
ka utbildningsområden, ett sätt att till-
mötesgå önskemål om alternativa ur-
valsinstrument.

Engagerande frågor
Yttrandet fastställdes av universitets-
styrelsen på deras sammanträde den
23 oktober.

– Yttranden om student-, antag-
nings- och rekryteringsfrågor tas ofta
upp i universitetsstyrelsen som är
mycket intresserad av och engagerad
i dessa frågor, berättar Arne Olsson
Laurin.

Förslagen har inom Stockholms uni-
versitet beretts av en arbetsgrupp med
företrädare för fakulteter, institutio-
ner samt berörda enheter inom den
centrala förvaltningen och Stockholms
universitets studentkår. Yttrandet har
sedan gått ut till prefekter, enhetsche-
fer och studievägledare. �

Regeringen har för avsikt att presen-
tera en proposition i februari-mars.

Mångfalden en tillgång vid Stockholms universitet

TEXT: MARIA SANDQVIST

FOTO: GEORGIOS ATHANASIADIS/

ORASIS FOTO
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Från och med höstterminen 2001 in-
förs en platsgaranti för studenter vid
Stockholms universitet. Detta innebär
att vid antagningen till påbyggbara
kurser på fortsättningsnivå och högre
ges förtur till studenter som läst den
behörighetsgivande kursen vid Stock-
holms universitet terminen innan.
Eventuellt urval bland övriga sökan-
den ska baseras på uppnådda hög-
skolepoäng.

Möjligheterna till ”annat urval” där
kvalitetsaspekter beaktas ska finnas
för kandidat- och magisterkurser.

Undantag från platsgarantin ska kun-
na göras efter beslut från rektor för
kurser av speciell natur eller kurser
som vänder sig till en begränsad ka-
tegori studenter eller av andra särskil-
da skäl.

Beslutet togs av universitetsstyrelsen
den 4 december med anledning av en
utredning om platsgaranti som Arne
Olsson Laurin, chef för Studentbyrån,
och Ingrid Sundberg, chef för Avdel-
ningen för antagning och studiedoku-
mentation vid Studentbyrån, gjort på
uppdrag av universitetsstyrelsen.

Platsgaranti införs
– En platsgaranti medför att univer-

sitetet kan garantera studenterna en
fortsatt plats i större utsträckning än
tidigare, säger Arne Olsson Laurin.
Platsgarantin underlättar på så sätt för
studenterna i deras planering av sina
studier.

Institutioner som får fler studenter
än planerat och merkostnader i sam-
band med det ska kunna få ekonomisk
ersättning inom ramen för respektive
fakultets samlade resurser. �

MARIA SANDQVIST

Nästa år introducerar Högskoleverket
sitt nya system för kvalitetsbedömning
av landets högskolor och universitet.
Samtliga utbildningar ska under en
sexårsperiod utvärderas.

Först ut under 2001 är de humanis-
tiska ämnena religionsvetenskap, ling-
vistik, klassiska språk och nordiska
språk. Inom samhällvetenskap ska
de olika ekonomiska ämnena samt
medie- och kommunikationsveten-
skap utvärderas. Bland de naturveten-
skapliga ämnena granskas matematik
och datalogi i den här inledande om-
gången.

Bedömningarna av kvaliteten har
tre utgångspunkter – först hur förut-
sättningarna för utbildningen ser ut i
form av till exempel lärarkompetens,
mål för utbildningen och studiemiljö.
Därefter bedöms hur utbildningen ge-
nomförs, utifrån studenters och lära-
res arbetssituation, utbildningens
upplägg och examinationsformer.
Slutligen granskas utbildning-
ens resultat genom att se
på genomströmning
och rutinerna för
kursutvärderingar.

– Externa bedömargrupper kommer
att besöka de berörda utbildningarna
under nästa år för att samla in under-
lag för sin bedömning. Som en viktig
del i det som gruppen utgår ifrån in-
går också självvärderingar från insti-
tutionerna. Vissa ämnen har redan
börjat det arbetet, övriga kommer
snart att få ut instruktioner från Hög-
skoleverket för hur dessa ska hanteras,
säger Mona Bessman vid PU-enheten
som ansvarar för samordningen av
universitetets kvalitetsarbete.

För att underlätta för institutioner-
nas arbete med självvärderingar har
PU-enheten startat en seminarieserie
som tar upp aktuella frågor. Nya se-
minarier planeras under våren 2001
för att ge ytterligare stöd. �

Nya utvärderingar av alla ämnen börjar 2001

Mer information
om det nya

utvärderingssystemen
finns på PU-enhetens

hemsida www.pu.su.se/
kvalitet/ och på
Högskoleverkets

hemsida www.hsv.se.

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: MIA ÅKERMARK/ORASIS FOTO
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Antalet sökande till Stockholms uni-
versitet ti l l vårterminen 2001 har
minskat med 19 procent jämfört med
till vårterminen 2000. För nästan
alla utbildningar är det en nedgång
i antal sökande totalt och antal för-
stahandssökande. Liksom tidigare
har de moderna språken och de na-
turvetenskapliga ämnena svårt att
fylla sina platser.

Antalet ansökningar sjunker i varie-
rande grad på i princip alla kurser på
grundnivå men på vissa kurser på
högre nivåer har antalet ansökningar
ökat.

– Det som är positivt med ett mins-
kat antal sökande är att det samtidigt
bör betyda att det blir lättare att kom-
ma in på de mest populära utbild-
ningarna där det fortfarande är stor
konkurrens. Jag tänker då framför allt
på jurist-, ekonom-, psykolog-, socio-
nomlinjerna, säger Ingrid Sundberg,
chef för Avdelningen för antagning
och studiedokumentation vid Student-
byrån.

Verket för högskoleservice rappor-
terar också om minskat antal sökan-
de – 19 procent jämfört med ansök-
ningar till vårterminen 2000.

Mycket görs
Mycket görs redan vid fakulteterna
för att rekrytera fler studenter. I den
lägesbeskrivning som en arbetsgrupp
för förbättrad rekrytering av studen-
ter presenterade för universitetsstyrel-
sen den 23 oktober beskrivs en mängd
åtgärder som planeras, påbörjats och
redan genomförs.

Flera nivåer
Den Matematisk-naturvetenskapliga
fakulteten har dragit igång en rad re-
kryteringsbefrämjande åtgärder på
sektions- men också på institutions-
nivå. En  informatör finns sedan ett
par år på fakultetskansliet och det
finns också fyra sektionsinformatörer.
Fysikum anordnar verksamhet för
gymnasieskolan som till exempel Ve-
tenskapslabbet och läxläsningsprojekt
och den Geovetenskapliga sektionen
har startat informationsprojektet Geo-
forum. Fakulteten anser också att det
är angeläget att se över utbildnings-
informationen och behörighetskraven
för vissa utbildningar.

Förbättrad information
För att minska antalet studieavbrott,
inom till exempel data- och system-
vetenskap och företagsekonomi där
avbrotten beror på den förbättrade ar-
betsmarknaden, kommer den Sam-
hällsvetenskapliga fakulteten att arbe-
ta med förbättrad och intensifierad
information till nyantagna, kontakter
med företrädare för arbetsmarknaden
och ökat samarbete med gymnasie-
skolan. Rutinerna för inrapportering
av avklarade poäng och omfördelning
av helårsprestationer kommer också
att ses över. En utveckling av mer äm-
nesövergripande och tvärvetenskaplig
utbildning pågår, som till exempel den
nystartade Matematik-ekonomilinjen.

Introduktionskurser diskuteras
Vid den Humanistiska fakulteten dis-
kuteras olika åtgärder, bland annat en
introduktionskurs med tvärvetenskap-

ligt och vetenskapsteoretiskt innehåll
samt en introduktionskurs för att över-
bygga gapet mellan gymnasie- och hög-
skolestudier. Att förändra utbildning-
ens innehåll och form, genom till ex-
empel tematiska kurser, kombinationer
av ämnen och kurser med yrkeslivs-
koppling diskuteras också. Fakulteten
hoppas att universitetets program för
Språkåret 2001 kommer kunna bidra
till en mer slagkraftig marknadsföring
av språkutbildningarna.

Arbetsmarknaden undersöks
Vid den Juridiska fakulteten pågår en
översyn av juristlinjen där utbildning-
ens relevans för den framtida arbets-
marknaden undersöks. Utvecklingsar-
betet handlar också om arbetslivsan-
knytning, attraktiva ämneskombina-
tioner och ett intensifierat stöd till stu-
denterna.

Sex miljoner fördelas
På uppdrag av universitetsstyrelsen
beslutade rektor den 30 november att
de sex miljoner kronor som ska använ-
das till att ta initiativ till olika rekryte-
ringsåtgärder ska fördelas och beredas
på följande sätt inför ett senare rektors-
beslut:
� IT-utbildning för lärare och IT-pe-

dagogiskt utvecklingsarbete samt
utredning om ökad distansutbild-
ning: 2,3 mkr. Beredningsansvar: IT-
rådet i samverkan med PU-enheten.

� Utveckling av arbetsmarknadsan-
passade fakultetsövergripande kur-
ser samt undersökning av de utexa-
minerades arbetsmarknad: 1,5 mkr.
Även förbättring av studenternas
studiemiljö: 0,3 mkr. Berednings-
ansvar: fakultetskanslierna.

� Förbättrad marknadsföring av ut-
bildningarna: 1,9 mkr. Berednings-
ansvar: Studentbyrån och Informa-
tionsenheten.

Förslag till åtgärder ska föreläggas
rektor senast den 1 mars 2001. �

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: GEORGIOS ATHANASIADIS/

ORASIS FOTO

Nytt läge kräver nya åtgärder

Universitets monter vid SACO-mässan
i Sollentuna – som vanligt välbesökt.
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– Vår policy är i detta initiala skede att
göra så mycket som möjligt utan att
belägga skolorna med någon större
extra kostnad, berättar Agneta Norén.
Agneta Norén forskar i biokemi 30 pro-
cent av sin tid och den resterande tiden
ägnar hon åt olika rekryteringsprojekt
på uppdrag av den kemiska sektionen
vid Matematisk-naturvetenskapliga
fakulteten.

Bland annat arbetar hon med en
populär föreläsningsserie där forskare
och doktorander från de fyra kemi-
institutionerna åker ut i skolorna
och föreläser. Kvaliteten på föreläs-
ningarna är mycket god, berättar
Agneta Norén.

– De forskare och doktorander som
ställer upp gör det utan att ta betalt och
detta trots deras arbetsbelastning. De är
verkligen värda ett stort tack för det.

Gymnasieskolorna får också kom-
ma på studiebesök där de får en teo-
retisk introduktion av ämnet kemi och
de olika ämnena inom kemi. Flera in-
stitutioner ingår i ett labbsamarbete
där skolorna får göra laborationer

Kemi intresserar gymnasieskolan

dels på Kemiska övningslaboratoriet
och dels i skolan.

– Att besöka riktiga labb, labba och
att få komma ut till universitetet är
något som eleverna uppskattar, säger
Agneta Norén.

Det finns en stor efterfrågan bland
lärare efter fortbildning i aktuell
forskning. Därför håller Agneta No-
rén på att sätta ihop en fortbildnings-
serie i kemi där institutionerna presen-
terar sin forskning.

Sedan tidigare finns också Kemi-
lärarnas resurscentrum, KRC, under
ledning av Ebba Wahlström. KRC
stödjer kemilärare på grundskolans
senare årskurser och gymnasieskolan
genom att bland annat informera om
nya forskningsresultat, initiera och
genomföra fortbildning för lärare
samt att främja ökade kontakter mel-
lan skolan och kemibaserad industri.

Projekten kompletteras av fakultet-
ens populära forskarskola i fysik, kemi,
biologi, geovetenskap och neurokemi.

– Vi anordnade också en föreläsning
om nobelpriset i kemi för gymnasie-

skolorna den 29 november då drygt
400 elever deltog, säger Agneta Norén.

Än så länge fokuserar Agneta Norén
sig på gymnasieskolorna men hon har
också börjat vända sig till komvux. �

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: GEORGIOS ATHANASIADIS/

ORASIS FOTO

– Det är viktigt att vi även i fortsätt-
ningen kan locka seriösa och intres-
serade studenter till vår utbildning,
säger Astri Muren, studierektor vid
Nationalekonomiska institutionen.
Om vi inte kan det så blir vårt arbete
som utbildare inte lika roligt och me-
ningsfullt och vi får svårt att behålla
våra duktiga lärare och forskare.

Ett par av dessa lärare och fors-
kare föreläste för cirka 500 gym-
nasieelever i Aula Magna den 28
september. Nationalekonomiska
institutionen hade gått ut med en
inbjudan till gymnasieskolor i
Stockholms kommun och närom-
råden. Gymnasieeleverna fick
lyssna till professorer som talade
om EMU och 200 år av national-
ekonomisk forskning samt dokto-
rander som svarade på frågan
Vad vet ekonomer om Internet,

Vad vet ekonomer om Internet, kvinnor och risfält?
kvinnor och risfält?. Det talades bland
annat om IT-revolution, IMF och jäm-
likhet.

För gymnasielärarna anordnades ett
seminarium om ett nytt webbaserat lä-
romedel för samhällskunskap som in-
stitutionen håller på att ta fram. Läro-
medlet är en webbplats för gymnasie-

elever och den kommer att innehålla
instuderingsfrågor, enklare teorige-
nomgångar, länkar, anslagstavla för
frågor och företagsspel.

– Vi vill tipsa om att det på vår webb-
plats finns bra källor som kan vara till
hjälp för uppsatser eller projekt i sam-
hällskunskap som nationalekonomi är

en del av, säger Astri Muren. De
lärare som deltog i seminariet var
positiva till webbplatsen.

Webbplatsen planeras vara
klar i början av vårterminen.

– Eftersom nationalekonomi
inte är ett eget ämne i gymnasie-
skolan så vill vi profilera ämnet,
säger Astri Muren. Den här dagen
var ett sätt att göra det på. �

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: MIA ÅKERMARK/

ORASIS FOTO

Klass NV3DR från Värmdö gymnasium tar ut
DNA ur en bakterie under sitt besök på KÖL.
– Det här är jättekul, säger Catrin Grundsten
(t h) som också deltog i forskarskolan i som-
ras. Det är en annan nivå här än i skolan.
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Att grundforskares resultat sällan
märks utanför den akademiska värl-
den stämmer dåligt på geologen
Martin Jakobsson. Hans forskning
kring havsbotten under Nordpolens
is har flyttat en hel bergskedja hund-
ratals kilometer.

Martin Jakobsson har ritat om havs-
botten under Nordpolen och den nya
kartan har rönt mycket uppmärksam-
het i forskarvärden. Den laddas hem
från Internet av hundratals forskare i
veckan och ligger till grund för olika
typer av forskning, till exempel geo-
fysiska modelleringar av havscirkula-
tionen i Arktis och de forna inlands-
isarnas utbredning.

Orsaken till Martin Jakobsson kän-
disskap i geologkretsar heter Lomo-
nosovryggen och är jordens nordligas-
te bergskedja. Att hans avhandling
kom att handla om utseendet hos
havsbotten längst upp i norr var dock
inget han hade räknat med.

– När jag som nybliven doktorand
reste upp till Arktis på isbrytaren
Oden 1996 var målet att ta sediment-
prover från Lomonosovryggen. Pro-
verna med orörda spår av hur havet
där uppe sett ut under flera hundra-
tusen år skulle vara till hjälp att be-
skriva långsiktiga klimatförändringar.
Men flera spännande överraskningar
ändrade mitt forskningsprojekt.

Förändrade kartan
För att lokalisera Lomonosovryggen
utgick Martin Jakobsson från befint-
liga kartor. Förbryllande nog visade
mätningar med ekolod att det skiljde
flera hundra meter i djup mellan kar-
tan och verkligheten. Grova fel visa-
de sig snarare vara regel än undantag
under den fortsatta resan och hem-
kommen igen blev Martin Jakobsson
därför inblandad i ett internationellt
forskningsprojekt med uppgift att ta
fram en ny karta över havsbotten. Till
slut blev det han som ansvarade för
att bygga upp den digitala djupkartan
över polarområdet, som bland annat
flyttade hela Lomonosovryggen en bra
bit och även höjde bergskedjan åtskil-
liga hundra meter.

– Ett avgörande skede i arbetet var
när USA bestämde sig för att släppa
mätdata från området som deras ubåt-
ar samlat in under flera decenniers
kryssande kring Nordpolen. Det var
osäkert in i det längsta om amerika-
nerna skulle lämna ut uppgifterna och
frågan var uppe ända hos vicepresi-
denten Al Gore innan den avgjordes,
säger Martin Jakobsson.

Iseroderad havsbotten
Trots uppmärksamheten kring kartan
tycker han att en annan upptäckt från
resan med Oden är lika intressant.
När Martin Jakobsson undersökte Lo-

monosovryggen upptäckte han näm-
ligen att havsbotten ända ned till tu-
sen meters djup hade kraftiga märken
av iserosion. Dagens havsistäcke är
inte mer än ett antal meter tjockt och
isbergen som kalvas från de omkring-
liggande glaciärerna når vanligtvis inte
längre ned än 50 meter. Alltså pekar
fynden på att inlandsisen i norr har
varit mycket tjock under vissa istids-
perioder. Den kunskapen leder till
omprövningar av tidigare rekonstruk-
tioner av inlandsisarnas utbredning
och klimatets växlingar.  �

ANDREAS NILSSON

Se vidare: www.ngdc.noaa.gov/mgg/
bathymetry/arctic/arctic.html

Forskning som flyttar berg

Högskoleföreningens stipendiater
Martin Jakobssons avhandling
Mapping the Arctic Ocean: Bat-
hymetry and Pleistocene Paleo-
cenography vid Institutionen för
geologi och geokemi har av Hög-
skoleföreningen utsetts till årets
bästa vid Matematisk-naturveten-
skaplig fakultet.

Stipendiat vid Humanistiska fa-
kulteten: Ola Johansson vid Tea-
tervetenskapliga institutionen för
avhandlingen The Room’s Need
of a Name. A Philosophical Study
of Performance om samspelet
mellan en föreställning och dess
åskådare.

Stipendiat vid Samhällsvetenskap-
liga fakulteten: Örjan Appelqvist
vid Institutionen för ekonomisk
historia för avhandlingen Bruten
brygga: Gunnar Myrdal och Sve-
riges ekonomiska efterkrigspolitik
1943-1947 som omvärderar den
ekonomiska politiken under då-
varande handelsministern Gunnar
Myrdal.

En jämförelse mellan
den nya och gamla bil-
den av Lomonosov-
ryggen över det område
som undersöktes under
expeditionen "Arctic
Ocean 96" med stats-
isbrytaren Oden.

Skuggreliefkartan till
vänster är från IBCAO
2000 och skuggreliefen
till höger från General
Bathymetric Chart of
the Ocean (GEBCO)
publicerad 1979 (Cana-
dian Hydrographic
Service, 1979).
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Dagens bostadsbrist i Stockholm är inte unik. Också i slu-
tet av 1800-talet och under flera perioder i början av för-
ra seklet byggdes för få lägenheter. Men de gångerna bi-
drog inflytelserika privatpersoner, bostadskooperativ och
statliga och kommunala insatser till bostadsbyggandet.

– Det privata byggandet klarar inte att mätta efterfrå-
gan på bostäder i en storstad som Stockholm. Det har all-
tid varit bostadsbrist när Stockholm har varit inne i en
högkonjunktur, säger ekonomhistoriker Eva Jacobsson,
som har studerat det allmännyttiga byggandet i huvudsta-
den fram till 1940 i avhandlingen Till eget gagn – till an-
dras nytta.

Alltsedan slutet av 1700-talet har det funnits olika al-
ternativ till privata byggherrar. I takt med industrialismen
utvecklades företagsbostäder. Under 1800-talet var de som
flest, när framförallt dåtidens verkstadsföretag för att kla-
ra en hård konkurrens erbjöd sina arbetare ett trygghets-
nät, bland annat genom billigt eller till och med gratis bo-
ende. Förmögna invånare byggde under slutet av 1800-
talet bostäder för kvalificerade yrkesarbetare samt lägre
medelklass. Under samma period startade stadens hant-
verkare egna bostadskooperativ. Dessa var ofta små och
byggdes på särskilda platser i Stockholm, till exempel om-
kring Humlegården. De utgjorde grunden för dagens bo-
stadskooperation HSB.

Men enbart dessa insatser räckte inte. I slutet av 1920-
talet, började kommun och stat att föra en ny bostadspo-
litik, bland annat genom byggande och bidrag.

– Det var inte det att man tyckte synd om människor som
hade dåliga bostäder. Bostäder till alla skulle minska de so-
ciala problemen, som kostade samhället stora pengar.

Bostadsreformer skulle ge positiva effekter på samhälls-
ekonomin. Kostnaden för sjukvård skulle minska, liksom
exempelvis brottsligheten. Dessutom blev byggandet ett sätt
att öka antalet arbetstillfällen. Då sattes ekonomin in i ett
helhetsperspektiv, något som dagens politiker – oavsett
politisk tillhörighet – borde kunna dra lärdom av, anser
Eva Jacobsson.

– I dag står reformer emot ekonomisk tillväxt. Men det
borde finnas en insikt om hur den privata bostadsmark-
naden fungerar. Att bara passivt vänta på att nåt ska hän-
da fungerar inte. �

HENRIK LUNDSTRÖM

Se också notisen om studentbostäder på sidan 15.

Bostäder i Stockholm då och nu

Osmakliga eller giftiga insekter undgår ofta att bli uppät-
na, särskilt om insekten bär en iögonfallande färg. Hur
dessa starka färger har uppkommit under miljontals år av
evolution har Gabriella Gamberale-Stille studerat i en färsk
avhandling vid Zoologiska institutionen, On the Evolu-
tion and Function of Aposematic Coloration.

Det kan tyckas att ju mer färgglad en insekt är, desto
lättare borde den undgå hungriga fåglar. Men stark färg
är också förenat med större fara. När färgerna blir iögon-
fallande riskerar insekterna att bli upptäckta och attacke-
rade.

För att förstå hur utvecklingen ändå har gått från ka-
mouflagefärgade insekter som smälter in i omgivningen
mot allt starkare färger, har Gabriella Gamberale-Stille
utnyttjat metoder från inlärningspsykologin. Hennes ex-
periment visar att fåglar som har lärt sig att skilja på en
ätlig och en oätlig insekt, undviker andra insekter med
ännu starkare varningsfärg än den oätliga.

– För att fungera effektivt generaliserar fåglarna det de
lärt sig. Det har lett till att insekternas varningsfärger ut-
vecklats. Insekter med starkare färger blir mer sällan at-
tackerade, säger Gabriella Gamberale-Stille.

Insekternas färg har uppstått stegvis genom mutationer.
Det finns alltid variationer inom varje art. De individer
vars gener gjort dem lite mer färgstarka har alltså haft en
större chans att överleva.

Gabriella Gamberale-Stilles arbete visar att ju större kon-
trasten är mellan insekternas färg och omgivningen, desto
lättare känner fåglarna igen oätliga byten från tidigare
erfarenheter. Dessutom förklarar avhandlingen en viktig
anledning till att många insekter aggregerar, klumpar ihop
sig i grupper, under vintern.

– Ju större sammanlagd signalyta de visar, desto större
är chansen att även oerfarna fåglar undviker att attackera.

I första hand är avhandlingen grundforskning, men
Gabriella Gamberale-Stille pekar på en lärdom som vi
människor kan göra.

– Signalsystemen i naturen har utvecklats under lång tid.
Om nåt ska synas väldigt bra i vår värld, till exempel flyt-
västar eller varningsband, kan vi utnyttja det. Ju kraftiga-
re färgnyans och ju mer färgen kontrasterar mot omgiv-
ningen desto starkare blir signalen. �

HENRIK LUNDSTRÖM

Starka färger försvar mot fåglar
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Trots en stark svensk opinion under 1960- och 70-ta-
let mot USA:s inblandning i Vietnamkriget, förmedla-
de fotografierna i svenska dagstidningar ett amerikanskt
perspektiv. Den något överraskande slutsatsen drar Kari
Andén-Papadopoulus i sin nyligen publicerade avhand-
ling, Kameran i krig.

– Jag blev förvånad över att bildrapporteringen var så
proamerikansk, trots att tiden präglades av vänster-
ideal. Först under 70-talet, sedan USA:s intressen i kri-
get minskat, blev bilderna mer kritiska.

– Svenska dagstidningar gav en nästan motsatt bild av
kriget jämfört med FNL:s tidning Vietnam-bulletinen,
som var uttalat extremistisk, säger Kari Andén-Papado-
poulus.

Få amerikanska offer
Hon har studerat 1 300 pressfotografier i Dagens Ny-
heter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet

under åren 1965-1973. Omkring 90 procent av bilderna
visar offer på den sydvietnamesiska sidan, USA:s allie-
rade. Få bilder visar amerikanska offer.

– Ett enda foto visar en dödad amerikansk soldat.
De gånger svenska tidningar publicerade foton från

nordvietnamesiska FNL, som under kriget öppnade ett
presskontor i Stockholm, fick dessa en tydlig särbehand-
ling.

– Bilderna publicerades ofta tillsammans med fanatis-
ka uttalanden, och en tydlig markering att det var pro-
paganda. Dessutom gavs fotografierna tydliga källhän-
visningar, vilket man sällan gjorde när amerikanska bil-
der publicerades.

Amerikansk bilddominans
En förklaring till hur Vietnamkriget skildrades i svens-
ka media var den amerikanska bilddominansen, exem-
pelvis via den världsomspännande nyhetsbyrån Asso-

Kameran i krig

En man avrättas av polischefen i Saigon. Bilden
togs 1972.
– Utformningen av tidningssidan är väldigt vik-

tig för hur bilden tolkas. Den här bilden pu-
blicerades på exakt samma sätt i amerikanska
och svenska tidningar.

– Där stod det att mannen var vietcongterrorist.
Vietcong var en nedsättande benämning på
FNL-gerillan och ordet terrorist är negativt
värdeladdat. I själva verket är mannens identi-
tet fortfarande okänd.

– Intill denna bild i tidningarna publicerades
dessutom en bild som föreställde en sydvietna-
mesisk man med ett dödat barn i armarna,
vilket antyder att FNL är medskyldigt till lik-
nande grymheter.

10 SU-NYTT 7/2000



SU-NYTT 7/2000 11

Massaker i Song My 1968.
– Amerikanska soldater gick in i byn och mördade

400 civila, främst kvinnor och barn. Man hävdade
att det var ett tillhåll för FNL-gerillan. Bilden är
tagen några sekunder innan de avrättas.

– Amerikanska soldater syns nästan aldrig på bild i
komprometterande situationer, de står bakom kame-
ran. Många av bilderna blir därför dubbeltydiga.
Bilderna kunde användas på olika sätt, beroende på
ens egen inställning. De kritiska pekade på USA:s
grymhet, medan de som försvarade USA hävdade att
FNL ofta gömde sig bland kvinnor.

ciated Press, AP. Men också fotografens och tidningsre-
daktörens kulturella bakgrund styr omedvetet val av
motiv och vilka bilder som ska publiceras. Därför är
det viktigt, anser Kari Andén-Papadopolous, att öka
medvetenheten om att fotografiet, liksom den skrivna
journalistiken, inte är en objektiv beskrivning av verk-
ligheten.

Övervikten för USA-perspektivet i svensk press under
Vietnamkriget hade dock ingen avgörande inverkan på
den svenska opinionen.

– Men på längre sikt bidrog fotona till att sprida och
bekräfta djupt liggande värderingar av den västerländ-
ska kulturen som handlingskraftig, rationell och förnuf-
tig, säger Kari Andén-Papadopolous. �

En naken, gråtande flicka flyr från en napalmattack i
Trang Bang 1972.
– Det är en förhållandevis kritisk bild, som togs när USA

redan minskat sin inblandning i kriget.
– Attacken var ett misstag av sydvietnamesiska soldater,

som bombade vad de ansåg var ett FNL-gerillafäste.
Men man måste komma ihåg att det inte syns några
amerikanska soldater på bilderna.

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM
FOTO: PRESSENS BILD

11SU-NYTT 7/2000
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Sedan länge har det funnits en praxis
för hur universitetets märke får använ-
das grafiskt i tryck och digitalt. Nu
har universitetets grafiska profil fast-
ställts av rektor.

– Stockholms universitet har en
bred och omfattande verksamhet med
många kontaktytor mot samhället. I
dessa kontakter är det viktigt att upp-
träda med ett entydigt ansikte, säger
rektor Gustaf Lindencrona. Genom
att använda universitetets märke stär-
ker vi den gemensamma identiteten.

Universitetets märke är registrerat
hos Patent- och registreringsverket
och därmed skyddat. Det får inte för-
vanskas och inte heller kombineras
med andra märken utan särskilt till-
stånd. Det är rektor som beslutar om
hur märket får användas. Informa-

tionsenheten har an-
svar för utveckling
och efterlevnad av den
grafiska profilen. Juri-
diska enheten ansva-
rar för det upphovs-
rättsliga skyddet.

Den grafiska profilen finns beskri-
ven i en grafisk manual i form av en
ringpärm.

– Ringpärmen gör det möjligt att på
ett enkelt sätt komplettera den grafis-
ka manualen, säger Agneta Paulsson
vid Informationsenheten som arbetat
med den grafiska manualen.

I manualen ges riktlinjer för hur
brevpapper och annat kontorstryck
som kuvert och visit- och korrespon-
denskort ska utformas. Det finns även
exempel på hur annonser ska se ut och

Född: en grafisk manual
korta profiltexter om
universitetet.

Manualen innehål-
ler också information
om datormallar för
brevpapper, fax och
pressmeddelanden

och hur dessa ställs upp.
Den grafiska profilen har utformats

av Henriette Koblanck, adjungerad pro-
fessor i grafisk design vid GI/IHR. �

MARIA SANDQVIST

På Insidan, www.insidan.su.se, finns
information om hur man hämtar mal-
lar, universitetets märke och typsnitt
samt profiltexter.

”

”

Kunskap och upplysning
Någon gång i slutet av 1950-talet fick jag i uppdrag av professor Håkan Nial, universitetets
förste rektor, att teckna det nya universitetets emblem.

Av honom fick jag också tipset att det i Spökslottet på Drottninggatan finns en plafondmål-
ning som symboliserar kunskapen. På målningen ser man bland annat gudinnan Pallas Athena
som håller en fackla, omlindad med en olivkvist, en fredssymbol, som blev utgångspunkten för
symbolerna i märket.

De tre kronorna finns däremot inte med på målningen, dem har jag lagt till. Kronorna fanns
med redan i Magnus Erikssons sköld som symbol för riket Sverige. I universitetets märke illus-
trerar kronorna det statliga huvudmannaskapet.

När väl de symboler som skulle ingå i märket bestämts återstod det för mig att teckna emble-
met heraldiskt.

Märket innehåller flera enheter som tillsammans skapar jämvikt. Båda sidor väger lika. Det
finns inget som vinglar snett.

Märket bär inte tillfällighetens prägel och är inte bundet till någon speciell tid. Formmässigt
knyter det möjligen närmast an till det sena 1700-talet.

Detta sade Karl-Erik Forsberg, skaparen av universitetets märke,
i en intervju 1994 om tillkomsten av märket.

Hovgrafikern Karl-Erik Forsberg (1908–1995) är en av vår tids främsta
bokkonstnärer och grafiska formgivare.

Uppdraget att skapa universitetets märke fick han i samband med att
dåvarande Stockholms högskola blev statligt universitet 1960.



SU-NYTT 7/2000 13

Att stärka demokratin – en uppgift
för universi tet och högskolor var
ämnet för Sveriges universitets- och
högskoleförbunds, SUHF, årliga kon-
ferens som hölls den 1 november i
G-salen, Arrheniuslaboratorierna.

Skyddet av demokratin har blivit en
alltmer aktuell fråga. Med universite-
tens och högskolornas centrala roll i
samhället är det naturligt och viktigt
att dessa institutioner inbegrips i dis-
kussionen om demokratin.

– Universitetets traditionella värden
som kritiskt tänkande, kollegiala be-
slutsformer och studentinflytande är
en god grund för demokratin, säger
rektor Gustaf Lindencrona som suttit
som ordförande för SUHF i fyra år.

En stark demokrati
Efter Gustaf Lindencronas inlednings-
anförande var det dags för vice stats-
minister Lena Hjelm-Wallén (s) att
inta talarstolen. Lena Hjelm-Wallén
menade att universiteten och högsko-
lorna har en viktig uppgift att verka
för demokrati och stimulera debatten.
Hon betonade att demokratin i
Sverige är stark, både historiskt och
internationellt men den får aldrig tas
för given. Hon uttalade också sin oro
för det minskade politiska engage-
manget i Sverige.

Vid konferensen diskuterades ock-
så hur studenter och lärare med ytter-
lighetsåsikter hanteras vid universitet
och högskolor. Rektorerna Christina
Ullenius, Karlstad universitet, och
Hasse Odenö, Mälardalens högskola,
berättade om sina erfarenheter. Det
talades bland annat om den hårda me-
diabevakningen av sådana fall.

Dessutom redovisades aktuella
forskningsprojekt och demokratifrå-
gorna i svensk och utländsk statsve-
tenskaplig forskning belystes.

Fortsatt medverkan i samhällsdebatten
I en avslutande paneldiskussion reso-
nerade man kring vad som bör göras
för att stärka demokratin. Bland an-
nat menade man att universiteten och
högskolorna ska fortsätta medverka i
samhällsdebatten med sina erfarenhe-
ter, kunskaper och synpunkter. En in-
troduktionskurs för studenter om de-
ras rättigheter, om genus och om etik
i högskolan diskuterades också.

SUHF som bildades 1995 är ett
samverkansorgan för Sveriges univer-
sitet och högskolor med 39 medlem-
mar. SUHF:s syfte är att främja sam-
råd och samverkan mellan universitet
och högskolor samt i övrigt tillvarata
deras intressen. De områden som
SUHF arbetar med sammanfattas i sex
punkter: den grundläggande forsk-
ningen, forskarutbildningen och
forskningen, högskolan som organisa-
tion, samverkan mellan högskola och
samhälle, samverkan med motsvaran-
de organisationer i andra länder samt
resursbehov vad gäller personal, loka-
ler och övrig utrustning.

Rektors fyra år
Vid årsskiftet avgår Gustaf Lindencro-
na som ordförande för SUHF.

– Mina fyra år som ordförande har
varit intressanta och givande på flera
sätt. Bland annat har SUHF har blivit
en etablerad organisation i utbild-
nings- och forskningspolitiken och
SUHF har också blivit en mer sam-
manhållen organisation. De gamla
universiteten och de nya högskolorna
har uppträtt enat, säger Gustaf Lin-
dencrona. Jag har tyckt att det var
roligt att avsluta mina fyra år som
ordförande med ett sådant viktigt
ämne som demokratin.

Ny ordförande blir rektor Christi-
na Ullenius, Karlstad universitet.

Till vice ordförande valdes rektor

Bo Sundqvist, Uppsala universitet och
bland de övriga ledamöterna i SUHF:s
arbetsutskott finns universitetsdirek-
tör Leif Lindfors, förvaltningschef vid
Stockholms universitet. �

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: MIA ÅKERMARK/ORASIS FOTO

Mer information om SUHF finns på
deras hemsida www.suhf.se.

Demokratin viktig uppgift för universitet och högskolor

Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén och
rektor Gustaf Lindencrona, avgående ord-
förande i SUHF, i samtal under en paus.
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I BLICKFÅNGET

Det nya namnet
Nu är det till sist klart vad det nya namnet på det som
tidigare gått under arbetsnamnet Fysikcentrum blir. Det
nya namnet är: Stockholms centrum för fysik, astrono-
mi och bioteknologi

Beslutet togs av rektorerna för Stockholms universi-
tet, Gustaf Lindencrona, och KTH, Anders Flodström.

Hemsidan för Stockholms centrum för fysik, astrono-
mi och bioteknologi har adressen http://www.fab.su.se och
http://www.fab.kth.se

Uggla till K G Hammar
Den 28 november delades Humanistiska föreningens
hederspris Uggla ut till K G Hammar. Det var fullt i
Lilla salen i Allhuset när K G Hammar i sitt prisföre-
drag talade om vilka utmaningar en humanistisk livs-
hållning står inför. Bland annat talade han om den ge-
mensamma värdegrund som krävs för humanism och
att det inte finns tid att tänka efter i dagens höghastig-
hetssamhälle. Efter föredraget hölls en diskussion med
åhörarna och en Ugglemiddag.

Uggla delas ut till en person som enligt statuterna
”i sin verksamhet givit prov på klassiska dygder såsom
bildning, fördomsfrihet, samhällsengagemang, tolerans
och genomtänkt kritik”. K G Hammar fick priset bland
annat med motiveringen: ”För att han med ett kritiskt
och självkritiskt allvar försvarat människors lika värde
där opportunism eller ett särskiljande mellan teori och
praktik hade varit mycket bekvämare”.

Förtjänt student
Vid magisterpromotionen den 18 oktober delades sti-
pendiet Gustaf Lindencronas insamlingsstiftelse för för-
tjänta studenter ut för andra gången. I år gick stipendi-
et och prissumman på 10 000 kronor till Charlotte Som-
marin för hennes insatser för Stockholms universitet och
Stockholms universitets studentkårer, särskilt för Fors-
kardagen och projektet Vandringar i Vetenskapens lust-
gård. Stipendiet delas ut till en eller flera studenter som
gjort stora insatser för universitetet eller studentkårer-
na vid universitetet.

Årets marknadsföringsbok
Boken One-To-One Marketing av Ola Feurst vid Före-
tagsekonomiska institutionen har av Sveriges Marknads-
förbund blivit utsedd till Årets marknadsföringsbok med
motiveringen: ”Författaren har med ett praktiskt, kri-
tiskt angreppssätt, som samtidigt är reflekterande, om-
satt one-to-one marketing filosofin till ett konkret för-
hållningssätt.”

Tio studenter från universitetet deltog i en stor europeisk
studentkonferens i slutet av november i Berlin. Det var
”Freie Universität Berlin” som bjudit in delegater från 23

länder att delta i konferensen. Syftet var att få fram rikt-
linjer för en framtida europeisk politik inom en rad om-
råden. Delegaterna delades upp i tio arbetsgrupper där var-
je arbetsgrupp under den fyra dagar långa konferensen
skulle få fram ett gemensamt policydokument. Det fanns
till exempel arbetsgrupper kring europeisk identitet, en eu-
ropeisk konstitution, ekonomi och arbetslöshet och soci-
ala frågor. De tio dokument som arbetades fram utgjorde
sedan ett gemensamt memorandum som överlämnades till
EU-parlamentet.

– Det var både kul och lärorikt. Inte minst gav konfe-
rensen en insyn i hur komplicerad och svår den demokra-
tiska processen är. Det gällde att kunna lyssna på andras
synpunkter och se om de kunde rymmas i dokumentet.
Men det var också roligt att upptäcka att de synpunkter
man själv hade utifrån ett svenskt perspektiv, kunde vara
nya och givande för de andra. Det berättar Minna Janus-
son som läser geografi vid universitetet och som satt med
i arbetsgruppen om miljö och teknologi. �

TEXT: TOMMY RINGART
FOTO: TOM MORELL

Ett framtida
Europa
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Lyckad alumniafton
Det var många glada återseenden
då Institutionen för analytisk
kemi bjöd in till alumniafton den
23 november. Alumni, latinets
ord för lärjungar, är en aktivitet
för stärka banden mellan institu-
tionen och dess utexaminerade
studenter, något som är väl eta-
blerat vid amerikanska universi-
tet. Kvällen inleddes med ett tio-
tal mycket korta presentationer
om våra kurser och aktuell forsk-
ning. Därefter guidades gästerna
i våra laboratorier och till sist
serverades smörgåstårta och öl.
Alla examensarbetare och dokto-
rander sedan 1988 bjöds in, to-
talt 250 personer, varav cirka 100
mötte upp på kvällen. Många har
redan frågat efter nästa alumni-
aktivitet.

EVA DYREMARK,
INSTITUTIONEN FÖR ANALYTISK KEMI

Söndagsöppet på SUB
Från och med januari 2001 håller
universitetsbiblioteket åter öppet
på söndagarna efter beslut av uni-
versitets- och biblioteksstyrelsen.
Att biblioteket varit stängt på sön-
dagar under året har berott på be-
sparingsskäl.

– Bakom beslutet ligger kriti-
ken vi fått från studenter, anställ-
da och studentkåren samt att vik-
ten av en god studiemiljö, där ett
helgöppet bibliotek ingår, poäng-
teras i den utredning som gjorts
om rekrytering av nya studenter,
säger överbibliotekarie Gunnar
Sahlin.

Nya Lappis?
Stockholms studenter kan i fram-
tiden komma att bo i utbyggda
tunnelbanestationer eller på bil-
färjor. I en idétävling om olika
sätt att lösa behovet av boende
för studenter i Stockholmsregio-
nen vann förslaget Sub city med
idén att bygga ut tunnelbanesta-

tioner till studentbostäder. Walleniusrederierna
planerar att bygga om två bilfärjor till student-
bostäder med upp till 600 lägenheter i varje i
Stockholm och Göteborg.

Låt skärmen vila…
… är ett av de tips som ges i universitetets nya
miljöbroschyr som tagits fram tillsammans med
Akademiska hus. Miljöbroschyren är ett av
målen i universitetets miljöhandlingsprogram
som antogs av rektor i våras. Den lättlästa bro-
schyren innehåller tips om hur man kan bidra
till ett hållbart campus. Ett exempel är att ge-
nom att stänga av datorskärmarna istället för
att använda skärmsläckare spar man energi som
räcker till 20 villor om året. Broschyren har dist-
ribuerats till alla anställda vid universitetet.

Boyes byst på bibblan
Med anledning av
Karin Boyes 100-års-
dag anordnade Stock-
holms universitets-
bibliotek en eftermid-
dag med ett litterärt
program, en utställ-
ning samt en invig-
ning av en skulptur
gjord av Jan-Erik
Björk, professor i
matematik, (vars far
för övrigt var gift
med Karin Boye), och
Ylva Lindgren.

Sonja-Kovalevsky-dagarna
För första gången anordnades Sonja-Kovalev-
sky-dagarna för matematikintresserade gymna-
sister den 10-11 november i Stockholm. På pro-
grammet stod föredrag, workshops, utställning-

ar, filmvisning med mera. Bakom
arrangemanget stod National-
kommittén för matematik vid
Kungl. Vetenskapsakademien i
samarbete med Svenska matema-
tikerförbundet. För genomföran-
det stod Institutionen för nume-
riska analys och datalogi,
NADA, vid Stockholms univer-
sitet och KTH.

10-årsjubileum
I år firar Stiftelsen Vetenskapssta-
den 10-årsjubileum. Detta firades
med ett symposium den 14 no-
vember kring temat Det framti-
da Stockholm – den vetenskapli-
ga stadens resurser. Deltog gjor-
de bland annat landshövding Ulf
Adelsohn, rektor Gustaf Linden-
crona, rektor Hans Wigzell, Ka-
rolinska Institutet, rektor Anders
Flodström, KTH, samt represen-
tanter från näringslivet och Stock-
holms stad.

Women in the Law
Den 2 oktober diskuterades kvin-
nor och jämlikhet inom juristyrket
av en panel bestående av bland
andra Clare McGlynn, tidigare
gästforskare vid Juridiska institu-
tionen, Claes Borgström, JämO,
och Elisabet Fura-Sandström, ord-
förande i Sveriges Advokatsam-
fund. Diskussionen leddes av Ron-
nie Eklund, prefekt Juridiska insti-
tutionen. Bland annat sades att det
största hindret mot jämlikhet är
tron att vi har det och att ”Det är
bättre med könsbyte än med ut-
bildning…”.

ILLUSTRATION:
LOTTA WESTHOLM
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I höstens forskningsproposition an-
gav regeringen för första gången en
procentsats för vilket påslag på de
direkta kostnaderna som bör tilläm-
pas i samband med externfinansie-
ring. I propositionen menar man att
täckning för indirekta kostnader ska
utgå med minst 18 procents påslag på
de direkta kostnaderna. På detta ska

Preciserad procent för indirekta kostnader
de direkta lokalkostnaderna läggas.

– Det är ingen dramatisk förändring
utan en precisering av vad som me-
nas med full kostnadstäckningstäck-
ning, säger Ingemar Larsson, chef för
Planeringsenheten.

Vid Stockholms universitet gäller
regeln full kostnadstäckning för ex-
ternfinansierade projekt sedan länge.

– Avsikten är att institutionerna ska
undvika att med anslagspengar beta-
la de indirekta kostnaderna för extern-
finansierade projekt, säger Ingemar
Larsson. Den preciserade procentsat-
sen ger institutionerna ledning i vad
de minst måste ta betalt för de egna
så kallade over headkostnaderna. �

MARIA SANDQVIST

– Vi hoppas att vi kan motsvara för-
väntningarna och behoven i organisa-
tionen, säger Ulf Andersson.

– Tillsammans med våra kompe-
tenta arbetskamrater, fyller Anders
Lomäng i.

Båda två är nyanställda vid Perso-
nalbyråns nya personalpolitiska sek-
tion. Ulf Andersson kommer närmast
från ett arbete som personalchef på
Kronofogdemyndigheten och Anders
Lomäng var tidigare biträdande per-
sonalchef vid Lunds universitet.

En av de viktigaste uppgifterna i
deras arbete menar bägge är chefsstöd
till universitetets prefekter och chefer.

– Det handlar om att ge stöd i kon-
kreta frågor men också om kompe-

tensutveckling, säger Ulf Andersson.
Det har funnits en oro på institutioner-
na över att Personalbyrån inte kommer
att hjälpa till med arbetsrättsliga frå-
gor i fortsättningen. Ulf Andersson vill
understryka att så inte är fallet.

– Vi kommer även i fortsättningen
erbjuda institutionerna full hjälp och
stöd i arbetsrättsliga frågor. Arbets-
rätten får dock inte leva sitt eget liv.
Den måste tillämpas i förening med
vår personalpolitik, i arbetsgivarbe-
slut, i vårt stöd till personalen och i
rehabiliteringsinsatser.

Svar inom 24timmar
En annan betydelsefull uppgift är att
stödja de administratörer som finns

Fortsatt hjälp med arbetsrättsliga frågor

ute på institutioner och enheter.
– Många frågor kan vi besvara direkt,

säger Anders Lomäng. Andra lovar vi
besvara inom 24 timmar men om det
inte är möjligt ger vi besked om att de
ska utredas vidare.

– Det är viktigt för oss på Personal-
byrån att stärka banden med adminis-
tratörerna och med fakultetskansli-
erna, säger Ulf Andersson.

Den personalpolitiska sektionen
kommer liksom hittills att arbeta med
frågor i anslutning till rekrytering och
avveckling av personal samt med
övergripande personalfrågor, som till
exempel psykosociala arbetsmiljöfrå-
gor och jämställdhet.

– Det är viktigt att Personalbyrån
stödjer och samtidigt verkar för att det
finns en enhetlig personalpolitik, sä-
ger Ulf Andersson.

Avtal förenklar
Under hösten har universitetet slutit
ett avtal med de fackliga organisatio-
nerna om parternas umgängesformer.
Avtalet förenklar förhandlingarna ge-
nom att vissa frågor undantas från de
veckovisa mötena där förhandlingar
förs och information lämnas enligt
medbestämmandelagen. De fackliga
organisationerna får istället informa-
tion om besluten i frågorna i efterhand
– gäller närmast frågor som utan olä-
genhet kan ändras i efterhand – och
kan då begära förhandlingar. �

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: GEORGIOS ATHANASIADIS/

ORASIS FOTO

Ulf Andersson (t v) och Anders Lomäng i Personalbyråns nya lokaler
på plan 6, hus A, Södra huset.
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De flesta rektorer är positiva till den
reform av högskolornas ledning som
genomfördes 1998. Det visar utred-
ningar som utförts av Högskoleverket
och Utbildningsdepartementet.

Ledningsreformen 1998 innebär
bland annat att representanter för nä-
ringsliv och förvaltning ersatte rekto-
rerna som styrelseordföranden. Syftet
med reformen var att ge högskolorna
en starkare och tydligare ansvarsför-
delning.

Utredningen från Högskoleverket
bygger bland annat på en enkätunder-
sökning med styrelseordförandena
och rektorerna vid de statliga univer-
siteten och högskolorna. En stor ma-
joritet av de tillfrågade tycker att re-
formen är bra och att samspelet mel-

lan styrelseordförande och rektorer
fungerar väl eller mycket väl. Stock-
holms universitets rektor, Gustaf Lin-
dencrona instämmer:

– Reformen fungerar bra hos oss,
men tyvärr inte överallt. Vissa grund-
läggande frågor har varit olösta. Alla
universitet och högskolor har inte haft
lika bra ordförande som vi.

En punkt där det råder delade me-
ningar är hur en konflikt mellan sty-
relseordförande och rektor ska lösas.
Majoriteten av rektorerna tycker att
Utbildningsdepartementet ska lösa en
eventuell konflikt, medan endast 25
procent av styrelseordförande instäm-
mer i detta.

Parallellt med Högskoleverkets ut-
redning har Utbildningsdepartementet

gjort en utredning där man intervjuat
personer inom flera högskolestyrelser,
med anställda i högskolan, med före-
trädare för myndigheter och företag
med flera. Departementets utredning
visar bland annat att det finns kritik
mot att styrelserna är för stora. Gus-
taf Lindencrona håller bara delvis med
om den kritiken:

– Effektiviteten skulle nog öka med
en mindre styrelse. Men det får inte
ske genom att den interna represen-
tationens relativa styrka minskas. �

TOMMY RINGART

Se även:
http://www.hsv.se/publikationer/
pressmeddelanden/press001023.html

Ledningsreformen från 1998 fungerar bra

Stockholms universitet ska
vara nationellt ledande och in-
ternationellt framstående
inom hela sin verksamhet, där
huvuduppgifterna består av
utbildning och forskning i
samverkan med det omgivan-
de samhället. Så inleds försla-
get till övergripande måldoku-
ment för Stockholms universi-
tet som nu är ute på remiss.

Det övergripande målet
innebär följande fem mål som
också utvecklas ytterligare i
förslaget:

� Stockholms universitet skall ge en
fullödig grundutbildning, som vilar
på vetenskaplig grund

� Stockholms universitet skall erbju-
da en förstklassig forskarutbildning,
som genererar ny kunskap och
frambringar skickliga forskare

� Stockholms universitet skall bedri-
va en högtstående forskning, som
inbegriper både grundforskning och
tillämpningsinriktad forskning

� Stockholms universitet skall vara ett
för studenter, lärare och övriga an-

ställda attraktivt lärosäte, som präg-
las av öppenhet och intern samver-
kan

� Stockholms universitet skall i sam-
verkan med det omgivande samhäl-
let medverka till kulturell, social, tek-
nisk och ekonomisk utveckling för
ett långsiktigt hållbart samhälle.

Måldokumentet anger de övergri-
pande målen för universitetets verk-
samhet och är tänkt att gälla under en
längre period. Som komplement till

Ett öppet och dynamiskt universitetet
det övergripande måldoku-
mentet håller förslag till fem
handlingsprogram på att tas
fram. Handlingsprogrammen
presenterar strategier för att
uppnå de övergripande målen
och kommer att uppdateras
med tre till fem års mellanrum.

Förslaget är ute på remiss
hos alla fakulteter och institu-
tioner, studentkåren, biblio-
teksstyrelsen, jämställdhets-
kommittén och IT-rådet till
och med den 15 februari. �

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: PER BERGSTRÖM

Förslaget finns tillgängligt för anställ-
da och studenter vid Stockholms uni-
versitet på http://www.su.se/organisa-
tion/maldokument via de datorer som
är anslutna till universitetets nät.

Eventuella frågor kan ställas till Kersti
Bergman Ingvarsson, tfn 16 49 33 eller
e-post kersti.bergman@planering.su.se
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”

”

VISSTE DU ATT ...

Lördagen den 11 november fylldes Stockholms Akademis-
ka Forum av nyfikna barn och vuxna som ville veta mer
om ”De fyra elementen”. Det var Geoforum och Grafiska
Institutet/IHR vid Stockholms universitet som bjudit in
allmänheten till att ta del av hur vetenskapsmän och konst-
närer tolkar detta urgamla tema.

– De fyra elementen är visserligen inget modernt veten-
skapligt begrepp. Men det sätter igång tankar och associ-
ationer hos både vetenskapsmän och konstnärer. Begrep-
pet har givit dem möjligheter att ge utlopp för sin fascina-
tion över den jord vi alla lever på. Det säger Cajsa Mar-
tinsson, som är projektsamordnare tillsammans med Ca-
milla Hansen av Geoforum 2000 information vid den Geo-

vetenskapliga sektionen.
Idén om de fyra elemen-

ten växte fram under anti-
ken. Då trodde man att
materien var uppbyggd av
ett fåtal urämnen, som i
olika blandningar gav alla
substanser. Denna tanke
finns till exempel hos Aris-
toteles som menade att de
fyra elementen var eld,
luft, vatten och jord. Den-
na idé var sedan förhärs-
kande ända fram till den
vetenskapliga kemins ge-
nombrott på 1700-talet.

Den vetenskapliga de-

len av utställningen inleddes med en temadag under lör-
dagen den 11 november. Filosofer, geologer, antropolo-
ger och kemister från universitetet berättade på ett lätt-
fattligt och spännande sätt om de fyra elementen utifrån
sina egna ämnen för en intresserad publik. På lördagen fanns
också, utanför Stockholms Akademiska Forum på Sergels
Torg, jonglörer som kastade sina brinnande klot högt upp i
luften. Och innanför kulturhusets entré kunde barnen kän-
na på saker som skulle representera de fyra elementen. Här
fanns fjädrar, stenar, slime med mera att ta på.

Den konstnärliga delen av utställningen stod kvar till
den 25 november. Den var framtagen av  avgångsklassen
2001 vid Grafiska Institutet/IHR. I fyra installationer vi-
sade de hur de uppfattade de fyra elementen. Här fanns
bland annat en vulkan som dundrade, brakade och lukta-
de eld och rök och ett vattenfall i böljande tyger.

– Syftet med hela utställningen var att skapa ett större
intresse för högre studier och inte minst för geovetenskap.
Jag tror att vi lyckades visa på mångfalden och bredden i
ämnet genom den här utställningen, säger en nöjd Cajsa
Martinsson. �

Eld, luft, vatten och jord på Sergels torg

… Musikvetenskapliga institutionen har gett ut en CD-singel med låten
Höga Kusten. De har själva bearbetat, arrangerat, textsatt, spelat in och
givit ut låten. Idén till Höga Kusten kommer från en traditionell irländsk
ballad. ”Carrickfergus”. Skivan kostar 20 kronor och kan beställas på
www.music.su.se/hogakust.htm.

Doktorernas forskning är just – forsk-
ning, det vill säga avhandlingarna till-
för världen ny kunskap, som inte fanns
förut. Den mycket omfattande diskus-
sion, som förs idag om forskarutbildning
tenderar ibland att ge intrycket att dok-
torandtiden endast är en utbildnings-
period. Förvisso finns det ett utbild-
ningsmoment under doktorandtiden,
men detta får inte undanskymma det
faktum, att själva slutresultatet, avhand-
lingen, är en forskningsinsats.

Rektor Gustaf Lindencrona
i sitt inledningsanförande till Forskardagen

i Aula Magna den 23 november.

TEXT: TOMMY RINGART
FOTO: GEORGIOS ATHANASIADIS/ORASIS FOTO
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nytt på webben

Redaktionen önskar SU-Nytts läsare
en riktigt GOD JUL

och ETT GOTT NYTT ÅR

www.su.se/english/
Universitetets webbplats har liksom det fysiska campus
många besökare från andra länder. Sidorna på engelska
har nu fått en ansiktslyftning och koncentrerar sig fram-
förallt på blivande studenter vad gäller Academics och
Admissions liksom även International Graduate Pro-
grammes.

Information finns även på franska, tyska och spanska.

www.jamstkom.su.se
Universitetets jämställdhetspolicy, universitetets och in-
stitutionernas jämställdhetsplaner och aktuell informa-
tion – allt detta finns på Jämställdhetskommitténs hem-
sida i dess nya form.

www.matnat.su.se
På Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens helt nya
hemsida finns all information en nyfiken blivande stu-
dent kan önska sig – detaljerad utbildningsinformation,
goda råd, framtidsutsikter, information om forskarutbild-
ning och forskning vid fakulteten med mera med mera.

Sportlov på Enaforsholm!

Kontakta värdparet Eréne och Fritz Jönsson för
mer information och bokning.

Telefon: 0647-730 26; Telefax: 0647-730 36;
Post: Pl 1363, 830 15  DUVED.

Vid foten av Snasahögarna ligger friluftsgården Enaforsholm, idea-
liskt placerad för dig som vill koppla av med familjen i den vackra
jämtländska fjällvärlden! Storulvån, Blåhammaren, Sylarna,  Storlien
och Åre är bara några av de utflyktsmål som lätt nås från Enafors-
holm. Gården kan ta emot 60 gäster i helpension. Stugor finns för själv-
hushåll, men med möjlighet till middagspension.
Enaforsholm tillhör Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och lig-
ger vid  Enafors’ järnvägsstation 15 km öster om Storlien och några
mil från Duved/Årefjällen.  Från Stockholm går tåg till Enafors. Euro-
paväg 14 passerar Enafors och avståndet till Östersund är ca 15 mil.
Flyg till Östersund och hyrbil till Enaforsholm är ett annat alternativ.

Mänsklig kartläggare på besök
Forskaren och företagaren Craig Venter är världskänd
som den drivande kraften bakom kartläggningen av vår
arvsmassa. När han besökte Stockholm och Aula Mag-
na i slutet av november berättade han om alla framgång-
ar, dödförklarade uppdelningen i mänskliga raser och
passade på att halvera antalet mänskliga gener.

Forskaren Craig Venter tyckte att det offentliga kart-
läggningsprojektet Hugo gick för långsamt. Med en ny
snabbare teknik lovade – och höll – han att få fram ko-
den till vår arvsmassa inom ett år. I somras offentlig-
gjorde han målgången i Vita huset och skapade rubriker
världen över.

Att tro att forskningen kring våra gener därmed skul-
le vara över är dock fel. Företagaren Craig Venter säljer
genom bolaget Celera Genomics genetisk information om
de olika organismer man kartlagt. Närmast blir de klara
med musens arvsmassa, som blir ett viktigt hjälpmedel
för medicinsk forskning.

När det gäller vår egen arvsmassa förklarade Craig
Venter att han precis skulle få klar den vetenskapliga
artikel som ska presentera slutresultatet. För att försöka
åskådliggöra den enorma information som de tre miljar-
der baspar vår DNA innehåller tänker han inkludera en
stor plansch i artikeln.

Utan att avslöja för mycket
berättade han att det ser ut
som om högst två procent av
vår arvsmassa har en faktisk
funktion och utgörs av gener

– en vetenskaplig bomb eftersom alla läroböcker fram
till idag har hävdat att vi har minst dubbelt så många
gener. Craig Venter förklarade också att han inte hittat
några bevis för vår gamla indelning i mänskliga raser.
Hos de fem människor av olika härkomst han utgått från
i sin kartläggning är de genetiska skillnaderna alldeles
för små för det.

Presskonferensen och den vetenskapliga föreläsning
han höll i Aula Magna var full av liknande utspel och
ger nog en bra bild av den komplexa personen Craig
Venter – en briljant forskare som vill hävda sig inför tvek-
samma kollegor och samtidigt en väldigt driven företa-
gare som skapar uppmärksamhet kring sitt bolag. �
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Craig Venter i Aula Magna –
vid sin föreläsning om forsk-
ningen kring människans
arvsmassa.
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Brott och straff, passion och drama.
Det är några av de ingredienser som
lockar så många studenter att läsa kri-
minologi. Det tror i alla fall Henrik
Tham, prefekt på Kriminologiska in-
stitutionen.

Trots att institutionen är en av de
minsta inom den Samhällsvetenskap-
liga fakulteten så har man här flest sö-
kanden. 2000-3000 studenter, de fles-
ta kvinnor, slåss varje termin om de
200 utbildningsplatserna.

– Idag är kriminologi ett kvinno-
ämne, säger Henrik Tham när jag träf-
far honom och Hanns von Hofer, som
är ställföreträdande prefekt, i ett av
institutionens arbetsrum.

– Tidigare var kriminologi ett ty-
piskt manligt ämne, fyller Hanns von
Hofer i. På 70-talet var vi intressera-
de av fången som offer. Många som
läste ämnet kom från vänsterrörelsen
och var kritiska mot fängelser. Under
senare år har det svängt ifrån att vara
ett gärningsmannaämne till ett offer-
ämne. Mäns våld mot kvinnor och
barn har blivit centralt i debatten och
ämnet intresserar därför i hög grad
kvinnor.

Enda i landet
Kriminologiska institutionen vid

Stockholms univer-
sitet är landets enda
institution för kri-
minologi. Grundut-
bildningen startade
1970 samtidigt som
det blev en själv-
ständig avdelning
inom Sociologiska

institutionen. 1987 blev det en egen
institution inom den Samhällsveten-
skapliga fakulteten.

– Det är nog bara en tidsfråga innan
det blir en egen institution även vid
andra universitet i landet, säger Henrik
Tham. I Lund finns en professor i
kriminologvetenskap på Sociologiska
institutionen och runtom finns krimi-
nologiska miljöer.

Kriminologi är det vetenskapliga stu-
diet av brott och straff. Förutom ut-
bildning och forskning och att bedri-
va externa kurser för personal inom

rättsväsendet så är institutionens upp-
gift också att serva allmänheten med
information.

– I det ingår att ständigt vara an-
satt av massmedia, säger Henrik
Tham. Vi är dagligen nerringda av tid-
ningar och tv som vill att vi ska utta-
la oss om allt som har med brottslig-
het att göra.

Inga poliser
Henrik Tham förklarar att en krimi-
nolog inte har som uppgift att lösa
brott.

– Vi är inga poliser. Vår uppgift
är bland annat att titta på hur brott
har utvecklats historiskt och ge en
korrekt bild av brottsutvecklingen.
Ibland krockar dessa kunskaper med
massmedias uppfattning om hur det
ser ut i samhället. Många gånger har
vi blivit ifrågasatta när vi visat att
antalet brott inte ökat de senaste
åren.

Trots att kriminologi är ett popu-
lärt ämne så läser de flesta bara en ter-
min, ofta på toppen av en annan ut-
bildning. En mindre del går vidare till
60-poängsnivå.

– Vår ambition är heller inte att
skräddarsy utbildningen för arbetslivet
utan att ge en allsidig belysning av ett
viktigt samhälls-
problem. Krimi-
nologer har dock
blivit alltmer efter-
sökta inom rätts-
väsendet och hos
polisen som analy-
tiker, säger Hanns
von Hofer. �
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Hanns von Hofer (t v) och Henrik
Tham arbetar vid Sveriges enda insti-
tution för kriminologi.


