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OMSLAGSBILDEN: MIA ÅKERMARK

Som lärare och studenter vid Stockholms
universitet jobbar vi i ett monopol som är
ett utflöde av statens monopol på högre ut-
bildning. Systemet fungerar nog rätt väl vad
gäller forskningens kvalitet och relevans.
Forskningen utsätts för en fortlöpande
granskning. Och systemet rymmer ett gott
mått av självkritik; den debatt som nyligen
hölls på Stockholms universitet i anslutning
till boken om ”Högskolans lågvattenmärken”
är ett bra exempel.

Det är värre på utbildningens område. Det
finns inga konkurrenter till högskolorna och
de som examineras därifrån har ensamma till-
träde till en mängd yrken. Oj, vilket gny det
blir om en obehörig lärare tränger sig in i
grundskolan och kanske till och med når bätt-
re resultat än behöriga! Inom många fält –
läkare, arkitekter, jurister, revisorer med fle-
ra – har yrkesutövarna dessutom ett livslångt
monopol inom sin specialitet.

Hur har statsmakterna gripit sig an det här?
I första hand genom tystnad. Konsekvenser-
na av monopolet diskuteras sällan. Dessutom
har man lagt sten på börda: vi får betalt efter
mängden ”helårsprestationer”, inte efter kva-
litet eller arbetsmarknadens efterfrågan. Som
påpekas i Ingemar Linds utredning Högskol-
ans styrning (SOU 2000) kan det vara det
svårt att finna ett bättre system. Men nog
kommer man att tänka på sovjetiska arbeta-
re som svetsade på extra stål på loken för att
nå sitt produktionsmål. Högskolelärarna styrs
alltså av ett kvantitativt mål som motverkar
hög kvalitet.

Inom den privata sektorn bekämpas mono-
pol av konkurrensvårdande myndigheter.
Högskolans egen antitrustmyndighet är Hög-
skoleverket som har initierat ett förtjänstfullt
utvärderingsprogram. Men uppgiften är inte
lätt i brist på kraftfulla remedier. Att lägga
ned en utbildning är mycket svårt därför att
högskolans monopol hindrar tillträdet av nya
aktörer. Och arbetsmarknaden efterfrågar
också studenter som fått en bristfällig utbild-
ning; några utbildningsinstitutioner som leve-
rerar konkurrerande studenter finns ju inte.
Åter ser vi alltså att systemet motverkar hög
kvalitet.

Likväl är nog inte utbildningen så eländig.
Juridiska fakulteten vid Stockholms universi-
tet fick till exempel i en europeisk utvärde-
ring vackra vitsord och placerades på 8:e
plats. Det är helt enkelt lärarnas engagemang
som räddar situationen. Men hur länge kom-
mer det att räcka? Svaret får vi när allt fler
utbildningar konkurrensutsätts tack vare in-
ternationaliseringen i allmänhet och e-utbild-
ning i synnerhet.

Kanske står vi inför en lika genomgripande
avreglering av utbildningsområdet i Europa
som av post och tele med mera. Staten måste
då sätta kvaliteten i högsätet och lägga grun-
den för en utbildning som kan hävda sig i kon-
kurrensen. Lind föreslår en kompensation om
15 procent till humaniora, juridik och sam-
hällsvetenskap för tidigare neddragningar. Det
är en åtgärd som krävs för att de utbildnings-
områdena skall vara rustade att gå från mo-
nopol till konkurrens. ■

Universitetet som monopol
Claes Sandgren

DEKANUS FÖR

JURIDISKA FAKULTETEN

Varje höst äger Stockholms universitets årliga in-
stallations- och promotionshögtidlighet rum. På
plats under själva högtidligheten är inte bara dess
huvudpersoner – doktorer, hedersdoktorer, jubel-
doktorer och professorer – utan också de som ar-
betar för att högtidligheten ska bli lyckad. Univer-
sitetets promotionshandläggare är Inga Horndahl

vid Rektors kansli. Till sin hjälp har hon ett par
medarbetare från bland annat Rektors kansli och
Informationsenheten. Högtidlighetens marskalkar
är studenter vid Stockholms universitet under led-
ning av årets och föregående års övermarskalker
vid Stockholms universitets studentkår.
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Stockholms universitet blir värd för
två av 16 forskarskolor. Det föreslår
regeringen i forskningsproposition
2000 ”Forskning och förnyelse”,
som lades fram i samband med bud-
getpropositionen i september. Propo-
sitionen innehåller förslag som till
stor del varit kända sedan tidigare.
Men på ett par punkter presenterar
man viktiga preciseringar. Det gäller
inte minst vilka universitet som ska
ansvara för de olika forskarskolorna
och hur stora resurser dessa får.

Regeringen vill alltså inrätta 16 fors-
karskolor som totalt tilldelas 214 mil-
joner kronor fram till och med 2003.
Varje forskarskola ska bestå av ett
värduniversitet och flera partnerhög-
skolor. Enligt förslaget ska Stock-
holms universitet vara värd för två av
forskarskolorna – dels genomik och
bioinformatik dels språkvetenskap.

Inom forskarskolan för genomik
och bioinformatik ska inte mindre än
åtta högskolor samverka. De åtta hög-
skolorna har en stor geografisk sprid-
ning från Linköping i söder till Umeå
i norr. Men professor Gunnar von
Heijne, som samordnat ansökan från
Stockholms universitet, ser inte det
som något större problem:

– Målet är att skapa en sammanhål-
len undervisning där de forskarstude-
rande ska få en högkvalitativ utbild-
ning oberoende av vilket universitet de
studerar vid och det tror jag är fullt
genomförbart. Vi måste antagligen
bilda någon form av rådgivande grupp
där alla åtta högskolor sitter med för
att bestämma var olika kurser ska för-
läggas och vilka studenter som ska tas
ut till forskarskolan.

Gunnar von Heijne ser det också
som viktigt att de studenter som an-

tas till forskarskolan ser sig som en
grupp så att de när de går ut har med
sig ett bra nätverk över hela landet.
Han tycker inte att det är helt fel att
beteckna de 25 studenter som antas
som lite av en elit.

– De kommer nog att få det lite bätt-
re än andra. Vi kommer bland annat
att kunna erbjuda dem doktorand-
tjänster från början, vilket är ganska
ovanligt för forskarstuderande. Jag
tror nog att platserna på forskarsko-
lan kommer att bli eftertraktade.

Gunnel Engwall är som prorektor
glad över att regeringen föreslår att
två forskarskolor ska förläggas till
Stockholms universitet och som pro-
fessor i romanska språk tycker hon att
det är bra att en av dessa forskarsko-
lor är föreslagen inom språkvetenskap
och med inriktning mot romanska
språk.

– Vi har en mycket hög och bred
kompetens inom romanska språk med
professorer i franska, italienska, por-
tugisiska och spanska. Många av fors-
karskolans doktorander kommer där-
för troligen att knytas till Stockholms
universitet. Men naturligtvis ska vi

prata oss samman om detta med de
övriga tre högskolorna som ska vara
med i denna forskarskola. Vårt mål
är att forskarskolan ska bli ett starkt
stöd även för deras forskarutbildning
och forskning.

En punkt där Gunnel Engwall är
kritisk gäller finansiering. Under de
två första åren får samtliga forskar-
skolor fem miljoner kronor var. Men
under det tredje året ges fem miljoner
till forskarskolor inom naturveten-
skap och teknik, medan endast två
miljoner går till forskarskolorna inom
humaniora och samhällsvetenskap.

– Bidraget till forskarskolorna inom
humaniora och samhällsvetenskap
måste höjas till fem miljoner även un-
der det tredje året. Det kostar lika
mycket att finansiera en doktorand-
tjänst inom alla ämnesområden. För att
bekosta den kringutrustning som be-
hövs inom naturvetenskap och teknik
måste ändå helt andra anslag än peng-
arna till forskarskolorna användas. ■

TOMMY RINGART

Forskningsproppen:

Stockholms universitet får två forskarskolor

Forskningspropositionen 2000 ”Forskning och förnyelse”
Huvudpunkter:
• Ny myndighetsorganisation: Vetenskapsråd med tre ämnesråd och tre

forskningsråd med specialinriktning
• Pengar: Total ökning med 1,3 miljarder varav cirka 50 % till forsknings-

råden och 50 % till universitet och högskolor
• 16 forskarskolor
• Vissa områden, såsom jämställdhet och genusforskning liksom småäm-

nen, prioriteras.

Propositionen ska först diskuteras inom riksdagens utbildningsutskott
och sedan debatteras och beslutas om i riksdagen den 12 december i år.

Claro que sí !

!

Claro que sí ! = Så klart!!
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Extraordinära åtgärder är vad som
krävs för att vända det minskade sök-
trycket och för att Stockholms univer-
sitet även fortsättningsvis ska kunna
erbjuda ett brett utbildningsutbud.
U t i f rån  denna  bedömn ing  ha r
universitetsstyrelsen beslutat om en
rad sådana åtgärder som föreslagits
av en arbetsgrupp för förbättrad re-
krytering av studenter.

Vid universitetsstyrelsens samman-
träde den 23 oktober presenterade ar-
betsgruppen genom dess ordförande
professor Leif Wastenson en lägesbe-
skrivning och förslag till övergripan-
de strategi och beslut. Universitetssty-
relsen betonade på sammanträdet att
rekryteringsfrågan är en viktig fråga
som innebär och kräver viktiga beslut.

Övergripande strategi
När det gäller en övergripande stra-
tegi menar arbetsgruppen att ett re-
jält förändringsarbete måste initieras
i kursutbud och kursuppläggning för
att bättre möta studenternas och ar-
betslivets behov. Samarbetet med
skolan bör ytterligare intensifieras
och man bör också höja ambitions-
nivån för studieinformationen, bred-
da rekryteringsbasen och i större ut-
sträckning fokusera de centrala infor-
mationsinsatserna mot de särskilda
problemområdena moderna språk
och naturvetenskap. Målet ska vara
att inte bara fylla utbildningsplatser-
na utan också behålla studenterna

och förmå dem att slutföra sin utbild-
ning.

Sex miljoner
Universitetsstyrelsen beslutade att ge
fakultetsnämnderna de uppdrag som
arbetsgruppen föreslagit, bland annat
att upprätta en långsiktig strategi, ett
handlingsprogram och en årlig hand-
lingsplan för prestationshöjande åt-
gärder.

Universitetsstyrelsen beslutade ock-
så att uppdra åt rektor att fördela sex
miljoner kronor för det första året
med utgångspunkt i arbetsgruppens
förslag. Pengarna ska användas för att
ta initiativ till ett flertal åtgärder,
bland annat att IT-utbilda lärare och
IT-pedagogiskt utvecklingsarbete,
göra en undersökning av de utexami-
nerades arbetsmarknad samt initiera
förbättringar av studiemiljön.

Andra åtgärder är utveckling av ar-
betsmarknadsanpassade fakultets-
övergripande kurser, förbättrad mark-
nadsföring av universitetets utbild-
ningar samt en fakultetsövergripande
utredningsgrupp för initiering av ökad
distansutbildning.

Universitetsstyrelsen menade också
att universitetet ska verka för förbätt-
rad skolutbildning och fler student-
bostäder i Stockholmsområdet. Man
ska också med instämmande överläm-
na frågan om ämne för den komman-
de campuskonferensen till Pedago-
giska rådet.

Gruppen föreslog också att univer-

sitetsstyrelsen skulle besluta om att
universitetet snabbutreder en över-
gång till ett tilldelningssystem som för-
delar resurser med utgångspunkt från
en kombination av helårsstudieplatser
och helårsprestationer. Universitets-
styrelsen beslutade dock att universi-
tetet ska ta upp frågor av anslagstek-
nisk natur i en budgetutredning efter
att statsmakterna tagit ställning till
Ingemar Linds förslag. ■

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: GIORGOS ATHANASIADIS

I gruppen har ingått universitetslek-
tor Roger Persson-Österman, Juri-
diska fakulteten; universitetslektor
Marie-Louice Isacson, Samhällsveten-
skapliga fakulteten; universitetslektor
Per Unger, Matematisk-naturveten-
skapliga fakulteten; studievägledare
Claes Pettersson, Humanistiska fakul-
teten samt vice kårordförande Kata-
rina Janvid och Fransisco Contreras,
Stockholms universitets studentkår.
Studentbyråns chef Arne Olsson-
Laurin och tf informationschef Anette
Norberg-Tägt har biträtt gruppen som
sakkunniga. Sekreterare var Kerstin
Söderström, Enheten för IT och media.
Gruppen inadjungerade också univer-
sitetslektor Margareta Östman och
universitetslektor Ingrid Nordberg
från den språkvetenskapliga sektionen.

ekryteringens nya lägeR
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En bemannad kund- och Internet-
tjänst, Företagens Högskolekontakt,
finns sedan september inom Stock-
holms Akademiska Forum. Företagens
Högskolekontakt vänder sig framför
allt till små och medelstora företag
som behöver hjälp. Henrik Vogel är
kontaktperson och ansvarig för kund-
tjänsten. Han bedömer de frågor som
kommer in och skickar dessa vidare
till forskare eller andra inom högsko-

Företag får hjälp med högskolekontakt
lan som hjälper till att besvara frågan.
Han samlar sedan även in svaren och
vidarebefordrar dem till frågeställa-
ren. Hela processen sker i nära sam-
arbete med det företag som kommer
in med frågor genom såväl direktkon-
takt som via Internet. En speciell hem-
sida för Företagens Högskolekontakt
har också byggts upp.

Fram till årsskiftet testas systemet
med hjälp av cirka 100 intresserade

företag och sedan ska fler företag och
forskare anslutas för att i maj nästa
år vara en fullfjädrad tjänst.

Teknikbrostiftelsen i Stockholm och
KK-stiftelsen har skjutit till medel för
att stödja projektet.

Mer information finns på:
www.stockholmacademicforum.org,
tfn 08-674 7772. ■

TOMMY RINGART

Det finns ett behov bland högskolor-
na i Stockholm av Stockholms Aka-
demiska Forum (StAF) men inriktning-
en bör förändras så att StAF gör mer
direkt nytta för de lärosäten som är
med i samarbetet. Det är slutsatsen
i den utvärdering som Charlot te
Karlsson, Pamela Schultz Nybacka
och Ulrika Sjödin genomfört på upp-
drag av StAF. Initiativtagare till och
huvudman för StAF är Stockholms
Akademiska Rektorskonvent.

Utvärderingen är baserad på dokument
kring StAF samt på intervjuer med när-
mare 50 personer inom StAF, högsko-
lorna i Stockholm och andra som kom-
mit i kontakt med StAF i egenskap av
intressenter och målgrupper.

Av utvärderingen framgår att såväl
lärosäten som externa intressenter
ställer sig bakom tanken med StAF
eftersom de anser att det finns ett
behov av och ett värde i ett ökat sam-
arbete mellan lärosätena i Stockholm.
Men man konstaterar samtidigt i ut-
värderingen att ett stort problem har
varit att verksamheten inte har haft
tillräckligt stöd hos högskolorna.

Verksamheten har varit alltför inrik-
tad på funktionen som informationsför-
medlare genom att bland annat arrang-
era utställningar, informationsdagar
om IT och tillhandahålla studiekatalo-

ger. På det sättet har man velat nå all-
mänhet och studenter. Men de ingåen-
de högskolorna har egna kanaler för att
nå ut till just dessa målgrupper. Det är
enligt utvärderingen en av orsakerna till
att man från högskolorna har upplevt
att StAF har utgjort en dubblering av
redan befintliga funktioner.

I utvärderingen föreslås att verksam-
heten ska få en ny inriktning där man
ska utgå ifrån lärosätenas direkta nyt-
ta, vilket i princip innebär ”en helom-
vändning”, enligt utvärderingen. För
att åstadkomma denna helomvändning
är det viktigt att erkänna de olika läro-
sätenas särintressen och låta StAF ut-
göra en plattform för möten mellan
högskolorna. Utifrån dessa möten kan
sedan projekt skapas där även externa
aktörer kan tas in. Funktionen som in-
formationsförmedlare ska finnas kvar
för StAF men vara sekundär till rollen
som samtalsplattform.

Lena Wollin, som sedan februari i
år är chef för StAF, tycker att utvär-
deringen är bra för att den sätter fing-
ret på de problem man brottats med
men också för att den visar på en väg
ut ur dagens situation.

– Vi kan använda utvärderingen
som ett verktyg för den fortsatta ut-
vecklingen. Jag tycker också att det
känns bra att man kan konstatera att
vi har en förankring bland lärosätena

Utvärderat:

Stockholms Akademiska Forum behövs
– med annan inriktning

i Stockholm. Men vi behöver precise-
ra Sâ områden där vi kan göra mest
nytta och då vara mer lyhörda för de
behov som de lärosäten som ingår i
StAF har, säger hon.

Lena Wollin ger ett par exempel ur
den gångna verksamheten som hon
tycker visar på styrkan med en sam-
lad akademisk plattform i Stockholm.

– Vi hade mellan 1 000 och 1 500
besökare per dag av presumtiva stu-
denter när vi hade öppet inför sista an-
sökningsdagen till högskolan. Vi har
samordnat högskolornas deltagande i
BioTechmässan, Tekniska mässan och
Kompetensmässan och vi har just öpp-
nat en för högskolorna gemensam
kundtjänst.

Utvärderingen kommer nu att ligga
till grund för diskussioner om hur
StAF ska förändras. ■

TEXT: TOMMY RINGART
FOTO: MIA ÅKERMARK
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103 doktorer, sex jubeldoktorer, nio
hedersdoktorer och 61 professorer sam-
lades i Stadshuset den 29 september för
Stockholms universitets årliga installa-
tions- och promotionshögtidlighet.

I år var det rekordmånga professo-
rer som installerades. 38 vid Matema-
tisk-naturvetenskapliga fakulteten, 17
vid den Humanistiska och sex vid den
Samhällsvetenskapliga. En av de nya
professorerna, Astrid Söderbergh Wid-
ding höll årets installationsföreläsning
med rubriken Bildinställningar.

Bland årets hedersdoktorer fanns
bland annat folklivsforskaren och för-
fattaren Bengt af Klintberg; professor
emeritus Michael Banton, University
of Bristol, England; chefredaktör Eli-
sabeth Kessler, Kungl. Vetenskapsaka-
demiens miljötidskrift Ambio, och
professor Niklas Bruun, Svenska Han-
delshögskolan i Helsingfors.

Nyskrivna fanfarer
Nytt för i år var uruppförandet av fyra
nykomponerade fakultetsfanfarer. De
blåstes av Olof Hansson, dirigent för
Stockholms universitets egen orkester,
Universitetsorkestern, tillika fanfarernas
kompositör, och Daniel Andersson,
ordförande i Universitetsorkestern.

Den Naturvetenskapliga fakultetens
fanfar Fibonacci bygger på den kände
Fibonaccis talserie som är ett viktigt
inslag inom alla delar av naturveten-
skapen: fysik, kemi, biologi och mate-

matik. Humanistiska fakultetens fan-
far Tretyp utgår från talet tre som har
en stor betydelse inom religion, histo-
ria med mera och inte minst inom
musik. Samhällsvetenskapliga fakultet-
ens fanfar Eko har utgångspunkten eko
som förekommer i ordet ekonomi samt
att det inom den internationella eko-
nomin till stor del handlar om olika
sorters eko på världsmarknaden. Den
Juridiska fakultetens fanfar By the Book
bygger på regelverk och är även en
kommentar till utbildningens längd
och utformning.

Det sköts salut
En av högtidlighetens traditioner är
den salut som sköts för de promove-
rade från en luftvärnskanon ur Ros-
lagens luftvärnsregemente, Lv3, som
stod uppställd på Riddarholmskajen.
Det smällde ordentligt i en och en halv
timme och via Radio Stockholm hade
man försökt förvarna stockholmarna
om saluten.

Under högtidligheten underhölls
gästerna med musik från Kungl. Mu-
sikhögskolans stora brassensemble
och sång från Stockholms student-
sångarförbund.

Kvällen avslutades med sedvanlig
bankett i Gyllene salen och dans i Blå
hallen. ■

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: MIA ÅKERMARK

OCH GIORGOS ATHANASIADIS

En fanborg fanns på plats i stadshus-
trappan. Fanborgen består av svenska
fanan, Stockholms universitets standar,
Stockholms universitets studentkårs
standar, Europafanan samt fanor för
respektive fakultetsförening. Fanorna
bärs av studenter.

En fest för förtjänta

800 gäster fick avnjuta bland annat
olivgratinerad kalvfilé med basilika-
morötter och italiensk potatis.

Det dansades i Blå hallen till bandet
Jumping Jacks.

SU-NYTT 6/2000
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En nybliven doktor bör vara karl –
och kvinna – för sin hatt. För medan
huvudet är fullt av goda kunskaper,
är också huvudbonaden resultatet av
gediget arbete. Möt Owe Lostad i
Jönköping som har tillverkat doktors-
hattar sedan 1960-talet.

Det är lika svårt att uttala de franska
namnen på verktygen som det är att gis-
sa deras användningsområde – lissoir,
conformateur, formillon. Rullande r
gör sig bra i Owe Lostads mun. Så bor
han också i småländskt klingande villa-
området Bäckalyckan.

Hattmakarverktygen må ha franska
namn, men tillverkningen av doktors-
hattar har något strävsamt småländskt
över sig.

– De finaste verktyg vi har, det är
händerna, säger Owe Lostad.

Och han vet att använda dem. Ena
stunden dränker han in bomullsväv i
en blandning av schellack, vatten och
ammoniak för att göra stommen till
en hatt, nästa viker han under stor
koncentration upp brättet med special-
verktygen.

– Det här är ett kolossalt känsligt
moment. Kan inte göras när man är
på dåligt humör.

Äkta (hatt)makar
Det är dock svårt att tänka sig Owe
Lostad sur. Han bubblar av ordspråk
och talesätt under arbetets gång, han

är full av snabba skämt och kvick som
en ungdom i arbetet.

– Jag har varit hatten trogen hela
livet.

Redan julen 1935 blev han spring-
pojke i en butik. Så småningom över-
tog han en hattaffär och fick inte bara
kungariket, utan också prinsessan i
form av förre affärsinnehavarens dot-
ter. Hustrun Siw har en betydande roll
i hattmakeriet och drev tillsammans
med maken butiken Herrhatten i Jön-
köping mellan 1951 och 1989. Efter
nedläggningen av affären flyttades hatt-
verkstaden hem till källaren. Där tillver-
kas i dag enbart hedersdoktorshattar.

När Owe Lostad säger att han verk-
ligen har varit i hatten kan man vara
säker på att han skämtar. Det gäller
nämligen att vara fullständigt klar i
knoppen för att klara de två vindlan-
de trapporna som leder ner till de
franska verktygen, träformarna med
midja på vilka hattarna byggs och de
små heta strykjärnen som pressar ihop
lagren av bomullsväv.

Fyra timmar per hatt
Arbetsmomenten är många. Drygt
fyra timmars praktiskt arbete räknar
Owe Lostad med för en hatt, och då
är inte torktider inräknade. Hatten
ska bestrykas med vattenlack och
spritlack, och efter det ska svärtan till.
Owe Lostad klipper till tyget med sä-
ker hand, saxen är böjd för att kunna

klippa runt, och så ska hattens brätte
på. Proceduren följs av att hattmaka-
ren kantar brättet med svart band som
sys på för hand.

Sedan är det Siw Lostads tur att läg-
ga sista handen vid doktorshatten. Hon
handstofferar tyget runt hatten, syr dit
foder och draperar med ripssiden.

– Det måste bli snyggt, med raka,
fina veck, säger hon bestämt. En enda
söm i hela hatten sys på maskin. Den
sitter i fodret.

Ett ripsband, en rosett och märket
som avslöjar vilken fakultet doktorn
tillhör är de sista detaljerna som gör
hatten.

Det som inledningsvis mest såg ut
som en pappbit har blivit ett exempel
på gediget hantverk som bara tre per-
soner i Sverige ägnar sig åt.

Ett franskt voilà känns passande i
sammanhanget. ■

TEXT OCH FOTO:
CARINA ANTONSSON WISING

Hattmakeri – ett gediget hantverk

Brättet viks upp i ett av hattillverkningens
knepigaste moment.

Färdig! En enda maskinsydd söm finns i hatten.
I övrigt är allt gjort med händer och gamla
hederliga verktyg.

När inte torktiderna räknas in tar det ungefär fyra timmar att tillverka en
doktorshatt.

7SU-NYTT 6/2000
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1.  Styrkemätningen mellan fiskarna som inte är
större än 3-4 centimeter börjar med att de försö-
ker skatta varandras styrka genom att titta på
varandra. Om inte det räcker för att avgöra vem
som är starkast trappas slagsmålet upp.

2.  Genom att turas om att ”skjuta vatten” på
varandra med hjälp av stjärtfenan får fiskarna
mer information om sin motståndares styrka på
ett relativt ofarligt sätt.

Slagsmål bland djur – ett sorts samarbete
Omgivande faror spelar en avgörande roll för vissa djurs
slagsmålsbeteende. Det visar Olle Brick vid Zoologiska
institutionen i sin avhandling. Han har studerat hur en
liten sydamerikansk fisk, en ciklid, som lever sida vid
sida med många rovfiskar uppträder mot varandra vid
tvekamper.

Slagsmålsbeteendet hos fis-
karna innebär att fiskarna först
försöker mäta varandras styr-
ka genom att titta på varandra.
Om det inte räcker för att av-
göra vem som är starkast tu-
ras fiskarna om att slå med
stjärtfenan mot varandra. Vat-
tenströmmen som träffar den
andre blir ett direkt men ofar-
ligt mått på styrkan. Det är
först om detta beteende inte
räcker för att avgöra styrkeför-
hållandet mellan fiskarna som
de biter tag i varandras mun-
nar och brottas i en serie inten-
siva mundragkamper. Det är
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3.  Om styrkeskillnaden är liten mellan fiskarna
griper de tag i varandras munnar för att få ett
direkt mått på sin motståndares styrka. Det är
under dessa mundragkamper som deras upp-
märksamhet sätts ner.

4.  När en av fiskarna förlorat så signalerar han
det tydligt genom att kroppen bleknar, ögonen
blir svarta och ryggfenan fälls.

under dessa brottningsmatcher som fiskarnas uppmärk-
samhet för omgivande faror sätts ner och de kan lätt bli
offer för rovfiskar.

Men om de kämpande fiskarna vet om att det lurar rov-
fiskar i närheten förändras slagsmålet. De inledande fa-
serna blir längre och när det blir dags för mundragkam-
pen är omgångarna mycket kortare och pauserna mycket
längre. Det ger fiskarna möjlighet att hålla uppsikt på sin
omgivning. Detta utnyttjas inte av någon av fiskarna som
lätt skulle kunna bita sin motståndare när denne inte är
på sin vakt.

Olle Brick har också kunnat se att även om det här
mönstret var genomgående för alla fiskar i hans studie så
finns det individuella variationer.

– En del av fiskarna var mer våghalsiga och gav sig in i
slagsmålet ordentligt även om de visste att det fanns en
rovfisk i närheten, berättar Olle Brick.

Olle Bricks undersökning bygger vidare på den forsk-
ning vid Zoologiska institutionen som startades av pro-
fessor Magnus Enquist, Sven Jakobsson och docent Olle
Leimar och som åskådliggjort hur djurens slagsmålsbete-
ende innebär ett stort mått av samarbete. För att skador-
na ska bli så små som möjligt vinner båda kombattant-
erna på att utbyta så mycket information som möjligt om

varandra innan slagsmålet sätter igång på allvar. Det hand-
lar i första hand om att ta reda på den andres styrka och
motivationen till att slåss – en information som ibland gör
en regelrätt tvekamp onödig. Olle Brick har visat ytterli-
gare en dimension som är viktig för hur slagsmålet utfor-
mas – omgivande faror så som närvaron av ett rovdjur.

Olle Brick är försiktig med att dra paralleller till mänsk-
ligt beteende, men han kan ändå tänka sig ett scenario där
även människan skulle agera som fiskarna i hans försök.

– Om någon av våra tidiga förfäder skulle hamna i ett
slagsmål på en plats där det var svårt att hålla uppsikt på
omgivningen och de båda kombattanterna dessutom vis-
ste att det fanns rovdjur i närheten är det nog troligt att
slagsmålet skulle få en helt annan inriktning än om de båda
motståndarna var säkra på att det inte fanns rovdjur i
området. ■

TEXT: TOMMY RINGART
FOTO: SVEN JAKOBSSON
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Med sina 25 år och en nyförsvarad avhandling är Cathe-
rine Arnaudeau är en av universitetets absolut yngsta
doktorer genom tiderna. Hennes forskning om nyttiga och
skadliga DNA-förändringar tog 2,5 år att skriva ihop.

– Redan när jag hörde om genetik som trettonåring be-
stämde jag mig för att bli doktor i ämnet. Men även om
jag har varit väldigt målinriktad känns det lite overkligt
att jag är klar. Jag känner mig inte som min bild av en
äldre klok doktor.

Catherine Arnaudeau kom till Institutionen för genetisk
och cellulär toxikologi som utbytesstudent inom Erasmus-

programmet. Att hon hamnade här berodde på att hon var
nyfiken på att se Norden. Eftersom hon trivdes valde hon
att komma tillbaka för att även göra sitt avhandlingsarbete.

Det hon har studerat är så kallade rekombinationer av
DNA – alltså när hundra- eller tusentals baspar flyttar sig
inom arvsmassan. Rekombination förekommer naturligt i
kroppen, men kan också orsakas av radioaktiv strålning,
kemikalier eller UV-ljus.

– Rekombination är nödvändig som en del av DNA:s
reparationssystem. Samtidigt kan omlagringar på fel stäl-
len leda till cancer och andra sjukdomar.

Tidigare har mycket forskningsintresse lagts ned på mu-
tationer – enstaka mindre förändringar av DNA – och de-
ras inverkan vid cancer. Idag klassas en kemikalie som can-
cerframkallande om den orsakar mutationer, men enligt
Catherine Arnaudeau borde även uppkomsten av rekom-
binationer tas med i liknande bedömningar.

Efter sin avhandling ska hon nu arbeta vidare med forsk-
ning hemma i Paris och på Stanford University genom ett
prestigefullt stipendium som endast tio forskare i världen
får årligen. Trots den spännande forskningen tycker hon
ändå att det blir sorgligt att lämna Sverige.

– Jag har fått många vänner här och har trivts mycket
bra. Dessutom kommer jag att sakna svensk filmjölk och
att åka skridskor på Brunnsviken. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO:  MIA ÅKERMARK

25-åring blev doktor på 2,5 år

Många bildskärmar släpper ifrån sig ett allergiframkallande
ämne när de används. En uppmärksammad studie från en
forskargrupp vid Institutionen för analytisk kemi kan kasta
nytt ljus på problemen med bildskärmssjuka och har un-
der hösten lett till rubriker världen över.

– Under de första veckorna stiger halten i luften av det
här ämnet hundra gånger och det finns kvar även efter två
års användning, säger Conny Östman som lett studien.

Ämnet heter trifenylfosfat och används som mjukgöra-
re och flamskyddsmedel i skärmarnas plast. Det kan leda
till kontaktallergi och påverkar även cellerna i blodet. Att
ämnet finns i kontorsluft är intressant för debatten kring
varför vissa personer blir sjuka av att arbeta med datorer.

– Under alla år man har letat efter orsaken i de elektro-
magnetiska fält som finns kring en bildskärm, trots att ef-
fekter som till exempel kontaktallergi är känt när det gäl-
ler exponering för kemikalier, säger Conny Östman.

I studien har man analyserat 18 olika bildskärmar, var-
av fyra visade sig innehålla höga halter av trifenylfosfat.
Tydligen går ämnet att ersätta med andra kemikalier och

Conny Östman tycker att det är underligt att tillverkarna
ändå väljer att blanda i stora mängder av något som be-
visligen har biologiska effekter.

Att hans forskargrupp började titta på trifenylfosfat be-
ror på att ämnet dök upp som en förorening i prover på
laboratoriet. När det visade sig att det fanns i höga halter
i kontorsluften väcktes nyfikenheten och nu ska Conny
Östman gå vidare och se på vilka andra ämnen datorerna
släpper ifrån sig.

Intresset för arbetsmiljö beror på att en stor grupp per-
soner vid Institutionen för analytisk kemi flyttade över från
Arbetslivsinstitutet för några år sedan. Studien av bildskär-
mar är ett bra exempel på problemen kring dessa frågor.

– Det är först nu när vi vet att ämnet finns i luften som
det går att uppskatta riskerna för människor. Och även
om kvicksilver, arsenik, klorerade lösningsmedel och an-
dra farliga ämnen i arbetsmiljön har minskat kraftigt, ut-
sätts vi nu för fler kemikalier än någonsin tidigare. ■

ANDREAS NILSSON

Osande datorer en risk för arbetsmiljön



FORSKARDAGEN

Medverkande i Forskardagen är nydisputerade
doktorer från samtliga fakulteter. Doktorerna 
presenterar sina avhandlingar genom korta före-
läsningar och i Aula Magnas galleri åskådliggörs
deras forskningsresultat i en utställning. För att
gynna möten över fakultetsgränserna är doktorerna
grupperade i tvärvetenskapliga teman.

För doktorerna innebär Forskardagen en möjlighet
att sprida sin forskning utanför den egna institutionen.
Genom att arrangemanget riktar sig till en bredare
publik ges träning i presentationsteknik och utställ-
ningsproduktion. Till Forskardagen hör även en
katalog där varje doktor har ett uppslag till sitt för-
fogande. Katalogens artiklar skrivs på svenska för en
publik utan kunskaper i respektive ämne, men ska
ändå motsvara akademiens krav på vetenskaplighet.

För universitetet är Forskardagen ett unikt tillfälle
att visa omvärlden vad som händer på forsknings-
fronten. Gymnasieelever är en stor målgrupp, som

på detta sätt får en tydligare bild av universitetet
och vår verksamhet. Studenter, personal och 
doktorander vid universitetet ges tillfälle att ta del
av doktorernas kunskap. Även företag, myndigheter
och organisationer är inbjudna till Forskardagen.
Arrangemanget saknar motsvarighet vid Sveriges
övriga universitet och högskolor.

Forskardagen stöds av universitetets vänförening,
Högskoleföreningen i Stockholm. Föreningen 
delar årligen ut stipendier till de mest framstående
avhandlingar som lagts fram vid humanistisk, sam-
hällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig
fakultet närmast föregående läsår. Doktorer vid 
juridisk fakultet erhåller priset var fjärde år. Lyssna
på årets stipendiater under Forskardagen! 

På nästa uppslag möter du några av de doktorer
som medverkar under Forskardagen. På sista sidan
av denna inlaga finns det fullständiga programmet. 
Varmt välkommen!

Den 23 november är det åter dags för Forskardagen. Forskardagen presenterar 
den kvalificerade forskning som bedrivs vid vårt universitet för allmänheten.
Arrangemanget genomförs som ett led i universitetets tredje uppgift att samverka 
med omvärlden.



Efterkrigstiden 
– myterna och politiken
”Vad blir det av våra drömmar? Det är
en frågeställning som vi ofta drabbas
av, men alltför sällan tittar vi på histo-
rien ur den synvinkeln. 40-talet är en
särskilt bra tidsperiod att använda till
denna fundering. Vad var drömmarna
som växte fram under kriget? Hur
blev världen efteråt? Historia är ett
fantastiskt ämne. Men när man går in 
i historien så ser man också att det är
förfärligt många myter som omgärdar
historien”, menar Örjan Appelqvist. 
Örjan analyserar den svenska efterkrigs-
planeringen i sin avhandling och menar
att det i tidigare forskning har hävdats
att Sveriges valutakris 1947 rörde sig
om ett överhettningsproblem, att den
svenska ekonomin genom alltför 
ambitiösa sociala reformer och snabba
löneökningar hamnade i en inflations-
konjunktur som tömde valutareserven.
Den förmodade expansiva ekonomiska
politiken har kopplats samman med
Gunnar Myrdals förutsägelser om en
efterkrigsdepression. Örjan visar att
budgetpolitiken under perioden tvärt-
om var åtstramande och att Gunnar
Myrdals inblandning i valutakrisen är
mycket mytomspunnen.

Hör Högskoleföreningens stipendiat
Örjan Appelqvist berätta om Gunnar
Myrdal och skördetidens myter under
temat Om ideologier klockan 10.25 i
Bergsmannen.

Ungdomars brottslighet 
Ungdomsbrottsligheten har under de
senaste 20–30 åren presenterats som
ett ständigt ökande problem. Den
omfattande stöldbrottsligheten, våldet
och det hejdlösa supandet är bilder som
vi dagligen möter i media. ”Det gäller
både kvaliteten och kvantiteten”, säger
Felipe Estrada Dörner. ”I tidningarna
framställs ungdomsbrottsligheten på

ett mer alarmerande sätt, men det 
är även fler artiklar som behandlar
ämnet. Förut skrev man inte om ung-
domsbrottsligheten för att man ansåg
att den ökade. Man såg ett problem
och tog upp några oroande specifika
fall. Man diskuterade vad man skulle
göra åt brottsligheten som socialt 
problem. Idag är det snarare ondskan
som står i fokus. Brottsligheten har
individualiserats, den begås av onda
människor mot människor som är
snälla.” 
Ungdomsbrottslighet framstår som ett
av de centrala problemen inom både
kriminologin och samhällsdebatten. 
Felipe analyserar utvecklingen av 
ungdomsbrottslighet som samhälls-
problem, där en fråga är i vilken
utsträckning vår tids ungdom kan 
sägas vara ”värre” än tidigare. 

Felipe Estrada Dörner diskuterar Ung-
domsbrottslighet som samhällsproblem
klockan 11.00 under temat Struktur
och förändring i Spelbomskan.

Krigets bilder
Den nakna flickan som flyr ur en 
brinnande napalmhärd. Polischefen i
Saigon som skjuter den civilklädde FNL-
soldaten i huvudet. Vietnamkriget är för
många förknippat med ett par världsbe-
römda fotografier och runt om i världen
minns vi USAs misslyckade djungelkrig i
form av dessa bilder. ”Bilderna har inte
något antikrigsbudskap i sig utan
användes både av dem som var
för och dem som var emot
kriget”, säger Kari Andén-Papado-
poulos. ”Bilder är mångtydiga. De
är komplicerade 
och låter sig lånas. Man kan
använda dem i alla möjliga syf-
ten, beroende 
på vilket sammanhang man sätter 
in dem i.”

Kari undersöker den pressfotografiska
iscensättningen av Vietnamkriget i 
Sverige under åren 1965 till 1972.
Tyngdpunkten ligger på en analys av
fyra dagstidningar med fokus på fyra
frågor. Vilken sammantagen bild ger 
tidningarna av Vietnamkriget? Vad 
skiljer och förenar deras bildbevakning
av kriget? Förändras bildbevakningen
under krigets förlopp och i så fall hur?
Vad säger den sammantagna bilden om
centrala föreställningar i vår egen kultur?

Kari Andén-Papadopoulos talar om
Kameran i krig – Den fotografiska iscen-
sättningen av Vietnamkriget i svensk
press under temat Om ideologier 
klockan 9.35 i Bergsmannen.

örjan Appelqvist

Leif Wenglert

Malin Stenberg



Lyckligt liv
I biogenetisk forskning har man visat att
personlighetsdrag har en viss genetisk
komponent. Optimism och pessimism 
är till cirka 25 % beroende av gener och
resterande 75 % beror på hur ens barn-
dom har varit och på hur ens ungdom
och vuxenliv har gestaltat sig. En gene-
rellt lycklig eller olycklig läggning är till
cirka 50 % genetiskt grundad och själv-
förtroende har till cirka 40 % visat sig
vara resultatet av gener. ”Dåligt själv-
förtroende betyder att det är ett stort
glapp mellan självbilden och idealet,
den man skulle vilja vara. Om man har
det jobb man vill ha, den partner man
vill ha och de vänner man vill ha inne-
bär det en harmoni. Det är inte längre
något glapp mellan hur man vill ha det
och hur man verkligen har det”, säger
Leif Wenglert. 
Leif undersöker relationen mellan 
optimism, självförtroende och hälsa. 
Är personer med bra självförtroende
mer optimistiska när det gäller sin egen
och världens framtid? Är optimistiska
personer med bra självförtroende bättre
på att njuta av sinnliga och estetiska
aspekter av livet än pessimistiska perso-
ner med dåligt självförtroende? Har de
bättre subjektiv hälsa? 

Leif Wenglert talar om Optimism, själv-
förtroende, hälsa och lycka – hur 
hänger de ihop? I Mimer klockan 13.20
under temat Se människan! 

Antarktis avslöjar 
klimatförändringar
Är dagens klimat- och miljöförändringar
kopplade till det industrialiserade sam-
hället? Antarktis inlandsisar besitter unik
information om forna tiders klimat och
miljö. I snön kan man hitta spår av vulka-
nen Pinatubos utbrott och man kan se
när El Niño härjade över området.
Genom att borra upp iskärnor ur den
kilometertjocka polarisen och studera
dess innehåll av olika kemiska kompo-
nenter blir informationen tillgänglig för
vetenskapliga analyser. Malin Stenberg
berättar om sin ovanliga arbetsplats.
”Snön är alldeles ren och landskapet
är stort, öppet och vitt. Det blåser
mycket uppe på högplatån. När man
tar proverna på sommaren är det
minus 40–45 grader och man är uppe
3000 meter över havet så det är tungt
andas. Det är en mycket speciell miljö
att arbeta i.”
Malin har tagit prov av snö i schakt och
analyserat de signaler som snön ger.
Uppe på högplatån kan man läsa av
tjugo års klimatförändringar genom att
borra två meter. Malins undersökning är
en pusselbit i ett omfattande arbete där
man söker svar på snöns gåtor så långt
som 500 000 år tillbaka i tiden.

Malin Stenberg berättar mer om 
känslan för snö och Antarktis frusna 
klimatarkiv klockan 9.35 under temat
Resor i tiden och rummet i Polstjärnan.

Högskoleföreningens 
stipendiater år 2000

Humanistisk fakultet
Fil dr Ola Johansson, teaterveten-
skap, med avhandlingen ”The
room´s need of a name. A philo-
sophical study of performance”.
Ola Johansson föreläser i
Spelbomskan klockan 15.20.

Samhällsvetenskaplig fakultet
Fil dr Örjan Appelqvist, ekonomisk
historia, med avhandlingen
”Bruten brygga. Gunnar Myrdal
och Sveriges ekonomiska efter-
krigspolitik 1943–1947”. Örjan
Appelqvist föreläser i
Bergsmannen klockan 10.25.

Matematisk-naturvetenskaplig
fakultet
Fil dr Martin Jakobsson, institutio-
nen för geologi och geokemi, med
avhandlingen ”Mapping the Arctic
Ocean: Bathymetry and
Pleistocene Paleoceanography.”
Martin Jakobsson föreläser i
Polstjärnan klockan 14.45

Kari Andén-Papadopoulos

Felipe Estrada Dörner

Intervjuer och foto: Charlotta Svanström
Grafisk form: Semester Design/Anders Englund



Resor i tiden och rummet

Bengt Pettersson 
Kannibalism i Kina? 
Kinesiska

Malin Stenberg 
Antarktis frusna 
klimatarkiv 
Naturgeografi

Sören Holst 
Att resa i tiden?
Teoretisk fysik

Hans Bolin 
Kulturlandskapets 
korsvägar 
Arkeologi 

Jónína Einarsdóttir 
Dödar fattigdomen 
mödrakärleken? 
Socialantropologi

Lars-Ove Westerberg 
Instabila sluttningar i 
Östafrikas högländer 
Geografi med natur-
geografisk inriktning

Gunnel Ekroth 
Heroers offer blev 
människors måltider 
Antikens kultur och 
samhällsliv

Martin Jakobsson
Högskoleföreningens 
stipendiat. Kan isbrytare 
och ubåtar flytta bergs-
kedjor?
Geologi och geokemi 

Struktur och förändring

Spelbomskan

Madeleine Kleberg 
Skötsam kvinnosyn i 
60-talets TV-reportage
Medie- och kommunika-
tionsvetenskap 

Thomas Lavelle 
Konstruktionsgrammatik 
ochadjektivfraser 
Engelska

Siv Nyström 
Socialt förändringsarbete 
– en fråga om att omför-
handla mening 
Pedagogik

Felipe Estrada Dörner
Ungdomsbrottslighet som 
samhällsproblem 
Kriminologi

Mina O' Dowd 
Expertkunskap 
– vad är det? 
Internationell pedagogik

Kiflemariam Hamde 
Why and how do 
organisations introduce 
teamwork? 
Föredraget ges på engelska 
Företagsekonomi 

Saeid Esmaeilzadeh 
Multidimensionell 
kristallografi 
Oorganisk kemi 

Hans-Roland Johnsson
Den kaleidoskopiska 
berättelsen 
Franska

Ola Johansson
Högskoleföreningens 
stipendiat. Performativitet
som medel för teater och
vetenskap
Teatervetenskap

Att bygga ett samhälle

Kungsstenen

Per Carlson 
1990-talets Ryssland 
– ett decennium av ohälsa 
Sociologi

Anita Söderlund 
Samverkan i skola och 
fritidshem 
Pedagogik 

Christina Helgesson
Affärshemligheter i samtid 
och framtid 
Civilrätt

Thomas Tangerås 
Därför kan demokratisering 
leda till en fredligare värld 
Internationell ekonomi 

Kerstin Fellenius, pedagogik 
och Ulla Ek, psykologi.
Mitt sätt att se och tolka 
– om behovet av tvär-
vetenskap i handikapp-
forskning
Pedagogik, 
Psykologi
Dubbelföreläsning 
12.45 – 13.50

Annette Henning 
Solfångaren som symbol
Socialantropologi

Lars Kaijser 
Lanthandlare
– en etnologisk under-

sökning av en ekonomisk 
verksamhet 
Etnologi

Pertti Ulander
Det stora filmkriget –
Goebbels 
kamp mot Hollywood
Historia

Se människan

Mimer

Eva Berglund 
Tidig kommunikativ och 
språklig utveckling hos 
svenska barn 
Psykologi

Jussi Karlgren
Allt kan sägas på många 
sätt – om språk vid 
databassökningar 
Datorlingvistik

Anne Lidén 
Olav den helige 
– en nordisk bildpredikan 
om vishet och ledarskap
Konstvetenskap

Kajsa Billinger 
Få dem att vilja – om 
tvångsvård av missbrukare 
Socialt arbete

Per Vesterlund 
Den glömde mannen 
– Erik "Hampe" Faustmans 
filmer 
Filmvetenskap

Leif Wenglert 
Optimism, självförtroende, 
hälsa och lycka – hur hänger 
de ihop?
Psykologi

Michael Ranta 
Mimesis som avbildning av
det typiska 
Konstvetenskap 

Ulla Forinder 
I skuggan av cancer
Socialt arbete

Fredrik Saboonchi 
Perfektionism 
Psykologi

Om ideologier

Bergsmannen

Eva Tiby 
Hatbrott? Om våld mot 
homosexuella
Kriminologi

Kari Andén-Papadopoulos 
Kameran i krig 
Medie- och kommunikations-
vetenskap

Örjan Appelqvist
Högskoleföreningens 
stipendiat. Gunnar Myrdal 
och skördetidens myter 
Ekonomisk historia

Leonor Camauër
Det komplexa förhållandet 
mellan kvinnorörelsen och 
massmedia
Medie- och kommunikations-
vetenskap

Lisbeth Söderqvist 
Rekordår och miljonprogram
Konstvetenskap

Tove Holmqvist 
Att föda barn 
– konsumentval, livskris 
eller medicisk utveckling
Socialantropologi

Juan Carlos Piñeyro  
J. L. Borges 
– fiktion och ideologi 
Spanska

Anna Edin 
Konsten att skapa en publik 
Medie- och kommunikations-
vetenskap

Kerstin Wallin 
Är svensk folkbildning lämplig 
för export? 
Pedagogik

Seminarierum

09.00 – 09.30

09.35 – 10.05

10.25 – 10.55

11.00 – 11.30

12.45 – 13.15

13.20 – 13.50

13.55 – 14.25

14.45 – 15.15

15.20 – 15.50

Polstjärnan

Rektor Gustaf Lindencrona hälsar välkommen i hörsalen

Kaffepaus

Lunchuppehåll

Kaffepaus

Pub och mingel i galleriet

08.45 – 09.00

10.05 – 10.25

11.30 – 12.45

14.25 – 14.45

15.50 – 18.00

Forskardagen äger rum torsdag 23 november i Aula Magna. Föreläsningarna pågår parallellt hela dagen och utställningen visas till och med söndagen 
den 26 november. Arrangemanget är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade. Deltagare som anmäler sig senast fredagen den 17 november via 
www.forskardagen.su.se får Forskardagens katalog utan kostnad.
Välkomna!
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– Ultraljud och dop kan ses som nu-
tida riter, säger Penny Fagerberg
som undersökt vilken plats fruktbar-
het och livgivande har i dagens sam-
hälle. Avhandlingen Att ge liv är
framlagd vid Pedagogiska institutio-
nen, men frågeställningen är grun-
dad i de erfarenheter hon fått i sitt
klinisk-praktiska arbete som psyko-
log vid Mödra- och barnhälsovården
i Huddinge.

Penny Fagerberg har sin bakgrund i
flera vetenskapliga discipliner, börja-
de läsa pedagogik 1967, sedan blev
det filosofi och hon blev färdig psy-
kolog 1976. Hon har träffat många
mödrar som blivit deprimerade efter
att de fött barn. Det har inte berott
på hormoner utan har handlat om
existentiella frågor – kvinnorna har
inte sett vad den livgivande förmågan
har för plats i samhället.

Tappade myter
Penny Fagerberg har tittat på tidiga
avgudabilder och myter. Fruktbarhet,
livgivande och kreativitet har varit
centrala begrepp för människan så
långt tillbaka som det går att hitta idé-
historiska spår.

– Äldre myter är nycklar för att för-
stå mannens och kvinnans psykiska
liv, säger Penny Fagerberg.

Men idag har människan tappat
sina myter.

– Mödrahälsovården är den enda
samhälleliga institution som finns kring
havandeskap. Det finns idag ingen ge-
mensam myt, ingen samhällelig berät-
telse om livgivande – vi har medicinsk
övervakning istället, säger Penny Fa-
gerberg, som i avhandlingen studerat
mödrahälsovårdens framväxt.

I en intervjustudie med män och
kvinnor som väntar barn behandlas
frågeställningar kring att skaffa barn
och i vilket meningssammanhang det
sätts in. Personerna i studien ger ut-
tryck för att det idag är ett tydligt val

avandeskapets riter och mening
att skaffa barn, ett val som är styrt av
två saker. Dels våra levnadsvillkor –
vi vill ge barnet en god start och är
måna om att vara färdigutbildade, ha
en bra bostad och ordnad ekonomi.

Men det viktigaste är upplevelsen av
att leva i en livslång kärleksrelation.

Sökande efter bekräftelse
Penny Fagerberg fann också att de bli-
vande föräldrarna söker efter olika ty-

per av bekräftelse genom hela gravidi-
teten.

– Kvinnan vet ofta tidigt att hon är
gravid men litar inte på det, mannen
litar definitivt inte på hennes känsla.
Sedan gör man upprepade pressbyrå-
test som man inte heller litar helt på,
säger Penny Fagerberg.

Det är först i och med barnmorsk-
ans bekräftelse som de blivande för-
äldrarna känner sig säkra på gravid-
iteten. Och ultraljudsundersökningen
har stort värde som bekräftelse på att
det faktiskt finns ett liv i magen, den
gör det osynliga synligt.

Penny Fagerberg fann också att do-
pet har stor betydelse som bekräftel-
se på upptagandet i den mänskliga ge-
menskapen:

– Det överraskade mig. Men det är
inte dopets religiösa innebörd som är
viktig utan dopet som tradition.

Skriver på svenska
Penny Fagerberg har skrivit avhand-
lingen på svenska, och hon tycker att
det finns en poäng med att inte skri-
va avhandlingar på engelska:

– Jag vill skriva på svenska, det är
viktigt att vårda sig om sitt eget språk
och att kommunicera i sitt eget land.
Visst ska man publicera sig interna-
tionellt, men det är steg två. Då kan
man skriva riktade artiklar på andra
språk, inte bara engelska, eller försö-
ka hitta utgivare till en översättning
av hela avhandlingen.

Hon har jobbat mycket med språ-
ket för att göra avhandlingen tillgäng-
lig för en bredare läsekrets, och me-
nar att det är ett viktigt sätt att ta sig
an tredje uppgiften:

– Man behöver inte uttrycka sig
knepigt. Det handlar inte om att po-
pularisera, men det är viktigt att det
man skriver är läsbart. ■

TEXT: CALLE ARVIDSSON
FOTO: MIA ÅKERMARK

H

Penny Fagerberg har i sin avhandling
undersökt i vilket sammanhang

fruktbarhet – att ge liv – uppfattas
och förstås.
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– Händelsen på KÖL är djupt beklag-
lig. Att en av våra medarbetare blir
utsatt på det här sättet är förfärligt,
säger rektor Gustaf Lindencrona an-
gående händelsen på KÖL i slutet av
september då en studievägledare at-
tackerades av en student.

– Det viktigaste nu är att vi tillsam-
mans kan stödja den drabbade på alla
sätt både med professionell hjälp via
universitetets krishanteringsgrupp men
också som arbetskamrater och kolle-
gor, betonar rektor.

Universitetets krishanteringsgrupp
kallades direkt in för att stödja övrig
personal och studenter på institutio-
nen. Säkerhetschef Bengt Kring som
medverkar i gruppen tycker att arbe-
tet har fungerat bra.

– Ingen kunde i sin vildaste fantasi
föreställa sig att något sånt här kun-
de inträffa, säger Bengt Kring. Uni-

versitetet är en öppen arbetsplats och
måste vara det. Vi kan inte stänga ute
studenter men det vi kan göra är att
gå in när det gäller enskilda fall och
se vad vi kan göra för att något sånt
här inte ska hända igen. Flera institu-
tioner har efter händelsen på KÖL
hört av sig till oss på Säkerhetsenhe-
ten med frågor kring deras säkerhet.
Det vi kan göra är att vi i samråd med
prefekten på den berörda institutionen
identifierar och analyserar riskerna
samt tar fram förebyggande åtgärder.
Och vi finns här för att hjälpa till.

Jurist Karin Lindforss, Juridiska
enheten, är målsägandebiträde och
finns med som stöd för studievägle-
daren i den juridiska processen.

Studenten, en man i 50-årsåldern,
greps på platsen utan dramatik. Han
sitter häktad och i skrivande stund
har huvudförhandlingen påbörjats.

Om något akut händer:
– Ring 112.
– Kontakta Säkerhetsenheten, 16 2216.

Om du inte får kontakt via
deras telefon – ring 16 4200,
hjälptelefon vid larmcentralen.

– Ring Informationsenheten, 16 2255.

Efter händelsen på KÖL
Rätten har beslutat att den misstänk-
te ska genomgå en rättspsykiatrisk
undersökning. Därefter kommer hu-
vudförhandlingen att avslutas och
dom meddelas. Rektor har skrivit un-
der en anmälan till Högskolans av-
skiljningsnämnd med en begäran att
studenten avskiljs från utbildning vid
Stockholms universitet. ■

MARIA SANDQVIST

Sex institutioner och enheter av olika
storlek har under ett och ett halvt år
deltagit i SAMSU-projektet vid Stock-
holms universitet. Projektet som avslu-
tas den sista december i år står för Sam-
verkan vid SU. Bakgrunden är att par-
terna på det statliga området i septem-
ber 1997 slöt ett avtal om att den rå-
dande förhandlingskulturen ska ersät-
tas av en samverkanskultur, det vill
säga att den nuvarande formen av
MBL-förhandlingar ersätts med en mer
modern flexibel samverkansform. Syf-
tet med projektet har varit att diskute-
ra och praktiskt pröva samverkansfor-
mer som ett försteg till ett framtida lo-
kalt samverkansavtal för universitetet.
Projektet finansierats genom ett bidrag
från Utvecklingsrådet.

De som deltar i projektet är Institu-

tionen för tyska och nederländska, In-
stitutionen för socialt arbete – Social-
högskolan, Fysikum, Wenner-Grens
institut, Universitetsbiblioteket och
Studentbyrån.

– De medverkande institutionerna
och enheterna representerar ett bra
tvärsnitt av universitetet, säger Curt
Frodlund, organisationskonsult och
projektledare för SAMSU-projektet.

Försöksverksamheten bedrivs på tre
olika nivåer inom enheterna. På pre-
fekt/institutionsstyrelsenivå har det in-
rättats en partsammansatt samverkans-
grupp som behandlar alla verksam-
hetsfrågor innan beslut. På avdelnings-
nivå inom enheterna har man arbets-
platsträffar (APT), regelbundna möten
med all personal tillsammans med che-
fen, vid vilka man kan diskutera alla
väsentliga frågor för verksamheten.
Även planeringssamtal är en viktig del

Från förhandling till samverkan
av samverkan på individnivå.

– Vi har till skillnad från andra uni-
versitet och högskolor, som redan har
avtal, börjat vårt samverkansarbetet
på institutionsnivå, vilket jag tycker
är rätt, säger Curt Frodlund. Om sam-
verkan inte fungerar på den nivån, blir
det lätt en formalitet utan innehåll.

Erfarenheterna från SAMSU-pro-
jektet ska sammanställas i en rapport
som ska presenteras för universitets-
styrelsen i januari.

– I och med rapporten kommer vi
att ha en bra grund för det fortsatta
samverkansarbetet inom universitetet,
menar Curt Frodlund.

Rapporten kommer att finnas till-
gänglig på projektets hemsida,
www.pb.su.se/samsu. ■

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: MIA ÅKERMARK
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Panel och publik om pseudovetenskap
Astrologi, ufologi och kreationism är
några av de läror som ofta utges för
att vara vetenskap utan att vara det.
Dessa former av pseudovetenskap
uppträder i samhället utanför univer-
siteten men söker ofta efter legitimi-
tet i den akademiska världen.

– I tider där människor mer och mer
tror på de här lärorna måste även uni-
versitetet vara vaket för dessa ström-
ningar. Så inledde rektor Gustaf Lin-
denkrona den paneldebatt som uni-
versitetet anordnade den 5 oktober
med anledning av boken Högskolans
lågvattenmärken. Anställda och stu-
denter bjöds in av rektor och de fyra
dekanerna, däribland Henning Rodhe,
dekanus vid Matematisk-naturveten-
skapliga fakulteten, på vars initiativ
debatten anordnats.

I panelen ingick Sven Ove Hansson,
professor i filosofi vid KTH som till-
sammans med Per Sandin är bokens
redaktörer, Astrid Gräslund, profes-
sor i biofysik, Uno Lindberg, profes-
sor i zoologisk cellbiologi och Anna
Schytt, vetenskapsjournalist på Nova,
Sveriges Television. Diskussionsleda-
re var Kjell Goldmann, professor i
statsvetenskap, som inledde med att
säga att populärvetenskap betyder att
förklara vetenskapen – inte att ”tul-
la” på den.

Sven-Ove Hansson menade att den
kritiska diskussionen är vetenskapens

livsluft och framskrider till stor del ge-
nom de samtal forskare har med var-
andra. Men den kritiska verksamhe-
ten har en stark slagsida som kanske
kan vara förvånande för utomståen-
de. Det är i regel bara den verkligt bra
forskningen som blir utsatt för en
omfattande kritisk granskning.

– Sådant vi inte bedömer som sär-
skilt lovande är vi inte lika benägna
att syna i sömmarna. Detta är natur-
ligt, eftersom det främsta syftet med
den kritiska processen är att granska
nya idéer noga innan de kan godtas
av forskarsamhället.

Forskning granskas
Uno Lindberg påminde om att de vikti-
gaste kriterierna för att granska veten-
skap är reproducerbarhet, kontinuitet
och ärlighetskrav. Astrid Gräslund
menade att man dessutom måste fin-
na sig i kollegial granskning och rätt-
fram kritik. För att få forskningsan-
slag är man även utsatt för granskning
av andra instanser.

Anna Schytt berättade att de på
Nova vill granska mer än de gjort ti-
digare.

– Det har inte bara berott på tids-
press utan också på attityden. Det
finns alltid tid för en motfråga och vi
vill och bör ta oss den tiden.

Panelen menade att företrädare
för olika pseudovetenskapliga rikt-
ningar inte alltid vill ta till sig den

kritik som riktas mot deras forsk-
ning, i vissa fall accepterar de inte
ens en granskning. Panelen var ock-
så överens om att pseudovetenska-
pen är ett problem i kommunikatio-
nen mellan högskolan och allmänhe-
ten. Publiken deltog i diskussionen
och tog bland annat upp att pseu-
dovetenskap kan förekomma inom
flera ämnesområden än de som tas
upp i boken.

Sven Ove Hansson tyckte att panel-
debatten var ett lyckat arrangemang.

– Publikdiskussionen var en av de
bästa allmänna diskussioner om pseu-
dovetenskap jag varit med om. Jag
gläder mig särskilt åt rektors engage-
mang och klara ställningstagande.

Framtida kurs?
Vad görs då från universitetets sida
för att komma till rätta med proble-
met och hur kan man gå vidare?

Henning Rodhe, dekanus vid Ma-
tematisk-naturvetenskapliga fakulte-
ten, säger att man börjat prata om att
ge en kurs som tar upp problemet med
pseudovetenskap.

– Vi har ännu inte kommit fram
till om en sådan kurs ska vara spe-
cifikt inriktad på pseudovetenskap
eller om den ska behandla mera all-
männa vetenskapsteoretiska frågor.
En lämplig nivå för kursen skulle
kunna vara påbyggnads- eller för-
djupningsnivå. ■

TEXT: MADELEINE SALOMON
FOTO: MIA ÅKERMARK

Universitetets paneldebatt
om pseudovetenskap samlade
många intresserade.
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I BLICKFÅNGET

Ett rum för kontemplation, eftertanke eller en stunds still-
het tillägnat universitetets studenter och anställda finns nu
i Södra huset. Andrummet, som är ett gammalt rökrum,
har efter önskemål från främst Stockholms universitets stu-
dentkår ställts i ordning under sommaren av Stockholms
universitet med hjälp av Akademiska hus.

– Avsikten har varit att skapa ett värdeneutralt rum där
alla, både studenter och anställda, ska känna sig välkom-
na, berättar Gunilla Johannesson, Tekniska byrån, som
varit ansvarig för projektet. Den bärande symbolen i rum-
met är ljuset som är en viktig ingrediens i vår vardag.

Bakom gestaltningen av rummet står de två formgivar-
na Fredrika Linder och Catarina von Matérn som special-
designat inredningen just för detta rum. Fredrika Linder
har designat en ljusvägg av glas.

– Det ska vara som vilan av att se ut genom ett fönster –

en utsikt och öppning mot det okända. Bubblorna ser jag
som tankebubblor som symboliserar den fria tankens rö-
relse som svävar mot det okända, berättar Fredrika Linder.

Catarina von Matérn har designat bänkarna och rum-
mets stora röda matta.

– Mattans starka röda färg symboliserar styrkan i reli-
gionen och kärleken, säger Catarina von Matérn. Cirkeln
på mattan är en symbol för evighet.

Andrummet invigdes den 6 oktober av rektor Gustaf
Lindencrona som då uttryckte sin förhoppning om att and-
rummet ska vara till glädje för studenter och anställda vid
Stockholms universitet. ■

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: MIA ÅKERMARK

Andrummet i E407, Södra huset, är öppet vardagar 8–20.

Rökrum blev andrum

Universitetets
hederspoet
Carl Michael Bellman är numera
Stockholms universitets hederspoet.
Det var vid den årliga promotions-
och installationshögtiden som rek-
tor Gustaf Lindencrona utnämnde
Bellman till hederspoet. Anled-
ningarna är många, bland annat
att Bellman är Stockholmarnas
poet såsom Stockholms universitet
är stockholmarnas universitet.
Bellman har också skrivit mycket
om Djurgården och Frescati och
hans änka har bott i Spökslottet
där också en del målningar av Bell-
mans vänner, bland annat Hiller-
ström, hänger.

Onneksi olkoon
Finska institutionen har funnits vid universitetet sedan
hösten 1930 och firade under september sitt 70-års-
jubileum. Bland annat anordnades en bokutställning i
universitetsbiblioteket som invigdes av Finlands am-
bassadör Heikki Talvitie.

Gästprofessor Hedborg
Elisabeth Hedborg är ny gästprofessor i journalistik
vid Institutionen för journalistik, medier och kommu-
nikation. Elisabeth Hedborgs installationsföreläsning
den 3 oktober hade rubriken Från slaget vid Water-
loo till slaget om Rikta – tankar om journalistik och
konsten att se. Elisabeth Hedborg har arbetat vid Sve-
riges Television och verkade under många år som kor-
respondent i dåvarande Sovjetunionen. Hon efterträ-
der Arne Ruth, tidigare chef för DN:s kulturredaktion.
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År 2001 blir språkår
Och utan ett fungerande språk?,
Svenska språkets roll i Europa och
Europas språksituation igår och
idag är de tre huvudinriktningarna
i universitetets preliminära pro-
gram för språkåret 2001. Sats-
ningen vid universitetet kommer
att inriktas mot allmänheten men
också mot politiker och berörda
inom skolvärlden – lärare, elever
och föräldrar. Vid universitetet
finns en arbetsgrupp under led-
ning av Jane Nystedt, professor i
italienska. Europarådet har utsett
år 2001 till språkår och syftet är
att öka medvetenheten om den
språkliga mångfalden i Europa,
att främja flerspråkighet bland in-
vånarna samt att uppmuntra till
en livslång inlärning av språk.

Italienskt samarbete
Institutionen för franska och ita-
lienska har tillsammans med ita-
lienska universitetet inlett samarbe-
te om två projekt. Det ena, CIBIT,
Centro Interuniversitario Biblioteca
Italiana Telematica, är ett corpus-
projekt med italienska texter som
är under kontinuerlig utveckling.
Det andra, ICoN, Italian Culture
on the Net, är utbildning i italien-
ska – språk, litteratur och kultur
– över Internet. Jane Nystedt, pro-
fessor i italienska, säger att ICoN
kommer att fungera som ett kom-
plement till institutionens utbild-
ning i italienska.

Ung Företagsamhet
1 000 gymnasieelever besökte den
3 oktober universitetet och Aula
Magna då Ung Företagsamhet
hade kick-off. Gymnasieeleverna
har startat och driver företag inom
ramen för Ung Företagsamhet och
får råd och tips från erfarna entre-
prenörer. Näringslivssekreterare
Agneta Stålhandske hjälpte till
med genomförandet av kick-offen
där också representanter från Stu-
dentbyrån, Idéagenten och Entre-
prenörskapsutbildningen deltog.

SU-Nytts nya redaktionsråd
SU-Nytts nya redaktionsråd består av:
Anne-Charlotte Eriksson, informatör Juridicum,

Juridiska fakulteten
Professor Birgitta Tullberg, Zoologiska institutio-

nen, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Professor Gudrun Dahl, Socialantropologiska in-

stitutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Anette Johansson, ordförande informations-

enheten, Stockholms universitets studentkår
Anette Norberg-Tägt, ansvarig utgivare och

tf informationschef
Maria Sandqvist, redaktör
Humanistiska fakulteten har ej inkommit med

en vald representant.
Ordförande utses av rektor under hösten.

Nordisk alumnikonferens
på universitetet
Den 13 oktober hölls en konferens för univer-
sitet och högskolor i Norden som arbetar med
alumniverksamhet och fundraising. Konferen-
sen arrangerades av Mårten Wallberg, projekt-
ledare för SU Alumni, och var den första som
samlade representanter från de nordiska länder-
na. Fem universitet från Danmark, två från Fin-
land, ett från Norge och tolv från Sverige del-
tog. Man diskuterade bland annat att starta ett
nordiskt samarbete. Konferensen sponsrades till
en stor del av CASE (Council for Advancement
and Support of Education) Europa.

Nobelpristagare på besök
Under sitt Stockholmsbesök i slutet av septem-
ber föreläste den polske Nobelpristagaren
Czeslaw Milosz vid Stockholms universitet om
Dostojevskij och Mickiewicz. Czeslaw Milosz,
född 1911, är författare och litteraturkritiker.
Han är mest känd som lyriker men är också prosa-
berättare och essäist. Många av hans böcker
finns översatta till svenska. Han fick Nobelpri-
set i litteratur 1980.

Nationalekonomisk bok
Eftersom det saknades bra tilläm-
pad litteratur för grundkursen i
nationalekonomi beslöt National-
ekonomiska institutionen att ta
fram ett eget läromedel - en bok
som visar ämnets enorma bredd
och har ett genomtänkt pedago-
giskt upplägg med instuderings-
frågor och litteraturtips för upp-
satser och andra fördjupade stu-
dier. Resultatet blev boken Tilläm-
pad mikroekonomi skriven av 15
forskare, lärare och doktorander
vid institutionen. Boken som gavs
ut i våras har fått bra kritik och
köpts in av flera högskolor.

Annonsera flera
En stor annons med flera lediga
tjänster har större genomslags-
kraft och det blir också billigare
för var och en av de institutioner/
enheter som annonserar – två
goda anledningar till att samord-
na platsannonser, något som Per-
sonalbyrån nu börjat arbeta med.

– Nu när fler funderar på hur
vi ska nå ut och synas bättre är
detta ett sätt att sätta Stockholms
universitet på kartan. Därtill gör
vi vissa tidsvinster i rekryterings-
processen, säger personalchef
Bengt Sandberg.

För att få annonserna ännu bil-
ligare, kan texterna innehålla ett
fåtal uppgifter med vidare hänvis-
ning till universitetets www-adress.

Peter Alberg Jensen, professor vid Slaviska insti-
tutionen, lyssnar intresserat till Czeslaw Milosz.
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I februari påbörjades arbetet med för-
slag till budget för år 2001, ett för-
slag som lades fram för universitets-
styrelsen på sammanträdet den 23
oktober. Bland annat beslutade uni-
versitetsstyrelsen om fördelningen av
anslagsmedlen mellan de fyra fakul-
tetsnämnderna och beredningsgrup-
pen för icke nämndanknutna kost-
nader.

– Anslagsmedlen och de budgetera-
de ränteintäkterna ger tillsammans
tillräckligt stora intäkter för att fakul-
tetsnämnderna ska kunna tilldelas
medel som motsvarar fjolårets med en
viss uppräkning för ökade priser och
löner, säger Ingemar Larsson, chef för
Planeringsenheten.

Universitetsstyrelsen beslutade också
att tilldela fakultetsnämnderna perma-
nenta tillskott av medel för nya platser

i grundutbildningen. Den stora delen
av dessa medel tilldelas Samhällsve-
tenskapliga fakultetsnämnden för nya
platser inom främst data- och system-
vetenskap, psykologi, socialt arbete,
multimedia samt GI/IHR.

Matematisk-naturvetenskapliga och
Humanistiska fakultetsnämnderna får
ett tillskott på 5 000 tkr, de medel
universitetet erhållit för de två fors-
karskolor i genomik och bioinforma-
tik samt språkvetenskap som univer-
sitetet är värduniversitet för. Sam-
hällsvetenskapliga fakultetsnämnden
tilldelas 200 tkr som ett permanent
tillskott för den nya entreprenörsut-
bildningen.

Budgeten 2001
Faktureringen för oförde-

lade och gemensamma kostna-
der ökas, bland annat för ökat
stöd till studenter med funk-

tionshinder och tillskott till personal-
organisationernas verksamhet.

– Medlen har varit oförändrade en
längre tid. Ökade löner och ökad per-
sonalstyrka har medfört att medlen
har varit otillräckliga, säger Ingemar
Larsson.

I budgeten finns en del engångs-
medel för till exempel i samband med
flytt i Södra huset, kostnader för Fysik-
centrum och tillkommande hyreskost-
nader i samband med Företagsekono-
miska institutionens flytt till Kräft-
riket. ■

MARIA SANDQVIST

Vid universitetet fortsätter nu arbetet
med att genomlysa universitetets or-
ganisation och administration genom
ett antal projekt. Arbetet är baserat på
en förstudie gjord av konsultfirman
Sinova vars konsulter också kommer
att delta i de olika projekten.

● Administrativa system
De system som ska ses över är det
studieadministrativa, det personal-
administrativa och ekonomisyste-
met, bland annat genom en sam-
manställning av vad som görs cen-
tralt, av fakultetsnämnderna och av
institutioner/enheter. Personalbyrån
fortsätter med det redan påbörjade
införandet av ett nytt personaladmi-
nistrativt system. Projektgruppen
kommer att bestå av deltagare från
institutioner och förvaltning och le-
das av cheferna för Ekonomiavdel-
ningen, Studentbyrån respektive
Personalbyråns lönesektion. Stu-
dentkåren ges möjlighet att delta

med en representant i arbetet med
det studieadministrativa systemet.

● Samverkan på institutionsnivå
Hur möjligheter till samordning och
rationalisering av institutionsadmi-
nistrationen kan utnyttjas kommer
en fakultetsövergripande projekt-
grupp med fakultetsspecifika arbets-
grupper bestående av institutionsfö-
reträdare och kanslichefer att se
över. Alla institutioner som vill vara
representerade i arbetsgruppen ska
ges möjlighet att delta. Studentkå-
ren ges möjlighet att delta med en
representant. Projektledare är Will-
mar Sauter, dekanus Humanistiska
fakulteten.

● Resurskartläggning inom den centrala
administrationen
Även den centrala administrationen
kommer att ses över i syfte att ut-
nyttja möjligheterna till effektivise-
ring och rationalisering. Projektet

Fortsatt genomlysning av universitetet
leds av Sinova och har redan påbör-
jats.

● IT-stöd
Att skapa förutsättningar för effek-
tivare IT-användning och höjd tek-
nisk nivå är ett uppdrag som ska
lämnas till IT-rådet.

● Genomgång av uppgiftslämning
till central nivå
Hur mängden uppdrag och förfråg-
ningar riktad till institutionerna kan
minimeras kommer att utredas ge-
nom tre uppdrag till en projektgrupp,
fakultetsnämnderna och tjänstemän.

Även köp/säljsystemet, intäktsgenere-
ring, ledarutveckling och upphandling
kommer att utredas.

Rektorskonseljen är styrgrupp för
projektet. ■

MARIA SANDQVIST
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Höjda ersättningar för utbildnings-
platser inom humaniora, samhällsve-
tenskap och juridik och sänkta ersätt-
ningar för naturvetenskap, teknik och
medicin.

Det är ett av de förslag som läggs
fram i en utredning om högskolans
styrning som Ingemar Lind har gjort
på uppdrag av Utbildningsdeparte-

mentet. Utredning-
en har studerat
högskolans utveck-
ling under det nya
styrsystem som
trädde i kraft 1993
och kommit med
förslag på föränd-
ringar.

Ersättningen för
utbildningsplatserna
inom humaniora,
samhällsvetenskap
och juridik föreslås
höjas med 15 pro-
cent. Höjningen
som kommer att
kosta 400 miljoner

kronor föreslås finansieras genom
sänkta ersättningar för utbildningsplat-
ser inom naturvetenskap, teknik och
medicin med 5 procent. Förändringen
ska genomföras under en treårsperiod.

– Det är glädjande att en höjning
föreslås inom de områden där man
länge legat nära smärtgränsen, säger
rektor Gustaf Lindencrona. Samtidigt

är det naturligtvis mycket olyckligt att
det sker på bekostnad av ersättningen
inom naturvetenskap.

Utredningen föreslår också en sepa-
rat medelstilldelning för forskarutbild-
ningen efter den danska modellen och
en examenspremie på 50 000 kronor
per doktorsexamen.

Utredningen anser att statsmakter-
na bör som hittills styra forskningen
genom budgetstyrning men budget-
dialogen bör utvecklas väsentligt. Sty-
relserna för universitet och högskolor
bör ges möjlighet att spela en aktiva-
re roll i prioriteringsarbetet inte minst
för att därigenom bättre tillgodose
behov av forskning över områdesgrän-
ser och samverkan med andra läro-
säten. Besluten skall fattas efter kvali-
ficerad vetenskaplig beredning.

En remiss har skickats ut till univer-
sitet och högskolor. Remisstiden är
fram till den 27 februari 2001. ■

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: GIORGOS ATHANASIADIS

Högskolans styrning utvärderad

De humanistiska ämnena vid landets
lärosäten har under några år haft svå-
righeter att rekrytera studenter. En av
de intressenter som uppmärksammat
problemet är Vitterhetsakademien.
För att se över vad som kan göras för
att bromsa utvecklingen har akade-
mien hört sig för om läget på alla läro-
säten. Peter af Trampe, kanslichef vid
Humanistiska fakulteten, har gjort en
sammanställning över fakultetens eko-
nomi och utbildningssituation som han
presenterade tillsammans med pro-
dekan Kristina Svartholm för Vitter-
hetsakademien i mitten av oktober.

– På mötet visade det sig att svå-
righeterna för de humanistiska äm-
nena är relativt generella i hela lan-
det, speciellt när det gäller de stora
skolspråken engelska, tyska och fran-

Samlat grepp för att åtgärda problem inom humaniora
ska, förklarar Kristina Svartholm.

Olika åtgärder för att förbättra si-
tuationen diskuterades, både inom
grundutbildningen och forskarutbild-
ningen. Kristina Svartholm lyfte bland
annat fram bättre möjligheter för dok-
torander att tillbringa kortare perio-
der utomlands under sin utbildning
samt ökat stöd för att hålla kvalite-
ten på magisterutbildningar på en hög
nivå.

Hon och Peter af Trampe uppskat-
tar initiativet och intresset från Vit-
terhetsakademien. De tror liksom Inge
Jonsson, preses för akademien och
universitetets förre rektor, att en vik-
tig del i Vitterhetsakademiens uppgift
att främja de humanistiska ämnena är
att sprida information om hur situa-
tionen är ute på institutionerna. Aka-

demien ska nu tillsätta en arbetsgrupp
för att se över de olika förslag som
kom fram under mötet.

Rekryteringsproblemen vid univer-
sitetet riskerar att fortsätta även i år.
Många av institutionerna vid Huma-
nistiska fakulteten har tagit in så gott
som alla reserver för att fylla sina kur-
ser inför höstterminen.

– Förra året fick Humanistiska fakul-
teten betala tillbaka 5,6 miljoner kro-
nor till universitetet av sina anslag på
grund av för få presterade poäng. Vi
vet ännu inte om årets resultat blir lika
nedslående, säger Peter af Trampe. ■

ANDREAS NILSSON

Ingemar Lind berättade om sitt förslag om höjda och
sänkta ersättningar under ett besök vid universitetet.
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Ett förslag till nytt övergripande mål-
dokument har tagits fram av den ar-
betsgrupp som hösten 1999 utsågs av
rektor för att omarbeta de existeran-
de måldokumenten, komplettera dem
och sätta in dem i en ny struktur. För-
slaget gick ut på remiss den 26 okto-
ber. Remissen är riktad till alla fakul-
teter och institutioner samt till stu-
dentkåren, biblioteksstyrelsen, jäm-
ställdhetskommittén och IT-rådet.
Genom den breda remissen finns möj-
lighet för alla att delta i remissarbe-
tet.

– Mycket arbete har lagts ner på ti-
digare måldokument och handlings-
program men bland annat efter kri-
tik från en utvärderingsgrupp ville vi
ge en mer samlad och strukturerad
bild av universitetets mål. Det har
varit ett intressant arbete och grup-
pen har arbetat intensivt och kon-
struktivt, berättar prorektor Gunnel
Engwall, ordförande i arbetsgruppen.
Nu hoppas vi få ta emot ytterligare

synpunkter från anställda och stu-
denter.

Fem handlingsprogram
Tanken är att det övergripande mål-
dokumentet ska kompletteras med
fem handlingsprogram som täcker
universitetets verksamhet. Handlings-
programmen ska behandla utbildning
(grund- och forskarutbildningen),
forskning (fakultetsövergripande frå-
gor), samverkan och information
(samverkan med det omgivande sam-
hället och universitetets informations-
plan), öppenhet och intern samverkan
(planer för personalpolitik, jämställd-
het, studentinflytande och omhänder-
tagande av studenter med funktions-
hinder) samt gemensam verksamhet
(planer för universitetsbiblioteket, IT,
universitetsförvaltningen och miljöar-
betet).

Arbetsgruppen består av prorektor
Gunnel Engwall, ordförande; Kerstin
Dahlbäck, Humanistiska fakulteten;

Dokumentet finns tillgängligt för an-
ställda och studenter vid Stockholms
universitet på http://www.su.se/orga-
nisation/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

Nya mål på remiss

Ronney Hagelberg, Juridiska fakulte-
ten; Birgitta Qvarsell, Samhällsveten-
skapliga fakulteten; Leif Wastenson,
Matematisk-naturvetenskapliga fakul-
teten samt Katarina Janvid och Sten
Skånby, Stockholms universitets stu-
dentkår. Kersti Bergman Ingvarsson är
sekreterare. ■

MARIA SANDQVIST

”

”

VISSTE DU ATT ...

Praeterea censeo arma nuclearia esse
delenda.

Henning Rodhe efter att han promoverat
doktorer vid Matematisk-naturvetenskaplig

fakultet vid den årliga promotions- och
installationshögtiden.

Översättningen lyder ”För övrigt anser jag att
kärnvapnen bör förstöras”, vilket syftar på
Catos berömda avslutning av sina tal i Rom

”För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras”.

…Sveriges nye justitieminister Thomas Bodström är alumn

vid Stockholms universitet. Han började på juristlinjen vid

23 års ålder efter att han hoppat av gymnasiet, arbetat,

rest, spelat elitfotboll och läst på komvux. Thomas Bodström

examinerades 1990 med högsta betyg, AB, för sin uppsats

som behandlade statsrätt.
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Fakultetspremiär för elektroniska
möteshandlingar
Samhällsvetenskapliga fakulteten har
påbörjat en successiv övergång från
pappersdokument till elektroniska
möteshandlingar för fakultetsnämn-
den. Övergången har föranletts av en
diskussion i nämnden på initiativ från
fakultetskansliet.

– Avsikten är naturligtvis inte att
tvärt gå över till nya distributionssätt.
Övergången kommer att ske så att den
som själv anmäler att han eller hon
föredrar elektroniska dokument i fort-
sättningen kommer att kunna ladda
ner dem, säger Torbjörn Ingvarsson
vid kansliet.

På grund av lagstiftning och andra
överväganden kan dokumenten inte
ligga helt öppna. Detta har lösts ge-
nom att dokumenten lösenordsskyd-
dats.
www.samfak.su.se/namnd.htm

IT •  info nytt på webben sajttips

Under vinjetten sajttips presente-
rar vi användbara sajter som rör
såväl forskning och utbildning
som förvaltningsfrågor. Hör gär-
na av dig med bra förslag på
favoriter!

BTW, FYI OATUS :-[
Många som någon gång chattat eller
kommunicerat via e-post på engelska
har mötts av mer eller mindre begrip-
liga akronymer och så kallade ”smi-
lies”. Här finns två bra förteckningar
över användbara – och mindre an-
vändbara – sådana.
Smilies:
www.les.aston.ac.uk/it/smile.html
Akronymer:
www.magicpub.com/netprimer/
acronyms.html

www.insidan.su.se
Kartor, representation och lönehand-
läggare. Detta är exempel på nyckel-
ord i Insidans nya tjänsteindex för
snabb åtkomst av servicefunktioner
och annat användbart på Stockholms
universitets webbplats. Gå till Insidan
och klicka på Tjänsteindex. Är det
någon funktion som saknas, tipsa till
per.wising@info.su.se.

www.it.su.se
Enheten för IT och media har uppda-
terat sin hemsida, både vad gäller
form och innehåll. Här finns nu ak-
tuell information om enhetens tjänste-
utbud, tillsammans med uppgifter om
kontaktpersoner, och i många fall
även beställnings- och prisuppgifter.
Det finns också en nyhetsspalt och upp-
gifter om driftstatus. Utvecklingen av
sajten kommer att fortsätta med 2–3
nya releaser fram till sommaren 2001.

En utredning om den psykosociala arbetsmiljön vid Tek-
niska byrån gjordes i våras av Previa på uppdrag av Tek-
niska byrån. I utredningen sammanfattar Previa data och
kommentarer från de anställda som att man bör minska
klyftan mellan chefer och medarbetare, förbättra kommu-
nikation och dialog mellan chefer och medarbetare samt
återupprätta medarbetarnas tillit till ledningen.

De anställda inom Tekniska byrån har under flera år
varit under stor press. Ekonomiska förluster har medfört
rationaliseringar, uppsägningar och omorganisationer. Nu
har det ekonomiska resultatet också förbättrats.

– Nu måste vi se till andra värden än de ekonomiska,
säger Fredrik Hjortzberg-Nordlund, chef för Tekniska by-
rån. Jag har tillsammans med byråns chefsgrupp tagit fram
en plan för hur vi går vidare i arbetet.

I utredningen framkom att det finns ett stort behov hos
medarbetarna av mer och bättre information. Ett led i för-
ändringsarbetet har varit att se till att alla anställda har
datorer och e-postadresser och på så sätt göra informa-

Tekniska byråns arbetsmiljö utredd

tionen mer tillgänglig. Fredrik Hjortzberg-Nordlund kom-
mer att gå ut mer och träffa medarbetarna för att berätta
vad han gör. Han betonar också vikten av att genomföra
bra planeringssamtal. Han fortsätter:

– Det är bra att utredningen gjordes och att, som Previa
också nämner, medarbetarna i utredningen visat stort en-
gagemang för sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter. Det
engagemanget är en god bas för det fortsatta förändrings-
arbetet.

Förvaltningschef Leif Lindfors har tagit del av  utred-
ningen.

– Jag har ett stort förtroende för Fredrik Hjortzberg-
Nordlund och jag är övertygad om att han tar itu med
problemen på ett bra sätt.

Tekniska byrån kommer att följa upp utredningen med
en ny enkät i vår. ■

MARIA SANDQVIST
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TEXT: MADELEINE SALOMON
FOTO: GIORGOS ATHANASIADIS

Väl dolt i backen bakom Restaurang
Pic Nic, en bit ifrån Juristerna Hus,
ligger Nobelhusen där Stockholms
universitets studentkår har sin boning.
Här arbetar ett trettiotal personer med
frågor som rör studenterna.

– Vi arbetar med allt ifrån sociala
frågor till ekonomi, säger kårordfö-
rande Jens Västberg när SU-Nytt lyck-
as haffa honom mellan två möten.

Normalt är kårhuset en livlig ar-
betsplats med många möten och tele-
foner som ringer i ett, men för tillfäl-
let råder lugnet inne i byggnaden. För-
utom tre män vid sina datorer är det
tomt på folk och vi slår oss ner i Jens
arbetsrum på fjärde våningen. På
skrivbordet ligger travar med papper
och i en bokhylla trängs lego och en
tomtedräkt med stora tunga pärmar
och böcker.

– Tomtedräkten är från kårens lu-
ciatåg och legot är faktiskt en modell
av kårhuset, säger Jens och skrattar.
Många tycker att vi ligger lite avsides
till och har svårt att hitta hit. Men för-
hoppningsvis blir det bättre när vi flyt-

tar in i det nya kår-
huset.

De flesta studen-
ter tar kontakt med
kåren via telefon.
Det kan handla om
allt ifrån att skälla
på inskrivningssys-
temet, borttappade
terminsräkningar och problem med
examinator till sexuella trakasserier.

– En av våra uppgifter är att föra
studenternas talan, säger Jens Väst-
berg. Det gör vi dels genom att vi sit-
ter med i universitetets beslutande or-
gan dels genom mer informella kon-
takter med universitetet. Vi har ock-
så en aktiv bevakning av utbildnings-
politiken.

– Den senaste tiden har mycket i
vårt arbete handlat om den nya punk-
ten i studieförordningen som ska ge
oss ökat studieinflytande. Vi har till-
satt en arbetsgrupp inom studieutskot-
tet som fått till uppgift att titta på vil-
ka förändringar vi kan vänta oss av
lagen och vilka krav vi ska ställa.

Jens menar att det krävs en viss atti-
tydförändring från delar av universi-
tetsförvaltningens sida. De måste hitta
former för att släppa in kåren i alla
beredande organ, på rektorsfördrag-
anden och dekanmöten. Ändå tycker
han att samarbetet med universitetet
fungerar bra.

– Ledningen lyssnar på oss. Redan
idag sitter vi med i många av de bere-
dande organen. Så i praktiken vet jag
inte om det blir så stora förändring-
ar. Vi kommer ju aldrig att ha tid att

SUS –
studenternas röst på universitetet

sätta oss in i alla de frågor som dis-
kuteras. Vad det istället handlar om
är att universitetet blir skyldiga att i
god tid förse oss med fullständig in-
formation inför olika beslut som ska
fattas, så att vi har möjlighet att delta
i det vi verkligen har intresse av.

I kårens uppdrag ingår inte bara
administration och att fatta tunga be-
slut. En stor del handlar om ett soci-
alt engagemang för studenterna och
att ansvara för olika aktiviteter.

– Vi driver både idrottsaktiviteter,
pubar och debattverksamhet. Samti-
digt servar vi de fria kårföreningarna
i form av ekonomiska bidrag och gra-
tis lokaler. En annan uppgift är att se
till att restaurangerna håller låga pri-
ser för studenterna. Därför är vi del-
ägare i dem. Just nu planerar vi också
en Internetbokhandel som så småning-
om ska flytta in i A-huset och kon-
kurrera med Akademibokhandeln för
att hålla priserna nere, säger Jens
Västberg. ■

Möten och diskussioner är en stor del av kårens vardag.

I juli tillträdde Jens Västberg
som ordförande och han gör nu

ett års uppehåll från studierna
på juristlinjen.


