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Gustaf Lindencrona
REKTOR

En nykläckt boknätfjäril (Euphydryas maturna) har
just krupit ur puppan. Vingarna ser lite krumma ut
för att fjärilen är i full färd med att veckla ut dem,
vilket sker genom att blod pumpas in i vingribbo-
rna. Inom några minuter ökar vingarnas yta ca 10

De gemensamma kostnaderna
– en fråga som måste lösas

gånger. Vingarna måste därefter torka i ungefär en
timme innan de är bärkraftiga nog att lyfta fjäri-
len till en ordentlig flygtur. Boknätfjärilen är en av
de mest sällsynta och utrotningshotade arterna i den
svenska fjärilsfaunan.

För Sveriges universitets- och högskoleför-
bund där jag är ordförande, är en lösning av
frågan om de universitetsgemensamma kost-
naderna högt prioriterad.

Vari består då problemet, kan man undra.
Full kostnadstäckning vid externfinansiering
är författningsreglerat. Finansiären ska täcka
inte bara de direkta utan också de indirekta
kostnaderna, det vill säga de som är gemen-
samma för en institution, en fakultet eller ett
universitet.

Problemet är dels tolkningen av begreppet
full kostnadstäckning, dels att vissa forsk-
ningsfinansiärer vägrar att betala de gemen-
samma kostnaderna helt eller delvis.

Det är i allmänhet inte den av företagen be-
talda uppdragsforskningen som är problemet.
Nej, egendomligt nog är det statliga organ
som inte vill betala fullt ut. Ibland försöker
man hävda att man bara bidrar med ökning-
en av universitetens  kostnader – inte med sin
andel av de indirekta kostnaderna. Ibland
motiverar man sin policy med ett slags krav
på medfinansiering. ”Om det här projektet är
så viktigt kan väl universitetet bidra litet
själv.” Sorgligt att säga har i vissa fall ren vul-
gärargumentation förekommit.

Universiteten är naturligtvis tacksamma för
de externa forskningsanslagen och vi behö-
ver dem. Om inte externfinansiärerna lämnar
full kostnadstäckning måste dock alla gemen-
samma kostnader täckas av de alltför otill-
räckliga statsanslagen. För till exempel en in-

stitution innebär det att det pålägg universi-
tetet gör för att täcka de gemensamma kost-
naderna blir större än det annars skulle ha be-
hövt vara. Fakulteternas egna möjligheter att
inrätta tjänster, finansiera forskarutbildning
och disponera en särskild resurs för forskning
minskar. Eftersom i varje fall Stockholms uni-
versitets forskning i huvudsak är grundforsk-
ning och sektororganens anslag mer inrikta-
de på tillämpad forskning innebär det att
grundforskningens ställning försvagas.

Utredningen Forskning 2000 ställde sig helt
bakom universitetens uppfattning. Det har
också utbildningsdepartementet gjort i de di-
rektiv som lämnats till Ekonomistyrningsver-
kets utredning om full kostnadstäckning. Det
har nu utarbetat en modell för hur kostna-
derna kan beräknas (ESV 1999:25).

För min del anser jag att det viktiga inte är
metoden utan att regeringen i en författning
fastslår hur kostnaderna ska beräknas. Det
hela är en fråga för den statliga sektorn. Pri-
vata stiftelser behöver inte beröras. De nuva-
rande forskningsråden med sin grundforsk-
ningsinriktning kan ses som en förlängning av
universitetssystemet och ges en speciell ställ-
ning.

 För universitet och högskolor finns det två
alternativ, antingen en mycket kraftig ökning
av fakultetsanslagen och en begränsad kost-
nadstäckning eller mindre ökning av fakultets-
anslagen och full kostnadstäckning. Idag har
vi ingetdera. ■
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lite finare, lite roligare, lite bättre
och mycket snyggare

Varsågod – nya SU-Nytt

Nu har SU-Nytt fått en ny form. Säga
vad man vill om den tidigare – men
den hade tyckte vi – spelat ut sin roll.
En tidnings form ska understryka inne-
hållet och säga något om vad motta-
garen kan ställa för förväntningar.
Med den nya formen vill vi visa att
SU-Nytts roll är en annan än tidiga-
re. Dessutom går SU-Nytt från och
med nu ned i en ordinär tidskriftssam-
lare. Det ni!

Sedan webbplatsen Insidan introduce-
rades har vi arbetat med att få SU-Nytt
och Insidan att komplettera varandra
och fylla olika behov. Nyhetsbladet ger
snabb information. Kalendariet, an-
nonstorget och informationen om an-
slag och stipendier behöver inte be-
gränsas av manusstopp och brist på
utrymme. Med Insidan har vi kort sagt
försökt skapa en kanal för de ökande
kraven och förväntningarna på att
enkelt nå ut och få information, att
kommunicera snabbt.

Tidningens roll blir på så sätt mer
renodlad. Huvuddelen av utrymmet
ägnas självklart åt artiklar om utbild-
ning och forskning. Men där ska även
finnas plats för till exempel längre ar-
betsplatsreportage och artiklar om ar-
betsmiljöfrågor, kvalitets- och jäm-
ställdhetsarbetet, miljöfrågor och an-
nat som är aktuellt.

”Det blev för många bokstäver”
Med den nya formen vill vi uppnå ett
mer rationellt arbetssätt. Ve den skri-
bent som i fortsättningen kommer med
det som skulle varit en notis och leve-
rerar en helsida med orden ”Det blev
så många bokstäver”. Med en fast
struktur sparar vi resurser som vi i stäl-
let kan lägga på en mer genomtänkt

tidning både när det gäller textbearbet-
ning och bildval.

SU-Nytts nya form är framtagen av
Emelie Hage, Heléne Liljegren och
Kjell Lundgren på enheten för IT och
media. Utgångspunkten för deras ar-
bete har i första hand varit den senas-
te läsvärdesundersökningen. Då och då
hör ni läsare av er med kloka synpunk-
ter, frågor och förslag. Även detta har
funnits med i arbetet med den nya SU-
Nytt.  En tidning och kanske i synner-
het en personaltidning behöver en nära
kontakt med sina läsare för att bli bra.
Vi uppskattar precis som tidigare tips
och förslag till artiklar, men även syn-
punkter på tidningen ur andra aspek-
ter, såväl stort som smått.

Vad tycker ledningen?
Sidan härintill är vikt för universitetets
ledning. Många läsare har hört av sig
och efterlyst den här vinjetten. Först ut
är förstås rektor Gustaf Lindencrona.
Tanken är att rektor, prorektor och
dekaner ska kunna ta upp aktuella
ämnen i varje nummer på den platsen.

Under de år jag varit redaktör har
antalet debattinlägg och insändare va-
rit begränsat. Samtidigt önskar man
såväl i läsvärdesundersökning som i
andra sammanhang just detta; en le-
vande debatt och diskussion i tidning-
en. Liksom tidigare är alla som vill väl-
komna med inlägg.

Redaktionen vill passa på att tacka
Sven Hovmöller, Bo-Inge Skarström,
Erik Skoog och Lennart Tonell som un-
der många år utgjort tidningens redak-
tionsråd. Eftersom det för alla inblan-
dade är en smula oklart vem som i
tidernas begynnelse en gång tillsatte rå-
det, har de ansett det vara rimligt att
själva besluta om sin nedläggelse. Re-

daktören har full förståelse för att rå-
det när den nya SU-Nytt sett dagens
ljus, erbjuder sina platser till andra
hugade.

Att en personaltidnings redaktion
behöver stöd av ett redaktionsråd är
dock oomtvistligt. Vi återkommer med
detaljer om när, var och hur ett sådant
ska utses. ■

anette.norberg-tagt@info.su.se
tel 16 22 55. Läs gärna Insidan också
www.Insidan.su.se

ANETTE NORBERG-TÄGT

Formen på nya SU-Nytt
Den nya formen speglar mer da-
gens grafiska uttryck. Använda typ-
snitt är Sabon och Futura – univer-
sitetets hustypsnitt. Med den nya
storleken får tidningen en mjukare
karaktär och blir mer lätthanterlig.
Dekorfärgen är i detta numret na-
turligtvis universitetets blå, men
kommer sedan att förändras …
Papperet är valt för att vara behag-
ligt att hålla i, göra bilderna rättvi-
sa och är miljömärkt med Svanen.

EMELIE HAGE/FORMGIVARE,
ENHETEN FÖR IT OCH MEDIA
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Ett pedagogiskt rum där kunskaper
förmedlas kan vara en jordplätt ut-
anför en hydda i Afrika. Det kan
också vara en vacker trädgård en
solig sommardag eller ett kalt klass-
rum med gråa väggar.

– Det viktiga är att rummet fyller sin
funktion, att du lär dig det du ska,
säger Olle Olsson, lokalplanerare på
universitetet, som tillsammans med
Maria Lagerås är ansvarig för om-
byggnaden av Kräftriket inför före-
tagsekonomernas flytt dit senare i
år.

I nära samarbete med institutionen
håller lokalerna nu på att utformas.
Grunden för planeringen har varit
lärarnas och studenternas behov.
Universitetets lokalplanerare funge-
rar som en länk mellan verksamhets-
företrädare, arkitekter och övriga
konsulter.

– När det gäller byggandet av un-
dervisningslokaler finns det vissa
självklarheter. Akustiken ska vara
bra, liksom ljuset och luften. Teknik-
en måste också vara enkel för lärar-
na att hantera i undervisningen.

Genom reformerna av högskolevä-
sendet i början på 1990-talet har
universiteten fått en ökad frihet att
lokalt organisera den egna verksam-

heten. I det ingår även att hitta an-
passade lokallösningar. I Högskole-
verkets rapport Det pedagogiska
rummet som tar upp de här frågor-
na påpekas vikten av att lärare och
lokalplanerare möts för att diskute-
ra lokalplaneringen. Men det beto-
nas samtidigt att det egentligen inte
finns något samband mellan rums-
utformning och pedagogiska mål.
Lärandet uppnås främst genom ar-
bete.

– Först gäller det att ur pedago-
gisk synpunkt finna lämpliga arbets-
former, därefter kan man försöka
hitta en lokalutformning som stöd-
jer dessa, säger Barbro Smith Lind-
wall, ansvarig för byggnadsplane-
ringen vid universitetet.

När det gäller ombyggnaden av
Kräftriket har det hela tiden funnits
en stark koppling mellan lokalut-
formningen och de pedagogiska må-
len.

– Byggnadsprojektet innehåller
olika sorters salar, allt från en stor
hörsal med plats för cirka 250 per-
soner till mindre hörsalar och case-
rum samt stora och små seminarie-
rum. Dessa har utformats för att
kunna möbleras om och användas
på olika sätt, förklarar Olle Olsson.

Mycket arbete har också lagts ned

på att få en trevlig miljö.
– På det planerade fiket ska man

både kunna umgås och sitta och
läsa. I anslutning till det finns ock-
så särskilda läsinlärningsrum där det
är helt tyst. En annan mötesplats är
studentfoajén, som påminner om en
galleria med inglasat tak. Kräftriket
har en alldeles egen karaktär som
kan associeras till gammal engelsk
universitetsmiljö, säger Maria Lage-
rås.

Sikander Khan, prefekt på före-
tagsekonomiska institutionen har
varit med och detaljgranskat bygg-
nadsplanerna. För honom har det
varit viktigt att lokalerna inbjuder
till ett nära samarbete mellan lära-
re, forskare och studenter.

– Därför har vi byggt ett kontors-
landskap ovanför föreläsningssalar-
na där både forskare, lärare och stu-
denter verkar så nära varandra att
det naturligt kan uppstå en dialog.
Den nya tekniken gör också att vi
kan använda oss av flexibla lösning-
ar. Med till exempel bärbara dato-
rer och andra mobila system kan vi
förflytta oss både inomhus och ut-
omhus.

– På så sätt kommer det pedago-
giska rummet att finnas överallt, sä-
ger Sikander Khan. ■

TEXT: MADELEINE SALOMON
RITNING: ARKITEKTMAGASINET ABDet pedagogiska rummet
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Ett dämpat nödrop om grundutbildningen

Datafel bakom låga examinationssiffror på juristlinjen

Det var ett fel i betygsdatasystemet
Ladok som bidrog till att juristutbild-
ningen på Stockholms universitet
tycktes hamna på efterkälken när det
gällde examensfrekvens på grundut-
bildningen. Det menar Anders Victo-
rin, professor och ordförande i ut-
bildningsutskottet på juristlinjen.

Enligt siffror från Högskoleverkets
(HSV) utvärdering av juristutbild-
ningen är endast 28 procent av stu-
denterna vid universitetet färdiga ef-
ter fem år. Den normala studietiden
är fyra och ett halvt år.

Anders Victorin menar att felräk-
ningen beror på att en del av de stu-
denter som tog examen i december
1998 inte kom med i statistiken för
det året. HSVs utvärdering bygger på
1998 års siffror.

– Stockholms universitet ligger på
samma nivå när det gäller genom-

strömning som de andra storstadsuni-
versiteten, till exempel Göteborgs uni-
versitet. Vi ligger något efter Umeå,
Lund och Uppsala, men det beror på
att vi har lite fler äldre studenter, för-
klarar Anders Victorin.

– Totalt ligger examinationen be-
tydligt högre, men studenterna tar god
tid på sig, mest beroende på betygs-
hetsen. För 1999 hade vi en examina-
tion på 375 studenter, jämfört med en
intagning på 600.

Men han välkomnar trots allt HSVs
utvärdering:

– Många av de punkter som utvär-
deringen tar upp tycker jag är bra.
Det gäller till exempel den begränsa-
de möjligheten att få tingsmeritering
och den starka betygshets det får som
effekt. Det här är något som måste
föranleda att juristutbildningen för-
ändras, säger Anders Victorin.

Han har några konkreta förslag till
hur genomströmningen skulle kunna
förbättras.

– En förkortad tingsmeritering i
förhållande till det år man ”sitter
ting” idag. Det skulle kunna kombi-
neras med att man bygger in motsva-
rande moment i utbildningen. En an-
nan tänkbar reform är att man
bygger upp alternativa vägar att skaf-
fa sig praktik via advokatbyråer och
näringsliv.

Efter utvärderingen har man fattat
beslut vid Juridicum om att undersö-
ka hur många studenter som hoppar
av eller gör avbrott och varför. En
undersökning om hur juristernas ar-
betsmarknad ser ut ska också dras
igång. ■

Ett par hundra personer var försam-
lade i Aula Magna i slutet av januari
under rubriken Börjar Grundbulten
rosta? Anledningen till heldagskonfe-
rensen var att det nu är tio år sedan
1989 års högskoleutredning slog fast
att högskolan är grundbulten för sam-
hällets utveckling och att grundutbild-
ningen är grundbulten i högskolan.

Det var Rådet för högskoleutbild-
ning vid Högskoleverket, Riksbankens
jubileumsfond, SULF och Sveriges för-
enade studentkårer som hade bjudit
in. Debatten under senare år har
handlat om oron över att utveckling-
en går mot underfinansierad massut-
bildning och det var också temat i
många av inläggen under dagen.

Mona Bessman, chef för enheten för
pedagogisk utveckling vid universite-

tet, sammanfattade inläggen som ”ett
dämpat nödrop”.

– Många beskrev den allt tyngre
bördan som lärarna dignar under. Ef-
ter 1995 har ju högskolan tagit emot
betydligt fler studenter samtidigt som
resurserna per student minskats.

Professor Philip Brenner vid Göte-
borgs universitet berättade till exem-
pel om hur många lärare arbetar både
50 och 60 timmar i veckan.

Och som han uttryckte det ”det är
svårt att hindra lärare att jobba ihjäl
sig” eftersom de är så dedikerade till
sin uppgift.

Oron för lärarnas arbetssituation
kom också till uttryck under den av-
slutande paneldiskussionen där bland
annat rektor för Karlstads universitet,
Christina Ullenius, frågade sig hur

länge lärarna egentligen skulle orka.
– Mitt intryck från konferensen är

att situationen är svår men att folk ute
på universiteten inte längre orkar säga
ifrån ordentligt, säger Mona Bessman.

– Det som var bra med den här kon-
ferensen var att den så att säga lyfte
upp frågorna till diskussion. Den
grundläggande frågan var och är hur
man ska kunna säkerställa Grundbult-
ens högt ställda ambitioner för utbild-
ningens kvalitet? berättar Mona Bess-
man och fortsätter:

– På det svarade utbildningsdeparte-
mentets statssekreterare Agneta Bladh
och Inger Lundberg, socialdemokratisk
medlem i riksdagens utbildningsutskott
”Vi hör era önskemål”, vilket förhopp-
ningsvis innebär att en dialog kan fort-
sätta om högskolans framtid. ■

TOMMY RINGART

TOMMY RINGART
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Sedan flera år bedrivs ett omfattan-
de kvalitetsarbete vid universitetet.
Samma sak gäller alla svenska uni-
versitet och högskolor, eftersom det
är ett krav från regeringen. Men vad
är egentl igen resul tatet? SU-Nytt
samlade tre personer som är inblan-
dade i kvalitetsarbetet till ett samtal.
Det kom att rymma såväl tankens och
akademins frihet som Nietzsche och
Åsa-Nisse.

– Kvalitetsarbete har alltid bedrivits
vid universitetet, det nya idag är att
det sker systematiskt och redovisas
regelbundet. Även om det har åtskil-
ligt på plussidan, framför allt att det
har fått igång en aktivare diskussion
kring arbetet med utbildning, har jag
två huvudinvändningar mot det, säger
Kerstin Dahlbäck, professor i littera-
turvetenskap och ordförande i univer-
sitetets kvalitetsgrupp.

Redovisning missar kärnan
– Dels lägger kvalitetsarbetet mer upp-
gifter på institutionerna, där man idag
saknar marginaler efter många års åt-
stramningar, dels riskerar redovis-
ningarna att snedvrida fokus bort från
själva kärnan i vår verksamhet. Med-
elstilldelningen efter producerade po-
äng är också ett problem.

Även Harald Fawkner, professor i
engelska, ifrågasätter ”industritän-
kandet” inom utbildningen.

– När jag arbetat inom språkveten-

skapliga sektionen med de här frågor-
na och läst institutionernas rapporter
om kvalitetsarbetet slogs jag av hur
många olika saker man talade om. Att
kvalitet är ett begrepp som är omöj-
ligt att definiera var tydligt.

Harald Fawkner tycker att man
måste dela in arbetet i defensiva och
offensiva åtgärder för att uppmärk-
samma att man talar om så olika sa-
ker. En defensiv åtgärd görs av rutin
eller av nöd, till skillnad från det of-
fensiva arbetet som görs utifrån ny-
tänkande och i utvecklingssyfte. Till
det förra hör till exempel de omlägg-

Att fånga det
omätbara

”Jag är rädd för att min
roll som humanist mals
ned av allt kameralt arbe-
te. Upplysningstänkan-
dets mätande och vägan-
de har lite av Åsa-Nisse
över sig i sin fyrkantighet.

harald fawkner

”

”

”

Redovisning utgör normen
idag och aktiviteter som
inte är mätbara riskerar att
inte bli gjorda alls. Till ex-
empel saknar vi ofta dis-
kussioner om ämnesiden-
titet.

charlotta karlsson

– en diskussion om kvalitet
TEXT: ANDREAS NILSSON/FOTO: MIA ÅKERMARK
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ningar av kursplaner som alltid har
gjorts och alltid kommer att behöva
göras. En kvalitetshöjande åtgärd kan
vara att experimentera med en exami-
nationsform i syfte att fördjupa läran-
det mer.

Kerstin Dahlbäck tror dock inte att
lärare blandar ihop de olika kvalitets-
begreppen.

– Men vi tvingas ändå till ett själv-
bedrägeri som vi borde slippa. Det har
sin orsak i den olyckliga medelstilldel-
ningen. Åtgärder som ökar genom-
strömningen leder inte nödvändigtvis
till kvalitet. Poängproduktionen säger
dessutom mycket lite om kvalitet och
är inte heller direkt relaterad till ge-
nomströmningen.

Allt är inte mätbart
Charlotta Karlsson som arbetar med
att samordna universitetets olika kva-
litetsåtgärder på enheten för pedago-
gisk utveckling håller med. Hon pekar
på det negativa i kvalitetsarbetets in-
riktning på mätbarhet.

– Allt går inte att mäta, speciellt när
det handlar kvalitet. Men eftersom
redovisning utgör normen idag, riske-
rar aktiviteter som inte är mätbara att
inte bli gjorda alls. Till exempel sak-
nas diskussioner om ämnesidentitet
och liknande djupa frågeställningar i
institutionernas rapporter, säger
Charlotta Karlsson.

När diskussionen om kraven på re-
dovisning kommer upp glider samta-
let in på den gamla kontroversen mel-
lan teknik och humanism.

– Jag är rädd för att min roll som
humanist mals ned av allt det här ka-
merala arbetet. Upplysningstänkan-
dets mätande och vägande har lite av

Åsa-Nisse över sig i sin fyrkantighet.
Ändå genomsyrar det samhället idag
och förhärskar maktens alla styrelse-
rum, säger Harald Fawkner och fort-
sätter:

– Som humanist måste jag kämpa
för en frizon från det mätbra. Jag vill
slippa bli utvärderad, eller själv tving-
as utvärdera alla mina gärningar. Slip-
pa sätta mig på verandan efter en pro-
menad i trädgården och räkna plus
och minus på vad den gett mig.

Charlotta Karlsson berättar att den
känslan även finns bland naturvetar-
na. Nyligen berättade en prefekt upp-
givet för henne att hon kände det som
om hon inte höll på med det hon
egentligen ville göra. Hon var mest en
administratör.

– Och hon är inte ensam om att inte
må bra, det verkar breda ut sig bland
allt fler lärare och studenter. Ett pro-
blem är att vi idag har så många mål
att uppfylla. När regeringen införde
kvalitetsarbetet 1993 märktes myck-
et mer av dialog, idag slår pendeln till-
baka mot mer kontroll och vi hinner
inte tänka efter vad vår egentliga upp-
gift är. Det definierar istället andra åt
oss, säger Charlotta Karlsson.

– Tyvärr är vi också bra på att
hänge oss åt arbete. Nietzsche likna-
de oss människor vid åsnor som bara
väntar på att bli lastade fulla med väs-
kor. Vi vill känna hur lasten tynger
på ryggen, säger Harald Fawkner.

– Visst, för det är ju väskorna som
gör att vi känner oss nyttiga, fyller
Kerstin Dahlbäck i.

– Det är nog en förklaring till att
många av oss lärare är så trötta, att
vi tar på oss för mycket för att vara
duktiga. Det är lätt att se nedsättan-

de på en konstnär som ligger på rygg
i gräset, men kreativt utrymme och
frihet att tänka är viktiga för att vi ska
klara av vår akademiska uppgift.

För att bördan ska bli mindre tung
påpekar Kerstin Dahlbäck att man i
kvalitetsgruppen försöker underlätta
kvalitetsarbetet för institutionerna ge-
nom att ta fasta endast på det mest
nödvändiga och samordna rapporter
och utvärderingar.

Nedskärningarna granskas
– Vi i kvalitetsgruppen är själva lä-
rare nere på verkstadsgolvet och vet
hur pressat det är. Det är också an-
ledningen till att vi ska undersöka ef-
fekterna av de senaste årens nedskär-
ningar på utbildningen, även om vis-
sa tycker att det är en ”gnällpunkt”.

Harald Fawkner är oroad över ut-
vecklingen mot allt större börda på
institutionerna, däribland med kva-
litetsarbetet. Han befarar att det –
tvärtemot sitt syfte – kan leda till
sämre utbildning.

– Två exempel på dålig kvalitet
som jag är allergisk mot är dels aka-
demiker och studenter som inte är på-
lästa, dels arbetsnarkomaner som
inte hinner fundera över vad de
egentligen sysslar med. Min mardröm
är följaktligen en institution där stu-
denterna har dåliga kunskaper, sam-
tidigt som lärarkåren är utpumpad
och mest sysslar med administration.
Där hoppas jag verkligen inte att vi
hamnar. ■

Kritik mot utökad kvalitetskontroll
Regeringen föreslog före jul att arbe-
tet med kvalitetsgranskning ska utö-
kas och att Högskoleverket ska ha
som huvuduppgift att regelbundet
kontrollera lärosäten och ämnesom-
råden utifrån vissa bestämda aspekter,
till exempel studentmedverkan och
jämställdhet. Att den del i propositio-
nen som rör kvalitetsarbetet aldrig
skickades ut på remiss har upprört
kvalitetsgruppen vid universitetet.
Man har därför skrivit till riksdagens
utbildningsutskott och Högskolever-
ket och kritiserat förfarandet samt
pekat på brister i förslagen.

Kvalitetsgruppens skrivelse finns på
www.pu.su.se/kvalitet.

”

”

Det är lätt att se nedsättan-
de på en konstnär som lig-
ger på rygg i gräset, men
kreativt utrymme och fri-
het att tänka är viktiga för
att vi ska klara av vår aka-
demiska uppgift.

kerstin dahlbäck
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Hur förklarar man som forskare vad
man håller på med för ”den intres-
serade allmänheten” eller för hugan-
de forskningsfinansiärer? Torsten
Thurén på institutionen för journalis-
tik, medier och kommunikation har
studerat vilka knep populärveten-
skapliga författare använder sig av
för att fånga sina läsare.

– Jag har alltid varit intresserad av na-
turvetenskap. Men eftersom jag sak-
nar riktiga kunskaper inom ämnet har
jag varit hänvisad till populärveten-
skap. Jag märkte dock att vissa böck-
er engagerade mig mer än andra och
blev nyfiken på vad det berodde på,
förklarar Thorsten Thurén.

Det intresset blev starten på hans
projekt att undersöka populärveten-
skapliga författare och hur de använ-
der retoriska grepp för att fånga läsa-
ren. Retoriken har sin grund i de gam-
la antika talarnas berättarkonst och
Torsten Thurén har tidigare studerat
hur denna kan användas i reserepor-
tage. Han tycker att i stort sett alla
skönlitterära grepp fungerar även
inom journalistiken. I de många po-
pulärvetenskapliga böcker han läst är
det tydligt att metaforer och bildspråk
spelar en central roll.

– Det finns till exempel metaforer
som har blivit allmänt vedertagna –
att hjärnan är som en dator och DNA
som ett språk. Metaforerna lyckas för-
medla en lättfattlig bild och samtidigt
sätta igång tankarna, vi pratar om att
datorer tänker och att genetisk infor-
mation översätts.

– Populärvetenskap handlar ju om
mycket mer än att bara förenkla nå-
got. Lika viktigt är att väcka intresse
för ämnet.

Torsten Thurén påpekar dock att
det gäller att välja bilder med omsorg.
Själv tycker han till exempel att ut-
trycket ”den själviska genen” är gan-
ska dåligt.

– Ger man generna egenskaper och
säger att de för krig mot varandra inne

Populärvetenskap lockar med bilder

i kroppen kan nog personer utan
grundläggande kunskaper lätt tro att
generna verkligen är levande organis-
mer.

Två retoriska grepp som Torsten
Thurén gärna skulle vilja se mer av
inom populärvetenskap är tankeexpe-

Torsten Thurén har undersökt de reto-
riska greppen hos författare till popu-
lärvetenskapliga böcker. Bland annat
märkte han att det ofta är forskare
själva som vågar ta ut svängarna mest.

riment och fiktiva dialoger. Framför
allt det senare, alltså en öppen diskus-
sion i texten, är hans favorit.

– Det är ett utmärkt sätt att förkla-
ra något på, se bara på Sherlock Hol-
mes och Dr Watson. Men tyvärr är det
få journalister som använder fiktiv
dialog när de skriver om forskning,
kanske för att de inte vill framställa
sig själva som den dumma Watson.

En dialog kan också förklara det
vetenskapliga tankesättet. Vägen fram
till kunskap tycker Torsten Thurén
ofta är dåligt upplyst inom populär-
vetenskapen. Författarna är bättre på
att ingående förklara resultaten av
forskningen.

– Jag är nästan mer intresserad av
att få följa hur de lärda tvistar. Själv
vill jag inte nödvändigtvis veta hur
kloning går till, men jag vill veta vad
den kan föra med sig.

Torsten Thurén anser att populär-
vetenskap fyller en mycket viktig
funktion. Saker som genetik och mil-
jöhot påverkar våra liv och männis-
kor behöver hjälp för att kunna bilda
sig en egen uppfattning. För att bätt-
re kunna beskriva all den naturveten-
skap som omger oss skulle han gärna
se att det fanns fler journalister med
bakgrund inom ämnet, till exempel att
fler naturvetare sökte in på universi-
tetets journalistlinje.

Han har också slagits av att de bäs-
ta populärvetenskapliga böckerna
nästan uteslutande har varit av eng-
elskspråkiga författare. Några svens-
ka motsvarigheter finns knappast.

– De som skriver på engelska verkar
ha en bättre tradition av att ta ut sväng-
arna. Här i Sverige är vi nog tyvärr för-
siktigare med vad vi vågar hitta på.

 Själv hoppas Torsten Thurén kun-
na göra sin egen forskning populär ge-
nom att hitta en förläggare till det
bokmanus om populärvetenskapens
retorik som nu ligger klart. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: MIA ÅKERMARK
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Den elektroniska bildstudion som pla-
nerats sedan några år har kommit när-
mare ett förverkligande. Humanistis-
ka fakulteten hoppas redan nästa läs-
år kunna sjösätta ett pilotprojekt där
lärare och studenter ska arbeta i en di-
gital miljö.

Bildstudion ska vara en digital mö-
tesplats för lärare och studenter. Da-
tabasen med bilder, ljud och texter ska
gå att nå via Internet och även inne-
hålla länksamlingar för vidarestudier.
I bildstudion ska studenterna kunna
fördjupa sig i sina ämnen samtidigt
som examinationsuppgifter görs. Lä-
rarna kan bedriva ett effektivare för-
beredelse- och uppföljningsarbete. De
kan lättare kommunicera med studen-
terna, som i sin tur kan samarbeta
med varandra via sina datorer.

Humanistiska fakulteten samarbe-
tar nu med det finska företaget Teles-

kommer att handla om nationalism
och nationella föreställningar. På tre
års sikt är det tänkt att bildstudion ska
breddas, göras permanent och vara
öppen för alla lärare inom humanis-
tiska fakulteten.

– Mycket av förberedelsearbetet är
klart, nu behövs pengar. Om vi får
ihop två-tre miljoner kronor kan vi
sätta igång, säger Willmar Sauter.
Han har sökt pengar bland annat
från Teknikbrostiftelsen, Wallenberg-
stiftelsen och Rådet för grundläggan-
de högskoleutbildning, men ännu inte
fått några besked. Totalkostnaden
för att utveckla en fullt fungerande
bildstudio ligger många miljoner
bort, men Willmar Sauter är hopp-
full:

– Jag tror att stiftelser och myndig-
heter ser att detta kan vara något
positivt att satsa på, avslutar han. ■

Ett steg närmare pedagogisk bildstudio

Det råder ingen tvekan om att man besöker en musikvetare
när man träffar nydisputerade Ulrik Volgsten. I bokhyllan
står CD-skivorna lika tätt som böckerna. I sin avhandling
har han bland annat studerat Frank Zappas ”seriösa” mu-
sik. Ovanligt nog är den ofta skriven för symfoniorkester
utifrån gitarrsolon. Den är inte heller helt enkel att bedöma
utifrån annan musik.

– Frank Zappa var inspirerad av tonsättare som Edgar
Varese och Pierre Boulez. Men att göra stilistiska jämförel-
ser är svårt, eftersom han gjorde pastischer på deras musik.

Den ironiska inställningen som finns i Frank Zappas mu-
sik, både den ”seriösa” och hans rockmusik, tycker Ulrik
Volgsten är intressant genom att den är så sällsynt.

– Till skillnad från Zappa tycker många att humor inte
hör hemma inom musiken, och har därför svårt för honom.

Förutom att roa eller uppröra hävdar Ulrik Volgsten i sin
avhandling att musik också påverkar oss på ett djupare käns-
lomässigt plan.

– Vår klassificering av musik liknar kommunikationen
mellan mor och spädbarn. Vi påverkas känslomässigt av
till exempel harmonier och tonhöjder precis som barnet
påverkas av grundläggande fraseringar och toner i sin mam-
mas röst.

Det är en orsak till att musik är ett så starkt socialt kitt
enligt Ulrik Volgsten. Han hävdar också att musik är oupp-

te OY som har digitaliserat Lärostu-
dion. Den pedagogiska utvecklingen
sker i nära samarbete med PU-enhe-
ten. Även SU Holding AB som kan ta
tillvara universitetets affärsmässiga
möjligheter är inkopplat.

– Det är tur att de är med, för jag
är ingen affärsman, säger Willmar
Sauter, humanistiska fakultetens de-
kanus, som leder projektet.

I första hand är det ett pedagogiskt
projekt, men det har en kommersiell
sida också.

– Vår pedagogiska kunskap är en
del av marknaden, säger Willmar Sau-
ter, som hoppas att bildstudion ska
kunna ge humanistiska fakulteten in-
komster i framtiden.

Ett pilotprojekt kommer förhopp-
ningsvis igång under nästa läsår vid
institutionerna för historia, konstve-
tenskap och teatervetenskap. Det

lösligt förbunden med vårt språk, genom att det gör att vi
kan skilja på musikens funktion och själva ljudet.

– För en fågel är sången bara intressant som revirmarkör
eller parningsläte. Vi kan intressera oss för musiken i sig
själv.

Musikvetenskapliga institutionen där Ulrik Volgsten fors-
kat är en av universitetets minsta. Doktoranderna arbetar
med allt från turkisk musik och Claude Debussy till diri-
gentens roll och blåsmunstycken från 1700-talet.

– Bredden är intressant, men gör det samtidigt svårt att
få igång vetenskapliga diskussioner kring ett ämne. ■

ANDREAS NILSSON

CALLE ARVIDSON

Musik som
väcker starka känslor
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iftjakt i havsörnarnas blod
anders olssons forskningsobjekt försvarar sig med
näbbar och klor mot alltför närgången hantering. Han
disputerade nyligen på institutionen för miljökemi och
har tillsammans med forskaren Björn Helander på Na-
turskyddsföreningen och Naturhistoriska riksmuseet un-
dersökt hur miljögifter påverkar havsörnarna kring Öst-
ersjön. Björn Helander har i över 30 år följt havsörnar
inom Naturskyddsföreningens Projekt Havsörn.

– Havsörnarna har varit hårt belastade av miljögifter
under flera decennier. Bland annat försämrade DDT kva-
liteten på äggskalen så att stora mängder ägg aldrig kläck-
tes och hela populationen hotades, säger han.

Han har varit uppe i bon tusentals gånger och hämtat

rötägg som har analyserats efter miljögifter. Eftersom
havsörnen är så väl studerad är den idag en indikatorart
för belastningen av gifter hos rovfåglar.

 – Men i och med att miljögifterna nu minskar och
havsörnarna blir fler och fler är det allt svårare att hitta
rötägg. Därför har vi utvecklat en metod som bygger på
att vi istället tar blodprov på örnungarna. Blodproverna
har visats kunna ge lika mycket information som rötäg-
gen, förklarar Anders Olsson.

Hans avhandling som lades fram i slutet av december
handlar om olika kemiska analysmetoder och hur de kan
anpassas för att beskriva miljösituationen i biologiska
system. I arbetet har han bland annat lyckats identifiera

Havsörnen är nu på väg tillbaka efter att ha
varit illa ute under lång tid. Idag ses den inte
som en hotad art längre efter att antal par i
Sverige har tredubblats sedan 70-talet. Av
ca 200 par längs ostkusten häckar många
även i Stockholms skärgård.

En Björn i boet – Björn Helander samlar in blodprover
från havsörnar genom att klättra upp och hämta ned
ungarna ur boet. En unge kan väga ända upp till sex kg och
den firas ned i en säck så att provet kan tas på marken.
Björn Helander har studerat havsörnar i mer än trettio år
och besökt bon runt om hela Östersjön.

G
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ett nytt miljögift som finns hos havsörnar och andra djur
kring Östersjön.

Även om Anders Olsson är kemist har han läst en hel
del biologi, och kopplingen mellan de två ämnena är tyd-
lig i hans forskning.

– Miljökemi handlar om att undersöka om observera-
de effekter i miljön kan kopplas till kemikalier som vi
människor släppt ut. För det krävs en förståelse av hur
naturen fungerar och därför är det nödvändigt med ett
nära samarbete med biologer. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO:  BJÖRN HELANDER/MIA ÅKERMARK

Blodprovet tas i ett stort blodkärl som havsörnarna har på
undersidan av vingen. Innan ungarna blir upphissade till
sitt bo igen passar man även på att ta deras vikt och längd
samt ta fjäderprov och ringmärka dem.

Anders Olsson på institutionen för miljökemi analyserar
blodproverna för att se hur mycket miljögifter havsörna-
rna är utsatta för. Den vanliga metoden som går ut på att
undersöka rötägg behöver ett komplement, eftersom
okläckta ägg blir allt ovanligare i och med att örnarna mår
bättre idag.
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Lars Jalmert, docent vid pedagogiska
institutionen, är ny ordförande för
universitetets jämställdhetskommitté.
Han efterträder Madeleine Leijonhuf-
vud och blir den första manliga ord-
föranden. Lars Jalmert har varit med-
lem i kommittén i tre år och var ock-
så med i den första jämställdhetskom-
mittén på 1970-talet. Han har ägnat
sig åt genus- och mansforskning sedan
mitten av 1970-talet.

– Arbetet i jämställdhetskommittén
är väldigt angeläget och jag tror att
det är viktigt att ha klart för sig att
det finns lika mycket orättvisor mel-
lan könen här som inom andra orga-
nisationer och på andra arbetsplatser.
Jag tycker inte minst att studentrepre-
sentanterna har mycket att bidra med
i arbetet i kommittén. Samtidigt är det
ju så att vi här på universitetet har
mycket genusforskning som vi kan ta
tillvara i vårt arbete i jämställdhets-
kommittén, säger Lars Jalmert.

Han vill också att jämställdhetskom-
mittén ska bli tydligare och mer synlig

för alla på universitetet. En fråga där
Lars Jalmert tycker att det är speciellt
viktigt att lyfta fram jämställhetskom-
mittén är sexuella trakasserier.

– Stockholms universitet var det
första universitet som tittade på det
här problemet och jag tror att det är
något man hela tiden måste hålla
ögonen på. Det gäller sexuella trakas-
serier såväl bland studenterna eller
personalen som mellan studenter och
personal.

En av de första arbetsuppgifterna
för honom blir att få iväg en ansökan
till Riksbankens jubileumsfond om ett
större forskningsprojekt kring jäm-
ställdhet och genusperspektiv på uni-
versitet och högskolor. I projektet
skall förutom Stockholms universitet
även universiteten i Linköping, Karl-
stad och Lund ingå. Enligt planerna
ska Lars Jalmert bli projektledare. ■

Den kompletta listan över jämställd-
hetskommitténs ledamöter finns på
www.jamstkom.su.se/jamstkom.html.

Lars Jalmert leder ny jämställdhetskommitté

Jämställdhetsplanerna snart på nätet

Utgångspunkten för universitetets
jämställdhetsarbete är att detta bidrar
till ökad kvalitet i forskning och ut-
bildning. För att öka idéutbytet mel-
lan institutioner och enheter kring
jämställdhetsarbetet har jämställd-
hetsenheten på personalbyrån tagit
fram en interaktiv hemsida som nu
långsamt fylls med länkar från univer-
sitetets institutioner och enheter.

I mitten av december skickande
man ut en uppmaning om att alla in-
stitutioner och enheter skulle sända
in en länk till sin jämställdhetsplan.
I slutet av januari hade mindre än tio
länkar kommit in till jämställdhetsen-
hetens hemsida. Lillemor Westerberg,
jämställdhetshandläggare, tror att
många passar på att uppdatera sina
jämställdhetsplaner innan de sänder

in en länk till hemsidan. Totalt finns
omkring 80 institutioner och enheter
med mer än tio anställda inom uni-
versitetet. Alla dessa är skyldiga att
ha en jämställdhetsplan.

Bland dem som skickat in en länk
finns Centrum för barnkulturforsk-
ning. Här är merparten kvinnor, både
vad gäller personal och studenter.
Man kompenserar detta genom en
jämnare fördelning mellan manliga
och kvinnliga föreläsare. Man försö-
ker också föra in ett genustänkande
i undervisningen. Ett exempel är den
nystartade fortsättningskurs som äg-
nar ett 5-poängsblock åt genusaspek-
ter på barnkultur.

Kvartärgeologiska institutionens
jämställdhetsplan innehåller en nog-
grann statistik över könsfördelning-

en inom olika yrkeskategorier på in-
stitutionen. Bland de totalt 22 an-
ställda finns sju kvinnor. När det gäl-
ler doktorander är ungefär hälften
kvinnor och man vill fortsätta att
eftersträva en balans mellan könen
bland doktoranderna och bland öv-
riga anställda. En orsak till den jäm-
na könsfördelning inom forskar-
utbildningen antas vara att det finns
kvinnliga förebilder. Vid institutio-
nen finns en personlig professur som
innehas av en kvinna och en kvinn-
lig docent som även är prefekt. Dess-
utom knöts en kvinnlig gästprofessur
till institutionen under förra året. ■

Jämställdhetsplanerna går att läsa på
www.jamstkom.su.se/jamstplaner
institutioner.html.

TEXT: TOMMY RINGART
FOTO: YNGVE FRANSSON

TOMMY RINGART

Mansforskaren Lars Jalmert på peda-
gogiska institutionen är ny ordförande i
univeristetets jämställdhetskommitté.
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– Det som framkom tydligt är att
barnen inte verkar lära sig så mycket
om just geologi i skolan. De hade svårt
att hitta rätt frågor. Därför är det vik-
tigt att vi på det här sättet kan hjälpa
till att sprida information, säger hon.

Både Kurt Boström och Marianne
Särkinen menar att det är dags att de
naturvetenskapliga ämnena görs roli-
gare redan på lågstadiet så att de lock-
ar barn att läsa vidare.

– Jag tror att sådana här föreläsning-
ar kan vara ett bra sätt att väcka nyfi-
kenhet. Problemet är bara hur vi ska
nå de grupper som inte brukar kom-
ma på liknande evenemang. Risken är
annars att det bara är akademikernas
barn som kommer.

Lena Wollin, chef för Stockholms
akademiska forum, är mer än nöjd
med uppslutningen.

– Det är fantastiskt att så många
barnfamiljer kom. Vi har haft affischer
på Kulturhuset och även skickat dem
till skolor, museer och bibliotek. Sedan
har vi också spridit information genom
katalogen Urladdningar som gått ut i
10 000 exemplar. ABC-Nytt och Ra-
dio Stockholm har haft inslag. Det har
också bidragit till att folk kommit. ■

TEXT: MADELEINE SALOMON
FOTO: MIA ÅKERMARK

Aktiviteterna kring Urladdningar pågår
fram till mitten av mars. Program finns
på www.stockholmacademicforum.org.

Adam 11 år.
Det var intressant.

Jag fick bra svar på
mina frågor. Jag

hade funderat innan
på vilka frågor jag

skulle ställa. För små
barn var det nog lite

för komplicerat att
förstå.

orskare
och
barn

f
På Kulturhuset kan barn mellan 6 och
12 år under några lördagar fråga
forskare och författare om allt mellan
himmel och jord. Tidpunkten, som
projektet heter är ett samarbete mel-
lan Stockholms akademiska forum,
Rum för barn och Forskningsråds-
nämnden.

Varför dog dinosaurierna? Finns det liv
på andra planeter? Varför blev det
jordbävning i Turkiet?

Frågorna fullkomligt haglar över
professor Kurt Boström och Marian-
ne Särkinen, geologer vid universitetet.
Vid sin sida har de också barnboksför-
fattaren Monika Zak.

Tillsammans svarar de mycket peda-
gogiskt på barnens alla frågor. Och det
finns ingen ände på ungarnas nyfiken-
het. Temat som för dagen är Jorden
halkar lätt över på både meteorologi,
astronomi och biologi.

Kurt Boström är den av de tre som
finner sig snabbast i de tvära kasten.
Han riktigt myser när han får förklara
för de nyfikna åskådarna hur jord-
sprickor uppkommer och om jorden
kommer att gå under. Lugnt och sak-
ligt försäkrar han dem om att det inte
är någon fara att människan kommer
att dö ut än på många miljoner år. Men
att det är självklart att vi måste sköta
om vår jord bättre, och inte släppa ut
så mycket miljögifter.

– Jag tycker att det här var jättesko-
jigt, säger Kurt Boström efteråt. Men
det är ju hopplöst att förbereda sig inn-
an eftersom man inte har en aning om
vilka frågor barnen kan ställa. De hål-
ler ju sig inte direkt till vårt ämnesom-
råde. Istället är de mer intresserade av
rymden.

Marianne Särkinen håller med, men
försökte ändå förbereda sig genom att
läsa geologiböcker för barn.

Maja 6 år.
Det var kul att vara

här. Lite visste jag
innan. Men det var
svårt att förstå alla

svaren ibland.

Shamiran 7 år.
Det var mest spän-

nande med vulkaner.
Men det var också
kul att få veta hur
varmt det är i jor-

den, och om havet.

Monika Zak, Marianne Särkinen och Kurt Boström
svarade på frågor om himmel och jord.
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Nya dekaner för de kommande två åren är ...
Claes Sandgren vid juridiska fakulteten
Willmar Sauter vid humanistiska fakul-

teten
Eskil Wadensjö vid samhällsvetenskap-

liga fakulteten
Henning Rodhe vid matematisk- natur-

vetenskapliga fakulteten

Nya näringslivssekreteraren

Agneta Stålhandske heter den nya nä-
ringslivssekreteraren. Hon är 40 år och
kommer närmast från Pharmacia &
Upjohn. Agneta Stålhandske är i bot-
ten agronom men har även en licenti-
atexamen i molekylärbiologi som hon
avlade vid Stockholms universitet.

Hennes uppgift blir att stärka univer-
sitetets kontakter med näringslivet och
till att börja med kommer hon att se till
att hon lär känna universitetet och de or-
ganisationer som arbetar med närings-
livskontakter.

Hon arbetar på enheten för interna-
tionella frågor och näringslivskontakter
och har tel 16 22 95 och e-post
angeta.stalhandske@internat.su.se.

I BLICKFÅNGET
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Snart dags för rektorsval
I sommar utses vem som ska leda universitetet
de kommande åren. Rektor anställs av reger-
ingen efter förslag av universitetsstyrelsen, med-
an prorektor utses av styrelsen. Styrelsen får
förslag från en särskild grupp bestående av re-
presentanter för lärare anställda och studenter.
Deras första sammanträde hölls 2 februari och
nomineringsperioden pågår fram till 29 febru-
ari. I beredningsgruppen för valet ingår univer-
sitetsstyrelsens ordförande Anitra Steen, gene-
raldirektör Bo Göransson, professor Leif Was-
tenson och studentkårens ordförande Tomas
Rittsel. Frågor om förfarandet kan besvaras av
juridiska enheten.

Små ändringar i regleringsbrevet
Universitetets regleringsbrev för budgetåret
2000 har kommit. En förändring jämfört med
förra året är att vidareutbildning i form av del-
tidskurser, kvälls- och helgkurser, distansutbild-
ning samt uppdragsutbildning bör vara minst
lika stor som föregående år enligt regleringsbre-
vet, ett krav som tidigare saknats.

Universitets särskilda utbildningsuppdrag för
socialarbetare med utländsk examen har tagits
bort efter begäran från universitetet. Samma sak
med uppdraget att ta fram ett miljöledningssys-
tem, där universitetet har varit pilotmyndighet
och skulle ha redovisat arbetet till regeringen i
april i år.

Mer information om regleringsbrevet ger Ker-
sti Bergman Ingvarsson på planeringsenheten.

Vad är examination
för dig?
Examinationen ställs i centrum
när universitetets nionde campus-
konferens äger rum under en hel-
dag den 22 mars i Aula Magna.

Temat rymmer allt från be-
dömningskriterier, kursmål och
pedagogik till tentaångest, fusk
och HÅPar. Kort sagt examina-
tionens samlade väl och ve.

Campuskonferensen är medve-
tet utformad som en intern kon-
ferens där bidragen i första hand
presenteras av och vänder sig till
universitetets egna studenter och
anställda. Det är också ett av de
få tillfällen under året då männis-
kor från universitetets olika in-
stitutioner möts för att diskute-
ra gemensamma intressen.

Anmälan görs senast 15 mars
på campuskonferensens hemsida
www.ck.su.se.

För mer information kontakta
Charlotta Karlsson tel 16 20 46
eller e-post charlotta.karlsson-
@pu.su.se.

Nominera de bästa
lärarna!
För nionde året i rad inbjuder pe-
dagogiska rådet studenter och
anställda till att föreslå universi-
tetets pedagogiska pristagare för
år 2000. Någon som älskar sitt
ämne och är mycket kunnig, sti-
mulerar studenternas intresse och
utmanar dem att ändra perspek-
tiv och tänka i nya banor.

Du kan även nominera årets
institution, med god gemenskap
mellan lärare och studenter, som
stöder ämnesrådet och arbetar
för jämställdhet och jämlikhet
samt genomför kursutvärdering-
ar och följer upp dem.

Rektor utser pristagare efter
förslag av pedagogiska rådet.
Nominera senast den 7 april. Se
vidare på www.pu.su.se/pedpris/

Tavlor lockade drottning Silvia
Drottning Silvia besökte Spökslottet i början
av februari för att se på universitetets konst-
samling. Rektor visade bland annat upp de
tavlor i samlingen som har varit i drottning
Kristinas ägo.

Günter Grass på besök
i Aula Magna
Traditionsenligt besökte årets
Nobelpristagare universitetet i
början av decemeber. Günter
Grass som förärades priset i lit-
teratur drog besökare till Aula
Magna tillsammans med övriga
pristagare i fysik, kemi och eko-
nomi. Inför fullt hus läste
Günter Grass bland annat ur sin
nya kritikerhyllade bok Mitt år-
hundrade.
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Han lämnar en vidunderlig utsikt i
Räntmästarhuset vid Slussen. Åt ena
hållet den vindlande trafikkarusellen
och åt det andra Saltsjön med sin
skiftande båttrafik som pågår från
morgon till kväll.

– Den ena dagen är inte den andra lik,
berättar Bengt Sandberg, nybliven per-
sonalchef vid Stockholms universitet,
och pekar ut mot fjärden.

När SU-Nytt träffar honom i slutet
av januari har han en vecka kvar inn-
an han börjar sitt nya arbete. Bengt
Sandberg lämnar arbetet som perso-
naldirektör på Tullverket, eller ”Tul-
len” som det heter i folkmun.

– Det är ganska lagom att göra nå-
got nytt nu, men det var inget lätt be-
slut att lämna Tullen. Jag är glad för
att jag redan känner viss saknad. Det
innebär att jag verkligen går till och
inte från något, säger han eftertänk-
samt.

Bengt Sandberg gick en gång i tiden
ut som jur kand från Stockholms uni-
versitet och han tycker att det ska bli
spännande att nu arbeta i en akade-
misk miljö. På Tullverket sker myck-

et av rekryteringen internt och det är
få akademiker som arbetar inom ver-
ket.

Hur ser då Bengt Sandberg på sin
nya arbetsplats?

– Jag har förstått att Stockholms
universitet har en väldigt decentrali-
serad organisation. Det är något jag
känner igen från mitt arbete här på
Tullen. Hos oss får ju den enskilde
tulltjänstemannen fatta egna beslut i
avgörande frågor.

– I en sådan organisation tror jag
att det är viktigt att föra ut ett enhet-
ligt synsätt i de övergripande frågor-
na inom personalområdet, som till ex-
empel kompetensutveckling, ledar-
skap, arbetsorganisation och jäm-
ställdhet, menar han.

Och vad kännetecknar en bra per-
sonalpolitik?

– Jag tror att det egentligen är så en-
kelt som att de som arbetar i en orga-
nisation, inte minst i en kunskapsor-
ganisation, ska tycka att det är kul att
gå till jobbet. Det betyder ju att de som
arbetar där mår bra, vilket också inne-
bär att man gör en bra arbetsinsats.

Men han kommer inte till ett dukat
bord. En av Bengt Sandbergs första
uppgifter blir att föra i hamn en nya
organisationen för personalbyrån. Ett
förslag finns, men förhandlingarna är
ännu inte slutförda med de fackliga
organisationerna. ■

En tullare som hamnar utanför tullarna
Nye personaldirektören Bengt Sandberg

Bengt Sandberg är ny personalchef från första februari. Hans första uppgift
blir att föra den nya organisationsplanen för personalbyrån i hamn.

En konsult ska få uppdraget att ”ge-
nomlysa universitetets administration
och organisation på alla nivåer i syfte
att uppnå kostnadsbesparingar och
effektiviseringar”. Det beslöt univer-
sitetsstyrelsen vid sitt sammanträde i
december. Styrelsens ordförande Ani-
tra Steen menar att man inte ska se
det som ett förebud om personalned-
skärningar.

– Den ekonomiska situationen

framöver kommer att bli mer an-
strängd. Det visade både årsredovis-
ning och budget under hösten. Nu gör
vi en ordentlig genomgång för att få
ett bättre grepp om hur verkligheten
ser ut så att vi har en handlingsbered-
skap.

Konsulten i fråga ska vara igång
med sitt arbete redan under februari
månad och hans arbete ska förbere-
das och ledas av en styrgrupp bestå-

ende av Anitra Steen, Gustaf Linden-
crona, och Björn Wolrath.

Som grund för sitt arbete ska grup-
pen bedöma det omprioriteringsun-
derlag som fakultetsnämnder och för-
valtningschefen ska ta fram. Till att
börja med kommer dock styrgruppen
att ta fram ett förslag över hur man
rent metodologiskt ska arbeta med de
här frågorna. ■

Är universitetets organisation effektiv? TOMMY RINGART

TEXT: TOMMY RINGART
FOTO: MIA ÅKERMARK
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I universitetets nyligen framtagna
forskningsstrategi heter det att man
framför allt ska satsa på grundforsk-
ning med stor bredd. Denna satsning
ska ligga till grund för en profilerad
och tillämpad forskning. Tvärveten-
skap och rörlighet inom forskarkåren
är också aspekter på forskningen som
ska uppmuntras.

Dokumentet som lämnades in i de-
cember förra året till utbildningsdepar-
tementet ger en god överblick av den
mångfacetterade verksamhet som be-
drivs vid universitetet. Alla högskolor
och universitet har lämnat in forsk-
ningsstrategier och de ska utgöra ett av
underlagen för den forskningsproposi-

tion som ska komma senare i år från
departementet.

Universitetets dokumentet innehåller
också strategier för varje fakultet. En
profilering mot samtiden finns inom
humaniora. Inom den språkvetenskap-
liga delen är forskning i skärningen
mellan språk, kultur och samhälle be-
tydande.

Juridiska fakulteten ligger redan
långt framme när det till exempel gäl-
ler flera sektorer av informationssam-
hällets juridik och det är positioner
som man tänker förstärka och kom-
plettera.

Den samhällsvetenskapliga fakultet-
ens främsta forskningsstrategiska mål

sägs vara att förstärka orienteringen
mot grundforskning, främst genom att
förbättra studiefinansieringen inom
forskarutbildningen och genom att öka
resurserna till postdoktoral forskning.

För den naturvetenskapliga forsk-
ningens del konstateras att man har en
forskning av högsta nationella kvalitet,
vilket visas av det faktum att fakulte-
ten får allt mer av rådsmedlen. ■

Mer information om universitetets
forskningsstrategi har Martin Mel-
kersson, planeringsenheten på tel 16
29 06 eller e-post martin.melkersson
@planering.su.se.

Universitetets forskningsstrategi sammanfattad:

Grundforskning med stor bredd viktig

www.nada.kth.se/dataterm/
Svenska datatermgruppen är en brett
sammansatt grupp som ger rekommen-
dationer om hur aktuella datatermer
bör hanteras på svenska. Den finns vid
NADA på KTH och samarbetar med
TNC (Tekniska nomenklaturcentralen)
och Svenska språknämnden.

www.dagensforvaltning.net
Dagens förvaltning – Statskontorets
”tidning” på Internet som tar upp in-
tressanta ämnen för statligt anställda.
Här går det till exempel att läsa kröni-
kor av förvaltnings- och demokrati-
minister Britta Lejon.

TOMMY RINGART

IT-pengar till webben
Nu är det klart vilka projekt som får
pengar från IT-rådet årliga medel för
informationsinsatser. Av de nära två
miljoner kronorna går en miljon till
en omstrukturering av universitetets
centrala webbsidor. Arbetet startade
under hösten 1999 och fortsätter även
under våren.

Bland annat ska en ny portal ska-
pas som första sida. Universitetets
webbplats ska också få en utbyggd
sökfunktion, en tydligare nyhetsplats
och en elektronisk frågelåda för stu-
denter med studievägledning.

Bland övriga projekt finns univer-
sitetsbibliotekets arbete med att läg-
ga ut nya avhandlingar på nätet. Där
pågår även ett projekt för att ha kurs-
litteratur i databasen Kursnätet.

Många av projekten kommer att
drivas gemensamt av informationsen-
heten och biblioteket.

Mer information om de här och
övriga projekt har IT-koordinator
Kjell Gullberg på tel 16 22 94 eller e-
post kjell.gullberg@tb.su.se.

www.alumni.su.se
För alla gamla studenter och anställ-
da vid universitetet finns nu en egen
plats på hemsidan. Här kan också an-
dra intresserade lära sig vad ordet
alumn egentligen betyder.

IT •  info

nytt på webben

sajttips

Under vinjetten sajttips kommer
vi presentera användbara sajter
som rör såväl forskning och ut-
bildning som förvaltningsfrågor.
Hör gärna av er med bra förslag
på favoriter!

www.samfak.su.se/
Samhällsvetenskapliga fakultetskans-
liet har nu fått en egen sida på uni-
versitetets hemsidor. Härifrån går det
att få reda på vad som är på gång
inom fakulteten och hitta länkar till
alla institutioner och centra.

www.signform.se/su
Universitetets elektroniska blankettar-
kiv byggs ut allt mer. Här kan du
hämta hem blanketter som både
word- och acrobatfiler. Blanketterna
rör såväl personal och ekonomi som
studentfrågor.
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Med de hyror vi betalar kan man frå-
ga sig vilken universitetets första upp-
gift är: att utbilda studenter eller att
ge vinst åt statens byggföretag? Den
så kallade satsningen på flera utbild-
ningsplatser innebär i verkligheten
bara att Akademiska hus får större
vinst och att varje student får allt min-
dre lärarresurser.

Till exempel drogs lärarresurserna
på kursen allmän kemi ned för ett par
år sedan med 40 procent per student.
Nu har examinationsfrekvensen sjun-
kit från 90 till 75 procent godkända
efter två tentatillfällen.

När vi diskuterar detta i lärarkolle-
giet är det uppenbart att det är tabu
att tala om möjligheten av att 40 pro-
cent minskat lärarutbud eventuellt
skulle kunna medföra att studenterna
lär sig mindre. ”Vi kan inte begära
mer resurser till undervisningen”. Jag
hävdar att vi kan det. Akademiska hus
gör 8 procent vinst på vår hyra på 28
miljoner, det vill säga 2 miljoner i
vinst. Om de drar ner sin vinst till 1
miljon och vi får dessa pengar till fler

lärarresurser så kan vi kanske kom-
ma tillbaka till 90 procent godkända.
Många tycker att det är att svära i kyr-
kan, alternativt att jag är fullständigt
naiv. Men jag vill att den här frågan
ska diskuteras öppet och i stor skala,
med sikte på att få en ändring till
stånd. Frågan berör inte bara alla uni-
versitet, utan även skolor och till och
med daghem, där satsningar på skola
och omsorg direkt tas tillbaka till 100
procent eller mer genom ökade hyror.

SVEN HOVMÖLLER,
 PROFESSOR I STRUKTURKEMI

Svar:
Akademiska hus ägs till 100 procent
av staten. Ägarskapet utövas av fi-
nansdepartementet. Staten har valt två
olika ekonomiska styrsystem för hög-
skolor/universitet respektive Akade-
miska hus, som i vissa lägen kan upp-
levas inte gå hand i hand.

Akademiska hus följer ägarens di-
rektiv om avkastningskrav och krav

på utdelning till ägaren. Vår verksam-
het finansieras dels av lånat kapital
från den fria kapitalmarknaden, dels
av eget kapital. Det lånade kapitalet
utgör huvuddelen och det betalar vi
ränta på till långivarna. Det egna ka-
pitalet vill ägaren ha avkastning på
precis på samma sätt som i andra stat-
liga eller privata bolag. Tjänster och
material för drift och underhåll köper
Akademiska hus på den öppna mark-
naden. Vi arbetar aktivt med att stän-
digt effektivisera vår verksamhet och
minska våra kostnader.

Akademiska hus har sedan starten
1993 debiterat i stort sett oföränd-
rade hyror. Samtidigt har lokalhyror-
na i Stockholm stigit mycket kraftigt
under denna period. Det bör också
framhållas att de hyror som institu-
tionerna betalar dels omfattar hyra
till Akademiska hus, dels ersättning
för central administration vid univer-
sitetet.

LENNART KARLSSON,
VD, AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB

Dyra hyror drabbar studenterna

... fem förslag till nytt kårhus nu är utsedda? Av 155 inlämnade förslag
har nu Generationer, Alkis, In natura, ba nan och EQ ansetts mest värda
att undersöka vidare av juryn. Förslagen finns presenterade i Aula Mag-
na och mer information om dem finns på ww.sus.su.se/karhuset. Vilket
som till slut vinner tävlingen som studentkåren arrangerar tillsammans
med universitetet och Akademiska hus blir klart i maj.

INSÄNDARE

”

”

VISSTE DU ATT ...

Jag ser många likheter mellan 30-ta-
lets och dagens flyktingpolitik. Det är
farligt att gå fram så hänsynslöst mot
människor som vi gör nu. Jag tror att
vi kommer att ångra det i efterhand.

tomas hammar,
professor emeritus vid centrum för in-

vandringsforskning i dn inför förintelse-

konferensen.
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– Att tillsammans diskutera nedskriv-
na minnen av upplevelser eller episo-
der kan vara ett sätt att förstå hur
maktstrukturer påverkar vardagen.
Det menar Maria Jansson, doktorand
i statsvetenskap.

På seminariet Skratta – om jäm-
ställdhet den 9 mars kommer alla del-
tagare att få minnas när de skrattat
senast på universitetet och utifrån det
diskutera jämställdhet. Seminariet
anordnar hon tillsammans med bland
andra kollegan Ulf Mörkenstam.

Idén kommer från ett projekt som
en grupp doktorander vid statsveten-
skapliga institutionen bedrivit under
två år.

– Vi ser det som ett feministiskt pro-
jekt och är inspirerade av den tyska
feministen Frigga Haug som utveck-
lat minnesarbete som en vetenskaplig
metod. Vi ville fördjupa förståelsen
för vår egen situation, hur det är att
vara kvinna och doktorand på univer-
sitetet.

Minnesarbete handlar kortfattat om
att alla deltagare skriver ner minnen
på ett bestämt tema, och därefter ge-

Minnesgoda statsvetare

mensamt tolkar och teoretiserar tex-
terna.

Projektet har mynnat ut i bland an-
nat en artikel i Kvinnovetenskaplig
tidskrift, men har också lett till att
doktoranderna använt minnesarbete i
undervisningen.

– Minnesarbete underlättar för stu-
denterna att förstå kopplingen mellan
abstrakta politiska teorier och det som
händer i vardagen, säger Maria Jans-
son.

I utvärderingen är det också flera
studenter som skrivit att de tycker det
känns som att deras erfarenheter har
tagits på allvar när de arbetat med
minnesmetoden. Det är ett gott resul-
tat enligt Maria Jansson. ■

Ett institut förlagt till Öland för unga
universitetslärare planeras denna som-
mar. Unga akademiskt välmeriterade
lärare från hela landet ska under en
vecka dela med sig av egna erfaren-

TEXT: MADELEINE SALOMON
FOTO: MIA ÅKERMARK

Sommarinstitut för unga pedagoger

heter och även få träffa internationellt
välrenommerade lärare.

– Det kan ofta vara svårt att kom-
ma in som nybliven lärare på ett tra-
ditionsrikt universitet, framför allt om

man har ambitionen att arbeta med
alternativa pedagogiska former. För-
hoppningen är att institutet ska lägga
grunden för ett nätverk mellan unga
pedagogiska entusiaster på Sveriges
universitet och högskolor, säger Mag-
nus Kirchhoff, vid enheten för peda-
gogisk utveckling. Han är en av initi-
ativtagarna till sommarinstitutet.

Sommarinstitutet är ett samarbete
mellan Rådet för högskoleutbildning
och Levande pedagogers sällskap. ■

För mer information: jonas.nordquist-
@statsvet.su.se, tel 16 28 69 eller
magnus.kirchhoff@pu.su.se, tel 16 20
45. Information finns också på
www.hgur.se/si/paper.htm.

TEXT: TOMMY RINGART/FOTO: YNGVE FRANSSON

De fyra doktoranderna Maria Wendt
Höjer (högst upp), Ulrika Thomsson,
Malin Henriksson och Maria Jansson

på statsvetenskapliga institutionen
har arbetat med minnen i sin under-

visning. Erfarenheterna har resulterat
i ett seminarium om jämställdhet.

Initiativtagare till
institutet är Mag-
nus Kirchhoff,
Stockholms unive-
risitet, Laine
Strömberg, SLU,
Annika Lund-
mark, Uppsala
universitet, Jonas
Nordquist, Stock-
holms universitet
samt Johannes
Hylander, HSV.
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Stockholms universitet / 106 91 Stockholm  Posttidning B

Källarvåningarna under biblioteket
rymmer förutom vanliga bokmagasin
också två raritetskamrar där hyllme-
ter efter hyllmeter av gamla godbitar
från 1400-tal till 1800-tal och en del
kostbara konstböcker från senaste se-
klet ruvar i tysthet.

Böckerna sköts av en liten skara som
känner boksamlingarna väl och som
med varsamma händer hanterar dyr-
barheterna.

– Ibland är det lite kyligt här nere,
konstaterar gruppchefen Ulla Weiss,
som ansvarar för den raritetskamma-
re som hyser den naturvetenskapliga
delen av samlingarna. Hon trevar sig
vant fram bland bokhyllorna när lju-
set plötsligt släcks. För att skydda
böckerna hålls en låg temperatur, och
ljuset slås av automatiskt efter ett tag
eftersom lampor alstrar värme.

Den låntagare som vill studera rari-
teterna får efter att ha beställt fram
dem, sitta i ett rum med glasade väg-
gar uppe i biblioteket, under uppsikt
av personalen. Det är en liten skara
som studerar det gamla materialet, och
det är inte varje dag som det hämtas
upp böcker ur raritetskamrarna, men
alla – student som professor – har rätt
att beställa fram bokskatterna.

Det vilar en personlig atmosfär runt
hanteringen av de gamla böckerna.
Forna tiders bokflod var en rännil om
man ska jämföra med vad som kom-

Det är något speciellt med gamla böcker
mer ut idag. Och det går därför att få
en överblick över hela det äldre mate-
rialet på ett sätt som inte är möjligt när
det gäller nyare litteratur.

– De flesta av oss som jobbar här
känner materialet sedan länge. Jag har
levt med böckerna i många år… säger
Ulla Weiss, som började på Veten-
skapsakademiens bibliotek redan

1966, och som följde med böckerna
när de flyttades till universitetsbiblio-
teket 1983.

– Det känns lite speciellt att ta fram
just den här boken, säger Ulla Weiss
och plockar fram en gammal lunta.

Det är en beskrivning över en hol-
ländsk trädgård som Linné skrev 1737
och skänkte till Vetenskapsakademien,
själva grundplåten till det väldiga bib-
lioteket som numera är en del av uni-
versitetets samlingar – om än bara som
lån, för de naturvetenskapliga rarite-
terna ägs formellt av Vetenskapsaka-
demien.

Förste bibliotekarien Bodil Edvards-
son ansvarar för universitetets egna

gamla böcker som förvaras i den an-
dra raritetskammaren. De som är kvar
vill säga, för universitetets finaste böck-
er överfördes till Kungliga biblioteket
i början av 1950-talet. Men det finns
fortfarande godbitar kvar, bland annat
ett tiotal inkunabler, alltså böcker
tryckta före 1501.

I denna andra raritetskammare fyller
personalen ständigt på med böcker som
befunnits rara, värdefulla – och gamla,
för alla böcker tryckta före 1800 för-
varas numera i raritetskammaren.

Bodil Edvardsson är en bokälskare
som inte bara ser till innehållet, utan
också intresserar sig för vem som ägt
böckerna, och biblioteket har ett digert
proveniensregister för att söka sådana
uppgifter i.

Hon tycker att för lite resurser satsa-
des på de äldre delarna av samlingen ti-
digare, allt är inte ens katalogiserat.

– Det här är tråkigt. Men vi hoppas
att de viktigaste verken är katalogise-
rade, säger hon.

Högst upp på Bodil Edvardssons
önskelista står att ha en fullständig
katalog klar till universitetets 125-års-
jubileum 2003, och hon hoppas dess-
utom kunna ge ut den i bokform. Men
till detta behövs medel utifrån.

På sikt vill Bodil Edvardsson att allt
dyrbart och ömtåligt material ska gö-
ras tillgängligt via Internet, och hon
hoppas att det rika bildmaterialet som
finns i böckerna ska användas mer i
officiella sammanhang. För universite-
tet besitter rika bildskatter att förgylla
publikationer och hemsidor med. ■
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Ulla Weiss ömmar för alla rariteter i universitetsbiblioteket.


