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SAMHÄL LSVETENSKAPL IGA 
FAKULTETEN

I slutet av 1960-talet genomfördes en genom-
gripande reform av forskarutbildningen. I  stället 
för licentiatexamen och doktorsgrad infördes 
doktorsexamen. Syftet var att öka antalet forskar-
utbildade och att korta utbildningstiden. 

Målen för forskarutbildningsreformen från 
 slutet av 1960-talet uppfylldes inte. Kraven som 
gällt de gamla doktorsavhandlingarna dröjde 
kvar och studietiderna fortsatte att vara långa. 
Efter hand skedde en anpassning till reglerna och 
studietiderna har förkortats. Det gäller inte minst 
efter den reform som trädde i kraft i april 1998 
och som höjde kraven om ordnad fi nansiering och 
en snabbare studietakt. Först efter tre decennier 
har 1969 års forskarutbildningsreform uppnått 
de mål som uppställdes.

Vi står nu inför en ny större reform. Syftet är 
att anpassa det svenska systemet till en europeisk 
standardmodell. Universitetsutbildningen föreslås 
att delas upp i tre nivåer och tre typer av examina: 
kandidat, master och doktorsexamen om respek-
tive tre, två och tre år. Det är ännu bara ett förslag 
och möjligheter att påverka det är goda. Jag ska 
nämna några problem med förslaget.
1. På kandidatanivån innehåller förslaget inga 
stora förändringar. En förändring som jag bedö-
mer vara negativ är att det inte ska krävas en för-
djupning i ett ämne. En kandidatexamen blir där-
med en sämre bas för vidare studier. 
2. Mastersutbildningen blir tvåårig (här fi nns 
dock olika förslag i de olika utredningarna). Den 
ska ligga på en nivå som kallas avancerad men 
räknas som en del av grundutbildningen. Ett pro-
blem är hur studiefi nansiering ska ske. Är det de 
studerande som själva ska svara för det extra året 
eller är det universiteten? I det förra fallet försäm-

ras de studerandes situation och i det senare fallet 
krävs betydande resurstillskott till universiteten. 
Resurstillskott behövs också för de ökade under-
visningsinsatserna. Ett annat problem orsakas av 
att utbildningen är tänkt att vara både en förbere-
delse för forskarutbildningen och en förberedelse 
för arbetslivet. Det kommer till viss del att kräva 
två separata utbildningar. Endast de stora univer-
siteten kommer att kunna anordna mastersutbild-
ning av hög kvalitet.
3. Forskarutbildningen blir enligt förslaget tre-
årig. För att kvaliteten inte ska sjunka krävs att 
vissa moment, framfört allt kurser, fl yttas från 
forskarutbildningen till mastersutbildningen. 
Ett problem med förslaget är att det är oklart 
när antagningen till forskarutbildningen reellt 
ska ske. Ska det ske vid starten av mastersutbild-
ningen, till det andra året av mastersutbildningen 
som därmed samtidigt blir första året av en fyra-
årig forskarutbildning, eller till de sista tre åren? 
I det sista fallet blir det oklart om mastersutbild-
ningar vid andra universitetet ger en kursdel som 
är tillräcklig för forskarutbildningen vid det uni-
versitet studenterna söker till. Den föreslagna 
forskarutbildningen kan komma att motverka 
rörligheten mellan olika universitet i Sverige och 
mellan olika länder i stället för att öka den.

Den utbildningsreform som genomfördes i slu-
tet av 1960-talet uppfyllde de mål som uppställdes 
först efter fl era decennier. Det är viktigt att inte 
upprepa samma misstag. Det behövs en grund-
lig diskussion innan beslut fattas. Det är också 
av viktigt att nya resurser tillförs universitet och 
högskolor. Om inte så sker saknas möjlig heter att 
framgångsrikt genomföra reformen. ■

En ny universitetsutbildning

År 1938, när bilden på framsidan togs, kom den första svenska semesterlagstiftningen 
och svenskarna fi ck rätt till två veckors semester. Sedan 1977 är det lagstadgat med 
fem veckors semester.

SU-Nytt önskar en trevlig sommar. Vi ses till hösten!
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När de fl esta på universitetet planerat som-
marens ledighet och dragit ned på tempot 
fi nns det några som har sin mest hektiska 
period under året. På antagningsavdel-
ningen sliter alla för fullt med ansök ning-
ar na till höstterminen. 

I ett rum i Studentcentrum fi nns alla 
37 000 ansökningar samlade. Långa 
rader av blå tidskriftsamlare täcker 
väggar na och mitt i rummet står kor-
gar för inkomna kompletteringar som 
ska sorteras in i rätt ansökan. Vid en 
rad skrivbord sitter handläggarna som 
granskar årets ansökningar. De åtta fast 
anställda har utökats med dubbelt så 
många i extrapersonal. 

– För att veta säkert att man ska hinna 
klart fi nns en mycket noggrann tidspla-
nering och de senaste åren har vi lyckats 
bra och sluppit arbeta övertid på slutet, 
säger Ingrid Sundberg som är chef för 
avdelningen. 

Hon förklarar att universitetet till 
skillnad från övriga lärosäten har lokal 
antagning även till utbildningsprogram-
men. Det är bara de naturvetenskapliga 
linjerna som ingår i den samordnade 
antagningen via Verket för högskole-
service (VHS).

– Våra fristående kurser ligger nära pro-
grammen och vi tror att det underlättar 
för studenterna att kunna söka båda 
alternativen samtidigt.

En av dem som jobbar extra i sommar 
är Ellinor Svensson.

– Fram till mitten av maj lägger vi in 
uppgifterna om vem som sökt och vad 

de sökt. Datorsystemet matchar sedan 
uppgifter om betyg och behörighet med 
utbildningskraven och markerar om 
något inte stämmer. Det är det vi går 
igenom nu. 

Oklarheter som datorn inte klarat av 
kan vara gamla betyg från fl ick skolan 
eller olika utländska utbildningar som 
Ellinor Svensson måste ”översätta” 
med hjälp av en tjock lunta med omräk-
ningstabeller. Hon och de övriga hand-
läggarna hinner dagligen med cirka 150 
ansökningar var. 

– Men det kan variera mycket. De som 
tar längst tid är ansökningar med massor 
av anställningsbevis som måste räknas 
ihop för att se om de ger rätt till arbets-
livspoäng. 

Bland de sökande fi nns dessutom per-
soner med funktionshinder och de som 
har så kallad reell kompetens – arbets-
livserfarenhet som kan motsvara behö-
righet. Deras ansökningar bedöms av 
särskild personal.

Telefonjour
Den viktiga hållpunkten under som-
maren är den 7 juli. Då sker rangord-
ningen av alla sökande utifrån betyg och 
andra urvalsgrunder genom en fem tim-
mar lång körning på en kraftfull dator 
i Uppsala. Uppgifterna skickas till VHS 
som sköter om det nationella antagnings-
beskedet. Från mitten av juli har sedan 
avdelningen telefonjour för att svara på 
alla frågor från undrande studenter. 

– Det kan vara allt från hjälp med att 
tolka antagningsbeskedet och frågor om 

chanser att komma in, till undringar om 
litteraturlistor. Vi försöker hjälpa till 
så gott det går, säger Lotten Delin som 
ansvarar för att hitta extrapersonal och 
förklarar att man gärna tar in tidigare 
studenter som har kunskaper om uni-
versitetet. 

Det man befarar kommer att leda till 
frågor i år är att alla olika betyg räknas 
om till en 20-gradig skala och ingår i en 
gemensam kvotgrupp. 

– Fram till terminsstarten är det fullt 
upp. Ungefär en tredjedel av dem som 
sökt tackar nej till sin plats och många 
reserver får en bättre placering i urval 
två i början av augusti. Därefter blir det 
lite lugnare, men redan 15 september sät-
ter vi igång igen med högskoleprovet och 
vårantagningen, säger Lotten Delin. ■

Överraskande få sökande
Årets ansökningar till Stockholms 
universitet var något färre jämfört 
med 2003. Minskningen på fyra 
procent var en överraskning efter-
som söktrycket ofta följer intresset 
för högskole provet – som ökade med 
fem procent i år. Av 415 anmälnings-
alternativ var fortfarande grund-
kursen i psykologi den mest sökta. En 
trend är ett ökat intresse för nybörjar-
kurser i språk och även om intresset 
för juridikstudier mattats något är 
det fortfarande stort – bland de yngsta 
sökande fi nns juristlinjen med på var 
fjärde ansökan. 

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: ORASIS FOTO/GA

Sommararbete gallrar fram 
höstens studenter 
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?VILKET ÄR DITT 
SMULTRONSTÄLLE 
PÅ CAMPUS

Sedan 15 år ordnar Stockholms universitet 
en Sidakurs för universitetslärare i natur-
vetenskapliga ämnen. I år fanns del tagare 
från 27 länder.

– Vi lyckades hitta den! 
Glädjen är inte att ta miste på. Under 

en grästuva mellan Aula Magna och 
Geo vetenskapens hus fanns ”skatten” 
(en påse halstabletter). Fyndet visar att 
satellitpositionerings utrustningen fun-
gerar och, att läraren Göran Alm lyck-
ats lära ut hur man använder den.

Den här dagen undervisar han uni-
versitetslärare från olika håll i världen. 
De går på en kurs som Institutionen för 
naturgeografi  och kvartärgeologi anord-
nar på uppdrag av biståndsorganet Sida 
och det är nu femtonde året som kursen 
anordnas av Stockholms universitet.

Under drygt en månad vidareutbildas
27 universitetslärare inom olika natur-
vetenskapliga ämnen i fjärranalys och 
GIS*. De kommer från 27 länder i tre 
världs delar (Afrika, Asien och Latin-
amerika). 

Kursen är populär – i år fanns 212 
sökande. I urvalsprocessen bestämmer 
Sida vilka länder som är aktuella för del-
tagande. Avgörande för att bli antagen 
är att lärarna har några års erfarenhet 
av att undervisa vid universitet samt att 
de har goda kunskaper i engelska så att 
de kan följa undervisningen.

De första tre veckorna tillbringar del-
tagarna i Stockholm, sedan blir det en 
vecka vardera i Skinnskatteberg och 
Kiruna. Fältveckorna innehåller många 
praktiska övningar samt möjlighet att 
bekanta sig med satellitkarteringen i 
Kiruna. Kursen avslutas med en vecka 
i Stockholm och en högtidlig ceremoni 
på Spökslottet då deltagarna får ta emot 
diplom ur rektors hand.

Mer tillgänglig teknik
Bengt Lundén, professor vid Institutionen 
för naturgeografi  och kvartärgeologi, är 
kursansvarig sedan fl era år.

− Kursen är en stor ”fun component” 
i min verksamhet. Här möter jag män-
niskor med olika bakgrund och religion. 

Vänskap växer fram mellan deltagarna 
och när de ska skiljas så är det alltid 
några som gråter.

Han tycker att undervisningen är 
meningsfull då den hjälper universite-
ten i de deltagande länderna att ”hänga 
med på tekniktåget”. Kursen ger lärarna 
möjlighet att lära ut moderna tekniker 
i sina hemländer. Ett exempel är fjärr-
analys som används vid kartering, något 
som är till nytta inom till exempel natur-
resurshushållning.

Bengt Lundén och Sara Hyllman, som 
är kursadministratör, ser hur den teknik 
som lärs ut blir allt mer spridd i världen 
och därmed tillgänglig. Ökad tillgång till 
datorer i u-länderna gör även att det bli-

KARL HÖGLUND, 
LÄSER EKONOMI

− Kräftriket är fi nt. 
Jag gillar husen och 
lugnet.
 

ANNA TUNEL, LÄSER 
TILL LÄRARE

− Geobibliotekets grupp-
rum. Det är lugnt och ljust 
och man får vara i fred.

L ISA BARTHON, 
LÄSER KEMI
− Bergianska träd-
gården. Det är också 
fi nt vid Laduviken.

BRIGITTA 
HAUBENWALLER, 
LÄSER JÖK:EN
− Det är fi nt på gräs-
mattan. Biblioteket 
är också bra. Där är 
lugnt och man har 
tillgång till internet.

MARIA ÅQVIST ALMLÖV, 
DOKTORAND I NATUR-
RESURSHUSHÅLLNING
− Äppelträdgården vid 
Frescati Backe.

GÖRAN ALM, LÄRARE 
VID INSTITUTIONEN FÖR 
NATURGEOGRAFI OCH 
KVARTÄRGEOLOGI
− Lunden vid Greens villa, 
där kan jag titta på de 
 första vårblommorna.

Global geoutbildning

På skattjakt. Shaista Dilawar (Pakistan), 
Josephine K. Ngaira (Kenya), Bandunee 
C. Liyanage (Sri Lanka) letar en gömd 
”skatt” med GPS-utrustning.

* Fjärranalys är att med hjälp av olika 
sensorer samla in data på avstånd som 
sedan kan analyseras och bearbetas för 
att få fram information, till exempel 
med hjälp av fl yg-, satellit- och radar-
bilder. GIS står för geografi skt informa-
tionssystem och underlättar analys av 
geografi ska data. 
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vit lättare att upprätthålla kontakten 
med kursdeltagarna. Genomgående 
för kursen är att det inte ska kosta allt 
för mycket att använda den teknik som 
lärs ut och att köpa in den utrustning 
som behövs. Deltagarna får även en 
del enklare utrustning till skänks, till 
exempel kompasser och kartor.

God pedagog
Christopher Muhando från Tanzania 
är en av deltagarna. Det var möjlighe-
terna att använda fjärranalys för att 
mäta miljö påverkan som fi ck honom 
att söka sig hit. Han hoppas att kursen 
ska underlätta för honom att använda 
GPS-utrustning och att tolka satellit-
bilder i undervisningen hemma i Dar 
es Salaam.

Virginia Fernandez från Uruguay 
lovordar Göran Alm som på ett peda-
gogiskt sätt förklarat hur utrustningen 
de använder fungerar. Förutom de 
pedagogiska lärdomarna så har hon 
ett ökat kunnande om modern teknik 
med hem i bagaget. Och, tillägger hon, 
att kunna utbyta idéer med lärare från 
andra länder.

Nästa sommar gör kursen ett uppe-
håll i samband med den regelbundna 
utvärdering Sida gör av sina utbild-
ningar. ■

TEXT: PER LARSSON
FOTO:ORASIS FOTO/MÅ

Ett disciplinärendes gång…
Misstankar om fusk anmäls till berörd institution som ska utreda om det föreligger 
skälig misstanke. Finner man detta anmäls händelsen till rektor. Vid Stockholms 
universitet handläggs sedan ärendena av Juridiska fakultetskansliet. 

När ärendet är färdigutrett lämnas det över till rektor som har tre handlings-
alternativ: 1. Att lämna ärendet utan åtgärd. 2. Att dela ut varning (har inte skett 
på fl era år vid universitetet) 3. Hänskjuta ärendet till Disciplinnämnden. 

I Disciplinnämnden sitter förutom rektor Kåre Bremer förre chefsrådmannen 
Ingvar Gunnarson, professor Gunn Johansson samt Christian Camitz och Anne-
Lie Elfvén från Studentkåren. Dessutom fi nns två suppleanter.

Den anmälde studenten kallas till nämndens möte där det förs ett samtal kring 
det inträffade. Parterna går sedan ut och nämnden fattar beslut. Det kan bli två 
typer av påföljder. Den ena är varning. Den allvarligare är avstängning från stu-
dier vid universitetet i maximalt sex månader. CSN meddelas då så att studiebidrag 
stoppas. Beslutet kan överklagas med länsrätten som första instans.

TEXT: 
PER LARSSONLättare att upptäcka plagiat

Det har blivit allt vanligare att studenter 
plagierar från internet. Men det fi nns verk-
tyg som enkelt kan avslöja fusket. 

När studenter misstänks för fusk är det 
Disciplinnämnden som avgör ärendena. 
1992–98 rörde det sig i normalfallet om 
tre till sex ärenden per år. Därefter har 
det varit tio till fjorton årligen. Om det 
är en bestående ökning är ännu för tidigt 
att säga men där emot kan man konsta-
tera att antalet ärenden som rör ”plagiat 
från internet” har ökat. År 2000 anmäl-
des det första fallet och därefter har det 
varit fl era ärenden varje år.

För att lättare komma åt plagiat från 
internet började lärare vid Institutionen 
för genetik, mikrobiologi och toxiko-
logi (GMT) att använda sökverktyget 
Urkund för ett år sedan (det används 
även vid BIG, Institutionen för biolo-
gisk grundutbildning).

Anders Nilsson, studierektor på 
GMT, använder Urkund, till exempel 
för uppsatser på C-nivån. Studenterna 
mailar sina uppsatser (samt eventuella 
bifogade fi ler) till Anders e-postkonto 
hos Urkund. Där kontrolleras uppsat-
serna mot internetsajter, internetba-
serade databaser, tidsskrifter, böcker, 
encyklopedier och studierelaterade 
arbeten som studenter tidigare skickat. 
Om Urkunds sökverktyg hittar text i 
den inskickade uppsatsen som är iden-
tisk med text i någon av de sajter, data-
baser eller dokument som kontrolleras 
registreras det. 

Följande dag skickas uppsatserna till 
Anders Nilssons dator. Förutom uppsat-
sen får han meddelande om hur många 
”träffar” uppsatsen innehåller där det 
fi nns ”plagierad” text som inte anges 
som citat. Sedan får han bedöma om 
det är acceptabelt eller inte. (I de fl esta 
fall är det inte plagiat utan texter som 
är svåra att skriva på annat sätt än den 
källa de är hämtade från.)

Preventiv effekt
Enligt Anders Nilsson besparar Urkund 
honom mycket arbete. 

− Tidigare fi ck jag själv gå igenom alla 
uppsatser för att hitta plagiat. I dag är 
det endast en bråkdel av denna arbets-
insats.

Som lärare tycker han att det känns bra 
att kunna gå till botten i sökandet efter 
plagiat. Det nya arbetssättet har också en 
preventiv effekt på studenterna. De vet att 
uppsatser och hemtentor kontrolleras och 
försöker då inte ens att fuska. 

Att en del studenter ändå försöker 
fuska tror Anders Nilsson främst kan 
förklaras med en pressad ekonomisk 
situation, eftersom en missad tenta kan 
innebära förlorade studiemedel. Inter-
net i sig är en annan faktor, där fi nns 
en näst intill outtömlig källa att ösa ur. 
Men en del av problemet ligger även på 
institutionen, tror han. 

− Vi ger egentligen studenterna för 
lite utbildning i att skriva akademiskt. 
Fanns resurser skulle vi stärka studen-
terna i deras skrivande. ■
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Efter åtta år är forskningsprojektet Välfärdsstat i brytningstid 
avslutat. Kunskapen om svenskt 1900-tal har ökat samtidigt som 
sociologer och historiker lärt sig av varandra. 

−Vi forskar ju om nästan samma saker. Varför då inte göra 
det tillsammans?

Sagt och gjort. Historieprofessor Klas Åmark och sociologi-
professor Walter Korpi hade länge närt tankar om att utveckla 
samarbetet mellan sina ämnen. I början på 1990-talet skapa-
des en möjlighet genom den kulturvetenskapliga donationen till 
Riksbanken för fakultetsöverskridande långsiktiga projekt. 

1996 fi ck de för första gången anslag till forsknings projektet 
Välfärdsstat i brytningstid, sedan har anslagen från Riksban-
ken förlängts fl era gånger och dessutom har andra fi nansiä-
rer tillkommit. 

I dagarna har Åmark och Korpi lämnat in slutredovisningen 
för ett av de hittills största och längsta svenska forsknings-
projekten inom humaniora och samhällsvetenskap. Inom 
ramen för projektet har 13 personer disputerat och tre avhand-
lingar är på gång. Dessutom har många böcker och artiklar 
publicerats. Att ha så många doktorander med i ett forsknings-
projekt är ovanligt. Det har varit litet som en forskarskola, 
enligt Korpi och Åmark.

Till grund för forskningen inom Välfärdsstat i brytningstid 
fi nns SCIP-databasen med uppgifter om socialförsäkringar i 
18 OECD-länder. Till denna breda sociologiska jämförelse har 
man lagt ett historiskt perspektiv.

Socialförsäkringssystemen har stått i fokus. Frågor som 
varit av intresse är: Hur ser regelverken ut? Hur har de för-
ändrats? Vilka krafter ligger bakom?

Den övergripande slutsatsen är att politik och institutioner 
spelar roll. Länderna har ställts inför likartade problem men 
lösningarna har varierat bland annat beroende på domine-
rande institutioner.

Forskarna har delat in länderna i fyra grupper utifrån social-
försäkringarnas institutionella uppbyggnad: statskorpor a tiva 
med inkomstrelaterade ersättningar och olika program för 

olika yrkesgrupper (till exempel Tyskland), grundtrygghet 
med ett ganska lågt skyddsnät för alla (exempelvis Storbri-
tannien), den generella modellen med grundtrygghet för alla 
och inkomstrelaterade ersättningar för alla förvärvs arbetande 
(Finland, Norge och Sverige) samt inkomstprövade ersätt-
ningar (Australien).

Ojämlikhet är en av de faktorer som studerats, bland annat 
andelen kvinnor som förvärvsarbetar. Den generella model-
len har då visat sig ge låg ojämlikhet både i fråga om inkom-
ster och mellan könen.

Sverige föregångsland
Sverige var först att införa den generella modellen. Mellan 1950 
och 1955 skedde de avgörande vägvalen.

−  I Sverige har man förmågan att koncentrera politisk makt 
så att man kan göra större förändringar. Vi var till exempel 
först med att ändra pensionssystemet under 1990-talet så att 
det blir mer samhällsekonomiskt hållbart. Sverige ses som 
ett testland som har förmåga att bryta ny mark, säger Klas 
Åmark.

Korpi och Åmark tror att Välfärdsstat i brytningstid kan 
ha gjort en viktig insats för att bredda kunskapen om Sverige 
bland utländska forskare. De hoppas också att de kontakter 
som skapats inom ramen för forskningsprojektet kommer till 
nytta när forskarna nu sprids åt olika håll. Samarbetet mellan 
sociologer och historiker vid universitetet kommer också att 
fortsätta i andra former.

Vissa tankar och uttryck som härstammar ur projektet är 
idag vedertagna i debatten, till exempel ”den generella model-
len” samt tanken om att man måste ha medelklassen med sig 
för att ha ett starkt stöd för socialförsäkringar. Däremot tror 
Korpi och Åmark att det kan ta uppemot tio år innan deras 
forskning återspeglas i politiskt beslutsfattande.
Vilka lärdomar drar ni av forskningsprojektet?

− Det är bra att jämföra, säger historikern Klas Åmark.
− Även över tid, passar sociologen Walter Korpi på att 

lägga till. ■

Välfärdsstaten granskadVälfärdsstaten granskad
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Nöjda professorer. 16 avhandlingar och ett stort antal vetenskapliga artiklar är resultatet 
av forskningsprojektet Välfärdsstat i brytningstid som letts av Walter Korpi och Klas Åmark.
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Ingalill Montanari är knuten till 
Institutet för social forskning (SOFI) 
och har inom ramen för Välfärdsstat 
i brytningstid bland annat tittat på 
hur olika OECD-länder valt att lösa 
om sorgen av barn och gamla kopplat 
till ett jämställdhetsperspektiv.

Hon kan visa att det var under första 
halvan av 1970-talet som många länder 
gjorde ett viktigt vägval. Vissa länder 
ökade skattelättnaderna för icke-för-
värvsarbetande maka, vilket gjorde det 
olönsamt för många kvinnor att för-
värvsarbeta. Andra länder, däribland 
Sverige, skar ned skattelättnaderna för 
hemmafruar och uppmuntrade kvinnor 
att komma ut på arbetsmarknaden.

Det här vägvalet visar politikernas 
syn på reproduktionsarbetet. Med det 
avses arbete som traditionellt skett i 
hemmet, till exempel omsorg om barn 
och gamla. I Sverige valde man att fl ytta 
ut en stor del av reproduktionsarbetet till 
den offentliga sektorn, främst via dagis 
och hemtjänst. Den svenska modellen 
gjorde det därmed möjligt för fl er kvin-
nor att komma ut på arbetsmarknaden 
och bidrog till ökad jämställdhet, enligt 
Ingalill Montanari.

Förutom den svenska modellen, med 
stor skattesubventionerad offentlig ser-
vice som möjliggör även för lågavlönade 
kvinnor att vara yrkesaktiva, identifi e-

rar hon ytterligare två typer av sam-
hällen. Tyskland exemplifi erar den ena, 
där reproduktionsarbetet främst sker i 
hemmet och kvinnorna har ett lågt del-
tagande på arbetsmarknaden. England 
är ett exempel på den andra, mer mark-
nadsstyrda typen. I brist på subventio-
nerad omsorg har lågutbildade svårt att 
förvärvsarbeta, medan högutbildade 
kan inhandla den service som behövs 
på marknaden.

− Skillnaden mellan hur mycket kvin-
nor arbetar är egentligen skillnaden 
mellan högutbildade och lågutbildade. 
Det är lågutbildade som inte arbetar i 
lika stor utsträckning som i Danmark 
och Sverige. I England är det extra tyd-
ligt, lågutbildade kanske jobbar i snabb-
köpet under helger. Det är en viktig 
extra inkomst men den ger inte trygghet 
eller karriärmöjlighet.
Vad är då viktigast för att öka jäm-
ställdheten?

− Det är viktigt att fl ytta ut stora delar 
av reproduktionsarbetet från familjen, 
men på ett sådant sätt att alla kan få 
tillgång till god service. Då ökar både 
jämlikheten och jämställdheten, också 
inom familjen. ■

TEXT: PER LARSSON
ILLUSTRATION: EMELIE HAGE

”En ödmjukhet inför 
forskningen”
Lena Eriksson är en av de historiker som 
deltagit i Välfärdsstat i brytningstid. 
Hennes avhandling behandlar nödhjälps-
arbetena i Sverige under 1920-talet.

Inledningsvis upplevde hon att sam-
arbetet över disciplingränserna gick litet 
trögt, då doktoranderna ville positio-
nera sig. Men i takt med att de blev tryg-
gare inom sina ämnen blev samarbetet 
mer givande. Några av fördelarna var att 
få tillgång till ytterligare bibliotek och 
större nätverk.

− Det blev en form av korsbefruktning 
där vi kunde tipsa varandra, ge hjälp och 
stöd. Jag har fått nya vänner och nu fi nns 
inget motstånd mot att lyfta på luren och 
ringa upp någon om jag har en fråga.

Lena Eriksson tror att kontakterna 
mellan forskarna kommer att bestå. Till-
sammans med Eero Carroll är hon redak-
tör för en antologi i vilken fl era av projek-
tets yngre deltagare medverkar. Den är 
beräknad att komma ut i januari 2005.

Sociologen Kenneth Nelson håller med 
om att doktoranderna var något konfun-
derade i början. Det var olika världar 
som möttes, sociologer ovana att göra 
kvalitativa analyser och histo riker som 
tycker att sociologer sysslar med ”en 
massa siffror”. Men efterhand växte ett 
nära samarbete fram.

− Jag har fått en ödmjukhet inför 
forskningen. Det fi nns alternativa vägar 
att gå som ger annan kunskap. 

Han säger sig ha fått en inblick i pro-
cesser och historiska skeenden som 
annars varit fördolda. Ett exempel är 
utvecklingen av behovsprövade bidrag 
i Sverige under efterkrigstiden. Efter att 
ha lyssnat på historiker fi ck han omvär-
dera den förklaring han tyckte låg när-
mast till hands.

Sociologen Ingalill Montanari kom-
pletterar den positiva bilden:

− Det har varit ett fantastiskt sam-
arbetsprojekt. Sociologer lär sig mycket 
genom att gå bakåt i tiden. Historiker lär 
sig av internationella jämförelser. ■

TEXT: PER LARSSON
 

Svensk modell gav 
ökad jämställdhet

Den svenska modellen 
underlättar för kvinnor 
att komma ut på arbets-
marknaden.
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Roger Summers är normalt verksam 
som professor i molekylär farmakologi 
vid Monash University i Melbourne, 
Australien. Under det senaste året har 
han innehaft Tage Erlanders gästpro-
fessur. Erlanderprofessuren har gjort att 
han kunnat fördjupa det redan etable-
rade samarbetet med professor Barbara 
Cannons och Jan Nedergaards forskar-
grupp på Zoofysiologiska avdelningen 
vid Wenner-Grens institut.

–Erlanderprofessuren innebär en 
enormt stor hjälp, säger Roger Sum-
mers som tillsammans med forskarna 
vid Zoofysiologiska avdelningen stude-
rar hur signaler från stresshormonerna 
adrenalin och noradrenalin binder till 
proteiner, så kallade adrenerga recepto-
rer på cellytan och hur dessa signaler förs 
vidare in i cellen.

Det handlar både om att förstå cel-
lernas signalmekanismer och att hitta 
nya signalvägar för att kunna skapa mer 
effektiva mediciner. Det här är ett viktigt 
område för läkemedelsindustrin. Redan 
idag är över hälften av alla läkemedel 
designade för att stimulera eller block-
era receptorer på cellytan.

Forskargrupperna försöker utröna 
hur olika substanser kan påverka cel-
lerna samt göra det möjligt att konstru-
era nya mediciner som är verksamma i 
små doser och kan riktas till väl defi -
nierade mål i kroppen. Effektiviteten på 
medicinerna kan öka utan att de behöver 
tränga in i cellerna, en process som ofta 
ökar biverkningarna.

–Vi är nu speciellt intresserade av hur 
adrenalin och noradrenalin reglerar hur 
socker tas upp av musklerna, som är 
kroppens största organ för socker upptag, 
berättar Tore Bengtsson, forskar assistent 
vid Zoofysiologiska avdelningen. Den 
här forskningen kan få betydelse för 
behandlingen av åldersdiabetes. Målet 
är att på sikt hitta mediciner som kan 
ersätta insulin, och som inte behöver 
injiceras utan kan ges i tablettform.

Med sig i bagaget har Roger Summers
haft avancerad mätapparatur som han 
kommer att lämna kvar när gästpro-
fessuren tar slut. Att de bägge sam-
arbetande forskargrupperna har lika-
dan apparatur kommer att innebära 
att det blir lättare att i framtiden utföra 
gemensamma forskningsprojekt. Det rör 
sig om extremt känsliga pH-mätare som 
kan mäta förändringar i surhetsgraden 
från mycket små cellmängder. De gör 
det möjligt att se vilken effekt olika sub-
stanser har på cellers ämnesomsättning 
och att se var i processen som föränd-
ringarna sker.

Roger Summers trivs med att arbeta 
i Sverige.

–Jag gillar att byta miljö. I Melbourne 
får jag ägna mycket tid åt administration. 
Här har jag mer tid för att tänka – och 
för att träffa nya människor. Och det är 
bra att leva i ett främmande land ett tag. 
Det ger andra perspektiv och kan få en 
att tänka över sina egna synsätt.

Att Roger Summers innehar Erlander-
professuren medför också ett breddat 
samarbete. Tre av hans yngre forskar-
kollegor kommer hit i år och forskare vid 
Stockholms universitet får möjligheter att 
arbeta vid Monash University. ■

Erlanderprofessor skapar effektivare mediciner

Tage Erlanders gästprofessur inrätta-
des 1981 av riksdagen för att hedra 
Tage Erlander på hans 80-årsdag. 
Den gör det möjligt att erbjuda en 
internationellt framstående fors-
kare inom naturvetenskapliga eller 
tekniska ämnen att under ett år för-
lägga sin forskning vid universitet, 
högskola eller forskningsinstitut i 
Sverige. Innehavarna av professuren 
utses av Vetenskapsrådet efter för-
slag från institutionscheferna vid de 
matematisk-naturvetenskapliga och 
tekniska fakulteterna. 

Målet för den forskning Roger Summers 
och Tore Bengtsson bedriver är att hitta 
mediciner som kan ersätta insulin.

Genom att förstå cellernas signalmekanismer går det att skapa 
mer effektiva mediciner och minska biverkningarna.

TEXT: CALLE ARVIDSON
FOTO: ORASIS FOTO/GA
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Malou Larsson, Jonas Ebbesson och Said Mahmoudi. 

Juridiska institutionen har nyligen fått 
en professor i miljörätt. Nu stärks miljö-
rätten vid Stockholms universitet ytterliga-
re, genom bildandet av Stockholms miljö-
rättscentrum.  

I december 2003 inrättades centret av 
rektor och den 18 april var det invigning 
med ett heldagssymposium i Juristernas 
hus.

 – Jag är mycket nöjd med att centret 
har bildats, säger Jonas Ebbesson som 
är professor i miljörätt och föreståndare 
för centret. Vi vill synliggöra och stärka 
miljö rättslig forskning vid Stockholms 
universitet och hoppas att centret kom-
mer att fungera som ett forum för en bred 
diskussion om miljörättsliga frågor. 

Styrelsen för Stockholms miljörätts-
centrum är sammansatt för att spegla 
olika perspektiv inom miljörätten. I sty-
relsen sitter forskare från Juridiska insti-
tutionen, men också representanter från 
advokatbyråer, intresseorganisationer 
och myndigheter. 

I samband med invigningen den 18 
april anordnades ett heldagssymposium 
på temat Natura 2000 och EU:s ramdi-

rektiv för vatten. Sym-
posiet bjöd på många 
intressanta diskussioner 
om hur de miljö rättsliga 
regelverken fungerar i 
praktiken och behovet av 
att utforma fl exibla regel-
verk som uppmuntrar till 
lokalt engagemang och 
underlättar samverkan 
mellan olika aktörer. Ett 
sextiotal personer från 
forskarvärlden, domstolar och myndig-
heter deltog vid symposiet.

 – Jag upplever att det fi nns ett behov 
av att ta del av den forskning som bedrivs 
i miljörätt och vi är mycket nöjda med 
det här inledande symposiet, säger Jonas 
Ebbesson. 

Stockholms miljörättscentrum kom-
mer även fortsättningsvis att anordna 
seminarier om miljörättsliga frågor och 
planerar också att anordna en internatio-
nell konferens. Den 28 september är det 
dags för nästa seminarium, som kommer 
att handla om besluts processer. ■

Turism påverkar delfi ners beteende
Delfi ner utanför Östafrika är utsatta för en rad olika hot. Eva 
Stensland har i sin doktorsavhandling vid Zoologiska institutio-
nen studerat beteendeekologi hos  fl asknosdelfi ner och Osbecks 
näbbdelfi ner, utanför Zanzibar, Tanzania. Runt Zanzibars södra 
kust har delfi nturism under det senaste årtiondet ersatt den jakt 
på delfi ner som tidigare bedrevs. Delfi nturismen är en ny viktig 
inkomstkälla för lokalbefolkningen som är mer lönsam och ger 
fl er arbetstillfällen än jakten. 

Turismen påverkar beteendet hos fl asknosdelfi n honor och 
deras kalvar. Honorna förfl yttar sig mer samt  simmar och dyker 
annorlunda då turismaktiviteten ökar. Störningen kan påverka 
den tid då honorna kan dia sina ungar men också på sikt leda till 
att delfi nerna fl yttar till andra områden,. 

De två delfi narterna utanför Zanzibar förekommer ofta i blan-
dade artgrupper. Grupperna kan ge ett ökat skydd mot hajar och 
en möjlighet för unga fl asknosdelfi nhannar att öva sociala bete-
enden på den andra arten, vilket skulle kunna göra dem fram-
gångsrikare då de ska uppvakta sina egna honor. 

Sida och Sarec har fi nansierat lönen för Eva Stensland. Studien 
är en av de första av marina däggdjur i Tanzania och ingår i ett 
samarbetsprojekt med universitetet i Dar es Salaam. Eva Stens-

Miljörätt får stärkt ställning
 TEXT: CAJSA MARTINSSON

FOTO: CHRISTINA SCHAFFER

Styrelsen för Stockholms miljörättscentrum 
Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, 
Stockholms universitet (föreståndare)
Anna Dixelius, planeringsdirektör på 
Naturvårdsverket (ordförande)
Bo Kjellén, ambassadör och styrelse-
ordförande för Formas
Karolina Ardesjö Lundén, jurist, 
Svenska Naturskyddsföreningen
Per Molander, advokat, Mannheimer 
Swartling advokatbyrå
Malou Larsson, docent i civilrätt, 
Stockholms universitet
Said Mahmoudi, professor i inter-
nationell rätt, Stockholms universitet

land hoppas nu få fortsätta att studera delfi ners beteende på 
annat håll i världen. Var är ännu inte bestämt, däremot är det 
klart att hon medverkar vid Forskardagarna i höst. ■

TEXT: EVA STENSLAND/PER LARSSON
FOTO: EVA STENSLAND
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Lagen om två veckors semester som kom 
1938 var en av fl era sociala reformer som 
den dåvarande politiska majoriteten, social-
demokraterna och bondepartiet, hade före-
slagit. Semesterlagstiftningen hade vid den 
här tiden fått fäste runt i Europa men två 
veckor var ganska lång semester jämfört 
med övriga Europa.

– Lagen var en typisk socialdemokratisk 
reform som gynnade och uppskattades av 
de socialdemokratiska väljarna, berättar 
Aurora Lewén. 

Den omfattade dock inte alla medbor-
gare, till exempel inte lantbrukare som inte 
heller semestrade i samma utsträckning. 

Lagen hann dock inte få så stora följder 
på grund av andra världskrigets utbrott 
1939. Utlandsresandet som hade börjat 
komma igång upphörde.

– Istället nyttjades naturen och landsbyg-
den. Detta frilufts ideal levde kvar även efter 
kriget. Många hade sommarstugor eller 
hyrde in sig hos lantbrukarfamiljer, man 
betalade då ibland hyran genom att hjälpa 
till på gården, säger Aurora Lewén.

Efter kriget började man resa mer igen. 
Rekreation och resor var de delar av svensk-
arnas privata konsumtion som ökade mest 
under fyrtio- och femtiotalen. De som reste 
mest var medel klassen eftersom de hade de 
ekonomiska och sociala resurserna. Men 
även arbetarklassen reste relativt mycket. 
Ett billigt och vanligt sätt att semestra var 
att campa och det främsta färdmedlet var 
cykeln.

– Camping blev under femtiotalet mer 
institutionaliserat. Bland annat dök olika 
passande produkter upp, till exempel cam-
pingset, hopfällbara badstolar, picknickväs-
kor och reseradio, berättar Aurora Lewén.

Det var också ganska vanligt att för-
eningar, organisationer och arbetsplatser 
bistod med semestermöjligheter för sina 
medarbetare eller medlemmar, till exem-

pel husmödrar, bankanställda eller lant-
brukarungdomar.

Tack vare att landets ekonomi fi ck ett 
uppsving på femtiotalet började man även 
resa mer utomlands, framför allt i Europa. 
Det vanligaste ressättet var med buss, färja 
eller tåg. De första charterresorna med fl yg 
kom på femtiotalet, främst till Spanien. 
Utlandsresor hade hög status och angavs 
ofta som den bästa semestern.

– Det var exotiskt och speciellt. Men det 
handlade inte bara om avkoppling utan mer 
om att se nya platser. Det var vanligare att 
åka på sightseeing än att ligga på stranden.

Kontrast till arbetet
I semestrandet var det ofta maten som fi ck 
stå för lyxkonsumtionen. 

– När man inte kunde konsumera så 
mycket varor blir lite lyxigare mat det man 
unnade sig. Man åt lite fi nare eller köpte 
något extra gott till kaffet. Vi gör till viss 
del på samma sätt idag men skillnaden är 
att vi även konsumerar mycket annat som 
man inte hade råd med på den tiden, säger 
Aurora Lewén.

Även om våra semestervanor har änd-
rats en del sedan femtiotalet fi nns det fort-
farande likheter, till exempel när det gäller 
varför vi reser bort på semestern.

– Människor hade då och har fortfarande 
en idé om att semester ska vara omväxling 
från och kontrast till arbetet i form av vila 
och andra upplevelser. 

Det handlar också om sociala önskemål, 
som att träffa släkt och gamla vänner eller 
besöka sin barndomstrakt. 

– Semestern ses då och nu som ett till-
fälle att knyta nya och framför allt åter-
knyta gamla kontakter. 

En skillnad mellan då och nu är att vi 
idag är mer vana att resa utomlands.

– Resandet idag är också mer nischat, 
berättar Aurora Lewén. ■

Camping blev allt mer populärt under femtiotalet. Speciella campingprodukter utvecklades 
och snart kom även föregångarna till dagens husvagnar. Litet mer utrymme kanske hade 
varit önskvärd för denna pojke vid Mölle campingplats 1952?

Sommaren och semestrarna är här. Sedan 1977 har svenskarna rätt 
till fem veckors ledighet. Den första semesterlagstiftningen kom 1938 
och innebar två veckors ledighet. Hur såg svenskarnas semester vanor 
ut på den tiden? Aurora Lewén vid Ekonomisk-historiska institu tionen 
har studerat semestrandet under perioden 1932 –1959.

TEXT: MARIA SANDQVIST
OTO: GUNNAR LUNDH/NORDISKA MUSEET
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Den 1 maj fi ck EU tio nya medlems-
länder. I Stockholm uppmärksammade 
Regeringskansliet EU-utvidgningen med 
olika seminarier första veckan i maj. 

Vid ett av dessa, arrangerat av Svenska 
institutet för europapolitiska studier 
(Sieps), talade tre av Sveriges tyngsta 
EU-experter, alla vid Stockholms uni-
versitet. Dessa var Daniel Tarschys (pro-
fessor i statsvetenskap), Ulf Bernitz (pro-
fessor i europeisk integrationsrätt), och 
Lars Calmfors (professor i internationell 
ekonomi).

Ulf Bernitz ställde sig tveksam till 
en folkomröstning om EU:s framtida 
grundlag. De förslag till grundlag som 

fi nns innebär i huvudsak att EU bekräf-
tar det regelverk som Sveriges redan 
omfattas av. Den inre marknaden och 
EMU påverkas inte. 

− Det fi nns en tendens att konstitu-
tionsförslaget blåses upp och framställs 
som mer betydande än vad det är.

Lars Calmfors, som nyligen medver-
kat i en expertstudie om europeisk eko-
nomi, talade om fördelar och nack delar 
med ett tidigt EMU-inträde för de nya 
medlemsstaterna. Slutsatsen var att län-
der som redan har fasta växelkurser och 
stabila statsfi nanser (de baltiska staterna 
och kanske också Slovenien), bör gå med 
i EMU tidigt. Länder med fl ytande växel-

kurs och dåliga statsfi nanser, till exempel 
Tjeckien, Ungern, Slovakien och Polen, 
bör vänta. Calmfors menade också att 
det kan fi nnas skäl att diskutera hur väl 
avpassade konvergenskraven för att få gå 
med i EMU är till de nya EU-ländernas 
situation. 

Daniel Tarschys presenterade i höstas 
en omdiskuterad rapport om EU:s struk-
turpolitik, som han anser vara ineffektiv 
och dyr. Tarschys sade att det vore olyck-
ligt om EU skulle kopiera sin nuvarande 
strukturpolitik på de nya medlemslän-
derna. Risken är då stor att pengarna 
hamnar där de inte gör nytta. ■

TEXT: PER LARSSON

Kvinnliga forskare missgynnas inte generellt 
när de söker forskningsanslag. Däremot fi nns 
det få kvinnor med i beredningsgrupperna, i 
alla fall avseende Vetenskapsrådets ämnes-
områden Naturvetenskap och Teknik.
Bengt Westerberg, ordförande i Veten skaps-
rådets styrelse, tror att en orsak till att så få 
kvinnor (25 procent) bereder ansökningar är  

att det fi nns för få kvinnor på ledande forskar-
tjänster. De som är aktuella för att sitta i bered-
ningsgrupper är redan överhopade av uppdrag.
Vid ett jämställdhetsseminarium i maj för bio-
loger och kemister vid Stockholms universitet 

gjorde Bengt Westerberg jämförelser med politi-
ken – ett område han känner väl efter åren som 
folkpartiledare och socialminister. Inom politi-
ken är fördelningen mellan män och kvinnor rela-

tivt jämn. En förklaring är 
att en hög andel kvinnor 
på ledande positioner 

blivit en konkur-

rensfördel; det underlättar för väljarna att känna igen 
sig i partierna och för partierna att ha en mer rättvis 
åter spegling av könsfördelningen i samhället. Inom den 
akademiska världen saknas incitament för att öka 
andelen kvinnor på ledande poster, enligt Bengt 
Westerberg.

Genom att göra tillsättningsprocessen mer öppen 
kan fl er kvinnor få komma fram. Informella och slutna 
processer har idag för stor betydelse. Bengt Westerberg 
är heller inte främmande för  tanken att universitet och 
högskolor vid tillsättande av rek torer ska nominera en 
man och en kvinna. Rege ringen får sedan avgöra vem 
som ska tillsättas.

Manligt nätverksbyggande var en orsak till bristande 
jämställdhet inom den akademiska världen som lyftes 
fram i den paneldiskussion som följde. Män har infor-
mella nätverk som kvinnor inte har. Befi ntliga struk-
turer riskerar att permanentas genom den ökade sats-
ningen på starka forskarmiljöer och internationella nät-

verk, till exempel inom EU. 
Andra möjliga faktorer som diskuterades var 

att det är vanligare att seniora forskare ”backar 
upp” yngre manliga forskare än deras kvinn-
liga kollegor. Bemötandet under doktorand tiden 

kan även påverka den fortsatta forskar karriären, 
speciellt för kvinnliga doktorander. Osäkerhet i 

anställningsformer och en familjepolitik som miss-
gynnar kvinnor på arbetsmarknaden var andra möj-

liga faktorer som lyftes fram. ■

Bengt Westerberg:

Ökad insyn gynnar kvinnor
 Mer öppenhet i tillsättningsprocessen ger fl er kvinnor på ledande poster inom den akademiska världen.

EU-expert tveksam till folkomröstning

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/GA
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Ett våldsamt påhopp eller en omedve-
ten knuff i självförsvar. Versionerna 
om vad som hände på supporter puben 
Haket gick isär rejält i rättssalen. Enligt 
målsäganden Fredrik blev han plötsligt 
påhoppad av en kille som sade att han 
spillt öl på honom och som sedan slog 
ned honom. Den tilltalade, Johan, upp-
levde sig hotad av Fredrik. Johan sade sig 
vidare inte minnas så mycket av händel-
sen och de skador Fredrik kunde uppvisa 
berodde möjligen på att Johan kommit åt 
Fredriks knä.

Personerna är fi ktiva, likaså rättsfal-
let. Men bland de gymnasieelever som 
genomförde rättegångsspelet i rätte-
gångssalen vid Juridiska institutionen 
gick det inte att ta miste på inlevelsen. 
Målsäganden och vittnen fi ck tuffa frå-
gor av advokat och åklagare. Rättens 
ordförande såg till att procedurreglerna 
följdes och att domslut skrevs.

För de gymnasieelever ur årskurs två 
och tre på Tullinge gymnasium som del-

tog var rättegångsspelet slutpunkten i ett 
samarbetsprojekt med Juridiska institu-
tionen. Under vårterminen har jurist-
studenter vid ett par tillfällen besökt 
gymnasiet och de elever som läst rätts-
kunskap  för att informera om hur det är 
att läsa juridik och förberett dem inför 
rättegångsspelet. Gymnasisterna har 
även deltagit i en föreläsning om straff-
rätt på universitetet.

Projektet är en del i Juridiska institu-
tionens mångfaldssatsning som syftar 
till att sammansättningen av studenter 
på juristlinjen närmare ska spegla den 
sociala mångfalden i samhället. De sko-
lor man samarbetar med ligger främst 
i segregerade områden i Stockholms-
regionen.

Lyckat upplägg
Amir Sherafat-Elmi har tillsammans med 
Daniel Stjärneland, Fredrik Öberg och 
Anna Öhman arbetat med Tullinge-
projektet under  vårterminen. Andra 
grupper sam   arbetar med Rinkeby skolan, 
Skärholmens gymnasium och Bot vids-
gymnasiet.

Det handlar om att öka intresset för 
utbildningen i grupper där det kan fi n-
nas mentala spärrar för att studera juri-
dik, berättar Amir. Han tycker också det 
är bra att det varit en blandning av per-
soner med invandrarbakgrund och hel-
svensk bakgrund bland de studenter som 
arbetat med projektet. Det har inte blivit 
så stigmatiserande då.

− Personligen var jag litet tveksam 
i början men vi fyra i projektgruppen 
fann varandra snabbt. Jag tycker projek-
tet gått över förväntan.

Anna Martinsson, lärare på Tullinge 
gymnasium och själv jurist, vet att brott 
och straff intresserar eleverna och tyckte 
att juridikkursen borde kunna utveck-
las. Dessutom har många ungdomar 
en otydlig bild av hur svenska domsto-
lar fungerar. 

− Det här är ett bra sätt 
att komma i kontakt med 
universitetet och upplägget 
är extremt lyckat.

Studenter som informe-
rar om sin utbildning borde, 
enligt henne, även kunna 
användas av andra utbild-
ningar, till exempel eko-
nomlinjen, för att rekrytera 
fl er studenter med utländsk 
bakgrund. ■

Johan dömdes för miss-
handel till 100 timmars 
samhällstjänst. Han ålades 
även att betala skadestånd 
till Fredrik.

Rättegångsspel
ska locka nya jurister

Ett bråk på puben Haket. En gymnasieklass i Tullinge. En rättegångssal vid Stockholms universitet.  
Kopplingen fi nns i juristernas mångfaldssatsning.

Satsning på ökad mångfald
Syftet med mångfaldsprojektet vid 
Juridiska institutionen är att öka 
den sociala mångfalden på jurist-
linjen och det stöds ekonomiskt av 
Rekryteringsdelegationen vid Utbild-
nings departementet.

Information riktas även till för-
äldrar med barn i gymnasieskolor i 
segregerade om råden i Stockholms-
regionen. Ett informationsblad på 
olika språk med information om 
juristlinjen och vilka slags arbeten 
utbildningen leder till  ska gå ut till 
föräldrarna.

Den tredje delen i projektet är stöd-
verksamhet riktad mot studenter på 
juristlinjen, men som på grund av 
studie ovan bakgrund har svårt att 
lyckas med sina studier. Ett led i detta 
arbete är språkkursen, Att skriva bra 
juridisk svenska, som ges i sommar 
för andra gången. Viss mentor- och 
stödverksamhet fi nns även, dessutom 
har en studiegrupp för studenter med 
studieovan bakgrund startats.

TEXT: PER LARSSON  FOTO:ORASIS/GA

Amir Sherafat-Elmi 
tycker att projektet gått 
över förväntan.

Åklagarsidan försöker övertyga rätten 
om att Johan misshandlat Fredrik.
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Lena Gerholm ny prorektor
Universitetsstyrelsen utsåg vid sitt 
sammanträde den 4 juni Lena 
Gerholm, professor i etnologi 
till prorektor. Beslutet är i enlig-
het med valförsamlingens för-
slag. Vid dess möte i slutet av maj 
vann Lena Gerholm med liten 
marginal över Astrid Söderbergh 
Widding – 25 röster mot 23, 
en blankröst och en nedlagd. 
Lena Gerholm har arbetat vid 
Etnologiska institutionen sedan 

1981, som amanuens, forskare, forskar assistent, lektor 
och professor.  Sedan 2002 är hon institutionens pre-
fekt. Hon är ledamot i Humanistiska fakultetsnämn-
den samt sitter i fl era centrala organ vid Stockholms 
universitet.  Därtill är hon sakkunnig åt Riksbankens 
jubileumfond, Forskningsrådet för arbetsliv och sam-
hälle, Vetenskapsrådet och Norges forskningsråd.  

Ny i Vitterhetsakademien
Johan Söderberg, professor i ekonomisk historia, har valts 
in som ledamot i Kungliga Vitterhetsakademien, historisk-
antikvariska klassen. 

Per-Olof Hulth invald i KVA 
Per-Olof Hulth, professor i astropartikelfysik vid 
Stockholms universitet, har valts in i Kungliga 
Vetenskapsakademiens III klass (fysik). Hulth har arbe-
tat både vid CERN i Genève och AMANDA-projektet 
vid Sydpolen.

Årets hedersdoktorer
Nu är det klart vilka som blir årets hedersdoktorer vid 
Stockholms universitet. Jur.kand. Sigvard Jarvin och f.d. 
justitierådet Hans-Gunnar Solerud har utnämnts till 
hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten. Översättaren 
Anders Bodegård, författarinnan Heidi von Born och 
professor emeritus Heikki Paunonen blir hedersdokto-
rer vid Humanistiska fakulteten. Naturvetenskapliga 
fak ul teten har utsett forskningsingenjör Lennart 
Crona, professor Zeev Luz, dr Jurgenne Honculada 
Primavera och vetenskapsjournalist Anna Schytt. Vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten föräras professor 
Robert C. Bogdan, professor emeritus Nils Christie, pro-
fessor Walter Müller och adjunkt Samuel Strandberg.
Hedersdoktorerna promoveras vid den sedvanliga instal-
lations- och promotionshögtidligheten i Blå hallen i 
Stockholms stadshus fredagen den 24 september.

…Lisbeth Häggberg, 
forsknings ingenjör, en 
av 45 anställda vid 
Stockholms universi-
tet som den 9 juni fi ck 
ta emot utmärkelsen 
”För nit och redlighet 
i rikets tjänst” ur rek-
tors hand vid en cere-
moni i Spökslottet. 
(Ytterligare 16 per-
soner be lönades  men

kunde inte närvara vid ceremonin.) 
Utmärkelsen − som består av antingen 
ett armbandsur, en guldmedalj eller 
ett konstglas − ges till personer som 
varit anställda i statlig tjänst i 30 år.
Hur känns det? 

− Jag är stolt över att jobba i statens 
tjänst. Det var ett medvetet val att söka 
sig till den offentliga sektorn.

Lisbeth började sin yrkesbana som 
laboratorieassistent på Karolinska insti-
tutet där hon stannade i 16 år. Sedan 
bytte hon till ett liknande jobb vid Hud-
dinge sjukhus. Därefter blev det Natur-

vårdsverket och miljöfrågor. 1992 fl yt-
tade den verksamhet hon sysslade med 
över till det nystartade Institutet för till-
lämpad miljöforskning (ITM) som loka-
liserades till Stockholms universitet. Idag 
jobbar Lisbeth mest fackligt, bland annat 
är hon MBL-ansvarig för ST-ATF vid uni-
versitetet.

− Jag har lärt känna universitetets orga-
nisation bra och tycker det är en bra arbets-
plats, men den kan bli ännu bättre. Extra 
spännande är det nu med en ny rektor.
Vilket är det bästa minnet? 

− Häftigast har varit att möta alla spän-
nande människor som brinner för olika 
frågor, både vetenskapligt och organisa-
toriskt. Det är så smittsamt.
Blir du staten trogen fram till pensionen?

− Jag är inte färdig med Stockholms uni-
versitet. Men jag kanske kommer att jobba 
än mer fackligt framöver.

Vid ceremonin valde Lisbeth att få en 
medalj.

− Det här är enda gången i livet jag 
kommer att få en medalj för det jag jobbat 
med.      TEXT: PER LARSSON

HALLÅ DÄR… Mångvetenskaplig konferens 
i Stockholm
25–28 augusti äger den första euro-
peiska mångvetenskapliga konfe-
rensen, EuroScience Open Forum 
(ESOF2004), rum i Stockholm. 
Syftet är att stärka den europeiska 
forskningens konkurrenskraft och 
fördjupa banden mellan forskning 
och samhälle. Det blir diskussioner, 
debatter, föredrag och seminarier.

I anslutning till konferensen ord-
nar Stockholms Akademiska Forum 
vetenskapliga samtal i cafémiljö 
kring bland annat kulturkrockar, 
media, hälsa och genus. Vid samta-
len deltar forskare från universitet 
och högskolor i Stockholm.

Det är första gången som nätver-
ket Euroscience (www.euroscience. 
org) ordnar ett öppet forum. Inspira-
tionen kommer från den amerikan-
ska motsvarigheten AAAS (Ameri-
can Association for the Advance-
ment of Science). 

Närmare information fi nns på 
www.esof2004.org
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Färgglad naturvetenskap 
i Mörby centrum
Den 24 april fi rade Mörby centrum Barnens dag. 
Firandet bestod av en massa olika aktiviteter för 
barn. Mitt bland fi skdamm, polisbilsvisning och 
sagohörna kunde man hitta forskare och studen-
ter från Stockholms universitet. På temat färger fi ck 
besökarna lära sig mer om naturvetenskap genom 
att själva göra enkla experiment, färglägga insekter 
eller lyssna till olika berättelser. Vetenskapens hus 
hade dukat upp ett stort bord och man kunde bland 
annat se bananfl ugor i ögonen genom mikroskop.

Innovationstävling 
Stockholms universitet, KTH och Karolinska 
Institutet har ett samverkansprojekt för att för-
stärka stödet till kommersialisering av forsk-
ningsresultat och innovationer. Holdingbolagen 
vid de tre lärosätena utlyser nu, i samverkan med 
Teknikbrostiftelsen i Stockholm, en innovationstäv-
ling. Minst tre bidrag har möjlighet att vinna drygt 
50 000 kronor till vidare kommersiell utveckling av 
projekten. Sista anmälningsdatum är 24 juni 2004. 
Mer information och ansökningsformulär fi nns på:
www.holding.su.se/tavling.asp

Kunglig invigning vid Tjärnö
I början av juni invigde kron prinsessan Victoria den 
senaste tillbyggnaden vid Tjärnö marinbiologiska 
laboratorium utanför Strömstad – Lars Afzelius-
laboratoriet. Göteborgs universitet har vid Tjärnö 
marinbiologiska laboratorium investerat nära 30 
miljoner kronor på 1300 kvadratmeter ny forsk-
ningsyta, vilket är den största tillbyggnaden sedan 
laboratoriet grundades 1963. Tillbyggnaden är upp-
kallad efter Lars Afzelius som var laboratoriets före-
ståndare 1974–99. 

Frågvisa elever 
mötte forskare
Visslingar och applåder. Att möta 
så entusiastiska reaktioner tillhör 
inte vardagen för de fl esta forskare. 
Men när 900 sjätteklassare deltog 
i evenemanget Den levande fråge-
lådan i Aula Magna så fi ck var och 
en av de elva naturvetenskapliga 
forskarna ett entusiastiskt motta-
gande när de äntrade scenen. 

Efter att ha lyssnat på en speci-
alkomponerad låt var det dags för 
forskarna att svara på sjätteklassar-
nas frågor. Varför brinner det inne 
i jorden? Hur kan maskrosor växa 
igenom asfalt? Varför blir fem plus 
fem tio? Varför växer inte stenar?

Den levande frågelådan hölls för 
första gången i oktober förra året. 
Bakom den står Naturvetenskapliga 
fakulteten.

Frågorna var många vid höstens 
frågelåda och alla elever kunde inte 
få svar. Naturvetenskapliga fakulte-
ten har därför givit ut boken Fråg-
vis? med frågor från sjätteklassare 
och svar från forskare vid Stock-
holms universitet. Så om du till 
exempel undrar över hur ett fl yg-
plan kan fl yga eller vad som hän-
der i hjärnan när man blir kär, fi nns 
svaren här.

Boken kan kostnadsfritt bestäl-
las från Naturvetenskapliga fakul-
tetskansliet.

Storpublik på 
Popaganda 
Rockfestivalen Popaganda fort sätter 
att locka storpublik. Arrangörerna 
Stockholms Universitets Studentkår 
kunde räkna in 40 000 besökare 
när festivalen ordnades för tredje 
gången i slutet i maj. 

Cirka 60 band spelade, bland 
annat The (Inter national) Noise 
Conspiracy, Marit Bergman, Berg-
man Rock, U.N.P.O.C. (SCO) och 
Nicolai Dunger.

Tentamensanmälan 
i Mitt universitet
I dagarna har en ny version av 
studentportalen Mitt universitet 
släppts. Bland nyheterna märks en 
ny funktion för att anmäla sig till 
tentamen på nätet. Varje institution 
kan själv välja om de vill utnyttja 
funktionen för sina kurser. 

Mitt universitet innehåller 
även en funktion där institutions-
anställda kan skapa tentatill fällen. 
Institu tioner som använder funk-
tionen kan se vilka och hur många 
studenter som anmält sig till ett 
tentatillfälle och kan ta ut listor 
på anmälningar. För mer infor-
mation, besök mitt.su.se, eller 
www.it.su.se/support och sök på 
”tentamen”. De nya tjänsterna 
har utvecklats av Enheten för IT 
och media på uppdrag av Student-
byrån.

Humanisterna störst 
i kårvalet
Största parti i kårvalet blev Huma-
nis terna med 16 procent av rös-
terna, vilket ger sju mandat.  
Vänsterns Studentförbund och 
Höger stu den terna vid SU får fem 
mandat vardera. Radikal Vänster – 
Oberoende vänstern, Borgerliga 
studenter oppo sition’68, Eko no-
merna och Social demokratiska 
Studenter får vardera fyra mandat. 
Andelen röstande av alla röstberät-
tigade studenter var 12,8 procent. 
Läs hela resultatet: www.sus.su.se
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Med ett nytt datasystem blir det enk-
lare att göra budget och att följa 
upp den.

Stockholms universitet har sak-
nat ett enhetligt datorprogram 
för budgetering och uppföljning. 
Förra året gjordes en upphand-
ling av ett budgeteringsprogram 
som på sikt ska användas vid hela 
universitetet. Efter att ha utbil-
dat ekonomihanteringspersonal 
det senaste halvåret använder sig 
idag runt 115 personer av det nya 
systemet Mercur. När det i april 

var dags att föra över uppgifter från Mercur till Raindance 
(universitetets bokföringsprogram/redovisningssystem) visade 
det sig att 75 procent av användarna valt Mercur för att göra 
budgeten. 

I Mercur är det, till skillnad från Raindance, möjligt att göra 
en budget. Där går även att enkelt göra budgetuppföljning. Sys-
temet är fl exibelt vilket innebär att användaren kan välja hur 
detaljerade uppgifter om konton hon eller han vill lägga in och 
redovisa. Vissa institutioner vill ha en översiktlig redovisning 
medan andra institutioner vill vara mer detaljerade. Mercur 
möjliggör båda varianterna.

Stefan Nordin vid Planeringsenheten har ansvarat för imple-

menteringen av Mercur. Enligt honom har programmet två 
stora fördelar:

− Den första är att man får hjälp att göra budgeten. Den 
andra är uppföljningsaspekten som gör det lätt att följa upp  
budgeten mot utfallet.

− När jag hade satt mig in i och börjat jobba med Mercur 
tyckte jag att det var jättebra, säger Ulla Börjesson, byrådirek-
tör vid Institutionen för neurokemi och neurotoxikologi. Mer-
cur känns roligt att jobba i och underlättar både budgetarbe-
tet och uppföljningen. Nu gör jag allt i Excel, men efter det här 
”försöksåret” hoppas jag kunna gå över till Mercur.

En annan fördel är, enligt henne, att det går att göra en bud-
get på ”fasta kostnader”, till exempel overhead-kostnader i 
externa projekt där systemet räknar ut beloppen efter de pro-
centsatser som anges, lönekostnaden samt avskrivningar på 
planerade inköp av anläggningar.

Pille Ann Härmat, administrativ chef vid Juridiska institu-
tionen, tycker att Mercur ger en tydlig och överskådlig bild på 
datorskärmen. Dessutom går det lätt att byta till det man vill 
titta på, till exempel utfall för en viss månad.

Däremot anser hon det vore bra med färre dator program 
för ekonomihantering. Idag använder universitetet  tre stycken 
(Mercur, Raindance och Oracle), vilket kan upplevas som 
krångligt.

Implementeringsfasen av Mercur är nu avslutad och i sam-
band med det blir Virve Gröningson på Ekonomiavdelningen 
systemansvarig. ■

Inom fl era forskningsområden, till exempel partikelfysik och 
meteorologi, fi nns behov av stor datorkapacitet. Ett sätt att 
tillgo dose behovet är att använda sig av den så kallade grid-
tekniken. Det innebär att stora databaser och beräknings-
maskiner kopplas ihop över nätet. När forskarna använder 
systemet fördelas beräkningsjobbet på de maskiner som är 
bäst tillgängliga, oavsett var de befi nner sig geografi skt.

Under våren har Swegrid invigts. Inom detta grid-system 
fi nns 600 kraftfulla datorer fördelades på sex orter (så kallade 
noder) som kopplas ihop till en enda jättemaskin; datorerna 
fi nns i Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och 
Umeå. Satsningen, som bland annat fi nansieras av Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse, är en del i ett ännu större projekt 
för att skapa en europeisk grid.

I Stockholms står datorerna hos Parallell datorcentrum 
(PDC) på KTH. Värd för PDC är Institutionen för numerisk 
analys och datologi (som drivs i samverkan mellan Stockholms 
universitet och KTH).

Sten Hellman, lektor i elementarpartikelfysik vid Stock-
holms universitet, säger att det redan fi nns två viktiga använ-
dare av Swegrid. Den ena är ATLAS-projek tet där en ny par-

tikelaccelerator ska byggas färdig vid CERN-anläggningen i 
Schweiz till 2007. Enorma datamängder kommer då att gene-
reras och för att kunna hantera dem måste de fördelas på dato-
rer över hela världen. Nu  håller forskarna på att simulera hur 
dessa data kommer att se ut. I nästa skede ska de analysera de 
data som kommer ut ur simuleringen för att testa och utveckla 
sina analysprogram.

Det andra viktiga användningsområdet är AMANDA-
 projektet där forskare letar efter sönderfallande elementar-
partiklar i Sydpolens isar för att få veta mer om universums 
historia (se vidare SU-Nytt 2/2004).

Grid-systemet är enkelt att använda för forskarna, berättar 
Sten Hellman. De specifi cerar vilka datorresurser och program 
som behövs. När detta är gjort ”lägger” Swegrid ut arbetet på 
de datorer som för tillfället har ledig kapacitet och den fors-
kare som använder systemet behöver inte fundera över om den 
datorn står i Australien eller på PDC i Stockholm. Systemet är 
vidare ”modulärt”. Det innebär att man lätt kan ansluta nya 
datorer om kapacitetsbehoven ökar. ■

TEXT: PER LARSSON

Mercur förenklar budgetarbetet

Swegrid ger ökad datorkapacitet

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/GA

Ulla Börjesson tycker att Mercur 
underlättar både budgetarbetet 
och uppföljningen.
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Överprestationerna ska minska
Under de senaste tre åren har Stockholms universitet produ-
cerat helårsstudenter och helårsprestationer utöver takbelop-
pet. För 2003 var det ackumulerade värdet på överprestatio-
ner 121,5 miljoner kronor. Universitetet har rätt att spara över-
prestationer upp till ett belopp som utgör tio procent av tak-
beloppet, ungefär 85 miljoner kronor. 

Den stora mängden överprestationer utgör ett problem. 
Den ökar belastningen på lärare och annan institutionsper-
sonal. Den försvagar också argumenten för ökade resurser till 
grundutbildningen. 

Nu pågår ett arbete inom nämnder och institutioner för att 
minska antalet överprestationer. För närvarande omförde-
las medlen från nämnder som underpresterat i efterhand till 
nämnder som överpresterat. Prognoserna tyder på att ingen 
nämnd kommer att underprestera under budgetåret 2004, var-
för någon omfördelning till nämnder med överprestationer inte 
kommer att bli aktuell.

Om ändå frågan om omfördelning av medel under 2004 
skulle aktualiseras kommer sådan inte att ske, enligt ett beslut 
av rektor. I stället kommer eventuella medel för nämnder 
som underpresterat att föras in i den reguljära budgetpro-
cessen det kommande budgetåret, vilket då minskar beho-
vet av täckningsbidrag för engångskostnader. Det innebär att 
det inte längre ens är teoretiskt möjligt att få betalt för över-
prestationer.

För mer information kontakta Ingemar Larsson på Plane-
ringsenheten. ■

 TEXT: PER LARSSON

Dags att söka samverkansmedel
Har du och din institution/enhet planer på samverkanspro-
jekt med det omgivande samhället? Då fi nns pengar att söka. 
För sjätte året i rad planerar Stockholms universitet att avsätta 
pengar på central nivå för att stimulera samverkan. Därför 
utlyses nu en ny ansökningsomgång för verksamhet under 
2005.

Projektförslag kan lämnas av institutioner och andra aka-
demiska organ vid Stockholms universitet, av universitets-
biblioteket samt av studentkårer och fakultetsföreningar eller 
motsvarande. Projektförslaget ska innehålla projektets idé och 
syfte, målgrupp, beskrivning av hur projektet ska genomföras, 
projektorganisation och projektansvarig samt budget. 

Ansökan ska inges i ett original och åtta kopior senast den 
4 oktober 2004  till Stockholms universitet, registrator, Södra 
huset A598, 106 91 Stockholm.

Ett inspirationsseminarium inför ansökan kommer att 
genomföras den 15 september där personer som deltagit i tidi-
gare samverksprojekt delar med sig av sina erfarenheter.

Närmare information lämnas av Madeléine Hellzén på tele-
fon (16) 1055, e-post: madeleine.hellzen@eks.su.se.

Läs mer på https://www.eks.su.se/samverkansmedel ■

TEXT: PER LARSSON

Samverkan med små medel 
vid Socialhögskolan
Framgångsrika samverkansprojekt behöver inte sluka stora 
resurser. Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, har i 
fem år anordnat en årlig forskardag där institutionens forskare 
presenterar aktuell forskning. Inbjudna har dels varit studen-
ter, dels personer som arbetar inom socialtjänstens olika verk-
samhetsområden, omsorgspersonal samt personer från social-
styrelsen, stadshuset, länsstyrelsen, Stockholms läns landsting 
och FoU-verksamheter.

För fem år sedan startade forskardagarna om äldre. Årets 
tema inom området var livsloppsperspektiv. Sedan tre år till-
baka anordnas även forskardagar om funktionshinder, i år 
handlade det om delaktighet. Nytt för i år var en dag om ”Bar-
nen i det sociala arbetet”.

Samtliga evenemang är avgiftsfria för deltagarna och insti-
tutionen står för kostnaden för aulan på Sveaplan. Föreläsarna 
tar inget arvode.

I september kommer institutionen även att anordna en ”Aka-
demisk uppsatsdag” där några studenter från institutionens 
fyra inriktningar presenterar sina C-uppsatser. Även denna 
dag kommer att anordnas varje år. ■

SOMMARFINT 
PÅ KONTORET

www.butiken.su.se
universitetets egen marknadsplats

Du vet väl att du kan handla dina 
kontorsmöbler genom SU-butiken? 

På www.butiken.su.se
hittar du länkar till universitetets 
upphandlade möbelleverantörer.

INKÖP & FÖRSÄLJNING
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VISSTE DU ATT...

”

” 

…avståndet mellan tunnelbane-
statio ner na Tekniska hög-

skolan och Universitetet 
är 2,3 km. Restiden är 
cirka 3 minuter. Även 
om det kan kännas som 

den längsta sträckan 
mellan två tunnelbane sta-

tioner i Stockholm är det inte 
så. Det längsta avståndet  mellan 

två stationer är sträckan Kista – 
Hallonbergen. Där är avståndet 4,3 km.

Bolognamodellens femåriga master-
examen kräver en utbyggnad av 

de återbetalningsfria studiemedlen. 
Om staten inte skjuter till dessa 
resurser fi nns ingen annan rimlig 

väg än att ge upp målet om att öka 
antalet doktorsexamina och att fl ytta 

studiestödsresurser från forskar-
utbildningen till grundutbildningen.

  
kåre bremer och christian camitz, 

rektor respektive kårordförande vid 
stockholms universitet, i en debattartikel 

i svenska dagbladet 24 maj.

Ny söktjänst
NorFA (Nordisk Forskerutdannings-
akademi) lanserar en ny söktjänst för 
regist rering och sökning av forskarut-
bildningskurser i hela Norden, Baltikum 
och nordvästra Ryssland.
www.phdcourse.net  
  
Doktorander, tyck till!
Högskoleverkets Doktorandhandbok 
på webben har nu funnits i fyra år och 
det är dags för utvärdering. Handboken 
ger doktorander och blivande dokto-
rander övergripande information och 
svar på frågor om forskarutbildningen. 
Syftet med utvärderingen är att få svar 
på om och i så fall hur handboken behö-
ver förändras för att vara till störst nytta 
för doktorander. Du som doktorand 
är välkommen att vara med i en enkät-
undersökning.
www.hsv.se

SULF:s lönestatistik
Sveriges universitetslärarförbund (SULF) 
har på sin hemsida lönestatistik för 2003 
avseende forskarassistenter, universitets-
adjunkter, universitetslektorer och pro-
fessorer.
www.sulf.se

I början av juni lämnade Stockholms 
universitet in remissvar till Utbildnings-
departementet på tre viktiga utredningar 
som presenterats under våren. 

Utredningarna är Tre vägar till den 
öppna högskolan (SOU 2004:29), 
Högre utbildning i utveckling. Bologna-
processen i svensk belysning (Ds 2004:2) 
samt En Ny Doktorsutbildning – kraft-
samling för excellens och tillväxt (SOU 
2004:27). De behandlar i tur och ord-
ning: tillträdes regler till högskolan, 
utbildningens internationalisering res-
pektive framtidens forskarutbildning.

Stockholms universitet ställer sig i 
stort positivt till utredningarna. Vad 
gäller tillträdesregler välkomnar man 
kravet på lägst betyget Godkänt i kärn-
ämnena svenska och engelska. Förslaget 
om ett system med 14 områdesbehörig-
heter indelade i behörighetsämnen och 
meritämnen får också stöd. Universite-
tet avstyrker däremot förslaget om att ta 
bort 25:4-regeln − avskaffandet av denna 
schablonregel skulle innebära merarbete 
för högskolorna.

Universitetet välkomnar att magister-
examen ersätts med en masterexamina. 
Det ger ökad tydlighet om vad en svensk 
examina är värd och gynnar rörligheten 
för svenska studenter. Däremot varnas 
för de ekonomiska följderna av utred-

ningens förslag. Ett system med en fem-
årig utbildningstid kommer att leda till 
ökade kostnader, främst i form av lön 
till fl er kvalifi cerade lärare. Högskolor na 
kan få det svårt att hantera dessa kost-
nader utan extra anslag. Studenterna ris-
kerar även att drabbas i form av ytter-
ligare ett år med studielån och därmed 
kan den sociala snedrekryteringen till 
studier öka.

Det är bra att svensk forskarutbildning 
anpassas till övriga Europa. Men det 
hade varit bra om doktorsutbildnings-
utredningen dessutom haft en vidare 
utblick mot resten av världen. Den präg-
las dessutom av ett ”ganska snävt tekno-
logiskt perspektiv”, konstateras i remiss-
svaret. Där fi nns för mycket av tillväxt-
tänkande och för liten betoning av att 
forskarinsatsen har ett egenvärde. Uni-
versitetet godtar en treårig doktorsut-
bildning, förutsatt att den organiseras 
på ett sätt som gör att studietiden inte 
blir för kort och att fi nansieringsfrågan 
är löst. ■

TEXT: PER LARSSON

Läs mer om utredningarna på 
www.regeringen.se/sb/d/1454

NYTT PÅ WEBBENPositivt ersätta magister med master
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Konsten 
på campus

Universitetet är inte bara fyllt med kunskap
utan även med konst. På en kort  promenad 
runt Frescati kan man få se många konst-
verk.

Redan vid tunnelbanestationen börjar 
konstrundan. Väggarna pryds av ett 
konst verk i kakel, gjort av Francoise 
Schein, som bland annat beskriver 
Carl von Linnés resor och återger  FN:s 
deklaration för mänskliga rättigheter. 
Väl utomhus befi nner man sig i värl-
dens första nationalstadspark. För att 
påminna om parkens status och besö-
karnas ansvar har det rests en sten, gjord 
av Karin Tydefors.

Men man är inte 
bara i nationalstads-
parken, utan även 
i en skulpturpark. 
På den stora gräs-
ytan och promenad-
vägarna mellan tun-
nelbanan, All huset 
och Arrheniuslabora-
torierna fi nns sedan 
1991 skulptur parken 
Terrakotta som är 
gjord av konstnä-
rerna Sivert och 
Marianne Lindblom. 
Utsmyckningen är ett 
resultat av en tävling 
som utlystes 1985 

och det var den dittills största satsning 
som Statens konstråd gjort för ett enda 
konstverk.

Verket Terrakotta består av tre delar. 
Direkt efter den breda trappan upp från 
tunnelbanan kommer man till en rund 

plats som inramas av tolv vridna kolon-
ner i rött tegel och med kapitäl av järn. 
Mellan kolonnerna fi nns pelarekar och 
i centrum en kraftig sockel med en sitt-
vänlig kant. Ovanför tronar en grön-
patinerad sfär i brons.

På vägen från tunnelbanan hittar vi 
den andra delen – de tre skulpturerna. 
Eva (längst ned), på vars axel kunska-
pens äpple vilar, Adam (t.v.), som är en 
svarvad mansprofi l  vilket är ett känne-
tecken för Sivert Lundbloms konst och 
till sist Herkules (t.h.) som stödjer sig 
på sin knölpåk. Skulpturerna är sto-
der i svart eller röd granit, gjutjärn och 
brons.

Mellan Allhuset och Arrheniuslabora-
torierna fi nns den tredje delen av konst-
verket: fjorton pelare i gult tegel på rad 
i en båglinje (ovan t.v.). En av pelarna 
bryter av från de andra och toppas med 
ett rostigt järnspjut.

Svävande grafi sk form
Väl borta vid Arrheniuslaboratorierna 
träffar man på en byst gjord av Adolf 
Jonsson 1908, föreställande mannen 
som gett namn åt byggnaden, Svante 
Arrhenius som fi ck nobelpriset i kemi 
1903. Vid Geovetenskapens hus fi nns 
skulpturen Du går icke ensam av Annika 
Svenbro. Den omgärdas av en stenträd-
gård med olika svenska bergarter.

Lite längre bort, på 
väggen vid entrén till 
hus E och F, kan man 
på fasaden se skulptu-
ren Prima Vera, av 
konstnären Bitte Jonas-
son Åkerlund.

Konstrundan kan avslutas utanför 
ingången till Lantis. Här gäller det att 
titta upp! Vad som kanske först upp fattas 
som en stolpe är i själva verket basen för 
verket YZ (ovan t.h.), en svävande gra-
fi sk form i stål gjord av konstnären 
Olle Baertling. När universitetet skulle 
utsmyckas ville David Helldén, arkitek-
ten bakom Södra huset, att Olle Baert-
ling skulle anlitas. Baertlings målningar 
ansågs dock som ”migränkonst” av en 
grupp studenter och dessutom utsattes 
hans verk för åverkan. Därför magasine-
rades de men plockades till 
sist fram igen, bland annat 
YZ. Förutom YZ innefat-
tar Baertlings bidrag till 
Frescati tio målningar och 
de hängande färgorglarna i 
taket i Södra husets korrido-
rer på plan 2.

I nästa nummer av SU-
Nytt bekantar vi oss med 
dessa och andra verk i Södra 
huset. ■

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO:ORASIS/GA

Läs mer om konsten 
och arkitek  turen i boken 
”Frescati – huvudstads-
universitet och arkitektur-
park” (red. Thomas Hall). 
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I början av mars fl yttade Enheten för IT 
och media in i före detta Psykologisk-
pedagogiska biblioteket i Frescati Hage. 
De fl esta av enhetens drygt 70 medarbe-
tare är nu samlade på ett ställe.

– Närheten gör det lättare att lära 
känna och dra nytta av varandras kom-
petenser, säger Emelie Hage, en av enhe-
tens grafi ska formgivare.

Enheten för IT och media arbetar med 
att skapa förutsättningar för användning 
av IT i utbildning och forskning vid uni-
versitetet. En del av verksamheten är den 
grafi ska produktionen. Med det arbetar 
bland annat två webbdesigners, två gra-
fi ska formgivare, en projektledare och en 
originalare. Den grafi ska produktions-
verksamheten är en sorts intern design-

Samlad
i Frescati hagekreativitet

En av många 
 produkter 
som en heten 
arbetar 
med är 
utbildnings-
katalogen. 
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andra inom samma organisation, något 
som börjar bli vanligt på större företag.

– Det ger en möjlighet för institutio-
ner och enheter att få stöd från männis-
kor som kan universitetet, säger Evelina 
Ljungström, också hon formgivare.

– Vi har många kompetenser inom 
olika områden på enheten och vi kom-
pletterar varandra. Till exempel fi nns 
här systemutvecklare, copy, media-
producenter och marknadsförare, säger 
Emelie Hage.

De som arbetar med grafi sk produk-
tion gör allt från små annonser på nätet 
och mindre trycksaker till avancerade 
webbplatser och grafi ska profi ler som 
omfattar hela kedjan från analys över 
produktion till driftsättning. Ett av de 
största uppdragen är att göra utbild-
ningskatalogen tillsammans med Stu-
dentbyrån.

– Det är ett roligt arbete och vi är 
många vid enheten som är inblandade. 
Även institutionerna som bidrar till kurs-
delen är en viktig komponent i arbetet, 
säger Emelie.

Arbetet med katalogen för läsåret 
2005/2006 är redan igång. Varje upp-
laga utvärderas och katalogen föränd-
ras lite varje år.

Ren och snygg form
En viktig del i allt arbete är att universi-
tetets grafi ska profi l följs och att det syns 
att produkten kommer ifrån Stockholms 
universitet. En typisk universitetsprodukt 
beskriver de såhär:

– Det ska vara hög kvalitet på allt från 
papper till bilder. Den ska rakt och ärligt 
lyfta fram det som är unikt med universi-
tetet och vara lättillgänglig för målgrup-
pen, säger Emelie.

– Den ska ha en ren och snygg form 
samt ett enhetligt språk som stämmer 
överens med universitetets skrivregler. 
Universitetets två hustypsnitt, Futura och 
Sabon, och märket ska också användas 
på rätt sätt, enligt Evelina.

De båda turas tillsammans med ori-
ginalaren Heléne Tildeman om med att 
göra SU-Nytt.

– Det är roligt att arbeta med SU-Nytt 
eftersom den har en fast form som det 
ändå går att vara fri och kreativ inom. 
Det kan ibland vara svårt att vara krea-
tiv när det inte fi nns några ramar att utgå 
ifrån. Möjligheterna kan då bli så oänd-
liga att de begränsar en istället, berät-
tar Evelina.

Kreativitet kräver också inspiration. 
Vad får de den ifrån?

− Vi hämtar inspiration från till exem-
pel utställningar, konst- och design litte-
ratur, resor, tyger, skyltar, diskussioner, 
stadsmiljöer, möbler, möten med roliga 
människor, ja nästan allt.  ■

Formgivaren Evelina Ljungström berättar om 
idéerna bakom den grafi ska formen för univer-
sitetets produktioner. 

Enheten för IT och media sitter nu sam-
lad i det gamla ombyggda psykologisk-
pedagogiska biblioteket som uppfördes 
1954 för Skogshögskolan och ritades av 
arkitekt Gunnar Forszén. 


