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Lagerkransen ä r en seger- och l ä rdomssymbol med 
rötterna i antiken. Enligt mytologin blev lagern guden 
Apollons attribut sedan nymfen Dafne förvandlats till 
ett lagerträd för att undgå hans förförelsekonster. 
Eftersom Apollon också var skaldekonstens beskyd -

dare blev lagerkransen sedermera ett ä retecken för 
skalderna. Genom en felaktig h ä rledning av den 
akademiska titeln baccalaureus ur laurus ( lager-
träd) har lagerkransen blivit en symbol för slutförda 
akademiska studier inom de filosofiska fakulteterna. 

SU-NYTT 
6/2003

 
 

SU-NYTT 
ä r personaltidningen vid Stockholms universitet. 

Tidningens upplaga är 6 500 exemplar.
   

Adress: 
SU-Nytt, Bloms hus

Universitetsvägen 10
106 91 Stockholm

   
Nästa nummer:
 Utkommer 18/12

Manusstopp   19/11
   

Ansvarig utgivare: 
Anette Norberg

Enheten för kommunikation och samverkan
E-post: anette.norberg@eks.su.se

Tfn: 08 -16 22 55
Fax: 08 -15 36 93

   
Redaktör:

Johan Kvickström
Enheten för kommunikation och samverkan

E-post: johan.kvickstrom@eks.su.se
Tfn: 08 -16 44 64 Fax: 08 -15 36 93

   
Annonser (prislista) och grafisk form:

Evelina Ljungström/Enheten för IT och media
E-post: evelina.ljungstrom@it.su.se
Tfn: 08 -16 29 02  Fax: 08 -16 12 50

   
Tidningens fotografer:

ORASIS Foto: Mia Åkermark/MÅ
och Georgios Athanasiadis/GA

   
Prenumerationer och adressändring:

Fast anstä llda erhåller tidningen utan 
kostnad. Övriga kan bli prenumerant. 

Meddela adressändringar till : 
Johan Kvickström, fax: 08 -15 36 93.

Postadress: Enheten för kommunikation och 
samverkan, Stockholms universitet, 

Bloms hus, 106 91 Stockholm.

Redaktionen förbehåller sig rä tten att vid behov 
korta i insända manus. Skriv därför kort  

redan från början. 
Insända manus returneras ej. 

Ej signerat material ansvarar redaktionen för.
   

ISSN 1103-2375

OMSLAGSBILDEN: ORASIS FOTO/GA

En balansräkning 

Ett universitet är en speciell arbetsplats. Det är 
ett påstående som jag hör ibland, som ett uttryck 
för beundran, undran eller avståndstagande.
För mig är universitetet den bästa av tänkbara 
arbetsplatser. Skälen är flera och några hinner 
jag anföra: Ålderssammansättningen är unik – på 
vilken annan arbetsplats, med undantag för sko-
lan, finns så många unga människor? Ungdomen 
är odödlig, har någon sagt, och studenterna till-
för universitetet ett odödlighetsperspektiv som 
är livgivande, en optimism och en respektlöshet 
som är stimulerande och aktiverande. 

   Här kan jag dagligen umgås med människor 
som sätter det intellektuella, kanske vågar jag 
säga det andliga, före ekonomisk vinst och mate-
riella förmåner. Som nybliven dekanus gick jag i 
våras  runt  på Humanistiska fakultetens insti-
tutioner och centra. Det var besök som värmde 
hjärtat men också stärkte själen. Jag mötte insti-
tutionspersonal – administratörer och prefekter, 
studierektorer och studievägledare – som väckte 
beundran genom sitt tålamod, sin seghet och sin 
uppfinningsrikedom för att överleva med krym-
pande resurser. Bildligt talat blandar man allt 
mera bark i brödet – bonden Paavo i Runebergs 
dikt har systrar och bröder vid Stockholms 
universitet. Men det som imponerade mest var 
ämnesstoltheten och arbetsglädjen, energin och 
vitaliteten förutom mängden av fascinerande 
och ovärderliga projekt som man driver. Och 
förmodligen är det på samma sätt vid övriga 
fakulteter.

Mitt tredje och främsta skäl för att välja uni-

versitetet till arbetsplats är att man här kan tänka 
nytt och yttra sig fritt. Kierkegaard raljerade över 
sin samtids krav på yttrandefrihet men ointresse 
för tankefrihet. De båda begreppen förutsät-
ter varandra och har som gemensam nämnare 
öppenhet – inom organisationen och gentemot 
omvärlden. 

Är min beskrivning en skönmålning? Nej, 
bara utfallet av en balansräkning. Naturligtvis 
finns problem utöver de ekonomiska – specifika 
för universitetsmiljön och generella, som hör till 
all mänsklig samlevnad. Man behöver ständigt 
förbättra – och förbättringar pågår ständigt. En 
likabehandlingsplan och en mångfaldsplan har 
nyligen upprättats, jämställdhetsplan och arbets-
miljöplaner finns sedan tidigare. Sedan kommer 
det an på oss att respektera givna riktlinjer och 
påbjudna regler.

Men vårt främsta ansvar är att värna om uni-
versitetets grundprinciper. Europeiska  universi-
tetsrektorer skrev 1988 under Bologna Magna
 Charta Universitatum, i vilket man slår fast uni-
versitetens autonomi och oberoende. I Bologna-
överenskommelsen 1999, startpunkten för den 
så kallade Bolognaprocessen, förklarar tjugonio 
undertecknande utbildningsministrar att de res-
pekterar universitetens oavhängighet på villkor 
att universiteten kontinuerligt anpassar sig till 
samhällets krav och behov. Villkorandet låter 
rimligt, nästan självklart, men kan användas som 
grundskott mot självständigheten och då också 
mot öppenhet och tanke- och yttrandefrihet. Må 
det aldrig hända – eller har det redan hänt?  ■

Kers t in Dahlb ä ck
D EK A N US V I D D EN 

H U M A N I S T I S K A FA K U LT E T EN
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Det är en kurs som överskrider flera 
fakultetsgränser. Konstvetenskapliga 
institutionen är huvudinstitution av for-
mella skäl, men kursen skapas och leds
i praktiken tillsammans med Företags-
ekonomiska institutionen, Liljevalchs 
konsthall och Magasin 3. Vid sidan av
konstvetenskap får studenterna utbild-
ning i företagsekonomi och juridik. 
Kursen har viktiga praktiska moment 
och studenterna får göra en utställ-
ningsproduktion och praktisera en 
halv termin vid en konstinstitution. 
Nätverkstänkande betonas och när 
kursen är slut ger studenterna sina erfa-
renheter vidare till de nya studenter som 
då påbörjat sin utbildning.

Exte rn  samve rkan
Speciellt för utbildningen är att de två 
externa institutionerna Liljevalchs konst-
hall och Magasin 3 är medskapande i 
kursen. Att utbildningen baseras inte 
bara på traditionella universitetsstu-
dier utan också på samverkan med 
ett externt nätverk menar Margaretha 
Rossholm Lagerlöf ger både stadga och 
flexibilitet.

– De externa aktörerna deltar i undervis-
ningen och är med på lika villkor orga-
nisatoriskt och arbetsmässigt. De ska-
par kursen tillsammans med oss, men 
det är akademikerna som utför exami-
nationen.

I kursens nätverk ingår också Natio-
nalmuseum,  Moderna museet, Walde-
marsudde och Tensta konsthall. Dess-
utom har man ett internationellt nätverk
som ger studenterna möjlighet till prak-
tik utomlands.

– Det är självklart att studenterna får 
ta del av den kunskap och de kontakter 
som vi ute på konstinstitutionerna har, 
säger David Neuman, konsthallschef på 
Magasin 3. Han undervisar på kursen 
och är mentor åt två av studenterna. 

I samband med Kulturhuvudstadsåret 
1998 drev David Neuman det omfat-
tande konstvisningsprojektet Arkipelag.

– När det närmade sig slutet så var jag 
konfunderad och besviken över att ingen 
tog hand om de duktiga kapaciteter som 
finns i Sverige, säger David Neuman.

Han och Pierre Guillet de Monthoux, 
professor vid Företagsekonomiska insti-
tutionen tog initiativ till att starta en 

Curator är den som arrangerar utställ-
ningar, både på ett praktiskt och idé-
mässigt plan. Uppgifterna kan jämfö-
ras med utställningskommisariens eller 
intendentens, men curatorn kan sägas 
vara mer medskapande i utställningen. 
Arbetar ofta på frilansbasis.

Curatorkursen har ett något ovanligt 
upplägg. Den börjar med 20 poäng 
under våren. Sedan läser studenterna 
10 poäng under sommaren, 20 poäng 
under hösten och 10 poäng under våren. 

Led mellan konstnär och betraktare tvärvetenskaplig curatorutbildning med 
universitetsanknytning.

– Det är viktigt att det finns en till-
växt av nya curatorer. För att Magasin 3 
ska kunna utvecklas krävs det att det 
finns människor som har kunskap och 
erfarenheter. Och vi kan bara bidra till 
det genom att själva ge, säger David 
Neuman.

I k l ä t t  s i g  c u ra to r ro l l e n
Margaretha Rossholm Lagerlöf har 
själv vid ett par tillfällen prövat på att 
arbeta som curator. Hon menar att det 
gett henne värdefulla erfarenheter.

– Det fick mig att förstå hur viktigt det 
är att den praktiska delen av utställnings-
arbetet är välorganiserat. Det är en insikt 
som kommer till nytta i utbildningen. Jag 
tyckte det var en spännande utmaning 
att kliva ur det vanliga vardagsarbetet 
och göra något helt annorlunda. Jag fick 
använda mina kunskaper, men tillämpa 
dem på ett annat sätt: arbeta rumsligt, 
tematiskt och gestaltningsmässigt.

Studenterna på curatorutbildningen 
har tillgång till den så kallade Glasburen 
på plan E 4 i Södra huset och kommer att 
visa utställningar och utställningsdoku-
mentation där efter nyår.  ■

För mer information se
www.arthistory.su.se/curator.

Under våren startade en internationell curatorutbildning vid Stockholms universitet.
 – Curatorn är ett slags representant för betraktaren eller ett mellanled mellan
konstnär och betraktare. En person som ska kunna förstå konsekvenserna av mötet 
mellan konstverk och betraktare och ha en känsla för det unika i tillfället, säger 
Margaretha Rossholm Lagerlöf, professor vid Konstvetenskapliga institutionen.

TEXT: CALLE ARVIDSON
FOTO: ORASIS/GA

Margaretha Rossholm Lagerlöf diskuterar med studenter på utbildningen.
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– Det här är en nisch där konst och data-
logi möts. Där blandas programmering 
med visuell och ljudmässig design och 
berättande, säger Mats Wiklund som 
är kursansvarig.

Lite senare i höst startar även en 
liknande 10-poängskurs, men då med 
förkunskapskrav inom data- och sys-
temvetenskap.

– Att hålla sådana kurser är en naturlig 
utveckling av det datalogiska området, 
säger Mats Wiklund.

Det bedrivs inte någon forskning om 
kommersiella datorspel vid institutionen, 
men ett par forskare har använt datorspel 
för att utforska hur barn kommunicerar, 
och för att lära barn att göra datorpro-
gram.

– Datorspel är intressanta rent data-
logiskt. De ställer stora krav på både 
program och hårdvara, säger Mats 
Wiklund.

Lå ng h i s to r i a
Datorspelens historia stäcker sig över 
en fyrtioårsperiod. Spacewar!, det för-
sta datorspelet, konstruerades vid Massa-
chusetts Institute of Technology 1962, 
men det dröjde till 1972 innan det 
första kommersiella datorspelet Pong 
kom ut på marknaden. Datorspelen var 
länge ganska enkla. Klassikern Space 

Invaders som kom 1978 var i svartvitt, 
men hade färgfilter klistrade på vissa 
delar av skärmen. 

– Spelupplevelsen var ändå bra trots 
den dåliga grafiken. Det var så intres-
sant och nytt med datorspel, säger Mats 
Wiklund.

Idag ses tidiga spel som klassiker av de 
inbitna spelarna.

– Folk vårdar sina gamla hemdatorer 
för att kunna spela de gamla spelen och 
om de gått sönder så finns det simulato-
rer som återskapar hur det såg ut, berät-
tar Mats Wiklund.

Spelen utvecklades mycket under 1980-
och 1990-talen.

– Realitetsgraden och närvarokänslan 
har blivit mycket hög. Idag har många 
spelföretag konstnärer anställda och 
3d-grafik har blivit vanligt, berättar 
Mats Wiklund som ser datorspel som ett 
unikt medium.

– Den som konsumerar datorspel är 
inte passiv, utan styr det som händer, 
säger Mats Wiklund.

Han menar att även om datorspelen 
idag spritts långt utanför pojkrummen 
och spelas av människor i alla åldrar, så 
finns det fortfarande många fördomar 
runt graden av våld i spelen.

–Alla datorspel är inte så våldsamma 
som många tror. Det är ett medium som 

kan fyllas med olika innehåll beroende 
på vem som konstruerar det och för vil-
ken målgrupp.

Och det finns en rad olika genrer.
– Äventyrsspel har ofta en låg vålds-

nivå. De framställer världar att utforska, 
och premierar spatial och analytisk för-
måga och tålamod. Andra speltyper 
med låg våldsnivå är pysselspel som 
Tetris, sportspel och livsspel som kan 
vara utformade som ett slags dokusåpor 
där spelaren styr handlingen, berättar 
Mats Wiklund.

– Actionspel premierar snabba reflexer 
och beslut och förmåga att fungera under 
stress. De har ofta en hög våldsnivå. 
Den typiska belöningen för spelaren är 
visuella illustrationer av motståndares 
förintande.

Speltyper som har varierande vålds-
nivåer är rollspel, strategispel, fordons-
simulatorer, plattformspel som består av 
sammanlänkade ytor som spelaren ska 
ta sig mellan och konstruktionsspel där 
spelaren själv bygger miljöer.

– Något som är hett nu är onlinespel 
där man via Internet kan interagera med 
tusentals andra spelare, berättar Mats 
Wiklund. ■

TEXT: CALLE ARVIDSON 
ILLUSTRATION: NILS ROZKALNS

Från enkelt svartvitt till
konstnärlig 3D-grafi k
En 5-poängskurs i datorspelsutveckling har startat vid Institutionen för data- 
och systemvetenskap. Kursen som inte har några speciella förkunskapskrav 
behandlar datorspelens historia och förutsättningar, och hur de görs både 
konstruktions- och designmässigt.
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– Universitetets verksamhet ska präglas av 
jämställdhet, jämlikhet och samhörighet och 
vi ska motarbeta alla slags trakasserier.
Vi ger nu dessa frågor mer utrymme och 
uppmärksamhet genom vår nya likabe-
handlingsplan. Det är viktigt att anställ-
da och studenter är medvetna om planen 
och att vi tillsammans arbetar helt i planens 
anda, säger rektor Gunnel Engwall.

I september fastställde rektor en lika-
behandlingsplan med åtgärder som ska 
främja studenters lika rättigheter oavsett 
deras könstillhörighet, sexuella lägg-
ning, etniska och religiösa tillhörighet 
eller funktionshinder. Åtgärderna ska 
också förebygga och förhindra trakas-
serier.

– Det har tagit lite för lång tid att ta fram 
planen men vi är glada att den äntligen 
kommit till stånd. Vi är i stort sett nöjda 
med innehållet. Sedan kan man alltid 
tycka att det går att trycka på fler saker, 
säger Shakti Slawomirska, ordförande 
vid studieutskottet vid Stockholms uni-
versitets studentkår.

En av åtgärderna är att en skrift med 
etiska regler ska tas fram och spridas till 
anställda och studenter. Skriften ska 
innehålla konkreta råd och tydlig väg-
ledning för hur anställda och studenter 
ska bemöta varandra och vilket förhåll-
ningssätt som ska genomsyra verksamhe-
ten. Dessutom ska Studentbyrån tillföras 
medel för en befattning med ansvar för 
likabehandlingsfrågor.

Universitetet ska arbeta för att öka 
anställdas och studenters kännedom 
om de stödfunktioner som finns, till 
exempel Språkverkstaden. Vidare ska 
universitetets psykosociala miljö under-
sökas och fokus ska ligga på studenterna. 
Lokaler, verksamheter och information 
ska också ses över i syfte att tillgänglig-
göra och underlätta för studenter med 
funktionshinder.

Åtgärderna i planen ska genom-
föras under år 2003/2004. Uppföljning 
av åtgärderna ska ske vid årsskiftet 
2004/2005. ■

Planen fi nns i regelboken samt på
www.su.se/organisation/maldokument

TEXT: MARIA SANDQVISTLika behandling vid universitetet

Idag gäller en ny förordning som innebär
att pedagogisk utbildning eller motsva-
rande krävs av alla som undervisar vid 
universitet och högskolor. En insats som 
Stockholms universitet har beslutat om är 
att kraftigt bygga ut det universitetspeda-
gogiska kursutbudet.

Vid Stockholms universitet påbörjas nu 
en satsning på universitetspedagogik vid 
Enheten för pedagogisk utveckling, där 
Universitetspedagogiska gruppen, ledd 
av Rosalind Duhs, Jonas Nordquist 
och Anita Rissler, bedriver undervis-
ningen.

Tre kurser berättigar till sammanlagt 
10 poäng. En inledande baskurs om två 
poäng, uppbyggd kring två kurstillfällen 
om två heldagar vardera, följs av valfria 
kursalternativ. Slutligen under tredje 
kursen får kursdeltagarna stöd i upp-
byggnaden av en pedagogisk meritport-
följ. Flertalet högskolor och universitet 
har infört krav på dokumenterade uni-
versitetspedagogiska kunskaper. Port-
följen är därför värdefull för den som 
söker ny tjänst. 

– Under höstterminen kommer cirka 
120 personer att gå UPiToP 1, som bas-

kursen kallas, säger Rosalind Duhs som 
är projektledare och som annars arbetar 
vid Engelska institutionen. 

Kursledarna är själva universitets-
lärare. 

– Vårt motto är ”Av lärare, för 
lärare, för ett bättre lärande”. Det är 
en rolig och utmanande upplevelse att 
leda en kurs och fler lärare behövs.
 Alla som vill utveckla sin professiona-
litet som lärare har nytta av UPiToP 1, 
menar Rosalind Duhs.

– Men det vi ser som viktigast är natur-
ligtvis att universitetslärarnas pedago-
giska kunskaper ska kunna förbättra 
lärandet, påpekar Anita Rissler. ■

Anmälan till kursen kan göras på web-
ben. Adressen är www.pu.su.se

Rektor har fattat beslut om ny orga-
nisation för Enheten för pedagogisk 
utveckling. SU-Nytt återkommer om 
detta i nästa nummer. 

Ny satsning på pedagogiken TEXT: JOHAN KVICKSTRÖM FOTO: ORASIS/GA

Universitetspedagogiska gruppen leds av Anita Rissler, 
Rosalind Duhs och Jonas Nordquist. 
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Doktorandspegeln visar att en majoritet av landets dok-
torander upplever forskarutbildningen som positiv och 
stimulerande. Hela fyra av fem skulle välja att påbörja sin 
forskarutbildning om valet skedde på nytt. 

– Att så många är positiva är glädjande för handledarna och 
institutionerna, men vi vill naturligtvis att alla ska vara nöjda, 
säger rektor Gunnel Engwall.

Undersökningen är den hittills största och mest omfattande 
kartläggningen av forskarutbildningen ur ett studerandepers-
pektiv. Genom Doktorandspegeln vill Högskoleverket bland 
annat följa upp om de skärpta kraven i forskarutbildningsre-
formen från 1998 har lett till ökad press.

Bland problemen Doktorandspegeln visar på rör många 
handledningen – en beroendeställning som kan vara starkt 
negativ för doktoranden när den inte fungerar. En stor del av 
de forskarstuderande svarar att handledaren visar lite intresse 
för deras studier och mer än var fjärde doktorand uppger att 
brister i handledningen varit ett hinder i forskningsarbetet.

Många doktorander anser dessutom att utbildningen inne-
bär för höga krav i förhållande till den tid som står till för-
fogande. Hälften anser att miljön inte är kreativ och många 
doktorander anser att introduktionen är otillräcklig. 

Gunnel Engwall ser allvarligt på de negativa aspekterna som 
kommer fram i Doktorandspegeln. 

– Jag skulle vilja att det ges en ordentlig introduktion till 
alla nya doktorander – gärna i grupp. Det finns mycket tyst 
kunskap vid våra institutioner och den är viktig att förmedla 
på ett tydligt sätt. Det är också viktigt att handledningen tas 
på allvar.

Bilden undersökningen ger av situationen för de forskarstude-
rande känns igen av Pernilla Rosell Steuer, doktorandombud 
vid Stockholms universitets studentkår.

– Frågor om vilka rättigheter man har hör till de allra vanli-
gaste. Det är upprörande att institutionerna inte tar sitt ansvar 
på allvar om att informera om rättigheterna. 

Pernilla Rosell Steuer får även  regelbundet samtal från dok-
torander som vill byta handledare för att det inte fungerar. 

– Att det inte är ett lätt val vet jag själv. Många institutioner 
är som en familj där alla känner varandra väl. Ofta har dokto-
randen funderat länge och förlorat värdefull tid i sin forskar-
utbildning. Här kan jag önska att systemet med bihandledare 
var mer utbrett och att hanteringen sköttes mer professionellt. 
Inte som det finns exempel på – att tidigare handledare inte 
längre hälsar.

Doktorandspegeln visar dessutom att kvinnliga doktorander 
inte upplever sin forskarutbildning lika positiv som männen. 
Beroendesituationen till handledaren är mer besvärande, de 
känner sig stressade i större utsträckning och upplever sig 
sämre mottagna i forskarkollektivet. Påfallande många kvin-
nor, 45 procent, upplever att de i någon grad särbehandlas på 
grund av kön. 

– Det är en allvarlig signal. Som en del i arbetet är jag därför 
glad över de särskilda anslag universitetet fått av en stiftelse 
för att kunna fortsätta med våra seminarier för kvinnliga dok-
torander. Det är en åtgärd som jag hoppas kan bidra till att 
minska de skillnader vi ser, säger Gunnel Engwall. ■

Läs även debattinlägget från Sveriges doktorander på 
sidan 18.

Splittrad bild av forskarstudierna

Doktorandspegeln har gjorts av Hög-
skoleverket bland doktorander som 
var aktiva vårterminen 2002 och som 
hade minst 10 procents aktivitetsgrad 
i sina forskarstudier. Av landets totalt 
18 000 doktorander fick ett urval om 
9 816 doktorander enkäten och 72 
procent svarade. Vid Stockholms uni-
versitetet svarade 633 forskarstude-
rande av totalt 1 800. Diagrammen 
avser hela undersökningen. Antal timmar handledning 

höstterminen 2002.

1–5
16–20 

mer än 20

6–1011–15

0

Fått handledning i den
omfattning du önskar.

Mycket liten 
grad/inte alls

Liten grad

Hög grad

Mycket 
hög grad

Doktoranderna ger sin utbildning ett sammanfattande gott betyg men
är samtidigt kritiska till hur den fungerar på fl era punkter. Det visar 
Högskoleverkets stora undersökning Doktorandspegeln där över hälften av 
landets forskarstuderande har deltagit. 

Pernilla Rosell Steuer, doktorand-
ombud vid studentkåren.
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Den aktuella Doktorandspegeln visar på 
problem med handledning och introduk-
tion. En liknande bild gavs i den lokala 
enkät vid universitetet som genomför-
des i början av året av två doktorander 
vid Psykologiska institutionen i samar-
bete med studentkåren. Den så kallade 
Doktorandpulsen visade även på tydliga 
skillnader i villkor mellan olika fakul-
teter. Till exempel saknade en fjärdedel 
av doktoranderna vid Humanistiska 
fakulteten tillgång till arbetsrum och 
mindre än hälften av de som har en 
aktivitetsgrad på minst 75 procent 
hade egen dator. 

Kvalitetsrådet har fått i uppdrag att i 
samverkan med studentkåren följa upp 
arbetet med doktorandenkäten och före-
slå fortsatta insatser.

– Även om det finns positiva inslag i 
undersökningarna är de oroande tecknen 
inom forskarutbildningen alltför många 
och vi arbetar för att få fram åtgärder 
som kan förbättra situationen. För att få 
en tydligare bild av hur det ser ut kom-
mer en enkät gå ut till ett urval om 20 
institutioner under hösten, säger Kerstin 
Dahlbäck, ordförande i Kvalitetsrådet.

Målet är att utifrån enkäten kunna 
lämna förslag på åtgärder till rektor 
redan till nästa termin. 

– Samtidigt gäller det att inse att det 
är en komplex fråga – där det inte är lätt 
att hitta arbetssätt som passar institutio-
nernas olika villkor. På vissa håll handlar 
det nog om en attitydfråga, men i botten 
finns också problem med begränsade 
resurser, säger Kerstin Dahlbäck.

En av de planerade åtgärderna blir tro-
ligen att bygga ut den befintliga hand-
ledarutbildningen. Men Stefan Nord-
lund som är prodekanus vid Naturvet-
enskapliga fakulteten tror inte på tving-
ande regler som införs retroaktivt.

– När det gäller handledarutbildning 
har vi en fungerande och uppskattad 
verksamhet som över hundra personer 
vid fakulteten har gått. Huvuddelen av 
dessa är yngre handledare, men det har 
inte varit lika lätt att få erfarna fors-
kare som varit handledare många år 
att delta. 

Brev t i l l  nya  dokto rande r
Naturvetenskapliga fakulteten har tagit 
fram ett brev som alla nya doktorander 

får. Här står bland annat vilka rättig-
heter och skyldigheter man behöver ta 
reda på mer om och vad som gäller vid 
byte av handledare.

– Samtidigt är min erfarenhet att väl-
digt få tänker på eventuella kommande 
problem vid ett antagningssamtal – då 
lockar det mest att komma igång med 
forskningen. Därför skriver vi i brevet 
att man alltid kan tala med prefekten 
om det dyker upp svårigheter, säger 
Stefan Nordlund.

Kerstin Dahlbäck är även dekanus 
vid Humanistiska fakulteten och där 
har man nyligen anställt en forskarut-
bildningskoordinator som ska arbeta 
mot institutionerna och hjälpa till med 
introduktion och information. 

– Vi ordnar informationsdagar för 
doktoranderna och söker fånga upp 
angelägna frågor. En annan sak är de så 
kallade överlevnadsdagarna. Det låter 
kanske lite dramatiskt men vi vill även 
svara på funderingar om framtiden efter 
disputationen, och därigenom minska 
stressen för doktoranderna.

Kerstin Dahlbäck hoppas också på ett 
nytt projekt med mentorer för kvinnliga 
doktorander. Det kommer igång under 
hösten och tanken är att erfarna kvinn-
liga forskare ska stödja yngre kollegor 
– inte nödvändigtvis inom samma ämne 
utan kanske hellre ett annat.

Parallellt med arbetet inom Kvalitets-
rådet och fakulteterna sker också insatser 
vid Personalbyrån. Här är bakgrunden 
en tidigare undersökning av sjukfrån-
varon som visade en markant ökning 
bland framför allt kvinnliga doktoran-
der vid humanistiska fakulteten. Eva 
Carlhamn leder en arbetsgrupp som ska 
se över situationen och ta fram praktiska 
åtgärder.

– De som är långtidssjukskrivna har en 
jättesvår sits. Det är inte lätt att komma 
tillbaka och slutföra en forskarutbild-
ning – målet måste vara att vi ska slippa 
hamna i sådana situationer. ■

Många åtgärder för bättre villkor
Många är nöjda med sin forskarutbildning. Men varken introduktion eller 
handledning fungerar bra för alla doktorander. Det fi nns också skillnader mel-
lan könen – kvinnor har genomgående mer negativa erfarenheter. Nu genom-
förs fl era åtgärder för att förbättra villkoren för universitetets doktorander.

Mycket liten 
grad/inte alls

Liten grad

Hög grad

Mycket 
hög grad

Institutionens introduktion för nyantagna till 
forskarutbildningen var tillfredsställande.

Upplevt forskarutbildningen som 
positiv och stimulerande.

Mycket liten 
grad/inte alls

Liten grad

Hög grad

Mycket 
hög grad

TEXTER: ANDREAS NILSSON
FOTO: ORASIS/GA
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Astronomins jourarbetare har löst en 
gåta som forskarna sökt svar på i 30 
år. Jesper Sollerman, astronom vid 
Stockholms universitet, har visat att 
de energirika gammablixtarna som 
strålar genom universum orsakas av 
exploderande supernovor.

Astronomins jourarbetare har löst en 
gåta som forskarna sökt svar på i 30 
år. Jesper Sollerman, astronom vid 
Stockholms universitet, har visat att 
de energirika gammablixtarna som 
strålar genom universum orsakas av 
exploderande supernovor.

För astronomen Jesper Sollerman kom-
mer den 29 mars i år alltid att vara en 
speciell dag. Den dagen resulterade i 
en uppmärksammad artikel i Nature 
och lösningen på ett av astronomins 
mysterier.

Bakgrunden är de så kallade gamma-
blixtarna som dagligen strålar genom 
universum. Det är ett av de mest ener-
girika fenomen forskarna känner till 
och blixtarna som varar i några minuter 
innehåller mer energi än vår sol produce-
rar under hela sin livstid.

– Gammablixtarna upptäcktes av en 
slump på 1960-talet av amerikanska 
satelliter som spanade efter spår från 
ryska kärnvapentester. Ända sedan 
dess har det förekommit olika idéer om 
vad som kan vara orsaken, säger Jesper 
Sollerman.

Astronomerna har länge förstått att 
det måste vara extremt häftiga hän-
delser som orsakar så kraftiga strålar. 
Spekulationerna har varit vilda, till 
exempel att det rört sig om kolliderande 
kometer. Med hjälp av forskningssatel-
liter som registrerar gammastrålning 
har misstankarna på senare år allt mer 
riktats mot stora stjärnor som exploderar 
som supernovor när de dör.

– Problemet har bara varit att kunna 

bevisa det. De flesta gammablixtar som 
upptäcks ligger mycket långt bort och är 
för svaga för att vi ska kunna göra detalje-
rade mätningar. Att kunna koppla explo-
sionen till en supernova kräver att den 
exploderar i en mer närliggande galax 
– något som inträffar mycket sällan.

Det gör gammablixtforskarna till ast-
ronomins jourarbetare, ständigt på vakt 
om en lämplig supernova skulle dyka 
upp. Och det var just det som hände den 
där dagen i mars.

Vat ten t ä ta  bev i s
– Jag fick e-post om att en forsknings-
satellit registrerat en ovanligt kraftig 
gammablixt och förstod att det kunde 
komma från en relativt närbelägen 
supernova. Det var tillfället jag väntat 
på, men för att bevisa gammablixtarnas 
ursprung en gång för alla krävdes till-
gång till ett riktigt bra teleskop.

De stora internationella teleskopen 
är bokade flera månader i förväg, men 
Jesper Sollerman kontaktade en kollega 
i Danmark som har rätt att få förtur till 
det kraftfulla teleskopet vlt i Chile om 
något brådskande inträffar. 

– Redan efter några dagar insåg vi att 
vi hade vattentäta bevis för att gamma-
strålarna sändes ut just i samband med 

att en supernova exploderat. Att jämfö-
relserna mellan de två fenomenen skulle 
överensstämma så bra som de gjorde var 
en överraskning.

Artikeln om gammablixtar är inte 
det enda forskningsresultatet Jesper 
Sollerman kan vara stolt över. Sedan 
några år deltar han i den revolutione-
rande forskningen som visat att univer-
sum – i strid med alla existerande teorier 
– expanderar allt snabbare. I höst publi-
cerar två oberoende forskargrupper, där 
även Ariel Goobar som är astrofysiker 
vid Stockholms universitet deltar, nya 
data som bekräftar att de tidigare resul-
taten stämmer. 

– Paradoxalt nog har vi lärt oss otro-
ligt mycket om universum de senaste 
tio åren, men förstår samtidigt mycket 
mindre. Hela vår bild av universum 
har varit felaktig. Gravitationen borde 
minska galaxernas hastighet för att till 
slut möjligen dra samman universum 
igen. Men våra observationer visar att 
det finns stora mängder mörk energi 
som motverkar den kraften och istället 
ökar galaxernas hastighet, säger Jesper 
Sollerman. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON  
FOTO: ORASIS/GA

Energirika rymdblixtar 
avslöjade av astronomer 
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Mediemarknaden förändras snabbt, något
som studeras av forskningsnätverket Medie-
världen 2020. Det upprättades 1999 av Instit-
utionen för journalistik, medier och kommu-
nikation (JMK) tillsammans med institutioner 
vid Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala 
universitet och Mitthögskolan.

Målet är inte att göra prognoser, utan 
att försöka se vilka vägar utvecklingen 
kan ta. Nätverket initierar och bedri-
ver forskningsprojekt. Ett sådant är det 
nystartade Mediekonvergens i Norden 
där man tillsammans med forskare i 
Danmark, Norge och Finland studerar 
i vilken omfattning olika medieformer 
går in i varandra.

– Vi har idag en sammanvuxen medie-
teknik där datorn allt mer blir kärnmedia 
för både produktions- och distributions-
teknik, säger Håkan Hvitfelt, professor 
vid jmk som är ordförande för nätverket. 
Han pekar på att utvecklingen går mot 
att olika typer av tekniska mottagare blir 

mer och mer lika varandra i funktion. 
Telefoner, datorer och tv-apparater kan 
användas för liknande ändamål.  När det 
gäller de pappersburna dagstidningarnas 
framtid är han pessimistisk.

– De har länge varit ett centralt media 
i Sverige. Vi är ett av världens mest tid-
ningsläsande folk. Men tidningarna har 
konstant fallande upplagor och röda siff-
ror i boksluten, säger Håkan Hvitfelt.

Han menar att lågkonjunkturer och 
konkurrens från andra medieformer har 
gjort att dagstidningarna tappar såväl 
läsare som annonsörer.

– Dagstidningarna riskerar att margi-
naliseras. Deras informationsinnehåll 
kommer att finnas kvar men spridas i 
andra former med lägre distributions-
kostnader, säger Håkan Hvitfelt. 

Han tror att det kommer att bli omöj-

ligt att ta betalt för basnyheter i framti-
den, men att tilläggstjänster och speci-
alinformation kommer att kosta pengar, 
och att detta kommer att få konsekvenser 
för de demokratiska processerna i sam-
hället.

– Vi riskerar att få ökade klyftor mellan 
kunskapsstarka och kunskapssvaga – 
mellan de som kan betala för information 
och de som inte har råd, säger Håkan 
Hvitfelt. ■

Den som vill ha inbjudningar till de 
kostnadsfria seminarier som anordnas 
av nätverket Medievärlden 2020, kan 
anmäla sig till deras e-postlista via 
nygren@jmk.su.se.

TEXT: CALLE ARVIDSON
ILLUSTRATION: NILS ROZKALNS

Förändringar i medielandskapet

FÖRÄNDRING
FÖRÄNDRINGFÖRÄNDRING FÖRÄNDRING

FÖRÄNDRING

För att människor som hamnat i underläge 
ska kunna hävda sina intressen och känna 
sig dugliga är andras bemötande viktigt. 
När det gäller funktionshindrade perso-
ner är mötet med den ”friska” omgivning-
en ofta spänt och laddat. Konsekvensen 
blir att den som inte tycks duga i kroppslig 
bemärkelse istället får rollen som offer.

– Det finns en tendens i samhället att ge 
de funktionshindrade en offeridentitet. 
Detta sker för att vi är osäkra och inte 
riktigt vet hur vi ska bete oss gentemot 
den handikappade. För den drabbade kan 
det vara svårt att frigöra sig från den här 
identiteten och istället förstärks känslan 
av socialt och psykologiskt underläge. 
Det menar Thomas Åström, som dispu-
terat vid Pedagogiska institutionen.

I september lade han fram avhand-
lingen I KRAFTFÄLTET KRING HANDI-
KAPP. Moralpositionering och teori om 
social positionering. Där har han letat 
efter sociala processer i mötet mellan 

funktionshindrade och friska individer.
– Många gånger vill den som är frisk 

känna sig god och visar därför överdri-
ven sympati. Detta handlingsmöster 
förekommer både på arbetsplatser och i 
familjen för att hantera svåra situationer, 
förklarar Thomas Åström.

– För att visa att vi står på den drab-
bades sida pekar vi ibland ut andra som 
onda. En förälder som fått ett handikap-
pat barn kan, för att skydda sig mot 
starka skuldkänslor, leta efter en bov. En 
läkare eller annan närstående är då den 
som oftast lastas för det som skett. 

I sitt arbete har Thomas Åström använt 
sig av metoden ”Grounded Theory”. Den 
innebär att forskaren kontinuerligt sam-
lar in mängder av data om vad som pågår 
i det sociala samspelet. Successivt växer 
en bild fram om hur interaktionen mel-
lan människor ser ut. Data jämförs sedan 
och utifrån dessa skapas sedan en teori 
om vad som är allmängiltigt. 

Thomas Åström har intervjuat och 

observerat både funktionshindrade och 
personal inom sjukvård, skola och habi-
litering. 

– Det jag upptäckt är att man ofta 
hamnar i en triad av god-ond-offer-
identitet. Insikten om den här strukturen 
skulle kunna underlätta samarbetet. 

Med sin forskning vill Thomas Åström 
synliggöra vanliga problem och få oss att 
se varandra som jämbördiga och lika 
goda. ■

Moralen som verktyg TEXT: MADELEINE SALOMON FOTO: ORASIS/GA



I sin avhandling sätter hon bilden av finansmarknaden som 
ett opersonligt, väloljat maskineri mot vad som faktiskt hän-
der i vardagen på och utanför mäklarfirmors och bankers 
handlargolv. 

Anna Hasselström har under lång tid följt några av storfi-
nansens aktörer på nära håll. Hon började göra intervjuer i 
Stockholm, men utökade studien till de finansiella centrumen 
i London och New York, där hon rent fysiskt fått sitta bredvid 
mäklarna och handlarna och kunnat följa deras arbete – trots 
att de hanterar känslig information om sina kunders affärer. 

Osäke r  m i l j ö
Finansmarknaden karakteriseras av osäkerhet: på vilka nivåer 
kommer den att stänga idag? Hur påverkar politiska händelser 
kurserna? Kan jag lita på den information jag får?

– Det är en kluven värld där det räknas som en bra egenskap 
att kunna tänja på sanningen för att skapa rykten eller osä-
kerhet som man kan tjäna pengar på. Samtidigt som man kan 
tjäna på att också tala sanning – för att skapa band till perso-
ner man kan lita på. Ju mer exklusiv kunskap man har desto 
större chans att tjäna pengar, berättar Anna Hasselström.

– En av mina intervjupersoner berättade att han ibland hade 
valt att inte göra vissa affärer på grund av vänskap, medan 
en annan sa att han inte hade några problem med att lura sin 
svåger som också jobbade som mäklare.

Osäkerheten gör det viktigt att skapa seriositet och stadga.
 – Att klä osäkerheten i ord kan ge legitimitet. En del av de 
fakta och den marknadskunskap som mäklarna själva tycker 
är viktig, framställs ofta i skrivna rapporter och nyhetsbrev. 
Dessa formuleras på sätt som ger associationer till någon form 
av vetenskaplig objektivitet,  säger Anna Hasselström.

A l l t i d  i  t j ä ns t
Mäklare och handlare har mycket representation och 
arbetsrelaterat umgänge utanför arbetstid. Representation 
är ett sätt att skapa lojaliteter i en osäker miljö menar Anna 
Hasselström.

– Denna typ av medvetet odlad vänskapsrelation används 
instrumentellt i vissa fall. Den ses som en vänskap som kan 
omvandlas till kunskap eller gentjänster och som skiljer sig 
från vänskapsrelationer utanför jobbet. 

SU-NYTT 6/200310

Globala fi nansmarknader och 
människorna bakom 
Värdepappershandeln försiggår i stora öppna kontorslandskap där mäklarna 
och handlarna sitter tätt – armbåge vid armbåge.
 – Det skriks och gapas, nykomlingar blir snabbt disciplinerade till att bete 
sig ”rätt”. Man ska framstå som aggressiv och gilla att ta risker, säger Anna 
Hasselström vid Socialantropologiska institutionen.

Den 4 september 2003 gick OM -gruppen, ägare av börsen i Sverige, samman med fi nska HEX och bildade nya 
OMHEX. Företaget är uppdelat i två: OM Technology och HEX Integrated Markets. 
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TEXT: CALLE ARVIDSON 
FOTO:ORASIS/GA

PRESSENS BILD

Vissa mäklare är specialiserade på att bearbeta klien-
terna för att få dem intresserade av möjliga investe-
ringsalternativ, men köper och säljer inte själva. 

– De spenderar mycket pengar på representation, allt 
från att bjuda på drinkar till dyra resor. För trots att 
dagens teknologi gör att de som handlar med värde-
papper inte behöver träffas, så väljer man att till och 
med resa världen över för att träffa klienter, säger 
Anna Hasselström.

Hon menar att man istället för den nyttomaxi-
merande homo economicus kan tala om mark-
nadsmänniskan, homo mercans, som förhåller 
sig till sig själv och sin omvärld som om allt är 
marknadsföringsbart. 

– Det gäller att vara flexibel, att passa 
marknaden och vara säljbar. Att ständigt 
utvärderas i hela sin varelse utifrån mark-
nadstermer, det är en kunskap många lär 
sig på arbetsplatsen. ■

Anna Hasselström
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Den 16 till 18 oktober genomfördes Forskardagarna i Aula 
Magna, och de lockade ett stort antal besökare, främst gym-
nasieelever från skolor i Storstockholm. Samtidigt är evene-
manget en möjlighet för universitetets anställda och studenter 
att ta del av den forskning som pågår. I år medverkade 68 
forskare och antalet dagar var utökat från två till tre. 

– Förra året kom många gymnasieelever på fredagen. 
Eftersom vardagar passar skolorna bäst hade vi i år utökat 
med en vardag till, säger Linda Hedblad.

Och Forskardagarna är ett evenemang med goda möjligheter 
för talare och publik att verkligen mötas. Efter varje föredrag 
går de medverkande forskarna till det så kallade Forskarcaféet. 
Där bjuds besökarna på kaffe och kaka och får en chans att 
prata vidare och ställa frågor direkt till forskarna. Dessutom 
ges publiken möjlighet att ställa frågor till en forskarpanel i 
Fråga forskare.

Dubbe l  ny t ta
– Jag kan kombinera min egen fortbildning med att eleverna 
får lära sig nya saker, säger Louise Arve, lärare i biologi, 
kemi och naturkunskap på Värmdö gymnasium som brukar 
besöka Forskardagarna med sina elever.

– De får uppleva en högre nivå när det gäller studier. De 
kan se också vilka utbildningar som finns och få kontakter. 
Och vi kan vara här utan att det kostar en massa pengar, säger 
Louise Arve.

Alla som disputerat vid Stockholms universitet under 
läsåret blir erbjudna att delta med ett populärvetenskapligt 
föredrag.

– Det kan vara svårt att förklara sin forskning för en publik 
som inte är insatt i ämnet. Därför har vi erbjudit de med-
verkande forskarna en presentationskurs. Den bestod av ett 
teoripass med retorikens grunder och ett praktikpass då del-
tagarna höll en del av sitt eget föredrag inför de andra, säger 
Linda Hedblad.

Gunilla Eriksson som forskar inom laborativ arkeologi före-
läste under Forskardagarna. I våras var hon klar med sin 
avhandling där hon med kemiska analyser visat att folks mat-
vanor i Sverige och Lettland under stenåldern varierade stort, 
och att skillnaderna inte främst kan förklaras av kronologiska 
eller geografiska skillnader utan av kulturella faktorer.

– Samtidigt som vi alla är beroende av att få i oss vissa 
näringsämnen för vår hälsa och överlevnad är kosten ett av 
de tydligaste exemplen på kulturellt avhängiga företeelser. 
Kulturen styr vad vi betraktar som ätligt, vem som ”får” eller 
”bör” äta vad. Vi äter därför bara en liten del av de födoämnen 
som är tillgängliga för oss, säger Gunilla Eriksson. 

– Det gällde stenålderns människor i lika hög grad som nuti-
dens, och man kan inte enbart utifrån vad som är eller varit 
möjligt att äta sluta sig till vad människor ätit.

Gunilla Eriksson är mycket positiv till de möjligheter som 
Forskardagarna ger.

– Det är roligt att möta folk som inte sysslar professionellt 
med forskning. Jag fick en del oväntade vinklar på det jag 
håller på med.

Och hon deltog i den förberedande presentationskursen.
– Jag fick god respons från de andra deltagarna, och det är 

bra att se vad andra gör – då får man syn på sig själv. ■

TEXT: CALLE ARVIDSON 
FOTO: ORASIS/GAVälbesökta Forskardagar i Aula Magna

– Tanken med Forskardagarna är att väcka intresse hos allmän-
heten för universitetets forskning. Det ska inte vara några långa 
föreläsningar, utan korta kunskapsinjektioner, säger projektleda-
ren för Forskardagarna Linda Hedblad vid Enheten för kommuni-
kation och samverkan. 

Gunilla Eriksson håller en uppskattad föreläsning. 
 På Forskarcaféet efteråt får intresserade möjlighet att 
ställa frågor.
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En artikel i lokaltidningen födde idén att börja forska om före-
tagskonkurser. Den 12 september 2003, tretton år senare, blev 
76-åriga Anja Koponen färdig med sin avhandling Företagens 
väg mot konkurs. 

– Det är verkligen en lättnad att det är över nu, säger Anja 
Koponen men påpekar att det varit fantastiskt roligt.

– Jag tror inte att det en enda dag har känts motigt att sätta 
igång med arbetet.

När SU- Nytt träffar Anja Koponen i hemmet i Sundbyberg 
har hon precis kommit tillbaka efter ett par veckors välbehöv-
lig semester i Finland, där hon firat disputationen med släkt 
och barndomsvänner.

– Det var andra gången jag firade. Här i Sverige hade jag fest 
på Stallmästaregården tillsammans med före detta arbetskam-
rater, studiekamrater, vänner och min handledare professor 
Evert Gummesson vid Företagsekonomiska institutionen.

Att Anja Koponen överhuvudtaget bestämde sig för att 
skriva en avhandling beror alltså på att hon läste en artikel i 
en lokaltidning om en taxiägare som gått i konkurs och för-
skingrat 30 miljoner kronor i skattepengar.

– Det här var i slutet på 1980-talet då det fortfarande rådde 
högkonjunktur. Jag undrade varför antalet företag som gick i 
konkurs ökade trots att det var goda tider. Det borde ju vara 
precis tvärtom.

I sin avhandling har Anja Koponen granskat 25 misslyckade 
företags utveckling ända från företagsidé fram till konkurs. 
Hon har också tittat på vilka kunskaper företagen haft om 
hög- respektive lågkonjunktur. 

– Min slutsats är att de undersökta företagen hade dåliga 
kunskaper om hur detta fungerar. Företagen har framförallt 
inte kunnat hantera en högkonjunktur. Det är då man ska 
investera men också lägga undan inför kommande lågkon-
junktur. Istället har de investerat tills kapitalet tagit slut. 

Med rätt planering skulle företagen varken ha behövt sparka 
anställda eller gå i konkurs när tiderna blev sämre. Det är 
den kunskapen jag vill föra ut inför framtiden, säger Anja 
Koponen.

Vägen fram till disputationen har varit lång. Anja Koponen 
kom till Sverige från Finland 1953 för att arbeta som hembi-
träde. Tanken var att hon skulle stanna här ett år. Men efter en 
tid fick hon jobb som kassörska på sas och blev kvar. 

– Några år senare blev jag erbjuden en anställning som 
kassörska på Siemens. Där stannade jag ända fram till pen-
sioneringen. 

Det var under sin tid på Siemens som Anja Koponen började 
studera företagsekonomi vid universitetet. 

 – Jag hade sett en annons i tidningen om att man kunde läsa 
på kvällstid. Det passade mig perfekt. Jag hungrade efter kun-
skap men eftersom jag redan var 45 år ville jag inte ta tjänstle-
digt för att studera. Jag läste därför i min egen takt.

Studierna ledde så småningom fram till en fil. kand-examen 
i företagsekonomi och en tjänst som redovisningsekonom på 
Siemens.

– Folk tycker ofta att jag är torr som ägnat hela mitt vuxna 
liv åt siffror och redovisning. Men för mig är siffror symboler 
för något annat och det är oerhört spännande att tyda vad som 
döljer sig bakom dessa.

Anja Koponen gör ett mycket blygsamt intryck. Hon talar så 
tyst att det nästan är svårt att uppfatta vad hon säger. Under 
sitt avhandlingsarbete har hon mest hållit sig för sig själv. Trots 
att hon blev erbjuden en plats på universitetet har hon valt att 
sitta hemma och jobba.

– Jag ville ge yngre doktorander företräde. Jag har heller 
aldrig sökt stipendier. Forskningen har jag finansierat helt med 
egna medel, säger Anja Koponen. ■

TEXT: MADELEINE SALOMON FOTO: ORASIS/GA

Det är aldrig för 
sent att börja forska



E l i n  Wägne rs  Väcka rk l o c ka  t i l l  Yvonne  H i rdman 
Yvonne Hirdman, professor vid 
Historiska institutionen tilldelas 
årets Väckarklockepris av Elin 
Wägner-sällskapet. Detta med 
motiveringen ”för att hon givit 
oss nya perspektiv på relatio-
nerna mellan makt, klass och 
genus i svensk 1900-talshistoria. 
Hennes forskning har avslöjat ett 
samhälle som skapar genus sam-
tidigt som genus i sin tur skapar 
samhället”. Väckarklockepriset 
instiftades 1993 av Elin Wägner-
sällskapet och ges till enskilda 
eller organisationer som arbetar i 
Elin Wägners anda. Utöver äran 
innebär utmärkelsen att prista-
garen får resa till seminariet och motta ett exemplar av 
Elin Wägners Väckarklocka. Dessutom får vederbörande 
en skrällande väckarklocka att ge till en person eller orga-
nisation som behöver väckas för freds-, miljö- och/eller 
jämställdhetsfrågorna.

Le i f  Wastenson  få r  p r i s  fö r  s i t t  p i on j ä ra rbete  
Leif Wastenson, professor emeritus i fjärranalys vid 
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, har i 
år erhållit Kartografiska Sällskapets Olaus Magni-medalj. 
Han får medaljen för att hans forskar- och yrkesverksamhet 
under åren lämnat många viktiga bidrag till utvecklingen 
inom Sällskapets verksamhetsområden. Han har varit en 
av de stora pionjärerna när det gäller utvecklingen av 
flygbildsteknik och fjärranalys. Leif Wastenson såg till att 
flygfotografering med ir-färgfilm kom till stånd i Sverige. 
Hans forskargrupp kom att bestå av ett 20-tal personer 
som påvisade filmens överlägsenhet vid flygbildtolkning 
för naturresursinventering och miljöövervakning. 

The  I g  Nobe l  P r i ze  
Magnus Enquist, Liselotte Jansson och Stefano Ghirlanda 
vid Zoologiska institutionen har vunnit The Ig Nobel Prize 
för sin artikel Chickens prefer beautiful humans. Priset 
delades ut den 2 oktober vid Harvard universitet i Boston. 
The Ig Nobel Prize är ett pris som delas ut till forskare 
vars projekt är av den arten att de ”först får människor 
att skratta, sedan att tänka”.  

Stockholms universitets installations- och promotionshögtidlighet
ägde sedvanligt rum i Stadshuset. Årets upplaga var lite extra 
högtidlig med anledning av 125-årsjubileet, med närvaro av 
kung Carl Gustaf och drottning Silvia. Högtidligheterna fi ck 
också lite andra förutsättningar då Stadshuset tidigare under 
dagen varit värd för minneshögtiden för Anna Lindh.

– Det förändrade förstås vårt arbete lite, berättar pro-
motionsansvarig Inga Horndahl, och många hörde av sig 
med frågor. Vi kunde till exempel inte hålla repetitionerna 
i Stadshuset, som vi brukar, så det blev lite extra nervöst för 
alla inblandade.

Det var dock inget som märktes under ceremonin. Sex 
jubeldoktorer, nio hedersdoktorer och 152 nya doktorer pro-
moverades och 29 nya professorer installerades utan några 
missöden. Årets pedagogiska pristagare fick ta emot sina pri-
ser, Studentsångarna sjöng och Kungl. Musikhögskolas stora 
brassensemble spelade för de cirka 1200 gästerna. 

Vid banketten i Gyllene salen senare på kvällen hölls tal 
av rektor, kungen och representanter för de installerade och 
promoverade. En av de talande var jubeldoktor K G Lüning, 
som berättade att det vid hans promotionshögtid 1953 var 21 

doktorer som promoverades vid Stockholms högskola. Då höll 
alla Stockholms högskolor en gemensam högtid, så totalt var 
det 60 personer.

Jubeldoktor blir man femtio år efter att man promoverats. 
K G Lüning skrevs in som student vid Stockholms högskola 
första gången 1944, blev professor 1958 och pensionerades 
från Stockholms universitet 1990. Själv tycker han inte att det 
där med jubeldoktor är så märkvärdigt, men säkert svindlar 
perspektivet för några av de nyblivna doktorerna. ■

Högtidlig promotion
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Samarbetsavtal mellan Motorola 
China och Företagsekonomiska 
institutionen
Motorola China och Företagsekonomiska institutio-
nen vid Stockholms universitet har undertecknat ett 
samarbetsavtal i Guangzhou om ettårigt Executive 
Training program som kommer att erbjudas i Kina.
Företagsledarutbildningen med 30 deltagare har 
möjliggjorts tack vare ett samarbete mellan kinesiska 
och svenska partners, utöver ovan nämnda också 
det välrenommerade Shanghai Jiao Tong University.
De 30 deltagarna är alla från olika områden inom 
telekommunikation. 

Mer information kan fås av prefekt Sikander 
Khan, docent, e-post: sik@fek.su.se

Miljö och teknik 
ny enhet
Enheterna Miljö, service och logi-
stik och Läromedelscentralen (lmc)
har gått samman och bildat En-
heten för Miljö och teknik.

Enhetens expeditioner har sam-
ma telefonnummer som tidigare. 
Dessutom kan enhetens tjänster nås 
via Kundservice, tfn 08-16 24 00, 
e-post kundservice@mt.su.se eller 
fax 08-16 13 11.

Läsåret 2004/2005
Rektor beslutade den 9 oktober 
att läsåret 2004/2005 ska indelas 
enligt följande:

Höstterminen: 
2004-08-21–2004-12-23 och
2005-01-01–2005-01-15

Vårterminen:
2005-01-16–2005-06-04

Rektor uppdrar åt vederbörande 
prefekt att medge dispens för 
undervisning utanför terminstid.
Sista registreringsdag för kurser 
som börjar vid höstterminens 
start 2004 är 2004-08-27 och 
2005-01-21 för kurser som börjar 
vid vårterminens start 2005. 
 För övriga kurser ska registrering 
ha skett en vecka efter kursstart. 
Rektor beslutar vidare att sista dag 
för anmälan om antagning till stu-
dier höstterminen 2004 är 2004-
04-15 och för studier vårterminen 
2005 är 2004-10-15.
 Rektor kan på särskild begäran 
bestämma om annan anmälnings-
tid för viss utbildning.

En SUCCESS story
– Uppdragsutbildning är bra för 
alla parter – för institutionen som 
får extra medel, för läraren som får 
möjlighet att föreläsa för en publik 
på en annan nivå och för företaget 
som får en föreläsare i form av en 
duktig universitetslärare som verk-
ligen kan sitt område, säger Dan-
Anders Lidholm, vd för success 
ab. success ab är ett dotterbolag 
till SU Holding som utformar upp-
dragsutbildningar tillsammans med 
institutionerna.

– Samtidigt bör man vara medve-
ten om att det ofta kan behövas en 
pilotomgång innan kursen motsva-
rar företagets behov. 

Ett exempel på det är de två upp-
dragskurser i farmakologi som 
hölls av docent Anders Undén vid 
Institutionen för neurokemi och 
neurotoxikologi i samarbete med 
success ab för anställda vid Astra 
Zeneca i Södertälje. Första gången 
de gavs hösten 2002 blev resultatet 
inte så lyckat och det var svårt att 
finna rätt form för utbildningarna 
i industrimiljö. Men efter att ha 
utvärderat kritiken och diskuterat 
vidare med Astra Zeneca/success 
ab gav Anders Undén kurserna igen 
våren 2003 och fick då enastående 
goda betyg från deltagare och före-
taget, både för det pedagogiska och 
för innehållet.

– Kurserna är nu mycket efter-
frågade. Flera hundra anställda har 
redan gått dem, 200 står i kö och 
nya förfrågningar har kommit från 
Astra Zeneca i Lund och Göteborg, 
berättar Dan-Anders Lidholm.

Nya omgångar är planerade till 
och med hösten 2004. 

Budgetpropositionen 2004
I budgetpropositionen för 2004 föreslår regeringen 
satsningar inom tillämpad industriforskning inom 
it /telekomområdet, medicinsk forskning samt 
miljöforskning. Tillsammans med tidigare gjorda 
satsningar innebär det att de statliga anslagen till 
forskning och forskarutbildning ökar med ca 1,7 
miljarder kronor under perioden 2000-2005. För 
2004 motsvarar ökningen cirka 2,8 procent.

Anmärkningsvärt är att landets universitet och 
högskolor inte överhuvudtaget kommer att kunna 
erbjuda en enda ny studieplats under nästa år. 

Nu har hösten kommit till campus…
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Genom åren har människor med intres-
se för forskning, utveckling och utbildning 
donerat kapital till olika verksamheter vid 
Stockholms universitet. Kapitalet har då för-
valtats genom bildandet av stiftelser. 

– Under den senaste tioårsperioden är 
trenden att antalet donationer ökar, 
speciellt sedan 1997. Även de donerade 
beloppen ökar väsentligt i storlek, berät-
tar Marika Riben, universitetets chefsju-
rist som centralt arbetar med donationer 
vid Stockholms universitet. 

Donationer och gåvor kan utgöras av 
kapital, men kan också omfatta fastig-

heter, kapitalförsäkringar och littera-
tursamlingar. Gemensamt för de som 
vill donera till Stockholms universitet är 
att det finns en koppling till universitetet. 
En person kan till exempel vilja skänka 
pengar till den institution där han eller 
hon läst för länge sedan.

– Universitetet har ett väl utarbetat sys-
tem för att ta emot donationer och se till 
att dessa förvaltas på ett för donatorn så 
bra sätt som möjligt. Flertalet donationer 
är specificerade till en särskild verksam-
het, till exempel en viss institution, fakul-
tet eller ett forskningsområde. Då är det 
givetvis viktigt att donatorns önskemål 

Antalet donationer till Stockholms universitet ökar TEXT: JOHAN KVICKSTRÖM

uppfylls, säger Marika Riben. 
Donationer och gåvor värderas högt 

av universitetet, och detta av flera 
skäl. Ekonomiskt kan donerat kapital 
bidra till att forskningsverksamhet vid 
institutionerna kan drivas. Det gäller 
oavsett storleken på beloppen – tack-
samheten från universitetet är alltid 
lika stor. Men gåvor och donationer 
kan också bestå i annat. Exempelvis har 
en stor databas med forskningsmaterial 
ganska nyligen donerats till en institu-
tion. Ett annat exempel är den bok-
samling som Birgit Bonnier skänkte till 
Universitetsbiblioteket här om året. ■

– Syftet med dagen är att väcka intres-
set för naturvetenskap och insprirera 
sjätteklassarna att ta med sig det upp 
i högstadiet, berättar Sophia Sånglöf, 
informatör vid naturvetenskapliga fakul-
teten, som bjudit in barnen och deras 
lärare. 

Barnen hade i förväg fått ställa frå-
gor om allt mellan himmel och jord. 
Hur matten uppfanns, varför marken 
skakar när det är jordbävning och om 
örnar kan få höjdskräck var några av 
funderingarna.

– Det här är helt rätt målgrupp, säger 

Maud Larsson-Tegelgård, lärare på 
Hägerstensåsens skola. Barnen är så 
nyfikna och det är roligt att det ordnas 
något för den här åldersgruppen. 

Några av eleverna betraktar fascinerat 
en droppe sjövatten under mikroskop. I 
aulan finns sex stationer med praktisk 
vetenskap. Ann Franzén från Bergianska 
trädgården visar hur en blomma blir ett 
frö som sen blir en ny blomma.
– En del av barnen har fått uppgifter av 
sina lärare, berättar hon. De ska lära sig 
något vid varje station. Andra fladdrar 
bara runt.

Inne i hörsalen är det efter nästan en 
timme lite si och så med koncentratio-
nen. Kontrollerat kaos utbryter den sista 
kvarten, när frågan är fri. Forskarna gör 
sitt bästa för att svara på så många som 
möjligt.

– Vi tänkte att det här skulle vara 
en avslutning på Kunskapsbanken, den 
elektroniska fråglådan som stängdes 
2002, säger Sophia Sånglöf, men nu 
kanske vi har satt igång något nytt istäl-
let. Förhoppningsvis kan det här evene-
manget återkomma i någon form.

Barnen verkar nöjda när de rinner 
ut ur hörsalen. Kanske har några av 
dem inspirerats att bli nästa generation 
forskare. ■

Naturvetare bjuder barnen på frågestund TEXT: MARIA IBSÉN 
FOTO:ORASIS/GA

Tänk er alla funderingar som ryms i en tolvåring – och ta det gånger tusen. 
Tänk er 14 forskare som försöker besvara alla funderingar och tre frågeledare 
som försöker hålla ordning. Då har ni en bra bild av läget i Aula Magna den 
10 oktober. Det är Den levande frågelådan som intar scenen. 
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Stockholms universitet har nyligen avgivit 
förslag till Karolinska Institutet om leda-
möter som ska ingå i den nya organisa-
tionen för etikprövning av forskning. 

Riksdagen beslutade den 4 juni 2003 
om en ny lag som gäller etikprövning av 
forskning som avser människor och bio-
logiskt material från människor. Syftet 
med lagen är bland annat att skydda den 
enskilda människan och respekten för 
människovärdet vid forskning. 

Etikprövningen ska ske vid sex regio-
nala nämnder. Dessa nämnder ska bestå 
av avdelningar som självständigt fattar 
beslut om etikprövning på nämndens 
vägnar. För Stockholmsregionen gäller 

att kansli för verksamheten ska åter-
finnas vid Karolinska Institutet (ki) . 
Nämnden vid ki delas in i fem avdel-
ningar, fyra för etikprövning av medi-
cinsk forskning och en för etikprövning 
av forskning inom övriga vetenskaps-
områden. 

– Den nya lagen innebär att forsk-
ning främst inom det humanistisk-sam-
hällsvetenskapliga området blir aktuell 
för etikprövning, berättar Pia Bjerén 
Fürstenbach, kanslichef vid Stockholms 
universitets ledningskansli.

Varje avdelning inom en nämnd ska 
bestå av en ordförande, som är eller har 
varit ordinarie domare, tio ledamöter 
med vetenskaplig kompetens och fem 

ledamöter som företräder allmänna 
intressen. Regeringens ska utse alla 
ledamöter och deras ersättare. All etik-
prövning av forskning finansieras genom 
avgifter. 

De regionala nämndernas beslut kan 
överklagas av forskningshuvudmannen, 
det vill säga av en statlig myndighet eller 
en fysisk eller juridisk person i vars verk-
samhet forskningen utförs. Överklagan 
sker då till en central nämnd för etik-
prövning av forskning. 

Ytterligare information kommer läm-
nas på universitetets hemsida och till 
föreslagna ledamöter, fakultetsnämn-
der och prefekter. ■

Ny etisk nämnd bildas

Hur skapar man en verksamhet där konti-
nuerlig förbättring är en del av det dagliga 
arbetet? I projektet Delta som fått pengar 
från Utvecklingsrådet och som organise-
ras av Personalbyrån, är syftet att utveckla 
medarbetarnas delaktighet och förtydliga 
ledningens roll.

Därigenom skapas en bättre arbetsmiljö 
som i sin tur leder till förbättrade resul-
tat för institutionerna och universitetet 
som helhet. Att anställdas delaktighet i 
det dagliga arbetet ska stärkas poängte-
ras i universitetets måldokument. 

– Delaktighet innebär till exempel att 
medarbetarna får information i tid om 
saker som rör arbetssituationen, öppet 
kan diskutera frågor som rör det egna 
arbetet och påverka beslut, berättar 
projektledaren Kerstin Lannerlöv vid 
Personalbyrån.

I projektet deltar fjorton institutioner 
varav tio har hunnit påbörja arbetet. 
Varje institution samlas under en halv-
dag och kartlägger arbetssituationen 
med fokus på delaktighet och definierar 

några viktiga utvecklingsområden som 
prefekten sedan ser hur man ska arbeta 
vidare med. De medverkande institutio-
nerna ska även träffas och utbyta idéer. 
Personalbyrån föreslår att de insatser 
som man sedan beslutar om tas in som 
en del i institutionens handlingsplan för 
arbetsmiljön.

– Varje arbetsplats har särskilda 
behov när det gäller att arbeta med del-
aktighet och universitetet är en speciell 
arbetsplats med ett stort behov av frihet, 
säger Kerstin Lannerlöv.

Det är heller inte lätt att leda en 
arbetsplats med så många självständiga 
personer menar hon.

– Därför är en viktig del i projektet 
att stödja prefekterna. Bland annat har 
vi och prefekterna utvecklingssamtal 
om det interna personalarbetet. Stödet 
är också viktigt eftersom de ska kunna 
förvalta medarbetarnas idéer och för-
väntningar på ett bra sätt. 

Projektet följs av en extern utvärderare
och kommer att avslutas i slutet av 2004.
  – Vår förhoppning är att de medver-

kande institutionerna ska ha använd-
ning av medarbetarnas engagemang och 
genomföra förbättringar men också att 
de kan se metoden som en modell i det 
fortsatta arbetet med utveckling av del-
aktighet och arbetsorganisation, säger 
Kerstin Lannerlöv. ■

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS/GA

Att delta i Delta 
– medarbetarnas delaktighet skapar en bättre arbetsmiljö

TEXT: JOHAN KVICKSTRÖM
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Att vara doktorand vid något av landets lärosäten för högre 
utbildning är sällan en lätt uppgift. Man får ofta bära en tung 
arbetsbörda. Kravet att vara färdig inom fem år tillsammans med 
de inbyggda lämplighetsprövningarna leder till en stor press att 
prestera högklassiga forskningsresultat inom mycket kort tid. 

Doktorander utför dessutom en ansenlig del av undervisnings-
arbetet inom grundutbildningarna. Många doktorander måste 
därför arbeta väldigt mycket under sin forskarutbildning. 
Kravet på maximalt 20 procent institutionstjänstgöring kan 
lätt de facto överskridas och leda till en ännu högre tidspress 
för forskningen. Detta görs till en lön långt under vad många 
skulle finna acceptabelt på andra ställen. För doktorander 
med endast utbildningsbidrag är lönen oskäligt låg. Vi anser 
att en välutbildad person är värd betydligt mer än 13650 
kronor per månad före skatt.

Doktorander borde åtminstone likställas med övriga arbets-
tagare vad gäller arbetsvillkoren istället för att sammanlikas 
med studenter. På flera lärosäten åtnjuter man inte rättigheter 
så som täckning för kostnader inom tjänsten, vilket konkret 
tar sig uttryck i att många inom forskarutbildningen tvingas 
täcka utgifter med egna medel för främst resor och böcker som 
är kärnan för arbetet. I många fall saknar doktorander tillgång 
till en arbetsplats vid institutionen med telefon och dator. Dessa 
hjälpmedel är nödvändiga för att kunna utföra ett fullvärdigt 
arbete. Arbetsgivaren skall därför utan minsta tvekan stå 
för dessa kostnader. Enligt en undersökning vid Stockholms 

universitet fick 58 procent av doktoranderna bekosta nödvän-
dig litteratur ”ur egen ficka”. Skulle en hantverkare på ett före-
tag tvingas köpa sina verktyg själv? Doktorander skall ha rätt 
till att få kostnader för resor, fullt traktamente, arbetsmaterial 
samt en arbetsplats bekostade av lärosätena. Det är orimligt 
att på grund av sitt intresse för ett ämne tvingas subventio-
nera ett underfinansierat system genom att försaka sådant som 
anses vara självklarheter på andra arbetsplatser.

På institutionsnivå är dessa frågor svåra att väcka på grund 
av den dåliga förhandlingsposition doktorander befinner sig 
i, och brist på information om grundläggande rättigheter för 
doktorander. Ett modernt forskarutbildningssystem skall 
klara av att komma tillrätta med dessa problem. Vi kräver att 
rektorerna vid landets lärosäten med forskarutbildning tillser 
att varje doktorand har en rimlig arbetsmiljö och arbetsvillkor 
jämförbara med andra lika kvalificerade yrken. ■

FÖR NÄTVERKET SVERIGES DOKTORANDER

GUSTAV MÅRTENSSON, ORDFÖRANDE, KTH

HÅKAN LANE, VICE ORDF, CHALMERS 

HELENA BOHMAN, VICE ORDF, HANDELSHÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 

JOHAN KUMMENEJE, SEKRETERARE, STOCKHOLMS UNIVERSITET

Doktorander får betala för att arbeta

INSÄNDARE/DEBATT

Yael Feiler pekar i sitt inlägg på ett svårlöst språkligt 
dilemma. Det finns en strävan att använda danska, norska 
och svenska vid möten inom Norden. Samtidigt är det svårt 
för den som förvärvat kunskaper i ett av språken först vid 
vuxen ålder att förstå de andra två. Problemet är grundläg-
gande detsamma i Danmark, Norge och Sverige. En önskan 
att kunna använda de skandinaviska språken så mycket 
som möjligt står mot de problem de ger första generationens 
invandrare. Det gäller att hitta lösningar. 

Vid disputationer är det väsentliga, och det som bör 
avgöra språkvalet, respondentens (och betygsnämndens) 
möjligheter att förstå opponenten. Inte bara första genera-
tionens invandrare utan även många med svenska som första 
språk har svårt att förstå muntlig danska, i synnerhet i en 
pressad situation som vid en disputation. Lösningen blir ofta 
att den danska opponenten håller sin opposition på engelska. 
Det här är inget som behöver regleras utan ett val som bör 
göras i samråd mellan doktoranden och handledaren. 
Det går inte att lösa det språkliga dilemmat, men det kan 

mildras. En möjlighet är att som i Danmark lägga större vikt 
på undervisning i de båda andra språken i gymnasiet. Det 
hjälper dock inte de som kommer till Sverige i vuxen ålder. 
För dem och även för andra vore det en fördel om det ordnades 
kurser som ökar förståelsen av de nordiska grannspråken. 
Det finns goda exempel. Nordisk Journalist Centrum (njc) i 
Århus har en årlig åttaveckors kurs där såväl journalisterna 
som lärarna kommer från de nordiska länderna (jag har 
regelbundet medverkat med föreläsningar om de nordiska 
ländernas ekonomi). Bland kursdeltagarna finns finskspråkiga 
elever som lärt sig svenska som andra språk. Språkligt sett 
har de en relation till danska och norska som påminner om 
den för dem som invandrat till Sverige i vuxen ålder. I kursens 
inledning ges föreläsningar i dansk språkförståelse. Såvitt 
jag har kunnat utröna i samtal med eleverna har resultaten 
varit goda – de finskspråkiga kursdeltagarna kan tillgodogöra 
sig de föreläsningar som ges på danska.  Kurser i dansk och 
norsk språkförståelse kan vara ett sätt att mildra dilemmat, 
och det finns tillräcklig kompetens på vårt universitet för att 
ge sådana kurser. ■

ESKIL WADENSJÖ, PROFESSOR

DEKANUS FÖR DEN SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Ett språkligt dilemma
KOMMENTAR TILL INLÄGG I SU-NYTT NR 5/2003

Stockholms universitet arbetar aktivt med frågor kring dok-
torandernas situation. De resultat som Doktorandspegeln 
visar på, liksom andra doktorandrelaterade problem som 
vi uppmärksammar, tar vi på största allvar. Vi kommer att 
med kraft arbeta vidare med detta. ■

KOMMENTAR, REKTOR GUNNEL ENGWALL:
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VISSTE DU ATT...

ann runfors, doktor vid 

etnologiska institutionen, 

i  dagens nyheter den 26 september.

I en komplex värld vill många ha enkla 

svar. Som etnolog gör man världen tio 

gånger så komplex.

…Enheten för IT och media har som tradition att varje år önska sina 
kunder en god jul med en julkalender. I år kommer kalendern ha 
temat jul i Europa och presenteras som en funktion i den nya tj änsten 
Mitt universitet. Mitt universitet ä r en service för alla studenter vid 
Stockholms universitet. Här kan de till exempel se sina studieresultat 
och registreringar, l ä sa e -post, ändra adressuppgifter eller söka stu -
denter och l ä rare vid universitetet.
 Även anstä llda som har ett aktiverat SU-konto kan logga in i Mitt 
universitet och ta del av årets julkalender. De som saknar konto och vill 
se julkalendern kan kontakta IT och media, telefon 08 -16 19 99, för 
inloggningsuppgifter.

En klar septembereftermiddag stegar en grupp människor om-
kring utanför Manne Siegbahnvillan beväpnade med stora och 
små spadar. Det är Stockholms universitets trädgårdsförening 
som tar sig an skötseln av Fakultetsklubbens trädgård, ett uppdrag 
föreningen fått av förre rektor Gustaf Lindencrona. 

Föreningen bildades i april 2002 av några entusiaster som 
delade intresset för allt som växer. I dag har man cirka tret-
tio medlemmar, berättar ordförande Inger Larsson, prefekt 
vid Institutionen för nordiska språk. Föreningens syfte är 
att under trivsamma former öka kunnandet inom trädgårds-
skötsel genom till exempel gemensamma aktiviteter, kurser 
och utflykter.

– Alla är välkomna som medlemmar, säger Inger Larsson. 
Man behöver inte kunna något om trädgård. Det räcker att 
man är intresserad och vill lära sig.

Den här dagen samlas några av medlemmarna runt plan-
tor och lökar. Fredrik Hjortzberg-Nordlund, byråchef vid 
Tekniska byrån, pekar och berättar.

–  Här är en höstanemon, den blommar som bäst nu. Och 
det här är en sorts näva, den ska vi plantera med tulpanerna 
för den täcker så bra när de vissnar ner.

Stockholms universitets trädgårdsförening har bland annat 
ordnat vandring i universitetets grönområden och besök på 
äppelarkivet i Bergianska trädgården. Planer finns på ett 
möte till innan vintern, även om det nu är lågsäsong i träd-
gårdarna.

Medlemsavgiften är 250 kronor per år. Föreningen är med-
lem i Riksförbundet Svensk Trädgård, en paraplyorganisation 

med 26 000 medlemmar som har som syfte att främja intresse, 
kunskap och gemenskap kring ämnet trädgård. Bland annat 
ger man ut tidningen Hemträdgården, som alla medlemmar 
får hem i brevlådan.

–  Det är roligt att föreningen fått ett konkret uppdrag 
som det här, säger Ingrid Wikén Bonde, studierektor vid 
Nederländska avdelningen, som gräver ner krokuslökar vid 
en mur.

–  Det är ett trevligt sätt att umgås, och så tänker man så 
bra när man gräver! ■

Föreningen som påtar i trädgårdar TEXT: MARIA IBSÉN  FOTO: ORASIS/GA

FÖRENINGAR HOS OSS:
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Bengt Kring, universitetets säkerhets-
chef, inleder med att prata om Mazlovs 
teorier.

– Trygghet är det andra trappsteget, 
efter det allra mest grundläggande som 
mat, men före socialt umgänge.

Det han åsyftar är att säkerheten, 
tryggheten för oss människor är ett 
fundament. Utan den kan vi inte ägna 
oss åt nästa trappsteg, det vill säga 
socialt umgänge och kreativt tänkande 
exempelvis. Ur den aspekten är säkerhe-
ten på arbetsplatsen en förutsättning för 
att verksamheten ska fungera.

Sedan Säkerhetsenheten införde en ny 
säkerhetsplan år 2000 har förhållandena 
förbättrats dramatiskt. Under 2003 har 
antalet brott som rapporteras reducerats 

från mellan 25 och 30 brott till 
cirka fem i månaden. 
Den stora förändringen  
har Bengt Kring ingen 
tydlig förklaring till, 
men han menar samti-
digt att en förbättrad 
insikt hos anställda och 
studenter spelar in.

– När det gäller 
brottslighet på univer-
sitetet är stölder det 
största problemet. Det 
viktigaste vi kan göra 
när det gäller stölder 
är att informera om 
riskerna. Befinner man 
sig på en flygplats stäl-

ler man inte ifrån sig 
väskan i ett hörn 

och går och fikar. 
Det måste man 

förstås tänka 
på här också. 
Uppemot 

40 000 människor rör sig här ute, säger 
Bengt Kring.

Säkerhetsarbetet är till största delen 
förebyggande. Information och medve-
tandegörandet är en stor del av verksam-
heten, men man arbetar också på andra 
sätt – ett exempel är de väktare som 
tjänstgör på campus. Stockholms uni-
versitet har ett avtal med vaktbolaget 
Securitas som sköter de praktiska väk-
tartjänsterna. Väktarna finns huvud-
sakligen på universitetsområdet under 
kvällar och nätter. Deras närvaro kan 
exempelvis ha en lugnande – eller av-
skräckande – inverkan på den som 
eventuellt skulle kunna ta sig för något 
olämpligt eller olagligt. 

– Universitetets väktare är handplock-
ade berättar Bengt Kring. 

Han menar att man verkligen satsar på 
att ha så bra personal som bara möjligt. 
Alla väktare ska ha så kallad väktarut-
bildning steg ett och två. Dessutom har 
många av väktarna själva högskolebak-
grund.

En  sen  kvä l l  p å  campus
SU-Nytt fick möjlighet att under en ons-
dagskväll följa med en väktare i arbetet 
några timmar. Passet börjar med att fin-
nas på plats i biblioteket vid stängning. 
Det händer, om än sällan, att vissa 
besökare av en eller annan anledning 
dröjer sig kvar. Så icke denna gång, utan 
lokalerna töms som vanligt, till tonerna 
av en stillsam pianoballad. 

– Det finns människor som betraktar 
vår närvaro som ett intrång i den privata 
sfären, berättar Henrik, den väktare 
som SU-Nytt följer. Dock är det sällan 
ett verkligt ingripande krävs.

Den följande knappa timmen består 
av en rundtur mellan olika byggnader 

på campus. Den huvudsakliga uppgiften 
är att se till att dörrar är låsta, samt att 
slå på eller kontrollera eventuella larm 
som finns överallt.  

Klockan 22 stänger Södra huset. Då 
går Henrik tillsammans med en annan 
väktare runt i alla allmänna utrymmen 
för att se att huset är tömt. 

– Det finns ett enda område där andra 
än anställda får vistas efter klockan tio, 
och det är i datasalen i a2. Men det är 
bara studenter som får vara där. 

Henrik berättar att det ofta sitter 
människor där till fram på småtim-
marna, men att det tunnar ut efter hand. 
Efter klockan tre på morgonen är det 
oftast tomt. 

I den långa korridoren på plan 3 sit-
ter en man som uppenbarligen missat 
att huset stänger. Med vänlig ton upp-
lyser Henrik om tidsbestämmelserna, 
och mannen går därifrån. Strax efter 
klockan 23 är ”ronden” klar – för den 
här gången.

– Vi gör flera genomgångar av Södra 
huset, och av de andra husen också. Det 
är aldrig tomt här säger Henrik innan vi 
skiljs åt. ■

Säkerheten går från bra till bättre TEXT: JOHAN KVICKSTRÖM FOTO:ORASIS/GA


