
Många platser i högskolan

kommer att gapa tomma i

höst. Minst är intresset för att

studera miljö, men mest har

det fallit för datautbildning.

I dagarna dimper antagningsbe-
skeden ner i brevlådorna hos dem
som sökt till högskolan i höst. Be-
skeden tas emot med stor nervosi-
tet inte bara hos hoppfulla studen-
ter utan även hos lärosätena själva.

Efter det första urvalet kom-
mer drygt 73000 av de 117000
personer som sökt en utbildning
in på något universitet eller hög-
skola. Det är 1000 fler än i fjol.
43000 av dem kommer in på sitt
förstahandsval.

Men det handlar inte om någon
jämn fördelning. På utbildnings-
områdena miljö/naturresurser,
matematik/naturvetenskap, språk
och data är det färre än en första-
handssökande per plats, och tren-
den är nedåtgående. Det innebär
att trots att 30 procent inte blev an-
tagna kommer flera utbildnings-
platser att gapa tomma i höst.

Särskilt på mindre lärosäten
som Mitthögskolan i Sundsvall
och högskolan i Blekinge finns
det inte tillräckligt många första-
handssökande per plats för att

fylla de mindre populära utbild-
ningarna.

Staten betalar högskolorna för
deras elever, och ställs en kurs in
dras pengarna tillbaka. Att driva
kurser med för få deltagare går
inte heller runt ekonomiskt.

–För mindre högskolor som
inte kan starta en kurs på grund
av för få sökande innebär det ett
ekonomiskt avbrott. Det kan bli
kärvt. Säkert är det en och annan
kurs som måste ställas in, säger
Pierre Bastin, antagningschef på
Verket för högskoleservice, VHS.

Det är ännu för tidigt att säga vil-
ka utbildningar som kommer att
drabbas av det. Ett andra antag-
ningsbesked i augusti och reserv-
antagningen vid terminsstart ger
fortfarande hopp.

–Det beror helt på hur aktivt
högskolorna jobbar nu i sommar
för att locka studenter. Många sko-
lor brukar vara duktiga på att ändå
fylla platserna, säger Pierre Bastin.

Framåt hösten brukar även en
del högskolor vara beredda att
tumma på behörighetskraven för
att få tillräckligt många studenter.
VHS sorterar dock bort alla som
inte har behörighet för den utbild-
ning de sökt, så den som vill försö-
ka komma in trots bristande behö-

righet får vända sig direkt till hög-
skolorna innan terminstarten.

Den allra mest populära en-
skilda utbildningen är fortfaran-
de läkarprogrammet på Karolin-
ska institutet i Stockholm. Här
krävs full pott i alla kategorier för
att komma in – ett snittbetyg på
5,0 med det gamla betygssyste-
met, 20,0 med det nya, 2,0 på hög-
skoleprovet eller 2,5 på högskole-
provet med arbetslivserfarenhet.
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Går det bra för dig? Eller glömde du att snedsåga droppnäsa på
nya huspanelen så att den redan ruttnar? Slutade förarbetet till
omtapetseringen med att du gjorde hål i väggen som inget bred-
spackel i världen kan rotfylla?

Svenskarna betalar hur mycket som helst för att få förfula sina
hem. Över 50 miljarder kronor är omsättningen för saker som
färg, tapeter, trädgårdsprylar och möbler. Det har Handelns ut-
redningsinstitut räknat ut. 

Hur mycket psykiskt lidande den shoppingen vållar kan man
bara spekulera om. På webbsajten till TV4:s Äntligen hemma har
Fass klämt in sig mellan annonserna för skruvar och betong.
Klickar man i rutan kan man länka sig vidare till olika patientor-
ganisationer. Det är en av få antydningar jag hittat till ett erkän-
nande av hemmapulandets hälsovådliga konsekvenser, trots att
det kan gå hur illa som helst.

Mamma berättade för mig om en väninna, vars man skulle såga
till en ny golvlist. När listen blev för kort, nöjde sig mannen med
att plugga sista biten. Det blev droppen för väninnan som genom-
lidit ett långt äktenskapligt liv mellan väggar av glappande våder
och ojämna tavelrader. Väninnan och hennes man är skilda nu. 

Min och sambons relation har ännu så länge överlevt de vägg-
fasta hyllor som vi själva satt upp. Med hjälp av en trasig trägalge i
fördjupningen på en av konsolerna blev det i alla fall så pass rakt
att vi inte behöver riskera att 15 kilo utdaterad studentlitteratur
rasar ner i skallen på oss.

Jag vet att vi inte är ensamma. Alla hantverkare som jag har ta-
lat med säger att de får göra akututryckningar till havererade kan
självprojekt. Men det sker i tysthet. Sådana som mammas vänin-
nas före detta man, mig och
min sambo får man aldrig läsa
om, såvida vi inte biktar oss i
någon Fråga experten-spalt.
Där läser jag bland mycket an-
nat det tragiska inlägget från
en gör-det-självare som målade
om taket utan att tänka på att
det var struket med limfärg in-
nan. Taket ramlade ner. Snacka
om elakartade fengshui-vibbar.

Det är i sådana lägen vi knäp-
per på Äntligen hemma och
Sommartorpet. Visst, man kan
lägga hela skulden på dem; det
är deras fel att vi förförs till
missbruk av våra hem. Men de-
ras primära uppgift, som de
sköter med glans, är att langa
sköna rus av vanföreställningar
om att grundliga förarbeten och
konsten att hantera en mått-
stock är snabba puckar. Det är
vad vi behöver tro, särskilt när
vi själva just bevisat motsatsen
och allt bara blir kack och skevt.

Det värsta är, att allt troligen är
precis som det ska vara. Att
härja sönder sin närmiljö är en
djupt mänsklig drift som bara
eskalerat sedan krigets dagar.
Då gjorde Slöjdföreningen inredning till en massrörelse i det unga
Folkhemssverige. Sedan fick vi sportstuga, bil – och fritid. Som
gjort för händige herrn och fiffiga frun.

Idag är bilen så high tech att ingen kan meka med den längre,
vilket kanske inte spelar någon roll eftersom vi inte har så mycket
fritid längre. Däremot får allt färre människor verkligen skit under
naglarna av att vistas på jobbet. Det är klart att vi då använder den
tid vi egentligen inte har till att gå loss på hemmet. Det är ju enda
sättet vi kan tillfredsställa det inre behovet av att få känna sig som
en sån som behövs ifall det blir krig, en som grejar biffen själv med
chans att bli odödlig: datorns ettor och nollor förgår, men färgstän-
ken i taket består. Svensson was here, liksom.

Det är värt mycket. Och en sån som behövs ifall det blir krig får
inte vara blödig och klaga.

Det är därför massförstörel-
sen och lidandet i våra sven-
ska hem fortgår i tysthet. 

Dyrköpt nöje förfula
sina hem på egen hand 
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De två palestinier som miss-

tänks för samröre med Ha-

mas kommer att utvisas. Det

beslutade regeringen igår.

De båda palestinierna, som greps
i Malmö i början av juni, ska utvi-
sas till Österrike. Enligt rege-
ringsbeslutet ska de båda män-
nen utvisas från Sverige med för-
bud att återvända på tio år.

Utvisningen sker med stöd av
lagen om särskild utlänningskon-
troll, då det befaras att personer-
na kan komma att begå brott som
innefattar våld, hot eller tvång för
politiska syften.

–Det vi kan konstatera är att
förutsättningarna för den här la-
gen är uppfyllda, säger justitiemi-
nister Thomas Bodström.

De båda palestinierna kom till
Sverige i slutet av maj och ansök-
te om asyl vid ankomsten. När
deras identiteter kontrollerats
kontaktade myndigheterna sä-

kerhetspolisen, Säpo, som grep
dem misstänkta för samröre med
den palestinska organisationen
Hamas. Organisationen står på
EU:s lista över misstänkta terror-
organisationer. Båda förnekar
alla kopplingar till Hamas.

Enligt justitieminister Thomas
Bodström fattades det tioåriga ut-
visningsbeslutet av flera skäl. De
båda männen förekommer i en
utredning om terrorism i ett an-
nat europeiskt land. De ska också
ha sökt asyl i andra europeiska
länder under falsk identitet. En-
ligt Thomas Bodström har de två
männen dessutom haft samröre
med personer som har koppling-
ar till terroristverksamhet.

Kritik har förts fram mot den
dåliga insynen i handläggningen.

–Vi har ett önskemål att par-
terna ska ha så stor insyn som
möjligt. Men här har det funnits
uppgifter från andra länder som
vi fått med förbehåll. Då är det

känsligt, säger Thomas Bodström.
Advokaten Per Stadig som fö-

reträder en av männen är inte för-
vånad över beslutet men mycket
kritisk till den bevisning som
förts fram.

–Beslutet är förskräckande ur
rättssäkerhetssynpunkt. I det
material vi sett finns det ingen-
ting som skulle ge stöd för att min
klient skulle ha samröre med Ha-
mas eller någon annan organisa-
tion, säger Per Stadig.

Per Stadig menar att insynen
borde vara större vid ett tioårigt
utvisningsbeslut.

Säkerhetspolisen ansvarar för
verkställigheten och utvisning
ska ske snarast möjligt. Eftersom
de båda männen ansökte om asyl
i Wien innan de kom till Sverige
är Österrike det mest sannolika
alternativet för de båda statslösa
männen. Enligt den så kallade
Dublinkonventionen är Österri-
ke skyldiga att återta männen. 

ANNA KAKULI, TT

Gammelgädda 

bet nioårig pojke

Gammelgäddan i Gruvasjön vid
Djurås i Dalarna är inte att leka
med. Det fick nioårige Daniel
Öst från USA erfara, när han i
onsdags tog sig ett dopp, högg
det plötsligt till i benet. Sju
tandmärken från den glupska
gäddan utgör ett handfast bevis.

Tillsammans med pappan
Kurt Öst försökte Daniel senare
få tag på den bitglada fisken. Ef-
ter ett tag fick de upp en gädda,
men det var inte brottslingen.
Den var för liten. skriver Falu
Kuriren.

Kommuner vill ha

dispens från soplag

I januari i år blev det förbjudet
att deponera brännbart avfall,
men landets kommuner har svårt
att efterleva lagen och återvinna
soporna. I stället har de begärt
dispens på sammanlagt 1,6 miljo-
ner ton sopor. De största miljö-
syndarna är storstadsregionerna.
Stockholms kommun ligger värst
till med en dispensansökan på
över 434 000 ton. I Västra Göta-
land behöver man deponera 216
000 ton och i Skåne 152 000 ton,
visar en enkät gjord av Natur-
vårdsverket, skriverv TT.

Ensidig Sverigebild

i utländsk press

Som vanligt var det mest kon-
troverser, bakslag och sorgliga
tilldragelser som fick upp-
märksamhet i de utländska 
medier som sparsamt rapporte-
rade om Sverige första halvåret
2002.

UD:s månadsvisa samman-
ställningar för första halvåret vi-
sar att Sverigebilden i utlandet
präglades av invandringsbråket
med Danmark, Percy Barneviks
pensionsavtal, Ericssons pro-
blem och mordet på Fadime Sa-
hindal, rapporterar TT.

Terrormisstänkta palestinier utvisas

Minskat intresse 
för data på högskolan

iPopuläraste utbildningarna

Alla utbildningsområden 

rangordnade i popularitet

Utbildnings- Antal första-

område handssökande

/plats

Juridik 4,33

Beteendevetenskap 3,94

Information/kommunikation 3,29

Vård/farmaci/hälsa/omsorg 2,99

Ekonomi/adm/turism 2,26

Samhällsvetenskap 2,08

Humaniora/teologi 1,31

Undervisning/idrott 1,20

Teknik 1,03

Data 0,88

Språk 0,82

Matematik/naturvetenskap 0,73

Miljö/naturresurser 0,64


