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strafflindring till följd av s.k. 
 billighetsskäl – vad menas med det? 
Straffrätt 
Jack Ågren
När en domstol ska bestämma straffet 
i ett brottmål kan den ta hänsyn till s.k. 
billighetsskäl och utdöma ett mildare 
straff. Olika omständigheter kan utgöra 
billighetsskäl, exempelvis när gärnings-
personen skadas när brottet begås eller 
att han/hon försöker skademotverka 
följderna av brottet. I andra fall är det mer 
oklart om billighetsskäl kan åberopas. 
Jack Ågren har i sin forskning bl.a. försökt 
klargöra varför s.k. billighetsskäl spelar 
en så pass central roll när domstolarna 
ska döma ut straff, och hur dessa skäl kan 
motiveras ideologiskt och rättspolitiskt.

att spela dator- och TV-spel 
 tillsammans 
Sociologi 
Lina Eklund
Digitala spel har under det senaste decen-
niet blivit en allt vanligare fritidssyssla för 
svenskar, både unga och äldre, män och 
kvinnor. Hur använder människor digitala 
spel som ett sätt att umgås med andra 
spelare både på internet och i det verkliga 
livet?

Cellulära effekter av blandad strål-
ning 
Molekylärgenetik (strålningsbiologi) 
Elina Staaf
Elina Staaf kommer att presentera 
resultat från en unik setup för samtidig 
bestrålning av celler med röntgenstrål-
ning och alfa-partiklar vid 37°C. Denna 
setup konstruerades och karaktäriserades 
vid Stockholms universitet, med målet att 
undersöka om cellulära effekter av blan-
dad strålning var additiva (som förväntat 
från varje stråltyp för sig) eller syner-
gistiska (mer skada än förväntat, de två 
typerna interagerar). Sammanfattningsvis 
så visar resultaten att risken för cancer 
efter blandad strålning kan vara högre 
än man kan förutsäga baserat på de olika 
strålningstyperna var och en för sig.

Människan en effektiv fröspridare 
i växternas tjänst 
Naturgeografi 
Alistair Auffret
Alistair Auffret kommer att tala om 
Sveriges öppna jordbrukslandskap och 
hur människor både medvetet och omed-
vetet kan sprida frön via sina kläder, bilar, 
traktorer – men även hur boskap kan göra 
detsamma. Människor har länge haft en 
stor påverkan på fröspridningen och det 
är en särskilt viktig process idag eftersom 
många habitat förstörs och jordens klimat 
värms upp. Organismer behöver därför 
kunna flytta för att överleva i framtiden.

att upptäcka förändringar i arktis 
Hydrologi  
Arvid Bring
Arktis är för närvarande föremål för ett 
tilltagande intresse, både från ekonomiskt 
och politiskt håll. Samtidigt genomgår 
den arktiska regionen snabba och genom-
gripande förändringar i klimat och miljö, 
framför allt med koppling till vattnets roll. 
Dessa förändringar kommer inte bara att 
påverka Arktis, utan också ge upphov till 
långtgående globala effekter. Arvid Bring 
kommer i sin föreläsning att diskutera 
våra möjlig heter att upptäcka, förstå och 
förutse klimat- och miljöförändringar i 
Arktis.

samarbete och lärande i arbetslivet  
Pedagogik 
Lisbeth Stedt 
Samarbete kan främja erfarenhetsutbyten 
mellan medarbetare och möjliggöra att 
de lär av varandra. Samarbete kan dock 
ske på många olika sätt. Lisbeth Stedts 
föreläsning handlar om hur arbetets 
organisering kan villkora samarbete och 
ge olika förutsättningar för erfarenhets-
utbyten.  

riksdagens ofrälse stånd kämpade 
för ökat inflytande  
Historia  
Joakim Scherp 
1600-talets riksdag är en föregångare 
till dagens demokratiska riksdag. Joakim 
Scherps forskning beskriver hur riks-
dagsarbetet fungerade och de tre ofrälse 
ståndens politik i maktdelningsfrågor. 
Tidigare historiker har utgått från att de 
ofrälse lydigt gick i kungens ledband, och 
att de inte hade något att säga till om i 
frågor som rörde den politiska makten. 
Men i själva verket var de ofrälse ofta 
självständiga och eftersträvade snarare  
mer makt åt riksdagen än åt kungen. Det 
breda stödet för riksdagsmakt kan vara en 
förklaring till att Sverige så tidigt etable-
rade ett parlamentariskt system.  

Kreativitet på gränsen till magi  
– reklameliten vässar maktens  
kommunikation 
Socialantropologi 
Raoul Galli
Kreativitet är inne och den svenska 
regeringen sätter stor tilltro till ”krea-
tiva och kulturella näringar”. Dit räknas 
reklam industrin, där ordet kreativitet 
och gruppen ”kreatörer” är helt centrala. 
Men vad är kreativitet? Reklammakare 
svarar ständigt på det i prismotiveringar 
i tävlingar som Guldägget, vilka belönar 
”kreativ reklam”. Men i konkurrensen om 
vad som erkänns vara kreativ, effektiv, 
bra och god reklam och vem som ska få 
avgöra detta utgör gruppen ”strateger” 
kreatörernas främsta konkurrenter.

lära och leva – om kunskaps-
utveckling hos personer med en 
ärftlig dövhet/hörselnedsättning 
Specialpedagogik 
Anna-Carin Rehnman
Under minst sju generationer i en släkt 
har det funnits en dövhet/hörselnedsätt-
ning som återkommit i generation efter 
generation. Barn har ärvt den av en av sina 
föräldrar och sedan har den förts vidare till 
nya generationer. Under flera  generationer 
fanns det inte några hjälpmedel och skol-
tiden var inte heller särskilt lång. Hur 
levde de med denna ärftlighet i tidigare 
generationer och vilka möjligheter hade 
de att utveckla kunskaper? Hur lever och 
lär de generationer som lever idag och vad 
har generationerna lärt av varandra? 

grammatikens  
skapelseberättelse 
Nordiska språk  
Maria Bylin 
Varifrån kommer grammatiken? Maria 
Bylin har undersökt hur en viss typ av 
grammatik blir till. Tänk på vad ett ord 
som bruka kan betyda. På 1500-talet 
betydde det ”använda” som i dagens 
bruka narkotika, bruka våld etc. Senare 
kom det att betyda att man hade för 
vana att göra något i uttryck som att man 
brukar säga så. Bylins forskning bygger på 
grammati kaliseringsteorin, en teori som 
kan beskrivas som en skapelseberättelse 
om grammatik.

Uppföljning av för tidigt födda barn 
Psykologi 
Aiko Lundequist
Allt fler för tidigt födda barn överlever 
idag. Det motsvarar ungefär 5 procent av 
alla barn som föds. Medicinska riskfak-
torer och undernäring under fostertiden 
liksom fosteråldern vid förlossningen 
visade sig spela en stor roll för de kogni-
tiva funktionernas utveckling. De för tidigt 
födda barnen hade mindre hjärnvolym 
i vissa områden något som visade sig 
kunna påverka barnens funktionsförmåga 
och deras förutsättningar att klara sig i 
skolan och senare i livet.

Kan man öva sig på att reflektera 
över klassrumsarbete via simule-
ringar i lärarutbildningen? 
Pedagogik/Didaktik  
Eva Edman Stålbrandt 
Ett internationellt problem är att många 
nya lärare lämnar yrket. Ofta inträffar 
 oförutsedda händelser i lärarens vardag, 
där läraren inte kan följa en förutbestämd 
plan utan måste kunna handla snabbt. Lä-
rarutbildningen måste kunna förbereda de 
studerande på det som är oförutsägbart, 
och ge de studerande verktygen att hantera 
nya situationer. Eva Edman Stålbrandts  
undersökning handlar om vilka möjlighe-
ter och begränsningar som finns med att 
använda simulerade skolsituationer för att 
lärarstuderande ska öva sig i att reflektera 
över sitt kommande skolarbete.

samspel i havet 
Marinekologi 
Per Holliland
Övergödning och utfiske är pressande 
problem i Östersjön och för att hitta 
lösningar genomfördes ett biomanipu-
lationsförsök i ett svenskt kustområde. 
Målet var att stärka gösbeståndet och 
därigenom motverka effekterna av 
förhöjda närsalthalter, alltså övergödning. 
Presentationen berättar om detta försök 
och berör beteende och samspel mellan 
olika arter. Viktiga verktyg när man skall 
förstå naturen, framförallt när människan 
är med och påverkar.

Cell-penetrating peptides for gene 
therapy applications: a role of the 
cargo in delivering its vehicle.  
Neurochemistry 
Kariem Ezzat
Gene therapy holds the promise of revo-
lutionizing the way we treat diseases. By 
using recombinant DNA and oligonu-
cleotides (ONs), gene functions can be 
restored, altered or silenced according to 
the therapeutic need. Cell-penetrating 
peptides (CPPs) can be used as vehicles for 
gene therapy. How do CPPs transport their 
gene therapeutic cargo into the cells? 
How to formulate CPPs into a convenient 
drug form? 

Lecture will be held in English

The acquisition of russian in a 
language Contact situation 
Slavic languages 
Natasha Ringblom
This talk deals with the acquisition of 
Russian in Sweden by a simultaneous 
Swedish-Russian bilingual child. It will be 
claimed that the two linguistic systems 
did not develop independently from each 
other; rather, they developed in perma-
nent interaction where the weaker langu-
age was influenced by the stronger one. 
Language dominance is viewed as a major 
determiner of cross-linguistic effects.

Lecture will be held in English

VäNsTer hörsal

Vad innebär det att forska? 
Biogeokemi 
Örjan Gustafsson 
Om man vill fördjupa sig i ett ämne kan 
man börja forska och vara med och ta 
fram ny kunskap om hur saker och ting 
hänger ihop. Professor Örjan Gustafsson 
är en av universitetets mest framstående 
forskare inom miljö- och  klimatvetenskap 
med studier som spänner från ett 
upp tinande Arktis till källorna av den 
smutsiga luften över Asien. Han kommer 
att berätta om sina erfarenheter, driv-
krafter och vad som lockade in honom på 
forskarbanan. 

landet bortom horisonten  
– en analys av journalistik om 
Västpapua 
Journalistik   
Thomas Petersson 
På 1950-talet publicerade den svenske 
författaren Sten Bergman tre böcker om 
dåvarande Holländska Nya Guinea. Böck-
erna nådde stora upplagor och Min far 
är kannibal (1959) blev den mest kända. 
Idag kallas det område som Sten Bergman 
skildrade för Västpapua och är ett av värl-
dens minst kända konfliktområden. Vad 
handlar konflikten om? Hur har svensk 
press skildrat konflikten och Västpapua 
sedan Sten Bergmans dagar?

Utbildningsinformation
Hur är det att studera vid 
 universitetet och hur är det att 
vara student?
Här berättar studie- och karriärväg-
ledare och studenter om hur det är 
att studera vid Stockholms univer-
sitet.

Utbildningsinformation
Hur är det att studera vid 
 universitetet och hur är det att 
vara student?
Här berättar studie- och karriärväg-
ledare och studenter om hur det är 
att studera vid Stockholms univer-
sitet.

spelBoMsKaN
Introduktion
rektor astrid söderbergh Widding  
hälsar välkommen

Fråga Forskare
Tema: 

Religionshistoria

Nya former av ”gränsgörande” mot 
kinesiska textilier i ghana 
Kulturgeografi 
Linn Axelsson
Idag kan gränser se ut på många olika 
sätt och de kan uppträda inte bara längs 
nationsstatens yttre gräns. Med fokus på 
Ghana, där det finns en utbredd rädsla för 
att inflödet av kinesiska textilier kommer 
att leda till den lokala textilindustrins 
nedläggning, diskuteras hur gränser 
används på nya sätt för att skydda den 
inhemska industrin utan att äventyra 
landets status som en öppen ekonomi.
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Keep farming or back to nature? The challenge of 
managing the complexity of farmland abandonment 
Sustainability Science 
Cibele Queiroz
In agricultural landscapes around the world, intensifica-
tion of production and land abandonment are the two 
main trends impacting biodiversity and ecosystem servi-
ces. Intensified agriculture is mostly seen as negative for 
biodiversity but effects of abandonment are controversial 
among scientists and practitioners. While abandonment 
can be detrimental to biodiversity in non-intensive 
farming systems, it can also provide an opportunity for 
regeneration of natural habitats. Cibele Queiroz has 
examined the effects of different management options 
on biodiversity along an abandonment gradient from 
farmland to forest. 

Lecture will be held in English

Varför gör inte slaven uppror? 
Praktisk filosofi 
Niklas Olsson Yaouzis
Hur kommer det sig att minoriteter lyckas förtrycka 
majoriteter? Till exempel, hur har en liten nordkoreansk 
elit bibehållit sitt grepp om makten i mer än 60 år? Niklas 
Olsson Yaouzis kommer i sitt föredrag att diskutera den så 
kallade pistolmansteorin. Enligt denna så bör förtryck-
arna liknas vid en pistolman som håller en grupp gisslan 
genom att hota att skjuta den förste som gör motstånd. 
Även om gisslan som grupp kan övermanna pistolmannen 
så kommer ingen att ta det första steget då detta tycks 
innebära en säker död.

Uppförandekoder som etisk varumärkning?  
ansvar i företag med globala värdekedjor   
Företagsekonomi 
Johanna Fernholm
Hur kommer det sig att vi under de senaste åren expone-
rats i media för så många problem, såsom barnarbete och 
sweatshops, i tillverkningen av de varor vi kan hitta i våra 
butiker? Johanna Fernholm har i sin forskning studerat 
kommunikationen av uppförandekoden i företagets rela-
tion till leverantörer, andra företag, frivilligorganisationer 
och media. Den pekar på att företag kommunicerar upp-
förandekoder som iscensättning av ansvar, där framställ-
ningen av ett företags ansvarstagande är central.

att få vara eller inte vara delaktig är en fråga om 
livskvalitet   
Pedagogik 
Eva Melin 
Sedan barnkonventionen undertecknades av en mängd 
länder blev delaktighet en rättighet för barn i dessa länder. 
Delaktighet är dock mycket mer för individen än bara en 
rättighet. Den möjliggör människans samvaro med andra, 
och är en nödvändighet för människans och människo-
rasens överlevnad. Den startar när ett barn kommer till 
världen och upptäcker att det kan påverka sin omgivning 
genom gråt, skratt, joller och rörelser. Det har stor bety-
delse för barnets person. Eva Melins forskning handlar om 
denna sociala delaktighet, och beskriver dess innebörd 
och hur den uppstår i samspelet mellan människor. 

Complex model for complex data:  
the statistical approach 
Statistics 
Feng Li
Statistical methods have developed rapidly in the past 
20 years. One driving factor of this development is that 
more and more complicated high-dimensional data 
require sophisticated data analysis methods. A noticeably 
successful case is the machine learning field which is 
now widely used in the industry. Another reason is the 
dramatic advancements in the statistical computational 
environment. In this talk Feng Li will discuss how complex 
statistical models can be applied in several challenging 
data in finance and other areas.

Lecture will be held in English

The role of principals in government secondary 
schools in Cameroon: Demands, Constraints and 
Choices. 
International and Comparative Education 
Cresantus Biamba
The education system in Cameroon has been centrally 
controlled for a long time. New plans are being introdu-
ced that see some of the decision-making processes and 
areas of work being delegated to the school principals 
at a local level. During the period before these changes 
are implemented Cresantus Biamba has studied the day-
to-day life of secondary school principals. His research is 
based on a case study of eight such schools in north-
western Cameroon. He has studied how principals at this 
level are managing activities in their schools, how their 
workday is, and what kind of ambitions they have.

Lecture will be held in English

legal bribes? an analysis of corporate donations to 
electoral campaigns 
Criminology 
Nubia Evertsson 
In her research, Nubia Evertsson has analyzed how the 
existence of regulations that allow private funding of 
electoral campaigns have created opportunities for crime. 
The findings obtained suggest that electoral donations are 
considered a legal bribe. The legal character of this politi-
cal instrument is perverted when undue compensations 
are delivered to donors. However, donors are protected 
by electoral law, because the money delivered as corrupt 
incentive is classified as legal. This suggests that the law 
is being used as a mechanism that neutralizes donors as 
perpetrators. This perspective points to the manipulative 
use of electoral law.

Lecture will be held in English

att beskriva, analysera och prediktera mönster 
i sociala nätverk 
Statistik 
Termeh Shafie
Nätverksanalys används för att kartlägga och analysera 
relationer mellan olika aktörer. I social nätverksanalys kan 
dessa aktörer vara individer, grupper, organisationer eller 
URL, och relationer kan då vara vänskap, attityder, samar-
beten eller informationsflöden. Termeh Shafie kommer i 
sin presentation att visa hur man med hjälp av matematik 
och statistik kan identifiera relationer och samband, samt 
mäta och förutse förhållanden i sociala nätverk.

läs- och skrivutveckling hos elever med dyslexi 
Specialpedagogik 
Anna Fouganthine
Anna Foughantine har följt en grupp elever med läs- och 
skrivsvårigheter och en grupp utan, genom skolan upp 
till 30 års ålder. Resultatet från avhandlingen visar att 
det föreligger tydliga skillnader i läsförmågan mellan de 
två grupperna som inte minskar under skoltiden, trots 
specialpedagogiskt stöd. Elevernas förutsättningar vid 
skolstarten är av stor betydelse för utfallet av läs- och 
skrivutvecklingen och kan få konsekvenser för hur de klarar 
sig senare i livet.

Water – the medium through which society and 
sectors experience climate change 
Hydrology 
Shilpa Muliyil Asokan
Preparing society to adapt to climate change impacts 
needs a thorough understanding of historic climate condi-
tions as well as projected climate model outputs. Climatic 
data have to be used together with region specific data on 
hydrology, water and land use to understand hydro-cli-
matic changes and their drivers. Regional hydro climatic 
assessments and cross regional comparisons help to deri-
ve specific and general hydro-climatic change responses to 
different climate change scenarios.

Lecture will be held in English

Mångkulturalism, liberalism och bördan av  
assimilering 
Mångkulturalism 
Lily Stroubouli Lanefelt
Hur bör det moderna samhällets mångfald i fråga om 
religion, levnadssätt och etnicitet hanteras politiskt?  
Ska det vara tillåtet att bära burka eller kippah i skolan? 
Bör samerna ha vetorätt i frågor om jakt och fiske på 
statens mark? Lily Stroubouli Lanefelts föredrag handlar 
om den aktuella frågan om hur en liberal stat ska möta 
de skillnader som existerar i samhället i fråga om kultur, 
identitet och intressen. Bör dessa skillnader uppmärksam-
mas och erkännas politiskt genom en politik som ger 
kulturella rättigheter till minoriteter? Stroubouli Lanefelt 
förklarar i denna föreläsning hur en integrationsmodell 
som prioriterar anti-diskriminering och lika möjligheter 
utgör en lovande grund för en liberal mångkulturell politik 
som tar hänsyn till minoriteternas religiösa, kulturella och 
etniska skillnader.   

VäNsTer hörsal BergsMaNNeN

Introduktion
Vad innebär det att forska? 
Maringeologi och geofysik 
Martin Jakobsson
Om man vill fördjupa sig i ett ämne kan man börja forska 
och vara med och ta fram ny kunskap om hur saker och 
ting hänger ihop. Professor Martin Jakobsson är en av 
universitetets mest framstående forskare inom marin- 
geologi och geofysik. Han kommer att berätta om sina 
erfarenheter, drivkrafter och vad som lockade in honom 
på forskarbanan. 

hur bildas moln och vilka optiska egenskaper har de?   
Atmosfärvetenskap och oceanografi 
Thomas Hede
Nanometerstora vattendroppar kan aktiveras och bilda 
moln. Aktiveringen innebär att vattenånga från land och 
hav kan kondensera på aerosolpartiklar. Tidigare trodde 
man att dessa partiklar bestod av sand och salt. Idag vet 
vi att de innehåller organiskt material som påverkar moln-
bildningen. Om få stora droppar istället blir till många 
små, så ändras de optiska egenskaperna hos molnen 
som bildas. Färgen förändras och molnen övergår från att 
vara mörka till att bli vita. På så sätt kan de reflektera mer 
solljus. Idag kan vi studera dessa nanometerstora vatten-
droppar på molekylär nivå. Målet är att förbättra dagens 
klimatmodeller som hjälper oss att förstå hur klimatet kan 
utvecklas i framtiden. 

Utbildningsinformation
Hur är det att studera vid universitetet och hur är 
det att vara student?
Här berättar studie- och karriärvägledare och 
studenter om hur det är att studera vid Stockholms 
universitet.

Utbildningsinformation
Hur är det att studera vid universitetet och hur är 
det att vara student?
Här berättar studie- och karriärvägledare och 
studenter om hur det är att studera vid Stockholms 
universitet.

Fråga Forskare
Tema:

Vattnets betydelse  
för människan, miljön 

och klimatet

Tidigare studenter återses under alumndagen
I samband med Forskardagarna anordnas Alumndagen torsdag 3 oktober.  
Med start kl. 15.00 är före detta studenter från Stockholms universitet,  
s.k. alumner, välkomna till Aula Magna för en inspirerande återträff.  
Tidigare studenter kan bli medlemmar i universitetets alumnnätverk –  
och kan då få en inbjudan till Alumndagen.  
läs mer på su.se/alumn


