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Ja, åtminstone om vi får tro våra politiker 
så är det ett tillgängligt medel för att lösa kri-
sen i skolan. Är det då en kris? Nja, kanske inte 
idag, men om vi extrapolerar dagens utveck-
ling in i framtiden så riskerar vi att stå utan 
lärare i ett flertal idag centrala skolämnen. 

Trots att det totala antalet sökande till 
landets lärarutbildningar har ökat under de 
senaste åren, så är söktrycket till en del pro-
gram idag beklämmande lågt. Det gäller 
företrädesvis vissa språkutbildningar, samt 
till de naturvetenskapliga ämnena.  Som 
kemist i grunden är jag tyvärr vid det här 
laget ganska luttrad med att vi har få studen-
ter på våra utbildningar, trots att Stockholms 
universitet kan ståta med en mycket fram-
stående och framgångsrik forskning inom 
området. Att också ämneslärarutbildningen 
i kemi lockar få studenter är därför väldigt 
oroande för framtiden. Kommer kemiämnet 
överhuvudtaget att överleva som skolämne i 
framtidens skola, om vi nu inte längre utbil-
dar några nya lärare? 

Vi hjälper till att förse kommunerna med utbildade 
lärare i de ämnen som det idag råder brist i, och 
som i framtiden riskerar att bli än mer utarmade, 
men vi har ändå inte löst kärnfrågan. Varför vill 
inte dagens ungdomar utbilda sig till lärare? Den 
frågan kan inte universiteten ge någon lösning på. 
Här måste politiker och skolhuvudmän agera för 
att höja statusen på läraryrket. 

Visst görs det försök och satsningar i den rikt-
ningen, men det måste bli mycket tydligare när det 
gäller lönevillkor, arbetsuppgifter, förbättrade kar-
riärmöjligheter och arbetsmiljö, 
för att övertyga morgon-
dagens universitetsstudenter 
om att läraryrket är något för 
dem. Satsningar på nya program 
för lärarutbildning i all ära, men 
det är inte en långsiktig lös-
ning på skolans problem.

Hans adolfsson,  

Prorektor 

hans.adolfsson@su.se

Kan lärarutbildningen lösa skolans problem? 

De som haft höga förhoppningar har goda skäl 
att vara besvikna. Obama har inte lyckats med 

mycket av det han har företagit sig efter omvalet.
BJörn ottosson, doktorand i statsvetenskap, i debattartikel i Svenska Dagbladet den  
4 september inför Barack Obamas besök i Stockholm.
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Stockholms universitets placering bland 
världens lärosäten på ARWU-listan som 
görs av Shanghai Jiao Tong University.

I skenet av detta kan man då tänka sig ett 
antal olika lösningar på problemet. En lös-
ning är att erbjuda redan ämnesutbildade per-
soner en pedagogisk och didaktisk utbildning 
som ger dem möjlighet att komma ut i sko-
lan och verka som lärare. Idag finns det redan 
ett antal sådana satsningar, där en komplette-
rande pedagogisk utbildning (KPU) ger utbil-
dade kemister och andra ämnesspecialister en 
möjlighet att ”omskola” sig till lärare. Faktum 
är att just KPU står för huvuddelen av de natur-
vetenskapliga ämneslärare som idag utbildas. 
Diskussioner förs också om att genomföra kor-
tare KPU för personer med minst masterutbild-
ning, eller utbildningar som ska kunna leda till 
dubbla karriärvägar inom skola och närings-
liv. Målsättningen är att göra lärarutbildning 
till ett mer attraktivt utbildningsval. En fråga 
man kan ställa är om vi på universitets- och 
högskolenivå lyckats hitta en lösning på ett pro-
blem som egentligen ligger på skolnivå? Kortare 
utbildningsvarianter som svarar mot akuta pro-
blem i skolan kan ses som konstgjord andning. 

4 12 16 20

ledare

Citatet Siffran

Nästa nummer kommer ut 31 oktober. 
Manusstopp är 10 oktober.

SYnpunkter och 
tipS? hör av diG!

Per Larsson,   
redaktör 
per.larsson@su.se 
tfn 08-16 44 64

Universitetsnytt är tidningen för medarbetarna vid Stockholms universitet. Upplagan är 6 700 exemplar.
adreSS Kommunikationsavdelningen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
anSvariG utGivare Sofie Mauritzon redaktör Per Larsson
GrafiSk form och laYout Matador kommunikation
omSlaGSfoto Eva Dalin omSlaGSbild Sara Danius har nyss tillträtt en professor i  
litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. I december tar hon även plats i Svenska  
Akademien.
trYck DanagårdLITHO, ett miljöcertifierat tryckeri
iSSn 1103-2375
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ny studiemiljö

Starka färger präglar möblerna i Studenthuset. 
Här finns drygt 200 nya läsplatser och flera 
grupprum för studenter. 
foto EVA DALIN
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studenthuset –  
efterlängtad samlingsplats
Äntligen! Uttrycket må vara slitet men är på sin plats för att sammanfatta känslorna 
inför nya Studenthuset. Äntligen kan både Stockholms universitets studentkår och 
Studentavdelningen ge service till studenterna i tillgängliga, färgsprakande lokaler  
samtidigt som medarbetarna får en god arbetsmiljö. Äntligen finns också ett nav för  
information till alla slags besökare på universitetsområdet.

Studenthuset är redan taget i bruk när du läser 
detta. I slutet på augusti flyttade både kåren 
och Studentavdelningen arbetsplatser och ser-
vicefunktioner till det nya huset. Inarbetade 
verksamheter kompletteras med nya, allt med 
förbättrade tekniska möjligheter och god till-
gänglighet trådlöst nätverk i hela huset, till 80 
procent digital information, rullstolsanpass-
ning, hörslinga, taktil skrift och hiss. Så har 
Frescati fått ännu ett modernt hus, anpassat 
efter en växande verksamhet och byggt enligt 
dagens krav på hållbarhet och tillgänglighet.

Studenthuset består av två huskroppar, 
huvudbyggnaden hus Alfa i fyra plan och fly-
geln hus Beta i två plan.

Studentavdelningens flyttgeneral Anne Jans-
son står bland ännu inpackade möbler och slår 
ut med handen:

– Kollegerna längtar verkligen efter att få 
flytta in! Alla som kommer in här blir upp-
lyfta av ljuset och färgerna, man upptäcker 

texter EVA ALbREKTSON     foto EVA DALIN

nya detaljer efterhand. Det ska bli roligt att se 
huset fullt av folk, säger Anne Jansson.

– Det nya huset innebär en rejäl uppgra-
dering, säger Oscar Rosén, flyttgeneral på 
kåren. Att vi och Studentavdelningen finns 
i samma hus är praktiskt både för oss som 
arbetar och för studenterna. Här kan vi lätt 
hänvisa till varandra. 

Historia på 40 år
Studenthusets tillblivelse är en historia över 
nästan 40 år som speglar vad som hänt i 

omvärlden – flytten från innerstaden till Fres-
cati, växande studentkullar, IT-bubblan och 
ett avskaffat kårobligatorium. 

Marie-Louise Edwin vid Byggplaneringen 
har projektlett bygget av Studenthuset från 
universitetets sida. Hon ser nu slutet på en lång 
process.

– Jag är otroligt nöjd med slutresultatet. Det 
här är ett projekt jag levt med dag (och natt) i 
tre år. Det är lite svårt att förstå att allt nu verk-
ligen står på plats. Det har varit en fantastisk 
resa att få vara med i processen från tidiga ske-

Studenthuset i årtal
1975  
Stockholms universitets studentkår 
(SUS) flyttar till Frescati 

1995  
SUS inleder projektarbetet om ett nytt 
kårhus för egna och donerade medel

1998-2002 
Planering, arkitekttävling, detaljplan

2002  
SUS lägger projektet i malpåse efter IT-
kraschen

2008-2010  
SUS tar fram nytt program på basen av 
tidigare arbete 

Kårobligatoriet avskaffas. Planeringen 
fortgår, ”Kårhuset” blir ”Studenthuset” 
med både SUS och universitetet som 
hyresgäster och Akademiska hus som 
byggherre. Gemensam projektorgani-
sation.

2011  
Första spadtaget 1 september

2013  
Inflyttning 26 augusti, invigning 19 
september, öppet hus för medarbetare 
20 september

Studenthuset blir entré till frescatiområdet från söder. under hösten blir 
markarbetena klara och bland annat cykelställ kommer på plats.
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mobilapp underlättar för studenter
lagom till att Studenthuset invigs lanseras 
även den mobilapp som tagits fram så att du 
med hjälp av din mobiltelefon ska kunna hitta 
rätt vid universitetet och till den service som 
finns för studenter. Mobilappen går att ladda 
ned från AppStore eller Google play. Leta efter 
”Stockholms universitet guide”.

I mobilappen finns kartfunktionalitet som 
underlättar för studenter att hitta institutio-
ner, hus, hör- och skrivsalar, tillgänglighets-
anpassade toaletter med mera inom student-
områdena. Den innehåller även olika typer av 
studentservicefunktioner som Anmälan och 

antagning, Examen och Studentstöd samt annan 
information som är central för studenter. Delar av 
denna information kommer dessutom att expone-
ras på pekskärmar i det nya Studenthuset.

– Ambitionen är att i framtiden successivt 
utöka innehållet i mobilappen för att göra den 
till ett mer och mer komplett verktyg för studen-
terna, säger Jorge Win vid Studentavdelningen.

Mobilappen är ett samarbete mellan 
Studentavdelningen, IT-avdelningen, 
Sektionen för byggnadsplanering och 
Kommunikationsavdelningen.
Per larsson

den där husets funktioner ska omsättas till en 
ritning med olika rum som sedan ska utrustas 
med allt det ska innehålla. Att sedan se huset 
växa fram och att få inredningen på plats är 
en bekräftelse på att allt går som det är tänkt.  
Allt är planerat i detalj. Hur många är exempel-
vis medvetna om att kaffemaskinens placering 
redan är klar innan första spadtaget tagits och 
att alla väggkulörer och golv redan är beslutade. 

– Alla möbler till de allmänna utrymmena 
har vi tagit fram i nära samråd med student-
kåren. Det har varit mycket viktigt att vara 
lyhörd för vad studenterna har som önske-
mål för sin arbetsmiljö och komfort. Vi hop-
pas på att detta blir den givna samlingspunk-
ten för studenterna – en plats som saknats vid 
universitetet.

Färgsprakande och öppet
Jorge Win, kommunikatör vid Studentavdel-
ningen, har varit involverad i planeringen och 
utformningen av Infocenter de två senaste 
åren. Han vet vad han ser mest fram emot:

– Att visionen vi haft om den självklara 
samlingspunkten nu blir verklighet och att 
Studenthuset fylls med studenter.

Texten ”Infocenter” i vitt på en universitets-
blå vägg möter besökaren i huvudentrén. Här 
kan studenter och övriga besökare söka infor-
mation digitalt och muntligt. Vid behov slussas 
de vidare till handläggare, studievägledare eller 
institutionerna. Infocenter säljer dessutom uni-
versitetets profil- och presentprodukter.

Det sprakar av färg i hela Studenthuset. Uni-
versitetets palett samsas med kårens rosa och 
profilfärgerna återkommer lite här och där i 

inredningen vilket ger ett modernt och livligt 
intryck. De stora fönstren och många glasväg-
garna bidrar till den öppna känslan. 

Studenthuset har ett sedumtak (sedum = 
fetknopp) som inte bara de som sitter på plan 
3 och 4 i Alfa kommer att ha visuell glädje av 
utan även alla i Södra huset som tittar ner på 
Studenthuset. Tack vare växterna skiftar taket 
färg efter årstiderna. Dessutom är taket nästan 
underhållsfritt, binder luftföroreningar och 
spar energi. 

Invid trappan svävar något som ser ut som 
vita papper som blåser för vinden. Det är 
konstnären Gabriel Lesters konstverk Twirl 
och gestaltar ett fruset ögonblick, som om 
tiden stannat.  Konstverket är inspirerat av 
en bild av den japanska 1700-talskonstnä-
ren Hokusai och är tänkt att ses från alla håll 
och nivåer.

I caféet står sallader, mackor, juicebar och 
fika på menyn. Under icke rusningstid kan 
studenterna använda de cirka 140 platserna 
för studier. I Studenthuset finns det dessutom 
drygt 200 läsplatser samt ett antal grupprum 
av olika storlek som fått namn efter företeelser 
och personer med koppling till universitetet. 

Den 20 september är alla studenter och 
medarbetare välkomna till ett öppet hus. 
Dagen innan invigs Studenthuset officiellt av 
landshövding Chris Heister.

Rektor Astrid Söderbergh Widding gläds 
åt Studenthuset å studenternas vägnar lik-
som för universitetets och hela Stockholms 
skull: 

– Det är min förhoppning att Studenthuset 
blir ett hus som välkomnar alla nya studen-
ter, inhemska såväl som internationella, och 
erbjuder en stimulerande och kreativ miljö.  
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förutom att få svar på frågor om bland annat  
studier och lokaler är det även möjligt att köpa 
universitetets profil- och presentprodukter  
i infocentret.

Studentavdelningens chef kristina dembrower 
och studentkårens ordförande micaela ked-
hammar är nöjda med att ha flyttat samman i 
Studenthuset. i bakgrunden syns konstverket 
twirl  som finns i entréhallen.
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rektors blogg
I likhet med sin företrädare har Astrid 
Söderbergh Widding en blogg där hon 
skriver ur rektors perspektiv om univer-
sitetet och omvärlden. Fram till slutet av 
augusti hade det blivit drygt 60 inlägg på 
bloggen, allt från invigning av konferen-
ser, och institutionsbesök till reflektioner 
på förslag från departementet och poli-
tiska utspel. Totalt hade bloggen fram till 
slutet av augusti haft drygt 52 000 vis-
ningar, flest i mars med närmare 13 500 
visningar. Det inlägg som blivit mest läst, 
över 7 700 visningar, och fått flest kom-
mentarer, 30 stycken, var  ”Kan vem som 
helst bli lärare?” som lades ut den 27 mars 
efter en nyhetsartikel i Dagens Nyheter. 

Flera blogginlägg har varit i form av 
en film där rektor berättar om vad hon 
ska göra, till exempel inledningstala vid 
en konferens, och sedan är det filmklipp 
från själva aktiviteten. Ibland har inläg-
get bestått enbart av en bild, som på blom-
mande vintergäck på campus.

Följ bloggen på http://rektorsblogg.su.se
 

blandade betyg  
för utvärderade  
utbildningar
Under sommaren har Universitetskanslers-
ämbetet offentliggjort kvalitetsutvärde-
ringar av flera ämnesområden. Inom mil-
jövetenskap får Stockholms universitets 
utbildningar omdömet mycket hög kva-
litet för en utbildning. Fyra utbildningar 
får omdömet hög kvalitet och en utbild-
ning bedöms ha bristande kvalitet, utbild-
ningen som leder till en magisterexamen i 
miljö- och hälsoskydd.

I utvärderingarna av utbildningar inom 
biologi, fysik och statistik får universitetet 
betyget mycket hög kvalitet för 4 utbild-
ningar, 10 utbildningar får omdömet hög 
kvalitet och 3 utbildningar får bristande 
kvalitet. 

Universitetet får i utvärderingarna av 
utbildningarna inom kemi betyget hög 
kvalitet för sex av nio utbildningar på 
kandidat-, magister- och masternivå. 
Tre utbildningar får omdömet bristande 
kvalitet. Det är Analytisk kemi magis-
ter, Materialkemi master och Miljökemi 
master. 

Slutligen blev betyget hög kvalitet för 
universitetets masterutbildning i nutrition 
men bristande kvalitet för kandidatnivån 
i nutrition.

nyheter

rekordmånga  
nya studenter

Till hösten är rekordmånga antagna till 
Stockholms universitet. I andra antagnings-
omgången i början av augusti var det 29 875 
antagna vilket är en ökning med cirka 13 pro-
cent jämfört med föregående höst. Detta trots 
en minskning på två procent totalt sett för hela 
landet. Stockholms universitet svarar därmed 
för 12 procent av alla antagna i Sverige.

De program som haft många sökande och 
som hade flest reserver är Juristprogrammet 
(över 2000), samt till Psykologprogrammet 
(över 1000) och Kandidatprogrammet i före-
tagsekonomi (över 1000). För lärarutbildning-
arna är det nästan uteslutande fler reserver i år 
jämfört med till höstterminen 2012. I vissa fall 
nästan en fördubbling av antalet reserver, vilket 
tyder på ett ökat intresse för lärarutbildning-
arna. Många kurser hade fler än hundra reser-
ver. Flest reserver hade Företagsekonomi I med 
nästan 2500 reserver och Psykologi I med cirka 
2000 reserver.

Hur många av de antagna som väl bör-
jar studera står klart först i början av septem-
ber, efter pressläggningen av denna tidning, då 
höstterminen börjat.

Drygt 100 betalande studenter
838 utbytesstudenter har antagits till höst-
terminen, varav 710 registrerats i början 
av september. Vid samma tidpunkt hade 
105 nyantagna avgiftsskyldiga studen-
ter betalat studieavgift för höstterminen, 

varav 94 för masterprogram, 4 för program 
på grundnivå, 5 för enstaka kurs samt 2 
inom programmet Science Without Borders. 
Motsvarande totala siffra för höstterminen 
2011 var 75 och för höstterminen 2012 var 
det 80 stycken.

Av de 94 betalande masterstudenterna i 
höst har 55 fått sin studieavgift finansierad 
genom någon form av svenskt stipendium. 
Eventuella stipendier från andra länder är 
inte känt. Kina, USA, Ryssland och Ukraina 
är de vanligaste ursprungsländerna för de 
betalande studenterna. Till detta kommer 
37 avgiftsskyldiga studenter som antagits en 
tidigare termin och som betalar eller får sti-
pendium för sin andra eller tredje termin.

Bland de populäraste masterprogram-
men hör Master of Laws (LL.M)(60 credits) 
in International Commercial Arbitration 
Law, Master’s Programme in International 
and Comparative Education och Master’s 
Programme in Consumer and Business 
Marketing. 

Mindre justeringar i antalet betalande stu-
denter kan dock fortfarande ske påpekar 
Stefan Norrlén som arbetar med utländska 
studenter vid Studentavdelningen.

– Det kommer nog några avhopp på grund 
av att studenter inte fått uppehållstillstånd 
i tid eller liknande. Alla de som betalat har 
inte heller registrerat sig ännu så siffran änd-
ras hela tiden.

Antalet nya studenter vid Stockholms universitet fortsätter 
att öka, medan det skett en generell nedgång  för hela landet. 
Till hösten är det även fler betalande utländska studenter vid 
universitetet än förra hösten.

text PER LARSSON     foto EVA DALIN

i slutet av augusti fick internationella studenter nycklar till studentrum på lappis.
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bostäder för  
gästforskare
Stockholms universitet hyr ett antal möb-
lerade rum och lägenheter för gästfors-
kare. Dessa rum och lägenheter är till-
gängliga för utländska disputerade fors-
kare och doktorander vid universitetet. 
Boendet är till för tillfälliga besökare och 
inte för de som har tillsvidareanställningar 
vid universitetet. Den maximala tiden för 
att få bo där är två år.

På grund av bostadsbristen i Stockholm 
är det viktigt att ansöka om bostad i god 
tid innan forskaren planerar att komma 
hit. För anmälan till bostadskön och infor-
mation om ansökningsprocessen:
www.su.se/english/staff-info/new-
employee/living-in-sweden/accommodation-
for-visiting-researchers 

Du kan även kontakta: 
maria.haraldsson@su.se.

crosstalks nominerat  
till pris
Stockholms universitets och KTH:s 
gemensamma projekt Crosstalks har 
nominerats till Digtial Communications 
Awards 2013. Inom kategorin Institution 
kämpar Crosstalks mot Tourism 
Australia, European Commission, och 
Visit Sweden.

Den 20 september åker projektledarna 
Annika Engström, KTH och Carolina 
Andrén, Stockholms universitet, tillsam-
mans med producenten Tomas Axelsson 
till Berlin för att presentera projek-
tet. Juryn består av experter inom digi-
tal kommunikation från den akademiska 
världen och näringslivet från hela den 
europeiska kontinenten. Presentationen 
är en integrerad del av ansökningspro-
cessen, och är därför en förutsättning för 
att kunna vinna. Vinnaren presenteras 
samma kväll. Läs mer på www.digital-
awards.eu 

Nästa avsnitt av Crosstalks sänds den 
18 september med temat ”The equation 
that doesn’t add up”, läs mer på  
www.crosstalks.tv.

CamPus täCkt av snö i juli? Nej, poppelfrön 
som spritts och gjort marken snövit. 

Full fart på  
ombyggnationer
omBYggnationen av Universitetsbibliote-
ket pågår för fullt med bland annat rivning 
av innertak och golvslipning. Störande ljud 
från såväl slippmaskiner som fläktar kan 
förekomma, men efter kl. 15.30 finns inga 
störande byggljud i biblioteket. Öronprop-
par kan man hämta kostnadsfritt vid infor-
mationsdisken. På plan 5 i huvudbibliote-
ket finns fortfarande 140 läsplatser och det 
nya Studenthuset erbjuder även 150 studie-
platser. I Rotundan i Allhuset finns det cirka 
75 nya studieplatser och i Arrheniuslabora-
torierna Hus E, plan 5, erbjuds 60 nya stu-
dieplatser.  På adressen nedan kan du även 
läsa en intervju med de arkitekter som ligger 

bakom ombyggnationen av universitetsbib-
lioteket.

Under sommaren drog markarbetena 
vid Södra huset igång på allvar. Nya plat-
tor har lagts mot Södra husets fasad och nu 
pågår arbetet med att ska skapa en trädgård 
och bygga cykelställ norr om Södra huset. 
Bredvid A-huset och ned mot Studenthuset 
ska även markarbeten göras.

Grundläggningsarbetet för tillbyggnaden 
av Arrheniuslaboratoriet pågår för fullt. I det 
”stora hålet” pålas, sprängs och körs berg-
massor bort. Det innebär en del damm och 
tät lastbilstrafik. Per larsson 
  www.su.se/byggprojekt
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nyheter

På Stora Karlsö finns grottan Stora Förvar. 
Vid utgrävningar för 120 år fann man spå 
efter människor som bott här redan på stenål-
dern men man kunde inte bedöma när. Ingen 

annanstans i Norden 
finns spår av mot-
svarande omfatt-
ning från perioden. 
Kulturlagrets äldsta 
delar innehöll mer 
än 1 ton djurben, 
många människoben 
samt sten- och ben-
föremål. 

I augusti i år 
gjordes nya under-
sökningar på plat-

sen av arkeologer och osteologer från Insti-
tutionen för arkeologi och antikens kultur 
vid Stockholms universitet och från Lunds 
universitet. Då påträffades mycket ben-
fynd och stenredskap och även några ben 
av människa, bland annat en människo-
tand. Ett överraskande resultat var fynden 
av stenredskap av en typ man inte tidigare 
känt till. 

– En annan överraskande och värde-
full observation var att det på flera ställen 
finns benfynd som lagrats in och inbäddats 
i kalkformationer i grottans väggar. Genom 
dessa fynd kan man försöka datera åldern 
på specifika nivåer i grottan, säger Jan Storå 
vid Osteoarkeologiska forskningslaborato-
riet, Stockholms universitet.

oväntade fynd på Stora karlsö

markarbetena utanför Södra huset ska vara klara i höst.

Spånkärna i flinta
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Åtta forskare får anslag 
för sabbatstermin
Hösten 2012 beslutade rektor om att avsätta 
105 miljoner kronor för en satsning på inter-
nationalisering. En del av den satsningen är 
möjligheten att få en sabbatstermin vid ett 
annat universitet. Innan jul beslutade rek-
tor om vilka som får anslag för sabbats-
terminer under 2013. Tre forskare fick då 
anslag. I juni beslutade rektor om vilka som 
får anslag för sabbatsterminer under läsåret 
2013/14. 

Inom det humanistisk-samhällsveten-
skapliga området får sju forskare anslag 
till sabbaterminer. Det rör sig om Katarina 
Glüer-Pagin och Peter Pagin, både profes-
sorer vid Filsosofiska institutionen som får 
anslag för vistelse i Barcelona. Professor 
Jens Ljunggren vid Historiska institutio-
nen får anslag för vistelse i Köln, universi-
tetslektor Ulf Norberg vid Institutionen för 
svenska och flerspråkighet får anslag för vis-
telse i Helsingfors, docent Eva Österlind vid 
ERG får anslag för vistelse i Queensland, 
Australien, professor Antonina Bakardjieva 
Engelbrekt, Juridiska institutionen, får 
anslag för vistelse i Chicago och fil. dr 
Camilla Rindstedt vid Barn- och ungdoms-
vetenskapliga institutionen för vistelse i 
London.

Inom det naturvetenskapliga området 
kom en ansökan, och som beviljas anslag. 
Det är professor James Zhijian Shen vid 
Institutionen för material- och miljökemi 
som får anslag för vistelse vid Tsinghua 
University i Beijing.

fortsatt topp-100 i 
världsrankning
Stockholms universitet är på plats 82 
av världens universitet jämfört med 81 
för 2012 för det totala värdet i ARWU-
listan som görs av Shanghai Jiao Tong. De 
senaste fyra åren har universitetets pla-
cering legat ganska stabilt kring plats 80 
i världen. Stockholms universitet ligger 
fortfarande på plats tre nationellt efter 
Karolinska institutet (44) och Uppsala 
universitet (73). 

Förutom den totala världsrankningslis-
tan publiceras även listor inom breda fält 
och ämnen (dock inte inom humaniora). 
Samtliga indikatorer är elitinriktade då det 
är fokus på forskning snarare än utbildning 
– antal Nobelpristagare, citeringar och 
publiceringar i Nature och Science spelar 
väger tungt. Stora universitet gynnas fram-
för små och medicin och naturvetenskap 
ger betydligt större utslag än teknikveten-
skap och samhällsvetenskap. 

Inom fältet naturvetenskap är 
Stockholms universitet högst rankat bland 
de svenska universiteten med en placering 
inom intervallet 76-100. Rankingen avser 
även vissa enskilda ämnen. Inom kemi står 
Stockholms universitet extra starkt med 
placering 49 i världen.

Universitetet ser över  
visstidsanställningar 

I samband med Almedalsveckan i juli släppte 
Sveriges universitetslärarförbund SULF en 
rapport som sade att var tredje universitets-
lärare har tidsbegränsad anställning.  Högst 
andel är det vid Karolinska Institutet med 51 
procent och sedan kommer Stockholms uni-
versitet med 40 procent. Uppdelat på olika 
kategorier vid universitetet rör det sig om 24 
procent av lektorerna, 33 procent av adjunk-
terna och 57 procent av annan forskande och 
undervisande personal.

SULF varnar för att den höga andelen tids-
begränsade anställningar kan vara ett kvalitets-
problem för högskolan. För den enskilde kan 
den osäkra anställningen även vålla problem 
att ta lån, skaffa bostad och få föräldraledigt. 
SULF vill att det ska sättas upp ett mål för att 
halvera antalet tidsbegränsade anställningar i 
akademin. En viktig åtgärd då skulle vara att ge 
rätt till prövning för tillsvidareanställning efter 
en viss tid av begränsad anställning.

Utredning ska föreslå åtgärder
SULF belyser med sin rapport en viktig pro-
blematik inom högskolesektorn, enligt rektor 
Astrid Söderbergh Widding.

– För Stockholms universitets del är det för-
stås alarmerande att vi ligger sämst till. Vi 
ska givetvis ta itu med det. Jag tillsätter nu en 
utredning för att analysera resultaten och före-
slå åtgärder till universitetsledningen. 

Astrid Söderbergh Widding berörde även 
frågan vid upptakten för medarbetare och beto-
nade då att visstidsanställningar kan vara att 
föredra i vissa fall men att dessa inte får sättas 
i system att använda sig av sådana. I stället ska 
universitetet ha en tydlig karriärväg från biträ-
dande lektor, över lektorat till att bli professor.

Enligt Jenny Larsson, docent vid 
Institutionen för baltiska språk finska och tyska 
och även ledamot av Sveriges unga akademi, är 
det ett problem att visstidsanställningar är nor-
men för unga forskare idag. I snitt tar det sju år 
från disputation till fast anställning och under 
den tiden förväntas man leva och arbeta i ett 
slags ”limbo” utan att veta om man kommer att 
ha försörjning om ett år eller två, berättar hon.

– Det är inte rimligt att landets mest fram-
stående forskare ska behöva leva så länge med 
osäkra anställningsförhållanden. Sveriges unga 
akademi har formulerat ett förslag till ett för-
bättrat karriärsystem för unga forskare. Vi öns-
kar oss ett standardiserat system med öppna, 
breda och transparenta utlysningar av välfinan-
sierade fyraåriga biträdande lektorstjänster som 
övergår i fast tjänst om kvalitetsmålen uppfyllts.

Hon hoppas nu att Stockholms universitet tar 
tag i den här frågan och ser över unga forskares 
möjligheter att meritera sig genom att bedriva 
självständig forskning. 

– Som det ser ut nu är karriärvägarna alltför 
osäkra, otydliga och ofta ganska godtyckliga.  

Fyra av tio forskare vid universitetet är visstidsanställda. 
Rektor vill nu komma åt problemet.

text PER LARSSON     foto EVA DALIN OcH MARcUS MARcETIc

Hur ser du på visstidsanställningar och karriärvägar för forskare?
Skriv en insändare till Universitetsnytt och berätta. Skicka till per.larsson@su.se.

rektor astrid Söderberg Widding har tillsatt en 
utredning om visstidsanställningar. karriär- 
vägarna behöver bli tydligare, enligt Jenny 
larsson (höger) från Sveriges unga akademi.

Strategiska partnerskap ny enhet
Strategiska partnerskap är en del av univer-
sitetets arbete med samverkansfrågor och är 
från 1 juli ett eget kansli under rektor. Rek-
torsrådet Johan Kleman är strategisk och 
operativ ledare och Karin Ulfsdotter-Crépin 
är kanslichef.  

Kontakter med externa partner har 
genom åren lett till professurer, forsknings-
projekt, lokaler och helt nya ämnesom-
råden vid universitetet. Centrum för mode- 
vetenskap, forskningsstationen NEO i 
Grekland, Institutet för Turkietstudier och 

Östersjöcentrum är alla exempel på strate-
giska partnerskap. 

Genom strategiska partnerskap bidrar  
universitetet till svar på samtidens och  
framtidens mest angelägna frågor, står det  
i programförklaringen. 

Strategiska partnerskap har under senare tid 
fått större betydelse för universitetet. Därför 
utsågs tidigare i år ett rektorsråd för frågorna 
och därför samlas nu arbetet på ett ställe. På 
www.su.se/om-oss/strategiska-partnerskap kan 
du läsa mer om verksamheten.
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Universitetets  
innovationskontor  
tar form
nu Har innovationskontoret vid Stock-
holms universitet börjat ta form. Kontoret ska 
stötta forskare och studenter med professionell 
idéutveckling. 

Inrättandet av innovationskontoret ingår 
i en regeringssatsning på att överföra forsk-
ningsresultat till nya produkter och tjänster. En 
del av satsningen består i att etablera innova-
tionskontor vid lärosäten som tidigare inte har 
sådana. Stockholms universitet är ett av dessa.

– Eftersom alla fem som nu arbetar på  
innovationskontoret har gedigen erfarenhet 
kan vi hjälpa universitetet att komma igång 
med verksamheten snabbt, säger Christina 
Bendz, affärsutvecklare och samordnare för  
innovationskontoret.

Kontoret har placerats på Avdelningen för 
externa kontakter, vars uppdrag är att genom 

näringslivssamverkan, alumnverksamhet och 
uppdragsutbildning öka universitetets samar-
beten med omvärlden.

– Under hösten håller vi verksamheten på 
ungefär samma sätt som SU Innovation tidi-
gare gjort och utvecklar parallellt det nya kon-
toret i enlighet med den innovationsstrategi 
som är under utveckling, säger Eva Klasson 
Wehler, chef vid Avdelningen för externa kon-
takter.

Bolaget SU innovation omvandlas nu till en 
renodlad inkubatorsverksamhet. De forskare 
som tidigare fått stöd av SU Innovation kom-
mer inte att märka någon större skillnad, de 
får fortsatt stöd. anna-lena ekenrYd

 

  www.su.se/medarbetare/service/ 
samverkan/innovationskontoret

nyheter

93 miljoner till  
Stockholm resilience 
centre

I juni kom besked om att Mistra beslutat 
att fortsätta finansiera Stockholm Resilience 
Centre med upp till 93 miljoner kronor under 
perioden 2014-2018. 

En internationell utvärderingspanel har 
under våren 2013 utvärderat Stockholm 
Resilience Centre (SRC) på uppdrag av Mistra. 
Utvärderingspanelen ger centret i allt väsent-
ligt lovord. Panelens bedömning är att SRC har 
överträffat de ursprungliga förväntningarna 
och etablerat sig som världsledande inom resi-
liens- och hållbarhetsforskning. De vetenskap-
liga publikationerna är imponerande både i 
kvalitet och kvantitet. SRC har med sin forsk-
ning gett viktiga bidrag till internationella poli-
cyprocesser, skriver Mistra.

På initiativ av Mistra inrättades 2007 
SRC som ett tvärvetenskapligt centrum vid 
Stockholms universitet. I det avtal som upprät-
tades angavs en möjlighet att förlänga avtalet 
med en andra period 2014-2018 om de övergri-
pande intentionerna med satsningen hade upp-
fyllts vilket nu skett.

– Vi är väldigt glada att Mistra har bestämt 
sig för att fortsätta med bidra med grundfinan-
siering av centret. Den externa utvärderingen 
som gjorts under våren visar att vi har överträf-
fat Mistras förväntningar, och vi är tacksamma 
för det förtroende vi fått att bygga ett tvärve-
tenskapligt forskningscentrum med fokus på 
social-ekologiska system och resiliens, säger 
SRC:s föreståndare Johan Rockström.

engelsk introduktions-
kurs för medarbetare
Stockholms universitet har under många år 
haft introduktionskurs för nya medarbe-
tare. För tredje gången erbjuds nu även kur-
sen på engelska för internationella forskare 
och lärare. 

Tid och plats: Den 11 oktober, klockan 
09.00–16.30, i William-Olssonsalen, 
Geovetenskapens hus.

Anmälan skickas senast den 27 septem-
ber 2013 till kursanmalan@pa.su.se. Skriv 
“Introductory Course” i ärenderaden.

Vid frågor kontakta  
nina.vettergren@su.se, telefon 16 2494.

Stipendier och bidrag 
från lars Salvius- 
föreningen
Har du författat vetenskapliga texter som 
kopieras för undervisningsändamål på hög-
skolenivå? Då kan du ansöka om stipendium 
på 30 000 kronor.

Planerar du att genomföra något projekt 
som i vid mening kan underlätta eller stimu-
lera kommunikationen mellan forskare och 
allmänhet? Då kan du ansöka om projekt-
bidrag på 25 000–100 000 kronor.

Sista ansökningsdag 30 september 2013. 
För mer information och ansökningsblanket-
ter: www.bonuspresskopia.se.

avtackad prorektor. den 18 juni avtackades lena Gerholm på fakultetsklubben efter nio år som 
prorektor. bland gratulanterna fanns hc hansson från institutionen för tillämpad miljövetenskap 
och rektor astrid Söderberg Widding.
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mona Wilcke, ishtar touailat, Sebastian Stjern, Gustaf Josefsson och christina bendz arbetar vid 
innovationskontoret som under uppbyggnadsfasen leds av avdelningschef eva klasson Wehler.



UNIVERSITETSNYTT NR 4 2013 
10

Som lärare är det min skyldighet 
att göra mitt bästa. Men jag 
ställer också höga krav. Den som 
förväntar sig skedmatning blir 
besviken.

Profilen

Sara Danius: 
En litteraturens detektiv 
som inte skedmatar
Författare, essäist, kulturskribent och forskare. Sara Danius har fokus på såväl detaljer 
som de breda historiska perspektiven. Nu återvänder hon till Stockholms universitet som 
professor i litteraturvetenskap. Och i december tar hon plats i Svenska Akademien.

text MARIA LEIjONHIELM     foto EVA DALIN    

För länge sedan, när Sara Danius var praktikant på DN:s 
kulturredaktion, frågade en vänlig redaktör vad hon ville 
ägna sig åt i livet. Hon svarade lite blygt att hon ville bli 
bättre på att läsa och skriva. I samma stund orden steg 
ur hennes mun hörde hon hur de lät på en gång pretenti-
ösa och infantila. Hon hade gärna sagt något som var mer 
karriärmässigt.

Men hon menade det hon sade och har envist strävat 
efter att vidga sitt vetande och skärpa sin formulerings-
förmåga. 

I mer än 25 år har hon varit kulturskribent i DN, hon 
är författare, essäist och forskare. I höst byter hon läro-
säte från Södertörns högskola där hon har varit professor 
i estetik, till Stockholms universitet där hon tillträder en 
tjänst som professor i litteraturvetenskap. 

Slutna läppar
Sara Danius väljer sina ord, lika sparsmakat som sina klä-
der. Idag har det varit upptaktsmöte på hennes institution 
och hennes out-fit går i elegant svart-vitt, medan läpparna 
är dramatiskt röda. Hon håller dem hellre slutna än pra-
tar oöverlagt och slarvigt. 

Hon är inte av det slaget som ordrikt yvs över framgång 
och förträfflighet. Så frågan Vad är bildning, tänkt som 
avstamp för hela vårt samtal, får inget svar. 

– Jag passar. Ta en annan fråga, det är för svårt, säger 
hon lika vänligt som obönhörligt.

Hon är lite trött, inte bara för att hon som ledamot 
av Vetenskapsrådets ämnesråd två dagar har suttit 
i möte och bedömt forskningsansökningar. Det har 
varit mycket ända sedan hon i våras valdes till Knut 
Ahnlunds efterträdare i Svenska Akademien. Jour-
nalisterna står i kö, fast inte alltid för det ärofulla 
uppdragets skull. Många är också ute efter en kom-
mentar till den rikskända konflikten mellan hennes 
mamma Anna Wahlgren, expert på barnuppfostran, 
och halvsystern Felicia Feldt som i sin debutroman 

Felicia försvann, beskriver en allt annat än avunds-
värd uppväxt.

Men Sara har hållit sina läppar slutna.

Förbereder inträdestal
I hennes sommarprogram i augusti var temat visserligen 
den ovanliga barndomen, men den gripande berättelsen 
var ren och vacker som snö, helt befriad från laddade vär-
deringar. 

– Jag har aldrig tidigare arbetat med radio, säger Sara. 
Det var spännande att få ihop en komposition av text och 
musik. 

Den komposition som nu står på tur är komplicerad på 
ett annat sätt. Den tjugonde december ska hon hålla sitt 
inträdestal i Akademien, och traditionen bjuder att hon 
ska tala över sin företrädare. 

– Jag ser arbetet med talet som en forskningsuppgift i 
miniatyr, säger Sara som är lika fordrande när det gäller 
sina egna intellektuella prestationer som sina studenters.

Skälet till att hon sökte sig till Stockholms universitet 
från Södertörn var just att forskningsvillkoren för profes-
sorer är bättre här.

Hennes specialområde är förhållandet mellan litteratur 
och samhälle. Studien Den blå tvålen. Romanen och kon-
sten att göra saker och ting synliga (Albert Bonniers för-
lag 2013) anlägger ett nytt perspektiv på 1800-talsrealis-
men. Hon visar hur romanen blir full av för handlingen 
ovidkommande detaljer, hämtade direkt ur en omgivande 
verklighet. I bakgrunden finns politisk förändring. Boken 
gick direkt in på kritikerlistorna. Det är ovanligt för en lit-
teraturforskare.

Detaljer och breda perspektiv
Hennes första projekt vid Stockholms universitet kommer 
att handla om samma tidsperiod. Sara vill beskriva hur 
den allvarssyftande litteraturen fram till slutet av 1700-
talet bara behandlade extraordinära händelser, men att 
den i takt med dagspressens frammarsch genomgick en 
strömkantring. Sedan dess har det funnits lika mycket 
stillsamma tvålar i världslitteraturen som våldsamma 
katastrofer i dagspressen.

– När jag var doktorand i Uppsala karaktäriserade min 
handledare Bengt Landgren min metod. Å ena sidan kors-
lagda sparrisar, å andra sidan ett dignande smörgåsbord! 
Det är en festlig beskrivning av hur jag dels fokuserar på 
detaljer, dels ger breda historiska perspektiv.

Metoden är tålamodskrävande, ett detektivjobb, inte 
alltid roligt, men intressant och fruktbärande. Roligt 
däremot passar för att beskriva vad hon tycker om att 

sara Danius

Ålder: 51
Bor: Lägenhet på 
Kungsholmen
Familj: Son
Aktuell: Nytillträdd 
professor i 
litteraturvetenskap, 
nyinvald ledamot av 
Svenska Akademien.
Här jobbar jag bäst: 
Hemmakontoret, 
tillsammans med 
Beethoven alternativt 
George Michael.
Så kopplar jag av: 
Umgänge, modemagasin, 
går i bergen, simmar, 
läser korrektur.
Favoritförfattare: 
Marguerite Yourcenar, 
Heinrich von Kleist, 
Thomas Bernhard, Elsa 
Morante, Italo Calvino, 
Jane Austen, Claes 
Hylinger, Stendhal, Marcel 
Proust, Marcus Aurelius, 
med flera.
Senast läst: Arne Anka, 
The Hare with Amber 
Eyes, Balzac’s Omelette
Senast sedda film: 
Pojken med cykeln (dvd)
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undervisa - särskilt nybörjare. I hennes ögon har de 
unga människor som valt att studera humaniora i tre 
år, fattat ett livsavgörande beslut. De har gett sina 
lärare ett förtroende och bör bemötas med största 
respekt.

– Som lärare är det min skyldighet att göra mitt 
bästa. Men jag ställer också höga krav. Den som förvän-
tar sig skedmatning blir besviken.

Sara kan snudd på klocka sina studenters inskol-
ningsstadier. Det börjar med glad förväntan, sedan för-
skräckt bestörtning. 19-åringar i allmänhet är inte vana 
vid att göra skriftliga analyser av, låt säga, den tyska 
sociologen Georg Simmels teorier om den moderna 
staden. Efter två veckor är de nära att hoppa av. Efter 
ytterligare två veckor skriver de intelligent om Ham-
sun och Strindberg och förbereder tentan. Efter ännu en 
vecka har de klarat den, de är stolta över sig själva och 
törstar efter fler utmaningar.

– På fem veckor har de lärt sig väldigt mycket. De 
iakttar, förstår, formulerar sig. Jag säger aldrig att något 
är lätt, för det är det inte. Men jag förmedlar att jag tror 
att de kan.

Minnen från Södra huset
Den hjälpen fick inte Sara när hon själv var Stockholms-
student i början av 1980-talet.

– Min C-uppsats om Tomas Tranströmer höll på att 
knäcka mig. Jag fick själv uppfinna metoden jag saknade. 
Jag slet som en hund, men det blev något till slut.

Med visst obehag minns hon seminarierummen nere 
i de blå husens ljusfattiga bottenplan. Lärarna tog his-
sen ner för att undervisa och sedan åkte de upp igen. Kon-
taktytorna mellan lärare och elever var minimala.

Hon tog ett avbrott i studierna, läste franska i Paris 
och tecknade kroki, hade en lika vilsen tid i London, där 
hon jobbade som servitris och var på väg att gifta sig med 
en skotsk byggarbetare. Men så blev det inte. Istället åkte 
hon hem och tog sin fil.kand.

Pedagogiken har förbättrats mycket på tre decennier 
och när Sara Danius nu är tillbaka där hon började, ser 
hon fram mot att lära känna kolleger och studenter i den 
inbjudande Humanistvillan. 

Det som däremot inte är bättre nu än då, är studenter-
nas förkunskaper. De är sämre.

– Generellt sett är de relativt obildade, skriver inte sär-
skilt bra och har usla grammatiska kunskaper. Det kan 
jag leva med - om de vill bli bättre. Det vill de allra flesta! 

Det ville också studenten Sara. Den självfixade prak-
tikplatsen på DN övergick till ett vikariat och redigerar-
arbetet gled över i recensionsuppdrag.

–  Det var spännande och förfärligt svårt. Orden kom 
inte av sig själv, om jag säger så. Jag kände mig otillräck-
lig. Idag tycker jag att jag valde en övermåttan ambitiös 
väg för att bli en bra kritiker!

Duke - en kreativ miljö
Hon tog magisterexamen vid Nottingham University i 
England. Därefter följde forskarutbildning och doktors-
avhandling på Duke i USA. Den tvärvetenskapliga miljön 
sjöd av kreativitet, hennes lärare var litteraturvetare, film-
vetare, konstvetare, sociologer, filosofer, genusforskare...

– Att söka mig dit är nog det bästa jag gjort. Arbetet 
var extremt hårt, jag visste verkligen inte om jag skulle 
klara det. Men jag ville. 

Sedan sina år på utländska universitet betraktar hon 
universitetslärare som i första hand intellektuella och inte 
som en del av en ämbetsmannakultur. 

– Det borde finnas större närhet mellan undervisning 
och forskning på grundnivå, säger hon.

Hennes egna studenter kan räkna med att få jobba hårt 
med konsten att läsa och skriva. Någon annan väg mot 
forskning och vetande finns inte. 

Men, det är klart, konsten att se sambanden mellan 
små detaljer i en text och stora samhälleliga skeenden tar 
tid att fullkomna. 

Återigen pockar ingångsfrågan på svar: Vad är bild-
ning? Varför är den viktig? Nu formulerar Sara ett svar:

– En demokrati fordrar en stark humanistisk forskning 
eftersom humaniora är den plats där det mänskliga sam-
hället granskar sig självt, och blir medvetet om sig självt. 
Humanisten studerar den mänskliga erfarenhetens skif-
tande former genom historien. Ett samhälle som ifråga-
sätter vikten av humaniora, av förståelsen av det förflutna 
och kritiken av det bestående, ja, det samhället är inte 
mycket att ha.  

Jag säger aldrig att 
något är lätt, för det 
är det inte. Men jag 
förmedlar att jag tror 
att de kan.

Sara danius lämnar en 
professur i estetik vid 
Södertörns högskola  
för en professur i  
litteraturvetenskap vid 
Stockholms universitet.
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medarbetare mötte  
ledningen vid upptakten

Innan sommaren tillträdde Kerstin 
Calissendorff som ordförande för universi-
tetsstyrelsen. För att medarbetarna vid uni-
versitetet skulle lära känna henne litet bättre 
var hon inbjuden till upptakten den 26 
augusti. I ett samtal med moderatorn Hanna 
Zetterberg berättade hon om sin väg från 
juridikstudent till justitieråd i Högsta dom-
stolen och vilka erfarenheter därifrån hon tar 
med sig till universitetsstyrelsen. 

Rektor Astrid Söderbergh Widding höll 
sitt första upptaktstal som rektor. Hon 
inledde med att tala om de viktigaste händel-
serna senaste halvåret – som utvärderingarna 
av utbildningskvalitet, remisser från depar-
tementet, halvårssiffrorna och en SULF-
rapport som visade en hög andel visstids-
anställda vid Stockholms universitet. För att 
komma till rätta med detta problem tillsätter 
rektor därför en utredning som ska komma 
med förslag till åtgärder för att minska ande-
len visstidsanställningar.

Europastrategi och profilområden
När rektor talade om behovet av internationalise-
ring presenterade hon även en nyhet. Det var att 
universitetet ska ta fram en Europastrategi för att 
öka samarbetet på främst utbildningsområdet.

Astrid Söderbergh Widding avslutade sitt tal 
med att berätta att hon bett områdesnämnderna 
att föreslå ett begränsat antal profilområden för 
universitetet, dessa ska på sikt ersätta listan med 
ledande forskningsområden.

Nye prorektor Hans Adolfsson ägnade sitt 
tal åt att presentera sig själv för publiken och 
att tala om lärarutbildningsfrågor, som nu lig-
ger under prorektors ansvar. Han berörde pro-
blemet med att rekrytera lärarstudenter, inte 
minst till kemiområdet där han själv är verksam. 
Övningsskolor, lärarlegitimation och lämplig-
hetsprövning var andra frågor. Han tyckte sig 
även ha identifierat ett behov av att lärarstuden-
terna får en tydligare identitet vid universitetet, 
som det är idag kan en person studera vid upp till 
13 olika institutioner.

Tal och frågestund med ledningen, mingel och ett samtal med universitetsstyrelsen 
ordförande. Det var vad som bjöds vid årets upptakt för medarbetare.

text PER LARSSON     foto EVA DALIN 

prorektor hans adolfsson och rektor astrid Söderberg Widding berättade om de 
viktigaste frågorna kommande arbetsår. efteråt var det mingel och utställning.

Vad ser du fram emot på jobbet under hösten?

Frågor om samverkan och områdesnämnder
Första frågan från publiken handlade om 
innovationsarbete och samverkan. Hans 
Adolfsson betonade att Stockholms uni-
versitet även fortsatt blir ett grundforsk-
ningsuniversitet men att det behövs en 
struktur för att kommersialisera på 
de områden där det är möjligt. Astrid 
Söderbergh Widding menade att samver-
kansbegreppet får en annan innebörd vid 
ett huvudstadsuniversitet. Stockholms uni-
versitet utnyttjas i högre grad än andra för 
remissuppdrag och forskare uppträder ofta 
som experter i media.  En annan fråga var 
hur områdesnämnderna fungerat. Rektor 
sade i sitt svar att de ur ledningsperspek-
tiv varit mycket betydelsefulla. Frågor kom 
även om synen på en tredje termin, veten-
skaplig publicering och incitament för att 
uppmuntra samverkan.

Upptakten avslutades med mingel där 
det gick att ta del av olika utställare.  

– jag ser fram emot att vår 
verksamhet stabiliseras.

JennY parliden,  
Avdelningen för högskole-
pedagogik

– Internaten, både med 
områdesnämnden och det 
områdesövergripande. Och 
så att få träffa internatio-
nella studenter (i morgon).

karin berGmark,  
vicerektor HS-området

– Positiva besked från  
Wallenbergstiftelserna om 
anslag.

leif Järlebark,  
Forskningsservice
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Firar femton år
den 2-3 oktoBer är det dags för årets Forskardagarna. Då del-
tar ett fyrtiotal forskare. De har disputerat vid universitetet under 
det senaste året och berättar kort och populärvetenskapligt om 
sin forskning. Det kommer att handla om allt från hur vi kan för-
utse klimatförändringar i Arktis, till hur vi umgås via datorspel 
och till hur kannibalism dominerat en snedvriden mediebild av 
Västpapua. Arrangemanget är öppet för allmänheten och bru-
kar locka några tusen besökare, främst gymnasieklasser. Men det 
är inte bara gymnasieelever som får gå på Forskardagarna, berät-
tar Svante Emanuelli som är projektledare för Forskardagarna vid 
Kommunikationsavdelningen.

– Du som jobbar vid universitetet är också välkommen till 
Aula Magna och kan ta chansen att bli uppdaterad inom flera 
olika forskningsfält. Och glöm inte att tipsa dina studenter om 
föredragen! 

Under Forskardagarna kan institutionerna dessutom ordna 
specialaktiviteter för gymnasieelever, för att öka intresset för 
utbildningarna. Förra året anordnades till exempel aktiviteter 
inom Hollywoodfysik, digitalt lärande och minnets mysterier. 

Nedan kan du läsa om en av de forskare som medverkar.  
Programmet hittar du på su.se/forskardagarna
Per larsson

Följde sex ord 
700 år tillbaka 
i tiden

inte Bara Jorden utan också orden 
har sin egna skapelseberättelse. Maria 
Bylin har i flera år studerat sex vanliga 
ord för att förstå hur de med tiden har 
fått sin nuvarande grammatiska bety-
delse. Hon är nybliven doktor vid Insti-
tutionen för svenska och flerspråkig-
het, och har följt orden bruka, börja, 
fortsätta, sluta, tendera och hota i spå-
ren i uppemot 700 år.

 Hon jämför deras historiska utveckling vid en grupp femteklas-
sare som är ute på orientering och följer spåret något så när. På 
motsvarande sätt har hennes sex ord följt grammatikaliserings-
teorin, även om de precis som skolbarnen har gjort en och annan 
avstickare på vägen.
 – Det som är så roligt med grammatik är att den förklarande teo-
rin inte är heltäckande, säger Maria Bylin. Det mesta är logiskt, men 
det finns också gott om oförklarade avvikelser. Det räcker alltså inte 
att tänka, man måste också titta på hur orden används i texter.
 Genom sökningar i databaser har Maria Bylin fått träffar på 
tusentals meningar i dokument från 1300-talet och framåt, där 
hennes ord finns med. Ordet bruka till exempel betydde från bör-
jan använda. Det gör det fortfarande i uttryck som bruka våld, eller 
bruka narkotika. Sedan någon gång på 1600-talet betyder ordet 
också att man har för vana att göra något: man brukar simma en 
gång i veckan, eller man brukar cykla till affären.
 – Grammatik är ett terminologitungt ämne, jättesvårt att för-
klara, men i grunden handlar det om relationen mellan olika ord. 
De grammatiska uttrycksmedlen skapas genom att ändelser, ord 
och ordföljd omformas från generation till generation.  Det är 
spännande att följa!
maria leiJonHielm 

Forskardagarna
Sällan har så många fått veta så mycket. På så kort tid.  
Välkommen till Forskardagarna, 40 korta föredrag på två dagar. 
     Aula Magna, Stockholms universitet

2–3  
okt

Alla kan  
utveckla sin  
undervisning

Kursplatser Kvar!

su.se

Nya högskolepedagogiska kurser för dig som är 
universitetslärare. Kurser med olika inriktningar 
som ökar möjligheten att hitta en utmaning för 
dig som vill utveckla dig som lärare.

Höstens kursutbud och anmälan 
www.su.se/hogskolepedagogik
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Föredrag om aktuell forskning – för dig och dina studenterforSkardaGarna:
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nytt verktyg ger ökat  
stöd för visuell identitet 

I syfte att synliggöra och enhetligt profilera 
universitetet finns sedan tidigare en gemen-
sam visuell identitet och stöd för arbetet med 
denna såsom Manual för visuell identitet och 
Mediabanken. Nu utökas stödet med ett pro-
duktionsverktyg för enklare formgivning och 
grafisk produktion. Verktyget finns på sam-
lingsplatsen Verktyg för visuell identitet till-
sammans med Mediabanken.

– Vi ser en stadigt ökad förståelse och 
användning av Visuell identitet, Manual 
för visuell identitet och Mediabanken 
bland våra medarbetare. Nu hoppas vi 
att Produktionsverktyget blir ytterli-
gare ett välanvänt stöd för att kommuni-
cera Stockholms universitet, säger Ingmarie 
Andersson som arbetar med profilering vid 
Kommunikationsavdelningen.

Universitetets nya produktionsverktyg är 
för den som önskar producera enklare gra-
fiska enheter. Det är ett webbaserat mallverk-
tyg som gör det snabbt och enkelt att produ-
cera helt enligt visuell identitet med logoty-
per, färger, grafiska element, bilder och teck-
ensnitt. Det enda som behövs är dator och 
internetuppkoppling.

– Alla kan få användning av verktyget. Till 
exempel forskaren som gör vetenskapliga pos-
ters, informatören som gör informations-
blad och affischer, eller administratören som 
gör platsannonser eller intyg, säger Ingmarie 
Andersson.

För att underlätta uppstarten finns ett 
”kom-igång-dokument” samt möjlighet att 
delta i arrangerade genomgångar. Kom-
igång-dokumentet är en pdf som laddas ner 
från Verktyg för visuell identitet. Där finns 
även mer information om, och hur man 
anmäler sig till kom-igång-tillfällena.  

Stödet för att profilera universitetet utökas och  
samordnas nu i ”Verktyg för visuell identitet”.

text PER LARSSON     mallar KOMMUNIKATIONSENHETEN

exempel på mallar som finns tillgängliga i produktionsverktyget.

Adress till Manual för visuell identitet: su.se/visuellidentitet. Adress till mediabank och produktionsverktyg: su.se/visuellidentitet/verktyg

användarvänligt verktyg
Produktionsverktyget är ett webbaserat 
mallverktyg som gör det snabbt och enkelt 
för dig att producera formgivning enligt 
Stockholms universitets visuella identitet. 

•		Inget	layoutprogram	eller	 
layoutkunskap krävs 

•		Använder	rätt	logotyper,	färger,	 
grafiska element och teckensnitt 

•		Skapar	tryckfärdiga	pdf:er,	eller	 
jpg-bilder för webben

•		Direktinloggning	för	alla	anställda

•		Användarvänligt

•		Förhandsvisning	så	du	kan	testa	 
dig fram och göra egna korrektur

•		Bildmontering	direkt	från	Mediabanken	
eller egen  hårddisk

mallar i produktionsverktyget
•		Affischer	i	A-format
•		Intyg,	A4
•		Informationsblad	,	A4
•		Platsannons	i	fria	format
•		Vetenskaplig	poster	i	fria	format	
•		Vykort	A6/A5-format
•		Textanslag,	i	A-format
•		Webb–	Marknadsföringsytor	i	 

sina format
•		Webb–	Puffar	i	sina	format

Kom-igångtillfällen
14/10 kl. 15-16. Kista, DSV, Sal C 

15/10 kl. 10-11 
Frescati, Geohuset, William-Olssonsalen 

31/10 kl. 9.30-10.30  
Kräftriket, Gröjersalen

14/11 kl. 9.30-10.30  
Aula Magna, Bergsmannen

Institution Lorum ipsum

Duis nec rhoncus lorem

wwww.su.se 08-16 20 00

Maecenas felis erat, sagittis vel ultricies a,
placerat ut ligula. Aliquam eget neque leo,
sed condimentum quam. Proin consequat,
diam ut condimentum rutrum, turpis ante
congue nulla, vel dignissim neque magna
sed lacus. Vestibulum molestie volutpat
iaculis magna sed lacu.
 
Duis nec rhoncus lorem. Mauris non velit ipsum, quis
tempor diam. Nulla faucibus metus eget massa auctor
consequat. Proin posuere tristique risus et tristique.
Suspendisse potenti. Sed sit amet velit ligula, sit amet
viverra massa. Pellentesque feugiat Laoreet sem interdum
luctus. Nam aliquam vehicula consequat. Praesent
accumsan, ligula nec venenatis accumsan, urna dui
sagittis orci, et mattis leo arcu nec tellus. Ut at dui at nisl
lacinia condimentum. Sed mollis dolor a mauris tristique
sagittis. In porttitor porta aliquam. Nullam sollicitudin
dignissim leo nec aliquet. Quisque at diam eget ligula
gravida commodo in ac tortor. Quisque hendrerit suscipit

turpis porta placerat. Morbi augue tortor, blandit
pellentesque faucibus scelerisque, rutrum non neque. In
leo leo, hendrerit at suscipit eu, dignissim at tellus.
Maecenas sed iaculis ipsum.
 

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit. Maecenas vitae lacus et eros
tristique volutpat. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In
cursus suscipit consectetur. Aenean vehicula scelerisque
rhoncus. Nullam aliquam posuere lorem non viverra.
Suspendisse consequat dolor leo. Mauris velit lorem,
aliquam id hendrerit id, tempor et augue. Etiam tortor mi,
consectetur id egestas nec, dignissim sed diam. Curabitur
accumsan ornare eros, in luctus tortor elementum eget.
Quisque ac felis sapien, in hendrerit urna. Aenean arcu
lacus, convallis sit amet interdum non, ullamcorper.
 

Lorum ipsum
• Cras imperdiet metus quis tellus
• Tempor sed malesuada magna sodales
• Fusce lorem dui, aliquet nec dapibus sed
• Dictum non libero

Vestibulum a quam ac dui tincidunt pellentesque. In purus tellus, sodales
id rutrum eget, pretium non augue. Integer rutrum posuere arcu eget
fermentum. Phasellus vitae rhoncus nisi. Sed vitae mauris eget quam

hendrerit mollis. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dignissim augue et lectus
scelerisque mattis. Morbi euismod accumsan varius. Ut eget augue

turpis, vitae vulputate enim. Donec nec urna nec purus consequat
blandit.

Curae; In cursus suscipit consectetur.
Aenean vehicula scelerisque rhoncus.
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Maecenas vitae lacus et eros tristique volutpat. Vestibulum ante
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia
Nullam aliquam posuere lorem non viverra. Suspendisse
consequat dolor leo. Mauris velit lorem, aliquam id hendrerit
id, tempor et augue. Etiam tortor mi, consectetur id egestas
nec, dignissim sed diam. Curabitur accumsan ornare eros, in
luctus tortor elementum eget.
 

Quisque ac felis sapien.
Aenean arcu lacus, convallis sit amet interdum non,
ullamcorper id nibh. Nullam a urna sem. Donec eu sodales
magna.
Maecenas felis erat, sagittis vel ultricies a, placerat ut ligula.
Aliquam eget neque leo, sed condimentum quam. Proin
consequat, diam ut condimentum rutrum, turpis ante congue
nulla, vel dignissim neque magna sed lacus. Vestibulum
molestie volutpat iaculis. Sed augue magna, condimentum vel
viverra et, imperdiet quis mi. Cras accumsan, sem sit amet
vulputate consequat, elit sem lobortis mauris, id imperdiet
libero est eu ipsum. Nunc gravida pulvinar blandit.
 

Fusce gravida lacinia sem
sit amet porta mi euismod quis. Praesent id ipsum id nulla
pharetra sollicitudin vitae nec velit. Cras imperdiet metus quis
tellus tempor sed malesuada magna sodales. Fusce lorem dui,
aliquet nec dapibus sed, dictum non libero. Mauris eu orci erat.
Maecenas nec porta ante. Fusce augue nibh, dignissim vel
imperdiet nec, euismod quis lorem. Maecenas sapien magna,
dignissim a consequat sit amet, consectetur et eros. Praesent
turpis tellus, tincidunt venenatis pulvinar nec, venenatis id
neque.
 

Fusce justo leo
Varius at rutrum non, porta sit amet libero. Morbi laoreet
tempus massa nec interdum. Pellentesque pulvinar dui ultricies
sapien tempor nec tempus neque mollis. Sed libero dolor,
fringilla eu fringilla eu, sodales sed augue.
Vestibulum a quam ac dui tincidunt pellentesque. In purus
tellus, sodales id rutrum eget, pretium non augue. Integer
rutrum posuere arcu eget fermentum. Phasellus vitae rhoncus
nisi. Sed vitae mauris eget quam hendrerit mollis. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Phasellus dignissim augue et lectus scelerisque
mattis. Morbi euismod accumsan varius. Ut eget augue turpis,
vitae vulputate enim. Donec nec urna nec purus consequat
blandit.
 

Fusce justo leo
Varius at rutrum non, porta sit amet libero. Morbi laoreet
tempus massa nec interdum. Pellentesque pulvinar dui ultricies
sapien tempor nec tempus neque mollis. Sed libero dolor,
fringilla eu fringilla eu, sodales sed augue.
Vestibulum a quam ac dui tincidunt pellentesque. In purus
tellus, sodales id rutrum eget, pretium non augue. Integer
rutrum posuere arcu eget fermentum. Phasellus vitae rhoncus
nisi. Sed vitae mauris eget quam hendrerit mollis. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus.

Duis nec rhoncus lorem. Mauris non velit ipsum,
quis tempor diam. Nulla faucibus metus eget

massa auctor consequat. Proin posuere tristique
risus et tristique. Suspendisse potenti.

Duis nec rhoncus lorem. Mauris non velit ipsum, quis tempor diam.

Vonsectetur adipiscing elit. Maecenas vitae lacus et
eros tristique volutpat. Vestibulum ante ipsum primis
in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; In cursus suscipit consectetur. Aenean vehicula
scelerisque rhoncus. Nullam aliquam posuere lorem
non viverra. Suspendisse consequat dolor leo. Mauris
velit lorem, aliquam id hendrerit id, tempor et augue.

Etiam tortor mi, consectetur id egestas nec, dignissim sed diam.
Curabitur accumsan ornare eros, in luctus tortor elementum
eget. Quisque ac felis sapien, in hendrerit urna. Aenean arcu
lacus, convallis sit amet interdum non, ullamcorper id nibh.
Nullam a urna sem. Donec eu sodales magna.
 

Duis nec rhoncus lorem. Mauris non velit ipsum, quis tempor
diam. Nulla faucibus metus eget massa auctor consequat. Proin
posuere tristique risus et tristique. Suspendisse potenti. Sed sit
amet velit ligula, sit amet viverra massa. Pellentesque feugiat
laoreet sem interdum luctus. Nam aliquam vehicula consequat.
Praesent accumsan, ligula nec venenatis accumsan, urna dui
sagittis orci, et mattis leo arcu nec tellus. Ut at dui at nisl
lacinia condimentum. Sed mollis dolor a mauris tristique
sagittis. In porttitor porta aliquam. Nullam sollicitudin
dignissim leo nec aliquet. Quisque at diam eget ligula gravida
commodo in ac tortor. Quisque hendrerit suscipit turpis porta
placerat. Morbi augue tortor, blandit pellentesque faucibus
scelerisque, rutrum non neque. In leo leo, hendrerit at suscipit
eu, dignissim at tellus. Maecenas sed iaculis ipsum.

• In porttitor porta aliquam.
• Nullam sollicitudin dignissim leo nec aliquet.
• Quisque at diam eget ligula gravida commodo in ac

tortor.
• Quisque hendrerit suscipit turpis porta placerat. Morbi

augue tortor, blandit pellentesque faucibus scelerisque,
rutrum non neque.

• In leo leo, hendrerit at suscipit eu,
• Gdignissim at tellus.
• Maecenas sed iaculis ipsum.

Här skrivs avsändarinformation och eventuella förklaringar om samarbete och vilket sammanhang postern visas.
Duis nec rhoncus lorem. Mauris non velit ipsum, quis tempor diam. Nulla faucibus metus eget massa auctor consequat. Proin
posuere tristique risus et tristique.
Låt alltid www-adress stå.
www.su.se

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Maecenas vitae lacus et
Maecenas Felis. Nils Nilsson. Eva Andersson.

Institutionen för duis nec rhoncus lorem. Nam University.

Donec eget enim quam

Etiam lectus turpis, mollis id vulputate non, blandit a enim. In
non leo nisl, a luctus justo. Aliquam gravida dignissim viverra.
Nunc diam massa,tristique in mollis et, varius nec metus. In
hac habitasse platea dictumst. Vestibulum a est eget lorem
sagittis tincidunt sed non tellus.
• Aenean at urna lectus
• eu eleifend enim
• Nullam eleifend ipsum a
• Lgula sollicitudin et ultrices elit facilisis
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Nam condimentum
cursus quam, a interdum arcu porttitor at. Integer lorem nisi,
iaculis nec dignissim hendrerit, tincidunt id velit.
 

Pellentesque habitant
Morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac
turpis egestas.
Etiam lectus turpis, mollis id vulputate non, blandit a enim. In
non leo nisl, a luctus justo. Aliquam gravida dignissim viverra.
Nunc diammassa,tristique in mollis et, varius nec metus. In
hac habitasse platea dictumst. Vestibulum a est eget lorem
sagittis tincidunt sed non tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Nam condimentum cursus
quam, a interdum arcu porttitor at.

Maecenas felis erat, sagittis vel
ultricies a, placerat ut ligula

www.su.se   08-16 20 00
Kommunikationsavdelningen

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In cursus
suscipit consectetur. Aenean vehicula scelerisque
rhoncus. Nullam aliquam posuere lorem non
viverra. Maecenas felis erat, sagittis vel ultricies
a, placerat ut ligula.Maecenas felis erat, sagittis
vel ultricies a, placerat ut ligula
 
Suspendisse consequat dolor leo
Mauris velit lorem, aliquam id hendrerit id, tempor et augue.
Etiam tortor mi, consectetur id egestas nec, dignissim sed
diam. Curabitur accumsan ornare eros, in luctus tortor
elementum eget.

 

Quisque ac felis sapien
In hendrerit urna. Aenean arcu lacus, convallis sit amet
interdum non, ullamcorper id nibh. Nullam a urna sem. Donec
eu sodales magna.
rtor mi, consectetur id egestas nec.
In hendrerit urna. Aenean arcu lacus, convallis sit amet
interdum non, ullamcorper id nibh. Nullam a urna sem.

Donec eget enim quam

Etiam lectus turpis, mollis id vulputate non, blandit a
enim. In non leo nisl, a luctus justo. Aliquam gravida
dignissim viverra. Nunc diam massa,tristique in mollis et,
varius nec metus. In hac habitasse platea dictumst.
Vestibulum a est eget lorem sagittis tincidunt sed non
tellus.

• Aenean at urna lectus
• Nullam eleifend ipsum a ligula
• Sollicitudin et ultrices elit facilisis

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus
et malesuada fames ac turpis egestas. Nam
condimentum cursus quam, a interdum arcu porttitor at.
Integer lorem nisi, iaculis nec dignissim hendrerit,
tincidunt id velit.
 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus
et malesuada fames ac turpis egestas.

Praesent id ipsum
id nulla pharetra
sollicitudin
 

Duis nec rhoncus loremvelit
• Mauris non
• Guis tempor diam

Institution proinposuere tristique
08-16 20 00   info@su.se   www.su.se

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska
huvudstäder. En relation med Stockholms universitet är meriterande
oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning
och forskning resultat.  www.su.se

Stockholms universitet söker
 

Professor i lorem
ipsum duis
 
till Institutionen för lorum ipsum
 
Närmare upplysningar finns på www.su.se/
ledigaanstallningar.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor.
 

Sista ansökningsdag är 1 januari 2014
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så fungerar lönerevisionen
I början av 2014  kommer besked om de nya lönerna. Då är årets lönerevision till 
ända, en process som påbörjades redan i våras.

Sedan några år genomförs årliga lönerevisio-
ner vid Stockholms universitet. Vid universi-
tetet finns tre centrala avtal – ett är med Saco-
S som har ett tillsvidareavtal (RALS-T), ett är 
med OFR (Offentliganställdas Förhandlings-
råd, där bland andra Fackförbundet ST ingår) 
och ett med SEKO som båda har ett 1-årigt 
avtal (RALS) som löper ut den 30 september i 
år. Individuell lönesättning gäller och inget av 
avtalen garanterar en viss procentuell löneök-
ning på individnivå.

Under våren förbereder parterna, Arbetsgi-
varverket och de tre fackliga organisationerna, 
lönerrörelsen för att i juni på central nivå växla 
yrkanden. Efter sommaruppehållet träffas 
de centrala parterna vid förhandlingsbordet. 
Enligt tidplanen ska de centrala avtalen vara 
tecknade den sista september.

Vid flera tillfällen har inte dessa avtal bli-
vit klara på utsatt tid, vilket naturligtvis påver-
kar tidplanen för universitetets lokala förhand-
lingar. 

– Normalt tar den lokala förhandlingspro-
cessen, efter att centrala avtal tecknats, 2,5-3 
månader, säger Anna Jutterdal som är förhand-
lingssamordnare vid Personalavdelningen.

Budgivning
Innan sommaren träffar Personalavdelningen 
ledningen för att diskutera vilket ekonomiskt 
utrymme som finns för lönekostnadsökningar 
för universitetet. Ledningen ger ett förhand-
lingsmandat. När de lokala parterna är över-
ens om hur förhandlingsarbetet ska genomföras 
lägger cheferna bud på ny lön för varje medar-
betare. För medarbetare som är medlemmar 
i en facklig organisation svarar facket med ett 
motbud. Denna process sker i två omgångar. 
Anser facket att parterna står för långt ifrån 
varandra kan de kalla till förhandlingar ”vid 
bordet”. Facket företräder då sina medlemmar 
i förhandlingen med berörd chef. Parallellt med 
dessa förhandlingar pågår även revisionen av 
professorslönerna. Här är det dekanerna som 
är lönesättande chefer.

Prefekter och dekaner får ett löneutrymme 
att fördela. Som stöd i arbetet finns universite-
tets lönepolicy och kriterierna för lönesättning. 
Om allt går enligt plan sker utbetalning av nya 
löner i januari eller februari. Efter revisionen 
har de fackliga organisationerna sedan ett upp-
följningsmöte med personalchefen för att utvär-
derar förhandlingen.

Hoppas på längre avtal
Lönebildningen på arbetsmarknaden styrs till 
stor del genom de avtal som tecknas av par-
terna inom industrin. Tidigt i våras tecknades 
sådana normerande avtal inom den konkur-

rensutsatta sektorn. Sammanfattningsvis ger de 
en löneökning de kommande 2-3 åren på cirka 
2,2 - 2,3 procent per år. 

– Vi hoppas att våra avtal likt dessa också 
kommer att ge oss längre avtalsperiod än ett år. 
Förhoppningsvis 2-3 år. Helst av allt vill vi ha 
ett tillsvidareavtal med alla tre facken, vilket 
skulle ge oss stabila förutsättningar för löne-
bildningsarbetet lokalt, säger universitetets per-
sonalchef Marie Högström. För de fackliga 
organisationerna är det även en lång process 
som avslutas när parterna blir överens om de 
nya lönerna någon gång i vinter, berättar Lis-
beth Häggberg som är ordförande för ST/OFR 
vid Stockholms universitet. ST/OFR ordnade 
under våren medlemsmöten och i september 
skickar de ut enkäter till sina medlemmar, där 
de får beskriva innehållet i sitt arbete.

– Detta är ett viktigt underlag för oss när vi 
lämnar motyrkanden till prefekter/enhetsche-
fers bud, säger Lisbeth Häggberg.

Viktiga lönesamtal
De fackliga organisationerna arbetar också 
nära arbetsgivarparten i partssammansatta 
grupper med frågor som lönekartläggning, 
lönekriterier och vikten av lönesamtal. 

– Det är viktigt att alla vet på vilken grund 
lönen sätts. Prefekter och medlemmar på insti-
tutioner har inte den överblick som vi har över 
löneläget på hela universitetet, vår fackliga upp-
gift är att  kvalitetssäkra  lönerevisionen, säger 
Lisbeth Häggberg.

Anqi Lindblom-Ahlm från Saco-S-rådet 
betonar att det är av stor vikt att lönesättande 
chefer följer det som sägs i avtalet och har 
utvecklingssamtal, lönesamtal med de medar-
betare som de ska lönesätta. 

– Tyvärr är det fortfarande så att sådana 
samtal sker med en chef, till exempel studie-
rektorer och gruppchefer, som inte har manda-
tet att lönesätta. Ett annat dilemma är även att 
professorskollektivet lönesätts av dekanen och 
som i föregående revision inte var helt involve-
rad i dialogen med de som skulle lönesättas.  

text PER LARSSON     foto EVA DALIN

Lönesättning vid 
universitetet
Löner vid Stockholms universitet ska vara 
individuella, sakliga och ändamålsenligt 
differentierade. Lönesättningen ska i 
första hand styras av skillnader i ansvar, 
arbetsuppgifternas svårighetsgrad samt 
de anställdas skicklighet och resultat 
relaterat till de krav och det ansvar som 
arbetsuppgifterna ställer och i relation till 
verksamhetens mål. Könsneutralitet är en 
viktig utgångspunkt vid lönesättning.

Tidsaxel
Augusti 
De centrala parterna – 
Arbetsgivarverket och de centrala fack-
liga organisationerna Saco-S, OFR och 
SEKO – möts vid förhandlingsbordet.

September 
Personalavdelningen ordnar informa-
tionsträffar för lönesättande chefer.

30 september 
Centralt avtal ska vara klart.

Början av oktober 
Lokala avtal ska vara klara

Oktober och november 
Löneförhandlingar. Chefer lägger bud 
på nya löner som de fackliga organisa-
tionerna svarar på.

December 
Lönerevisionen klar vid universitetet

Januari-februari 2014 
Ny lön betalas ut.

anna Jutterdal vid personalavdelningen, lisbeth häggberg 
från St och anqi lindblom-ahlm från Saco-S-rådet.
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spelet som ökar  
förståelsen för ekonomin
Ekonomi och verksamhet hänger ihop. Nu finns spelet som ska ge  
helhetsförståelse för universitetets ekonomi.

text PER LARSSON     foto EVA DALIN

Vid en första anblick kan man tro att de spe-
lar Monopol kring borden. På spelplanen finns 
pjäser i olika färger, händelsekort och ”ban-
ken” betalar ut pengar. Men här handlar det 
i stället om samarbete vid bordet och på spel-
planen finns ord som ”uppdragsforskning”, 
”drift” och ”personal”. Spelarna redovisar 
både håsar och håpar, utbildningskvalitet och 
arbetsmiljö. ”Banken” ligger vid ett separat 
bord. Tre personer från Ekonomiavdelningen 
sitter där och betalar ut låtsaspengar och gran-
skar dessutom att grupperna räknat rätt.

Det tiotalet administratörer plus en före-
ståndare ägnar sig åt denna junidag är uni-
versitetets ekonomispel. Det har tagits fram 
för Uppsala universitet och nu anpassats för 
Stockholms universitet. Spelet ingår i en intro-
duktion i ekonomi för chefer i arbetsledande 
ställning och ekonomisk - administrativ perso-
nal. Det syftar till att öka förmågan att tolka 
ekonomisk information och göra det möjligt 
att aktivt delta i budgetdiskussioner vid institu-
tioner eller avdelningar.

Verksamhet är ekonomi!
Under utbildningens två dagar varvas teori 
med praktiska övningar. 

– Ekonomi är inte något vid sidan av verk-
samheten – verksamheten är ekonomi! Spelet 
är ett pedagogiskt och bra sätt att lära sig 
hur denna koppling fungerar. Dessutom 
är spelet roligt, säger Rebecca Brinch vid 
Personalavdelningen som håller i utbildningen.

Och det verkar stämma. Spelarna är kon-
centrerade på sina uppgifter. Men mitt i det 
frenetiska knappandet på minräknare och pli-
tandet av siffror i anteckningsblock kommer 
skratt. 

Vid ett bord har det uppstått en likviditets-
kris och man behöver låna från banken – jul-
festen kostade mer än beräknat och lönekost-
naden drog iväg. Ett annat bord har fått pro-
blem med sjukskrivningar och måste dessutom 
hyra in en prefekt  vilket belastar ekonomin.

Spelet går ut på att under tre fiktiva år han-
tera verksamhet och ekonomi vid en insti-
tution. Under spelets gång sker oförutsedda 
saker – på samma sätt som i den riktiga uni-
versitetsvärlden. Det kan vara sjukskrivningar 
och resultat av bibliometriska analyser och 
kvalitetsutvärderingar som påverkar ekono-

min. Det kan även röra sig om forskare som 
misstänks för oredlighet eller väljer att sluta 
vid universitetet. 

När varje bord ”spelat färdigt” ett verksam-
hetsår redovisar de sina siffror på ett block på 
väggen. Dessa siffror kontrolleras sedan av 
”banken” och diskuteras av hela gruppen.

Pedagogiskt upplägg
En av spelarna är Paul Levin, föreståndare 
för Institutet för Turkietstudier.

– Spelet är jättebra med pedagogiskt upp-
lägg för den som saknar ekonomiutbildning. 
Det gör det lättare för mig att förstå hur eko-
nomin och verksamhet i stort fungerar. Det 
är bra att få simulera händelser som kan 
inträffa.

Ekonomipedagogen Maria Andersson 
har tillsammans med Uppsala universi-
tet tagit fram spelet och leder även spelan-
det tillsammans med Personalavdelningen. 
Personalavdelningen och Ekonomiavdelningen 
har tagit fram en variant anpassad för 
Stockholms universitet och testat spelet. 
Ekonomispelet ingår i Personalavdelningens 
fasta kursutbud och under hösten erbjuds spe-
let i två omgångar: 27-28 november och 4 – 5 
december. Vårens datum är under planering. 
För den som vill går det även att använda spe-
let vid fakulteten eller institutionen.

För vidare information och anmälan till 
utbildningen kontakta Rebecca Brinch vid 
Personalavdelningen.  

händelsekort och ”pengar” ska göra spelet så realistiskt som möjligt.

dags att summera utfallet för ett år vid ett av borden.
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Webbaserat system  
underlättar rekrytering 

Som ett led i en ökad elektronisk dokument-
hantering och för en mer enhetlig rekryte-
ringsprocess har Personalavdelningen och 
Tekniska avdelningen i samarbete med fakul-
tetskanslierna, IT-avdelningen och flera pilot-
institutioner tagit fram ett system för ansök-
ning via webbformulär och automatisk över-
föring av ansökningarna till det centrala dia-
riet W3D3.

Under 2012 var cirka 400 rekryterings-
ärenden registrerade i förvaltningens diarium 
med totalt 16 000 sökande. Första fem måna-
derna 2013 var det cirka 300 rekryterings-
ärenden.

– Vi räknar med en fördubbling av anta-
let ärenden som hanteras centralt via webb-
formulär, under 2013 i förhållande till 2012, 
säger Anne-Louise Berg vid Tekniska avdel-
ningen som varit projektledare för integratio-
nen mellan rekryteringssystemet och diarie-
systemet.

En fördel med att använda webbformulär 
för rekrytering är att diarieföring sker automa-
tiskt utan handpåläggning av registrator. Det 
innebär kortare ledtider och att ansökning-
arna blir tillgängliga direkt i W3D3 för hand-
läggare och andra med behörighet. W3D3 

erbjuder också administrativt stöd för att 
till exempel kunna e-posta alla sökande eller 
de som sökte tjänsten men inte fick den. En 
annan viktig fördel är att systemet ger en säk-
rare hantering av originalhandlingar genom 
att originalet lagras centralt i diariesystemet.  

Minskad miljöbelastning 
Enligt Cathrine Nygren, personalspecialist vid 
Personalavdelningen, finns det flera fördelar 
med ett webbaserat system. En är att ansök-
ningarna blir mer strukturerade och går lätt-
are att jämföra vid urval. Det går även att göra 
tydligt vilka dokument som behövs i ansö-
kan och som den sökande måste skicka in. 
Systemet gör dessutom att universitetet upp-
levs som mer modernt. 

Miljömässigt är det en fördel att ha webb-
baserat system. Alla ansökningar behöver inte 
skrivas ut. 16 000 ansökande på ett år innebär 
många papper att skriva ut och arkivera.  I sys-
temet går det dessutom att bifoga vetenskap-
liga arbeten i elektronisk form. 

Med strävan efter ökad effektivitet och rätt-
säkerhet, minskad risk för dubbelarbete och 
ökad digitalisering som ledord så blir även 
den nya rekryteringsprocessen en naturlig del 

En effektivare och säkrare process samtidigt som miljöbelastningen minskar.  
Det är några fördelar med den nya digitala rekryteringsprocessen.

text PER LARSSON     illuStration  REbEKKA MORNIO

Snabbare processer, smidigare kommunikation och minskad 
pappersförbrukning hör till fördelarna med det nya systemet.

av det översynsprojekt av förvaltningen som 
pågått de senaste åren vid universitetet.

Även för TA-anställningar
Systemet testades på allvar i maj då knappt 
trettio doktorandplatser utlystes vid 
Naturvetenskapliga fakulteten. De fel som 
upptäcktes har åtgärdats och systemet funge-
rar sedan i mitten av maj som det ska. För att 
anpassa systemet till modern teknik och för 
att bland annat skapa stöd för mobila plattfor-
mar planeras en uppgradering under hösten. 

Systemet används idag för lärar- och dok-
torandanställningar. Till hösten ska även 
TA-tjänster kunna sökas digitalt. Visionen är 
att samtliga rekryteringar vid universitetet ska 
göras med formulärhantering.

– Förhoppningsvis är vi där vid årsskif-
tet. Många institutioner har hört av sig och 
vill vara med, berättar Cathrine Nygren vid 
Personalavdelningen

Under hösten blir det informationsinsat-
ser och utbildning för till exempel handläg-
gare. Har du synpunkter på systemet går det 
att kontakta Anne-Louise Berg vid Tekniska 
avdelningen, eller Cathrine Nygren och Eva-
Karin Flodin vid Personalavdelningen.  
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Universitetet synligt under 
almedalsveckan
Även i år fanns Stockholms universitet på plats under Almedalsveckan. 
Universitetet var arrangör i fem seminarier och minst 25 forskare deltog i andras 
arrangemang.

Ett seminarium handlade om hur utländ-
ska akademiker snabbare ska få jobb – idag 
tar det i snitt sju år för en utländsk akademi-
ker att etablera sig på den svenska arbetsmark-
naden. Sedan några år pågår projektet Korta 
vägen som är ett samarbete mellan Arbetsför-
medlingen och Stockholms universitet. Projekt-
ledaren Lovisa Fältskog Johansson berättade 
om hur man genom vägledning, komplette-
rande utbildning och kvalificerad praktik avse-
värt kunnat minska tiden det tar att etablera sig 
på arbetsmarknaden. Oussema Ben Hamouda 
berättade om hur han fick sitt drömjobb på SJ 
efter bara ett år i Sverige efter att ha gått Korta 
vägen. Komikern Özz Nûjen ledde paneldis-
kussionen där det även fanns företrädare från 
Arbetsförmedlingen, Sveriges ingenjörer, Bygg-
cheferna, SJ och Svenskt näringsliv. 
 
Fullsatt om Östersjön
Seminariet med rubriken ”Hav tröst! Delad 
kunskap kan rädda Östersjön” arrangerades 
av det nyinrättade Östersjöcentrum vid Stock-
holms universitet. I en mer än fullsatt lokal fick 
åhörarna höra en diskussion och ställa frågor 
kring hur forskningsresultat kan omsättas i 
praktisk handling för att rädda Östersjön. 

För att Östersjöcentrum ska bli framgångs-
rikt behöver man enligt föreståndaren Tina Elf-
wing hålla hög vetenskaplig kvalitet och sam-
verka med andra lärosäten. Forskningen måste 
även kommuniceras och någon ta emot den 
kunskap forskarna tar fram. Centrets veten-
skaplige ledare Christoph Humborg betonade 
att det är forskarna som ska ge underlag för 
nödvändiga beslut och berätta om orsaker till 
problem och vilka risker som finns – politikerna 
måste sedan bestämma hur mycket utsläppen 
ska minska. I panelen fanns även Östersjöcen-
trums ordförande Anders Lindberg, fotografen 
och äventyraren Oskar Kihlborg, folkpartiets 
miljöpolitiska talesperson Anita Brodén, Havs- 

och vattenmyndighetens generaldirektör Björn 
Risinger och Allan Larsson, tidigare finansmi-
nister och nu ideellt engagerad för Östersjön.

Seminarierna direktsändes på webben och 
går nu att ta del av på su.se/play.

NOTIS-projektet med universitetet och 
KTH höll ett seminarium om hur det går att 
förbättra matchningen av akademikers kompe-
tens och arbetsmarknadens behov inom natur-
vetenskap och teknik. Latinamerikainstitu-
tet arrangerade tillsammans med Sida ett semi-
narium om Sverige och Latinamerika. Och 
Open Lab, där universitetet ingår tillsammans 
med KI, KTH, Södertörns högskola, lands-
tinget, länsstyrelsen och Stockholms stad, höll 
en workshop. Dessutom hade Center för Socialt 
Entreprenörskap, som sitter vid universitetet, 
flera egna aktiviteter.

Många forskare på plats 
Som vanligt deltog dessutom universitetets 
forskare och andra experter som inbjudna 
talare, i år minst 25 medarbetare, bland 
annat statsvetaren Jenny Madestam som fli-
tigt kommenterade svensk politik och utspelen 
i Almedalen. Andra medarbetare i Almedalen 
var till exempel Johan Rockström från Stock-
holm Resilience Center, genusvetaren Annika 
Olsson, nationalekonomen Eskil Wadensjö, 
juristen Claes Sandgren, barnkulturforskaren 
Karin Helander, miljökemisten Åke Bergman 
och Erik Håkansson från Avdelningen för IT 
och media.  

text PER LARSSON     foto EVA DALIN OcH EVA ALbREKTSON

Vad fick ni ut av att delta?

– Att delta under Almedals-
veckan är ett fantastiskt 
tillfälle att visa upp sig 
och knyta kontakter. Sär-
skilt för oss, som nyinrät-
tat centrum, var detta vär-
defullt. Vi vill ju nå andra 
forskare och universitets-

organisationer för samverkan framöver, 
men också myndigheter på olika nivåer, som 
mottagare av vetenskaplig kunskap. Vi har 
fått tydliga indikationer på att vi lyckades 
med detta vid vårt seminarium i Almedalen. 

tina elfWinG, föreståndare för Östersjö-
centrum

– För Latinamerikainsti-
tutet var det bra att samla 
och presentera oss i förhål-
lande till ett antal institu-
tioner och personer som på 
ena eller andra sättet arbe-
tar med Latinamerika som 
UD och Sida. För mig per-

sonligen var det mycket stimulerande att 
presentera för och diskutera med engage-
rade personer. 

fredrik uGGla, föreståndare för Latin-
amerikainstitutet

drygt 100 åhörare fanns i den fullsatta salen med almedalen som närmaste granne.
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det var när Stockholms högskola 1960 fick 
status som universitet som planerna började ta 
form på en flytt från det gamla högskoleområ-
det vid Observatoriekullen i Stockholms inner-
stad till Frescatiområdet. Detta för att få ett 
mer geografiskt sammanhållet universitet sam-
tidigt som man kunde bygga fler, större och 
mer ändamålsenliga undervisningslokaler. Den 
9 september 1963 invigdes Frescativägen 54 
av kung Gustaf VI Adolf som blev Stockholms 
universitets första nybyggda institutionsbygg-
nad i Frescatiområdet. 1964 flyttade Botaniska 
institutionen till området Lilla Frescati och följ-
des några år senare av Wallenberglaboratoriet. 
Detta blev starten för universitetsområdet i 
Frescati.

i augusti kom universitetets delårsrapport för 
första halvåret 2013. Överskottet blev närmare 
135 miljoner kronor, jämfört med ett under-
skott på närmare 18 miljoner motsvarande 
period förra året. Årets delårsresultat motsva-
rar 6,1 procent av den totala omslutningen. 

Det är främst två faktorer som förkla-
rar det stora överskottet. Den ena är upplös-
ningen av avsättningar för framtida hyres-
kostnader för lokaler i Konradsberg. I och 
med att Stockholms stad nu tagit över kon-
traktet för Konradsberg betyder det att de 
tidigare avsatta hyresmedlen under våren bli-
vit en pluspost på totalt 215 miljoner kronor. 

Hade den reserverade hyran istället behövt 
betalas hade universitetet haft ett minusresul-
tat på 80 miljoner i verksamheten under det 
första halvåret. Till hösten tillkommer ytter-
ligare 25 miljoner; den sista av tidigare reser-
vationer för Konradsberg.

Den andra faktorn är Stockholm universi-
tets överproduktion. I år det en prognostise-
rad överproduktion inom utbildningen mot-
svarande 102 miljoner kronor. För den får 
universitetet ersättning från anslagssparandet 
hos departementet.

I den som prognos som görs för universi-
tetets ekonomi för helåret 2013 beräknas ett 

överskott på hela 389 miljoner kronor. Det 
kan jämföras med resultatet för 2012 som 
blev plus 50 miljoner kronor.

– 2013 är, med sitt enorma prognostiserade 
överskott, ett undantagsår. Det som kan se ut 
som en vansinnig spariver har i själva verket 
helt andra orsaker. I framtiden står universi-
tetet inför enorma investeringar i Albano där 
vårt överskott till stora delar kommer att tas i 
bruk. Men det finns också utrymme för strate-
giska satsningar. Universitetet kommer under 
hösten att ta fram en långsiktig plan för hur 
överskottet ska användas, säger rektor Astrid 
Söderbergh Widding. Per larsson

positivt resultat för första halvåret

Byggnaden är ritad av funkisarkitekten 
Paul Hedqvist (1895-1977) och projekterades 
för den arkitekttävling som genomfördes för 
det nya universitetsområdet. Hedqvist är kan-
ske mest känd för att ha ritat Tranebergsbron, 
Kårhuset (för Stockholms högskola), 
Skatteskrapan och Dagens Nyheters hus. 

Kunglig platta
Fastigheten är utformad som två ihopkopp-
lade huskroppar med ett trapphus i mitten, 
där den ena delen består av fem våningar och 
den andra av sex. För att harmoniera med 
Naturhistoriska riksmuseet kläddes huset 
med rött tegel. Till huset finns två entréer, 
där dagens huvudentré ansluter till prome-

nadvägen genom Djurgårdsbacken bakom 
museet.

I maj 1961 togs det första spadtaget till bygg-
naden, som ursprungligen var tänkt för ett 
kemiskt övningslaboratorium, och invigdes två 
år senare av kung Gustaf VI Adolf. Ett minne 
från detta finns bevarat i en stenplatta på husets 
baksida.

Frescativägen 54 har tidigare använts som 
kemiskt övningslaboratorium (1963-1995), 
evakueringshus under renovering av den 
ordinarie Manillaskolan (1996-1997) samt 
för tillämpad miljöforskning (1998-2008). 
Nuvarande hyresgäster är Institutionen för 
pedagogik och didaktik som flyttade hit 2009. 
eva lundin

Universitetets första  
byggnad fyller femtio
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idag finns institutionen för pedagogik och didaktik på frescativägen 54. läs även 
om konstverket pärlan (till höger på bilden) i krönikan på baksidan av tidningen.
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Grisslor ger svar  
om Östersjön
Dyk ner till 100 meters djup, individer som blir uppåt 40 år och ungar som hoppar 20-30 
meter rakt ned på en stenstrand när de ska lämna bona. Sillgrisslor är fascinerande  
fåglar. På Stora Karlsö finns de i tiotusentals. Här finns också forskarna som studerar 
grisslorna för att ta reda på hur Östersjön egentligen mår.

texter PER LARSSON     foto ARON HEjDSTRÖM

mörkret lägger sig över  
forskarna som ringmärker 
grissleungarna på stranden. 
ute i havet väntar hanarna 
på ungarna.
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Röd som glödgat järn närmar sig solen hori-
sonten. På några minuter slukas den av havet 
och himlen går över i ett rosa skimmer. Sti-
gen slingar sig fram mellan buskar och sten till 
rampen och stegen som tar oss ned till havet. 
Vi vadar en kort bit. Idag går det bra att göra 
med kängorna på – havet är stilla.  När vi når 
den lilla stranden är det en oförglömlig upple-
velse. Det rosa skimret över havet, himlen fylld 
av fågelsiluetter och på klipporna ovanför oss 
sitter hundratals sillgrisslor. Allt ackompanjerat 
av fåglarnas skrik.

Vi är på Stora Karlsö en kväll i slutet av juni, 
grisslingens tid. Det är nu tusentals sillgrissle-
ungar lämnar sina bon. Från klipphyllorna där 
de kläckts och växt upp ska de ned till havet där 
hanarna ligger och lockar. Ungarna kan inte 
flyga ännu – så vägen ur boet innebär ett hopp 
från uppemot fyrtio meters höjd. Och det ned på 
en strand med vassa klippblock!

Ett regn av fågelungar 
När vi kommer till stranden placerar forskarna 
ut två bord på stranden. Här ska de medan kväl-
len går över i natt väga, ta fjädrar (för DNA-
prov) och ringmärka grissleungar. För att arbe-
tet ska flyta på är vi tjugotalet personer som 
fångar in de hoppande ungarna.

Snart dimper den första ungen ned och ”reg-
net” blir allt tätare fram till halvtolvtiden då 
antalet minskar och mörkret gör det svårt att 
upptäcka dem. Plaff, plaff, plaff! Vissa ungar 
hamnar på stranden och är lätta att se. Andra 
hamnar i vegetationen eller kryper under en 
sten och är svåra att fånga med händerna. En 
fettkudde på magen och ett mjukt skelett gör 
att så gott som samtliga ungar klarar det våd-
liga hoppet. I några sekunder efter fallet ver-
kar de omtöcknade men sedan är det full fart 
mot havet.

Vid borden har forskarna fullt upp. Kvällen 
blir lyckad. Närmare 500 ungar ringmärks, den 
hitintills högsta siffran för säsongen.

Modeller för överlevnad
Martina Kadin tillbringar sin åttonde som-
mar på Stora Karlsö. I år är hon här enbart 
några veckor men tidigare år har det varit 
vistelser på 3-4 månader, de senaste åren som 
doktorand vid Stockholm Resilience Centre. 
Hon säger sig alltid ha varit intresserad av 
miljöfrågor. Efter att ha pluggat matematik 
blev hon intresserad av biologi och efter att 
ha provat att ringmärka sillgrisslor stod det 
klart vad hon ville forska om.

Martinas forskning handlar om hur sill-
grisslornas överlevnad och häckningsfram-
gång påverkas av förändringar i fiskebe-
stånd och fiskemetoder. Förutom att finnas 
på plats och studera grisslorna på hyllorna 
och ute i havet så tar hon fram matema-
tiska modeller som beskriver överlevna-
den. Hon hämtar in uppgifter från Ring-
märkningscentralen om märkta grisslor 
som återfunnits och hur de har dött. Från 
Havsmyndigheten hämtar hon statistik 
på mängden skarpsill i Östersjön och vik-
ten på fiskarna, skarpsill är grisslornas 
huvudföda. De modeller hon jobbar med 
nu handlar främst om att uppskatta hur 
många sillgrisslor som dör i fiskenät i  
Östersjön, så kallad bifångst.

Sillgrisslor och Stora Karlsö:
Sillgrisslor är en av de fågelarter där 
individerna kan bli äldst, för några år 
sedan observerades en ringmärkt grissla 
på Stora Karlsö som var nästan 43 år. 
På Stora Karlsö häckar runt 10 000 par 
sillgrisslor plus ett tusental fåglar som 
inte bildat par. Det tar 4-6 år innan 
sillgrisslorna häckar. Varje sommar märks 
cirka 3 000 sillgrisslor på Stora Karlsö. 

År 2009 invigdes en 30 meter hög 
sillgrisslehylla på Stora Karlsö. Den 
är av trä, stål och kalksten och är 
placerad 40 meter över havet. Där kan 
forskarna på ett enkelt sätt studera 
fåglarnas överlevnad, produktion, diet 
och beteende år från år.  Stockholms 
universitets Östersjöcentrum är 
huvudman för forskningshyllan vars 
forskning till stor del finansieras av 
Världsnaturfonden WWF. Från att ha 
rymt enbart ett par 2009 häckade 19 par 
där i sommar.

Läs mer om projektet Havsfåglar i 
Östersjön på www.balticseabird.com

Ungarna kan inte flyga 
ännu – så vägen ur 
boet innebär ett hopp 
från uppemot fyrtio 
meters höjd. Och det 
ned på en strand med 
vassa klippblock!

ensam. efter att ha hoppat från klipphyllan 
ned på den steniga stranden lyssnar ungen 
efter sin pappa som lockar ute i vattnet.
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Fascinerande fåglar
Men även om datorn är ett viktigt arbetsred-
skap trivs Martina bäst vid klipporna på Stora 
Karlsö. Förutom ringmärkning, studerar hon 
och de andra forskarna från Stockholms uni-
versitet grisslorna på nära håll för att bland 
annat se matningsbeteenden och med kikare 
följer de fåglarna när de ger sig ut i havet för 
att fiska. Sillgrisslorna kommer till samma 
klipphylla år efter år för att lägga sitt ägg. 

– När jag sitter vid datorn och jobbar med 
mina modeller tänker jag på grisslorna som 
individer.

Hon beskriver även fascinationen inför en 
art som kan dyka till 100 meters djup i havet 
och där ungarna startar livet till havs på ett 
så dramatiskt sätt. 

Sedan 1913 har över 60 000 sillgrisslor 
ringmärkts på Stora Karlsö. 1997 drog pro-
jektet Havsfåglar i Östersjön igång på Stora 
Karlsö, då under ledningen av Uppsala uni-
versitet.  Idag är det en handfull forskare och 
doktorander vid bland annat Stockholm Resi-
lience Centre, där projeket har sin bas. Ett 
starkt samarbete finns också med Ekologi-
huset vid Lunds universitet. Huvudfinansiär är 
Världsnaturfonden.

Tar tempen på Östersjön
Flera av de artiklar som publicerats har fått 
stor uppmärksamhet. Till stor del beror det på 
att forskningen inte enbart tittar på sillgriss-
lorna som art, utan även använder dem som 
indikator på hur Östersjön mår. Sillgrisslorna 
är så kallade toppredatorer och står högt upp 
i näringskedjan. De gifter som till exempel 
finns i skarpsill och i de djurplankton de lever 
på ackumuleras i grisslorna. Beståndsföränd-
ringar hos arter längre ned i ekosystemet ger 
även utslag bland grisslorna. Forskarna har 
kunnat visa att grisslorna påverkas av tillstån-
det för fisken i havet. Är det mycket skarpsill 
behöver de inte göra så långa flygturer för att 
söka föda. Det finns även en koppling mellan 
storleken på skarpsillen, som sillgrissleung-
arna matas med, och ungarnas överlevnad 
under första tiden på klipphyllorna. 

Genom att studera hur många grisslor och 
andra sjöfåglar som dör i fiskenät, så kall-
lad bifångst, kan forskarna även bidra till 
underlag när tjänstemän och politiker ska 
utforma fiskepolitiken. Förståelse av hur 
fiske direkt och indirekt påverkar andra 
arter i ekosystemet är en väsentlig del av 
hållbart nyttjande av havets resurser. De 
modeller Martina nu jobbar med blir en vik-
tig länk i den långa kedja av forskning och 
övervakning som visar hur Östersjön för-
ändras. 

– Här kan vi använda forskningen kring 
en karismatisk fågel som sillgrisslan som ett 
verktyg för att kommunicera engagemang 
för havet och miljön, säger Martina.  

När jag sitter vid 
datorn och jobbar  
med mina modeller 
tänker jag på 
grisslorna som 
individer.

martina kadin med en av 
de cirka 3 000 grisslor som 
ringmärktes i somras.

förutom att ringmärka och 
ta en fjäder för dna-prov 
så vägs även ungarna.
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higgs och toppkvark 
höjdpunkter på  
fysikkonferens
Årets största elementarpartikelfysikkonfe-
rens med över 700 deltagare - EPS HEP 2013 
- hölls 18-24 juli i Stockholm. Konferensen 
inleddes med tre dagars parallella föredrag 
på KTH, därefter flyttade konferensen till 
Aula Magna för de större plenarsessionerna.

Den första plenarsessionen inleddes med 
ceremonin där European Physical Society’s 
sektion för partikelfysik delade ut sitt 
stora pris till de experiment som förra året 
annonserade upptäckten av Higgsbosonen. 
Prisutdelare var Peter Higgs själv, tillsam-
mans med Francois Englert som också 
är en av upphovsmännen till teorin om 
BEH-mekanismen, som förutsäger Higgs-
partikeln. Efter prisutdelning följde ett före-
drag med Peter Higgs.

Under de följande dagarna gavs ett stort 
antal plenarföredrag som summerade expe-
rimentella resultat och teoretiska framsteg 
inom partikelfysik och astropartikelfysik. 
Ett av dessa hölls av Sara Strandberg, univer-
sitetslektor vid Stockholms universitet och 
verksam i ATLAS-experimentet vid CERNs 
LHC-accelerator. Hon summerade vår nuva-
rande kunskap om den tyngsta av alla ele-
mentarpartiklarna – toppkvarken.
sten Hellman

 

dåligt år för fjällräven
För fjällrävarna svar 2013 ett mellanår eller 
ett bottenår. Efter det fantastiska lämmel-
året 2011 var det totalt botten 2012 med 
inte en enda föryngring i Sverige, Norge eller 
Finland. I år har antalet gnagare sakta ökat 
i de södra fjällområdena i Jämtland men inte 
i Västerbotten eller Norrbotten. Det bety-
der att det blev f17 kullar i Helagsfjällen, 3 i 
Borgafjällen och inte en enda i Vindelfjällen. 
Men de vuxna fjällrävarna är vid lyorna och 
har haft en god överlevnad. 

Det är fullt normalt att fjällräven har år 
då den inte fortplantar sig alls eftersom deras 
smågnagare, som är deras huvudföda, varie-
rar stort i antal i en flerårig cykel. Detta är 
något som fjällräven är anpassad till. Om 
smågnagarna ökar i antal till nästa år har de 
valpar som fötts i år goda förutsättningar att 
klara sig framöver.

Fjällrävsprojektet startades av Anders 
Angerbjörn vid Stockholms universitet som 
i mitten av 1980-talet studerade fjällrä-
vens beteende och populationsdynamik i 
Vindelfjällen. Med tiden fokuserades forsk-
ningen allt mer på orsaker till att fjällrävs-
stammen, trots mer än 50 års fridlysning, 
inte återhämtat sig.  
 www.zoologi.su.se/research/alopex/

Kebnekaise  
rekordlågt i år
i BörJan av augusti i år mättes Kebnekaises 
sydtopp in från Tarfaladalen och höjden är den 
hittills lägsta uppmätta höjden i en mätserie 
med kontinuerliga mätningar sedan 1968 plus 
ett antal tidigare mätningar sedan 1947. 

Sydtoppen täcks av en liten glaciär som nu 
är cirka 40 meter tjock och dess höjd varierar 
i likhet med att glaciärernas storlek förändras 
med tiden. Fram till slutet av 1990-talet varie-
rade höjden mellan 2110 och 2120 meter över 
havet. I början av 2000-talet sjönk höjden till 
2006 meter och sedan dess har höjden sjunkit 
med cirka 0,5 meter per år.

Höjden varierar även över året. Lägst höjd 
nås i september, då den kan vara upp till en 
meter lägre än i augusti. Årets höjdmätning gav 
rekordlåga 2 100 meter över havet, vilket inne-
bär att toppen bara är tre meter högre än dess 
granne, Kebnekaises nordtopp.

Med nuvarande varma klimat kommer vi inom 
några år få vänja oss vid att landets högsta 
topp växlar mellan Kebnekaises toppar. Om 
trenden håller i sig kommer nordtoppen inom 
något årtionde definitivt vara högsta punkten. 
Nordtoppen är fast berg med ett toppröse på. 
Per Holmlund

Med nuvarande 
varma klimat 
kommer vi inom 
några år få vänja oss 
vid att landets högsta 
topp växlar mellan 
Kebnekaises toppar.
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kebnekaises sydtopp sedd 
från nordtoppen.
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Forskar för att elever ska få 
likvärdiga förutsättningar 
Nyanlända elever som inte kan svenska tas emot väldigt olika i skolan. Nihad 
Bunar hoppas att hans forskning om hur kommuner väljer att organisera  
undervisningen ska ge eleverna samma möjligheter som andra barn.

text ANDREAS NILSSON     foto EVA DALIN

Landets kommuner organiserar undervisningen för 
elever som börjar skolan utan kunskaper i svenska på 
helt olika sätt. Vissa placerar elever i en vanlig klass, 
medan andra samlar alla nyanlända elever på en skola i 
förberedelseklasser.

– Det här rör många elever och ändå finns det väl-
digt lite forskning om vad som fungerar för att de ska 
få med sig kunskaper och integreras på ett bra sätt. 
Genomgående är också att kommunernas val av metod 
sällan görs utifrån elevernas förutsättningar, utan vad 
som passar dem själva, förklarar Nihad Bunar, professor 
vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Han leder ett forskningsprojekt som ser på hur nyan-
lända elever tas emot i skolan. Ytterligare tre forskare 
ingår och bidrar med olika infallsvinkar för att få en 
mångfacetterad bild. De deltar på lektioner för att se hur 

undervisningen fungerar, studerar hur eleverna funge-
rar socialt utanför skolan och kartlägger hur kommunen 
arbetar.

– Det behövs ett så brett helhetsgrepp för att förstå 
hur de många olika delarna hänger ihop i hur eleverna 
lyckas, allt från språkinlärning och modersmålsunder-
visning till sociala frågor och vilka riktlinjer som finns i 
kommunerna och varför. Hittills har vi sett att en kritisk 
del är hur övergången från förberedelseklass till ordina-
rie undervisning sker.

Viktig kunskap som behövs
För att förklara behovet av forskningen berättar Nihad 
Bunar om hur Malmö stad har börjat samla alla nyan-
lända elever i årskurserna 7–9 i en hel skola, något han på 
olika sätt har kritiserat. 

– Det finns inget stöd för att det drastiska sättet att 
organisera mottagandet skulle fungera bra. Dessutom 
leder det till segregation om eleverna inte bara går där en 
begränsad tid. Jag hoppas att min och andra forskares kri-
tik gör att Malmö stad tänker om.

Valfrihet är ett annat ämne som intresserar Nihad 
Bunar. Det fria skolvalet påverkar elever och föräldrar 
som känner att de måste ”välja rätt”, liksom skolledningar 
och kommunpolitiker som försöker få ihop sin planering.

– Det kostar både tid och pengar för många, samtidigt 
som finns det väldigt lite forskning om effekterna på elev-
ernas resultat och möjligheten att ha en likvärdig skola.

För att få svar studerar han hur skolvalet påverkar 
på lokal nivå i skolor utanför Stockholm. En effekt han 
sett är att en skola trots bra resultat i utvärderingar av 
Skolverket tappat hälften av sina elever. 

– Enligt rektorn gjorde den etniska sammansättningen 
med många utlandsfödda elever att svenskfödda barn för-
svann. Om det inte är kvalitet som styr familjernas val 
fungerar inte reformen med skolvalet som den är tänkt.

Har ett stort samhällsintresse
Nihad Bunar är engagerad i det han gör och vill sprida sin 
forskning. Han skriver läroböcker i sociologi, föreläser för 
lärare, utbildar poliser, deltar i statliga utredningar och är 
aktiv i lärarundervisningen. 

– När det är som mest hektiskt önskar jag nästan att jag 
kunde välja att bara fokusera på min forskning, men det 
är svårt om du samtidigt vill påverka samhället. 

En orsak till hans drivkraft är att han själv kom till 
Sverige från Bosnien i början av 1990-talet. Med sin forsk-
ning i ryggen och erfarenheten av att själv komma som 
flykting känner han att kan bidra med mycket i diskussio-
nen om skolan och ungdomars sociala situation. 

– Jag känner att jag har mycket att ge tillbaka till sam-
hället, dessutom vill jag vidga bilden inom de här frågorna 
hos allt från politiker och andra beslutfattare till de nya 
lärare vi utbildar här på universitetet.  

Enligt rektorn gjorde den etniska 
sammansättningen med många 
utlandsfödda elever att svenskfödda 
barn försvann. Om det inte är 
kvalitet som styr familjernas 
val fungerar inte reformen med 
skolvalet som den är tänkt.

övergången från förberedelseklass till ordinarie undervisning är en kritisk 
del i arbetet med att ta emot nyanlända elever i skolan, enligt nihad bunar.
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EU-anslag till  
forskning om arsenik 
och livets uppkomst
Stockholms universitet har fått ett prestigefyllt anslag av EU:s 
forskningsorganisation ERC. Det är ett ERC Starting Grant på 
närmare 1,5 miljoner euro som går till Ernest Chi Fru. 

ERC Starting Grant är ett av de mest presti-
gefyllda forskningsanslagen i Europa. Det 
delas ut av European Research Council (ERC) 
till forskare i början av sin karriär. I som-
ras kom besked om att Ernest Chi Fru som 
får 1 486 374 euro över fem år till projek-
tet “The Coevolution of Life and Arsenic in 
Precambrian Oceans”. Ernest Chi Fru, har 
de senaste åren arbetat vid Naturhistoriska 
Riksmuseet men ska nu föra över sin forsk-
ning till Institutionen för geologiska vetenska-
per, Stockholms universitet. 

Inom ramen för forskningsprojektet ska 
Ernest Chi Fru undersöka spridningen av det 
giftiga grundämnet arsenik i världshaven för 
2-3 miljarder år sedan och hur arsenik påver-
kade livets uppkomst. Förekomsten av arse-
nik, som då var ett vanligt ämne i haven, 
skulle kunna förklara varför det tog så lång 
tid för avancerade livsformer att uppstå två 
miljarder år efter att haven började generera 
livsgivande syre till atmosfären.

Betydelse för astrobiologin
Forskningen kan även förklara uppkomsten 
av sediment med höga arsenikhalter, som idag 
är orsak till de arsenikföroreningar av grund-

vatten som drabbar miljontals människor i 
delar av Asien, Syd- och Nordamerika och 
Afrika. Ökad kunskap om arsenik för miljar-
der år sedan kan dessutom hjälpa oss att bättre 
kunna hantera den arsenik som finns natur-
ligt i marken. Forskningen kommer även att ha 
betydelse för astrobiologin och studier av hur 
liv kan uppstå på andra planeter som påmin-
ner om Jorden. 

– Som forskare finns det inget mer tillfred-
ställande än att få de resurser som behövs för 
att testa de forskningsidéer man har. ERC-
anslaget ger mig möjlighet att bedriva forsk-
ning på en mycket hög nivå som kan öppna 
flera dörrar för mig att bli en självständig och 
etablerad forskare. Den här möjligheten gör 
att jag ytterligare tvingas vässa mina forsk-
ningsidéer. Det känns spännande men samti-
digt litet skrämmande, säger Ernest Chi Fru. 

Ernest Chi Fru är även tillsammans med 
bland andra Curt Broman vid Institutionen för 
geologiska vetenskaper, Stockholms univer-
sitet, aktuell med en vetenskaplig artikel som 
publicerades i Nature Communications den 20 
juni. Forskarna visar i artikeln att en liten bak-
terie kan ligga bakom större delen av jordens 
järnmalmsförekomster.  

text PER LARSSON     foto EVA DALIN

horizon 2020:
nytt ramprogram  
för forskning och  
innovation
EU:s ramprogram för forskning och inno-
vation Horizon 2020 startar i januari 
2014. Efter utdragna och hårda förhand-
lingar har Rådet, Europaparlamentet och 
EU-kommissionen kommit överens om 
budgeten (totalt 70 miljarder euro). Det nya 
forskningsprogrammets innehåll är vik-
tigt inte minst för att det förväntas ha stark 
påverkan på de nationella programmen. 
 Horizon 2020 består av tre prioriterade 
områden:

1) Excellent science ska stärka EU:s ställ-
ning inom grundforskning och innefattar: 
•		 ERC
•			 Marie	Sklodowska-Curie	
•			 Research	infrastructures	
•			 Future	and	emerging	technologies

2) Industrial leadership avser forskning 
som är viktig för industri och kan skapa 
jobb och tillväxt.
•	Leadership	in	enabling	and	industrial	

technologies  
•	Access	to	risk	finance		
•	Innovative	small	and	medium-size	enter-

prises  

3) Societal challenges adresserar sju stora 
samhälleliga utmaningar. I många fall 
kommer dessa utmaningar att kräva tvär-
vetenskapliga samarbeten som inkluderar 
samhällsvetenskap och humaniora.
•			 Health,	demographic	change	and	well-

being
•			 Food	security,	sustainable	agriculture,	

marine and maritime research, and the 
bio-economy

•			 Secure,	clean	and	efficient	energy
•			 Smart,	green	and	integrated	transport
•			 Inclusive,	innovative	and	reflective	

societies
•			 Secure	societies
•			 Climate	action,	resource	efficiency	and	

raw materials 
 Man har också kommit överens om ett 
förenklat finansieringssystemmed med 
ett schablonbelopp på 25 procent för alla 
indirekta kostnader.
 Den 25-27 september arrangerar 
Forskningsservice informationsdagar om 
Horizon 2020. Mer information finns på 
su.se/medarbetare.  
marYam Hansson edalat

två projekt finansieras 
av kronofogden
Kronofogden satsar 1,5 miljoner kronor på 
10 forskningsprojekt om ekonomisk trygg-
het. Två av dessa leds från Stockholms 
universitet. Det är: Sten-Åke Stenberg till 
Tvångsförsäljningar av bostadsrätter och 
egnahem samt Hugo Stranz till På välfärds-
statens bakgård - om arbetsmarknadsför-
ankring, inkomster och socialbidragsta-
gande bland ensamstående mödrar.

ernest chi frus forskning visar att arsenik  
i världshaven för 2-3 miljarder år sedan  
hade betydelse för att uppkomsten av  
liv fördröjdes.
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Anslag från Wallenbergstiftelse  
Professor kirsti niskanen vid Historiska 
institutionen har beviljats fem miljoner kronor 
av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs 
Minnesfond (MAW) för ett internationellt, 
komparativt projekt som sammanflätar histo-
riska studier om forskning, forskningens vill-
kor, och hur man blir erkänd forskare med sam-
tida debatt om genusstrukturer inom dagens 
akademi. 

Hallå där
Mattias Klum, internationellt erkänd  
naturfotograf och filmare som promoveras  
till hedersdoktor i Stockholms stadshus den  
27 september.

Hur känns det att bli hedersdoktor? 
– Det är fantastiskt roligt och hedrande.

Mattias Klum har under ett antal år samarbetat 
med bland annat Stockholm Resilience Centre 
och Swedish Environment Institute i olika sam-
manhang, både som föreläsare för studenter 
och doktorander och genom utställningar och 
öppna föreläsningar. Samarbetet har bland an-
nat resulterat i ett Nobelsymposium 
 Tillsammans med professor Johan Rock-
ström har Mattias Klum även gjort en bok som 
på engelska heter The Human Quest och som 
beskriver tillståndet på jorden ur ett miljöper-
spektiv och om vikten av att skapa en ny pro-
cess för en mer hållbar framtid. Ur detta arbete 
har The Human Quest Initiative uppstått.

 – Jag ser nu fram mot att få fortsätta 
samarbetet med universitetet både avseende 
Östersjön och The Human Quest Initiative.

Vad har du för projekt på gång?  
– En ny bok kommer i höst och jag arbetar 
kontinuerligt med nästa film om Östersjön samt 
en film i Östafrika.

Några expeditioner närmaste tiden?  
– Ja, till Mozambique.

Vad i den akademiska världen skulle du 
helst vilja fotografera?  
– Jag samarbetar ideligen med forskare så det 
sker ju hela tiden men jag ser fram mot mer 
arbete i mikroskop.

Vad skulle du rikta in dig på om du skulle  
fotografera promotionshögtiden?   
– Alla vackra, välklädda, rörda och lyckliga  
promovendi!

visste du att...

…karin koCk-lindBerg (1891-1976) var 
både Sveriges första kvinnliga professor 
i nationalekonomi och Sveriges första 
kvinnliga statsråd?
 Hon har fått ett rum uppkallat efter 
sig i det nya Studenthuset.

Profilerade CYklister. 
Nu finns även cykelhjälm och 
cykellysen med universitetets 
logotyp på. De går att köpa i SU 
butiken.

Rodney Edvinsson  
Pro Futura-forskare 
före sommaren offentliggJorde 
Riksbankens jubileumsfond vilka personer 
som utsetts till det prestigefyllda forsknings-
programmet Pro Futura. Av 22 nomine-
rade forskare valdes 4 ut. En av de utvalda är 
Rodney Edvinsson på Ekonomisk-historiska 
institutionen. Rodney Edvinsson forskar 
kring långsiktiga ekonomiska tillväxten i 
Sverige från medeltiden till i dag.
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i korthet
Birgitta englund dimitrova, 
vid Tolk- och översättarinstitutet, 
har i Bulgarien belönats med Artur 
Lundkvistpriset för framstående insatser 
för utveckling av de svensk-bulgariska 
förbindelserna inom vetenskap och 
kultur. 

anders gustavsson, professor i 
pedagogik och tidigare vicerektor, har 
av rektor utsetts till senior advisor i 
lärarutbildningsfrågor. 

JoHn Hassler, professor vid 
Institutet för internationell ekonomi, 
har förordnats som ny ordförande i 
Finanspolitiska rådet.

Peter Brzezinski, professor vid 
Institutionen för biokemi och biofysik,  
är ny sektionsdekan för Kemiska 
sektionen.

CeCilia lundHolm har anställts som 
professor i pedagogik med inriktning 
mot undervisning och lärande i de 
samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik.

Bill sund, professor vid Historiska 
institutionen, har fått Svenska 
idrottshistoriska föreningens pris för 
2013.

Henrikki tikkanen anställs som 
professor i företagsekonomi med 
inriktning mot marknadsföring.

olga rossi anställs som gästprofessor 
i matematik.

marko lamBerg anställs som 
professor i historia med inriktning på 
Stockholms historia.

svante JoHansson anställs som 
adjungerad professor i associationsrätt.

martin HögBom har befordras till 
professor i strukturkemi.

Jörg meiBauer har blivit affilierad 
professor vid Institutionen för baltiska 
språk, finska och tyska.

lars e.o. svensson, tidigare vice 
riksbankschef, är ny affilierad professor 
vid Institutet för internationell ekonomi.

Läs mer på 
su.se/medarbetare

Ny huvudsekreterare på Formas 
georgia destouni Har utsetts till ny huvud-
sekreterare på Formas. Hon är professor i 
hydrologi vid Institutionen för naturgeografi 
och kvartärgeologi

Tre får medalj av  
universitetet
stoCkHolms universitets medalJ 
av 8:e storleken delas ut till tre personer 
som på ett betydande sätt bidragit/med-
verkat till att stärka Stockholms univer-
sitet, dess forskning eller dess undervis-
ning. Det är Anders Gustavsson, pro-
fessor i pedagogik, Lena Kautsky, pro-
fessor i marin ekologisk botanik, och 
Thomas Norell, tidigare generaldirektör 
för Statens fastighetsverk.

Fyra pedagoger belönas    
i Juni Presenterades det pedagogiska pri-
set Årets lärare vid Stockholms universitet. 
Pristagarna inom de fyra fakulteterna är:

Humanistiska fakulteten: Åke Zimmermann 
vid Slaviska institutionen ”för sin engagerande 
och välstrukturerade undervisning”. 

Juridiska fakulteten: Jessika van der Sluijs, 
Juridiska institutionen ”för sin förmåga att 
entusiasmera och motivera studenter även i mer 
svårtillgängliga delar av juridikämnet. 

Naturvetenskapliga fakulteten: Alasdair 
Skelton, Institutionen för geologiska vetenska-

per ”för sin förmåga att göra det svåra begrip-
ligt, stundtals med kreativa och okonventionella 
pedagogiska lösningar”. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten: Fia 
Sundevall, Ekonomisk-historiska institutionen 
”för en särskilt utvecklad praktik med individu-
ell feedback som på ett föredömligt sätt hjälper 
de egna studenterna till ett fortsatt lärande även 
efter genomförda examinationsuppgifter”.

Pristagarna får 50 000 kronor vardera och 
ett diplom av rektor vid universitetets installa-
tions- och promotionshögtid i Stadshuset. 

Belönade av 
Högskoleföreningen     
Högskoleföreningen i Stockholm 
delar varje år ut pris för mest framstå-
ende doktorsavhandling inom den huma-
nistiska, den samhällsvetenskapliga och 
den naturvetenskapliga fakulteten vid 
Stockholms universitet.  Vart fjärde år 
delas motsvarande pris ut för doktors-
avhandling vid den juridiska fakulteten. 
Högskoleföreningens pris för bästa veten-
skapliga prestation 2012 tilldelas:

Humanistiska fakulteten: Anna 
Jörngården, Forskarskolan i estetiska 
vetenskaper.

Samhällsvetenskapliga fakulteten: 
Linn Axelsson, Kulturgeografiska  
institutionen.

Naturvetenskapliga fakulteten: 
Kariem Ezzat, Institutionen för  
neurokemi.

Anslag till forskning om  
biologisk mångfald 
Claudia ituarte-lima vid Stockholm 
Resilience Centre, är en av fyra forskare som får 
anslag från Formas för forskning om samhälls-
planering för en hållbar samhällsutveckling. 
Hon får 5,4 miljoner kronor för perioden 2013-
2016 till projektet ”Effektiva och rättvisa regel-
verk för att finansiera och säkerställa biologisk 
mångfald”. 

pristagarna (från vänster): fia Sundevall, Åke Zimmermann, Jessika van der Sluijs och alasdair Skelton.
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Sedan sommaren 2012 finns en trädgård 
vid universitetet skapad av studenter på en 
sommarkurs i stadsodling. 2013 års kurs är 
avklarad. 

– Vi vill gärna att trädgården kommer fler 
tillgodo när kursen inte pågår, framför allt 
under vår och höst. Därför planerar vi träffar 
cirka en gång per månad för skötsel, skörd 
och gemenskap, säger Christina Schaffer som 
startade kursen. 

Odlingarna är skapade enligt agroforestry-
metoden och av återanvända resurser från 
närområdet och med ekologiska metoder. 
De kan skötas utan kemikalier, fossilbräns-
ledrivna maskiner och med relativt lite män-
niskokraft.

ny institution inom  
humaniora
Den 1 augusti gick Institutionen för fran-
ska, italienska och klassiska språk sam-
man med Institutionen för spanska, por-
tugisiska och latinamerikastudier. En ny 
och gemensam institution skapas istället: 
Romanska och klassiska institutionen. På 
engelska: Department of Romance Studies 
and Classics. Undervisning bedrivs i fran-
ska, grekiska (antik och nygrekiska), ita-
lienska, latin, Latinamerikastudier, por-
tugisiska och spanska. Samtliga ämnen, 
utom nygrekiska och Latinamerikastudier, 
är också forskningsämnen. Under höstter-
minen 2013 kommer prefektstyre att råda 
med Ken Benson som prefekt.

 
nytt ramavtal för  
undersökningstjänster
Stockholms universitet och Ekono-
mistyrningsverket har genomfört en 
samordnad upphandling av undersök-
ningstjänster och nu finns ramavtal 
som säkerställer vårt behov inom fem 
avtalsområden: kvantitativa undersök-
ningar, kvalitativa undersökningar, både 
kvalitativa och kvantitativa undersök-
ningar, tjänst för utveckling av under-
sökningar, och medarbetarundersök-
ningar. För vidare information, kontakta 
Magnus Calais vid Ekonomiavdelningen, 
magnus.calais@su.se.
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Vill du lära dig mer om stadsodling? Upp-
leva nya smaker?  Eller bara vistas i en trivsam 
miljö? Eller kanske se om denna plats kan 
användas till exempel i undervisningen? Alla 
anställda vid Stockholms universitet, studenter 
eller boende i området är välkomna!

Odlingen finns vid gräsmattans ”hörn” 
närmast Pressbyrån vid tunnelbaneuppgången. 
Planer finns även på guidad visning av den 
befintliga trädgården.  

Vill du följa vad som händer vid odlingen 
går det att göra på Facebook, sök på ”Odla på 
universitetet”. Du kan även kontakta Christina 
Schaffer vid Institutionen för naturgeografi och 
kvartärgeologi på Christina.schaffer@natgeo.
su.se eller telefon 16 4954.

vill du odla vid universitetet?

I höst är det åter dags för öppna föreläs-
ningar där forskning presenteras i populär-
vetenskaplig form. Passa på att höra någon 
kollega eller forskare inom en annan del av 
universitetet tala om sin forskning! 

Hör till exempel etnologen och folkloris-
ten Jonas Engman som talar om Gröt, grill 
och gastronomi samt företagsekonomen och 

ta chansen att gå på öppen föreläsning!
konsumtionsforskaren Susanna Molander 
som talar om Middagen, ”modrandet” och 
marknaden i föreläsningen Matens arenor 
– kärlek, kontroll och kändiskockar, den 24 
sept kl 18-19.30 i Rotundan, Stadsbibliote-
ket, Sveavägen. 

Se alla öppna föreläsningar på su.se/ 
oppnaforelasningar

Stockholms  
universitetskör  
söker nya sångare
Nu börjar höstterminen för Stockholms 
universitetskör. Är du intresserad av att 
sjunga med universitetskören bör du 
anmäla dig snarast. Stockholms univer-
sitetskör är en blandad, social och  
välljudande kör, som sjunger såväl  
lättillgänglig musik som sådant som krä-
ver större ansträngning för att bemäs-
tra. Är du student eller jobbar vid Stock-
holms universitet och har lite körvana, 
hör av dig! 
 www.stockholmsuniversitetskor.se
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växterna i de rabatter som anlades förra året har nu hunnit växa till sig.

medarbetare  
välkomna till  
alumndagen
Eftermiddagen den 3 oktober 
arrangerar universitetet en stor åter-
träff för alumner. Alla medarbetare 
– även de som inte är alumner från 
Stockholms universitet – är varmt 
välkomna. Det kommer att handla 
om ledarskap ur både närings-
livs- och forskarperspektiv. Det blir 
också föreläsningar och återträffar 
vid institutioner samt en minimässa. 
För första gången kombineras akti-
viteter riktade till alla alumner med 
aktiviteter på institutioner.

Samma dag arrangerar Företags-
ekonomiska institutionen sin Home-
coming Day och tidigare under 
veckan, den 1 oktober, arrangerar 
Institutionen för data och system-
vetenskap en alumnkväll tillsammans 
med KTH i Kista. Alumnens vecka, 
som infaller första vecka i oktober, 
ingår i en nationell satsning med fem-
ton lärosäten inblandade.

Besök alumnportalen, www.su.se/
alumn, för information och anmälan. 
Alla som arbetar och har arbetat vid 
Stockholms universitet är varmt väl-
komna i alumnnätverket – även de 
som inte läst vid universitetet.

Anmälan senast 20 september.
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25 sePt
att redovi-
sa EU-projekt 

20 sePt 
öPPet hus i 
Studenthuset

23 sePt
introduk-
tionskurs 
för nyanställda 
medarbetare

26 sePt 
su Open i golf

Läs mer och hitta fler evenemang på su.se/medarbetare/medarbetarkalender

Gör din röst hörd! Skriv ett inlägg till Universitetsnytt, per.larsson@su.se

2 okt
så här fungerar 
avfallshante-
ringen

3 okt
alumndagen 
- om karriär och 
ledarskap

9 okt
Hälsoin-
sPiratör – 
grundutbildning

Den 13 juni beslutade rektor om allmänna 
avtalsvillkor för Stockholms universitet. 
Myndigheter som anskaffar varor och tjäns-
ter agerar på samma villkor som företag, 
bortsett från att inköpsprocessen är lagregle-
rad. Vid inköp förekommer ofta standardise-
rade villkor, i form av branschavtal eller all-

männa avtalsvillkor som hör till ramavtal.  
Stockholms universitet har decentraliserad 

inköpsorganisation. Egna allmänna villkor 
innebär en minimistandard för reglering av 
avtalsrelationer för att minska avtalsrisker och 
är ett viktigt stöd för alla anställda.  Allmänna 
villkor förenklar arbetet och kan användas 
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allmänna avtalsvillkor 
vid vanliga upphandlingar och avrop samt 
vid direktupphandlingar och upphandlingar 
som görs med stöd av undantagsregel eller inte 
omfattas av LOU.  

För vidare information, kontakta Mag-
nus Calais vid Ekonomiavdelningen, magnus.
calais@su.se.

15 okt
future Learn  
- avslutnings-
konferens
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Well, if We are to believe our politicians, it is an available means to sol-
ving the school crisis. Is there a crisis, then? Well, maybe not today, but if 
we extrapolate current trends into the future, we are at risk of ending up 
without teachers in several current key subjects. 

Although the total number of applicants to teacher education 
programmes in Sweden has increased in recent years, the number of 
applications to certain programmes is currently worryingly low. This is 
primarily the case with certain languages and the natural sciences.  As a 
chemist, I am sorry to say I have already grown accustomed to us having 
few students in our courses, in spite of Stockholm University boasting 
very prominent and successful research in the field. The fact that the 
teacher education programme in chemistry is also attracting few students 
is therefore very worrying for the future. Is chemistry even going to sur-
vive as a school subject if we are no longer training any new teachers? 

In light of this, one might imagine a number of different solutions to 
the problem. One solution is to provide people who are already trained 
in the subject with pedagogical and didactic training that will enable 
them to work as teachers. There are already a number of such initiatives 
today, where bridging teacher education programmes (KPU) provide 
trained chemists and other specialists with the opportunity to “reschool” 
themselves into teachers. The fact is that KPU programmes account for 
the majority of the science teachers currently in training. There are also 
discussions to implement shorter KPU programmes for people with at 

Could teacher education solve the problems of swedish schools? 

IN ENGLISH

least a Master’s degree, or programmes that can lead to dual career paths 
in school and business. The goal is to make teacher training a more  
attractive choice of education. One question one might ask is whether we, 
in higher education, have managed to find a solution to a problem that 
really exists at the primary and secondary school levels? Shorter training 
programmes in response to serious school issues may be viewed as only 
a life-support measure. We help to provide municipalities with qualified 
teachers in subjects where there is a shortage, but we still have not solved 
the core issue. Why do young people today not want to study to become 
teachers? This is not an issue that the universities can provide a solution 
to. Politicians and school principals need to act to raise the status of the 
teaching profession. 

Sure, such attempts and efforts are being made, but 
they need to be much clearer when it comes to salary 
levels, duties, better career opportunities and wor-
king environment if they are to convince tomorrow’s 
university students that the teaching profession is 
for them. Investments into new teacher education 
programmes are all very good, but they are not a 
long-term solution to the school’s problems.

 
Hans adolfsson, Pro vice-Chancellor 
     hans.adolfsson@su.se

studentHuset Will alreadY be in use 
when you read this. In the end of August, both 
the Student Union and Student Services moved 
their offices and service functions to the new 
building. Established operations are supple-
mented by new ones, all with better technical 
facilities and good availability of wireless 
Internet throughout the building, 80 per cent 
digital information, wheelchair access, tactile 
writing, a hearing loop, and an elevator. And 
so, Frescati has received another modern buil-
ding, adapted to a growing operation and built 
according to modern standards of sustainabi-
lity and accessibility.

The text ”Infocenter” in white on a 
University-blue wall greets visitors in the main 
entrance. Here, students and other visitors 
can search for information both digitally 
and in person. If necessary, they are passed 
on to administrators, student counsellors or 
departments. In addition, the Infocenter is a 
sales point for the University’s profile and gift 
products.

The whole building is vibrant with colours. 
The University palette is mixed with the Stu-
dent Union ś pink and the profile colours recur 
variously in the interior, which gives a modern 
and lively impression. The big windows and 
many glass walls contribute to the sense of 
openness. 

Studenthuset has a sedum roof which means 
that the roof changes colour throughout the 
year.  It is also almost maintenance-free, neu-
tralises air pollution, and saves energy. 

Studenthuset – a long-awaited meeting point  
Hovering beside the staircase is something 

that looks like white paper blowing in the 
wind. This is the artist Gabriel Lester’s art-
work Twirl, which depicts a moment frozen 
in time. 

The cafeteria offers a variety of salads, 
sandwiches, snacks, and a juice bar. During 
off-peak hours, students can use the 140 seats 
to sit and study. In addition, Studenthuset 
has about 200 study spaces and a number of 
group rooms of various sizes which are  
named after things and people associated 
with the University. 

On 20 September, all students and staff 
are welcome to an open house. 

from inside Studenthuset

Stockholm University maintains top 
100 position in global ranking list 
tHis Year sees Stockholm University main-
taining its position among the world’s hundred 
highest ranked universities in the Academic 
Ranking of World Universities (ARWU) list, 
published by Shanghai Jiao Tong University. 
Stockholm University is ranked at 82, a drop 
of one position from 2012, in the overall list. 
During the past four years, the University’s posi-
tion for the overall world ranking has remained 
fairly stable, at around 80. Stockholm University 
is still in third place nationally, after Karolinska 
Institute (world rank 44) and Uppsala University 
(world rank 73).

In addition to the overall world ranking list, 
listings within specific fields and subjects are 
also published (excluding the humanities). All 
indicators are elite-oriented with a focus on re-
search rather than education, with the number of 
Nobel Prize winners, citations and publications 
in Nature and Science weighing heavily. Large 
universities are favoured over small and medicine 
and science have a much greater impact than 
technology and social sciences.

In the field of natural sciences, Stockholm 
University is ranked best among the Swedish 
universities, with a placement in the range of 76 
to 100 (no other Swedish universities are among 
the top one hundred). The ranking also relates 
to individual subjects. In the field of chemistry 
Stockholm University is particularly strong, with 
a world ranking of 49.

2013 AWRU list: www.awru.org. Stockholm 
University in rankings www.su.se/english/ranking
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ePs HeP 2013, the biggest conference on 
elementary particle physics of the year, 
with over 700 participants, was held in 
Stockholm on 18-24 July. The conference 
began with three days of parallel sess-
ions at KTH, after which the conference 
moved to Aula Magna for the big plenary 
sessions.

The first plenary session began with a 
ceremony where the European Physical 
Society’s particle physics division awarded 
its prize for last year’s discovery of the Higgs 
boson. The prize was awarded by Peter 
Higgs himself, along with Francois Englert, 
who is also one of the originators of the the-
ory of the BEH mechanism, which predicts 
the Higgs particle. The award ceremony was 
followed by a lecture by Peter Higgs.

A great number of plenary sessions were 
held in the following days, which summa-
rised experimental results and theoretical 
progress in the fields of particle physics 
and astroparticle physics. One of these  
sessions was held by Sara Strandberg, 
senior lecturer at Stockholm University 
and active in the ATLAS experiment at the 
LHC accelerator at CERN. She summari-
sed our current knowledge of the heaviest 
of all elementary particles, the top quark.

Higgs and top quark were the 
highlights of a physics conference 

ernest chi fru

tHe erC starting grant is one of the 
most prestigious research grants in Europe. 
It is awarded by the the European Research 
Council (ERC) to up-and-coming resear-
chers. This summer, it was announced that 
Ernest Chi Fru will receive EUR 1,486,374 
over five years for the project “The Co- 
evolution of Life and Arsenic in Precambrian 
Oceans”. For the past few years, Ernest Chi 
Fru has worked at the Swedish Museum of 
Natural History, but is now going to move 
his research to the Department of Geological 
Sciences at Stockholm University. 

Within the research project, Ernest Chi 
Fru will investigate the spread of the toxic 
element arsenic in the world’s oceans 2-3 
billion years ago, and how arsenic may have 
affected the origin of life. The presence 
of arsenic, which was then a common 
substance in the oceans, might explain why 
it took so long for advanced life forms to 
develop two billion years after the oceans 
began to produce life-giving oxygen into the 
atmosphere.

The research may also explain the  
appearance of sediments with high concen-
trations of arsenic, which are the cause of 
the arsenic contamination of groundwa-
ter that is currently affecting millions of 
people in parts of Asia, Africa, and South 
and North America. In addition, increased 
knowledge of arsenic from billions of years 
ago may help us better deal with the arsenic 
that is found naturally in the ground. The 
research will also be valuable to astrobio-
logy and the study of how life could emerge 
on other planets similar to Earth. 

EU grant to conduct research on 
arsenic and the origin of life 

tHe innovation offiCe at Stockholm 
University has now started to take form. The 
office will help researchers and students with 
professional idea development.  Establishing 
the innovation office is part of a government 
effort to convert research results into new pro-
ducts and services. Part of this effort consists 
of establishing innovation offices at higher 
education institutions that do not already have 
them. Stockholm University is one of them. 
The office has been placed at the External 
Relations Office.
 The company SU Innovation is now being 
converted into a pure incubation service. 
Researchers who have received help from 
SU Innovation previously will not notice any 
major differences and will continue to receive 
support.

The University’s innovation 
office takes form

Listen to lectures during the 
Research Days!
tHis Year’s researCH Days will take place 
on 2-3 October. About 40 researchers will 
participate, 29 of whom recently graduated. 
They will speak briefly about their research in 
a popular-science manner. The lectures will 
cover a wide variety of topics, including how we 
can predict climate change in the Arctic, how 
we socialise through computer games, and how 
cannibalism has dominated a distorted media 
image of West Papua. Many of the lectures will 
be in English.

The event is open to the public and usually 
attracts a few thousand visitors. 

“University employees are also welcome to 
Aula Magna and may take the opportunity to 
learn about the latest research in many different 
fields. And do not forget to tell your students 
about the lectures”, says Svante Emanuelli, who 
is the project leader for the Research Days.

You can find the programme at  
su.se/forskardagarna.
 

SEK 93 million to the Stockholm 
Resilience Centre
stoCkHolm universitY is An internatio-
nal panel evaluated the Stockholm Resilience 
Centre (SRC) in the spring of 2013 on behalf of 
Mistra. The panel’s assessment is that SRC has 
established itself as a world leader in resilience 
and sustainability research. Its scientific publi-
cations are impressive in terms of both quality 
and quantity. Through its research, the SRC has 
made important contributions to international 
policy processes.

The SRC was established on the initiative of 
Mistra in 2007 as an interdisciplinary centre 
at Stockholm University. The agreement that 
was made included the possibility to extend 
the agreement for a second term (2014-2018) if 
the overall aims of the initiative were achieved, 
which they have now been.

“We are very happy that Mistra has decided 
to continue to provide basic funding for the cen-
tre. The external evaluation carried out in the 
spring showed that we have exceeded Mistra’s 
expectations, and we appreciate the confidence 
placed in us to create an interdisciplinary 
research centre with a focus on social-ecological 
systems and resilience”, says the SRC director, 
Johan Rockström.

tHe autumn term for the Stockholm 
University choir is soon to begin! If you in-
terested in singing with the University Choir 
make sure to register as soon as possible.

Stockholm University choir is a mixed, 
sociable and melodious choir, which sings 
both easily accessible music, as well as music 
requiring greater effort to master.

Are you a student or working at Stock-
holm University and have some choir expe-
rience – get in touch!

More information:  
www.stockholmsuniversitetskor.se

University choir seeks  
new members 
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Posttidning B

det var till midsommaren 2009 som flyt-
ten skulle bli av. Under ett och ett halvt år 
hade Pedagogiska institutionen varit geo-
grafiskt delad, hälften fanns i Frescati Hage 
och hälften i  Konradsberg. Det var verkligen 
roligt att äntligen kunna samla de drygt 120 
medarbetare på en och samma adress, Fresca-
tivägen 54. 

Den nygamla byggnaden ”Kölen” skulle 
bli ett bra hus för oss: här fanns tjänsterum, 
föreläsningssalar, seminarierum, personal-
matsal samt ett stort läsplatsutrymme/café för 
studenterna. Det enda kruxet var att huset låg 
lite avsides borta i skogen bakom Naturhisto-
riska riksmuseet – och att själva entrén var så 
påfallande anonym. 

Nej, det var inte lätt att hitta från tun-
nelbanan till institutionen. När man väl hade 
trasslat sig fram genom oskyltat land, branta 
trappor och en ganska rufsig parkväg, kom 
man fram till något som mest likande en 
bortglömd bakgård. Hur skulle studenter och 
besökare förstå att de var framme när ingen-
ting signalerade samlingsplats? 

Nej, här skulle behövas en rejäl ryttarstaty!, 
tänkte jag och sökte upp konstintendent Nina 
Weibull som genast var med på noterna. Hon 
i sin tur kontaktade Statens konstråd och 
bad dem leta i sina gömmor för att se om där 
fanns något gammalt monument som skulle 
kunna återanvändas. Men icke. Inte en endaste 
ryttarstaty, varken i brons eller marmor, fanns 
att uppbringa. 

Projektledaren Lotta Mossum hade dock 
en annan idé. Hon visste att skulptrisen Frida 
Tebus hade gjort en gigantisk skimrande pärla 
som kanske kunde ligga där i skogbrynet och 
locka till sig nykomlingar. Visst skulle väl 
”The Pearl” kunna vara ett lämpligt signum 
för kunskap och lärande?  Absolut! Så fick 
det bli. Vi kom överens om ett tredelat ansvar 

jag nu den pärlan  
funnit har

för finansiering och skötsel: Statens konstråd 
köpte in verket, Statens fastighetsverk svarade 
för markförtöjningen och Stockholms univer-
sitet garanterade årlig tvättning och återfett-
ning. Detta är bakgrunden till den numera 
återkommande majhögtiden ”Putsa pärlan” 
då institutionens prefekt under högstämda 
former polerar pärlan med en speciell sorts 
föreskriven ”yacht wax”.  Det hålls ett litet tal 
till våren, det bjuds på någon pärlande dryck 
och så sjunger institutionskören den gamla 
härliga psalmen ”Jag nu den pärlan funnit 
har”.

annika ullman

Annika Ullman är sedan 2012 
vicedekanus för Samhällsvetenskapliga 
fakulteten. Hon var tidigare prefekt 
för Pedagogiska institutionen 
(senare Institutionen för pedagogik 
och didaktik) och genomförde 
under den mandatperioden flera 
institutionssammanslagningar och 
omflyttningar. 

annika Ullman 
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Nej, det var inte lätt att 
hitta från tunnelbanan 
till institutionen. När 
man väl hade trasslat 
sig fram genom 
oskyltat land, branta 
trappor och en ganska 
rufsig parkväg, kom 
man fram till något 
som mest likande en 
bortglömd bakgård.
Hur skulle studenter 
och besökare förstå 
att de var framme när 
ingenting signalerade 
samlingsplats? 

Denna krönika är en av de berättel-
ser från medarbetare som har kommit 
fram inom berättelseprojektet.
Läs fler berättelser på www.su.se/
berattelser. Skicka in din berättelse till 
beratta@su.se.

Våra berättelser


