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I augustI 2003  fick jag ett brev från Stock-
holms universitet med upplysningen att jag, 
bland många andra, nominerats som ny rektor 
för universitetet. Det tyckte jag var utomor-
dentligt spännande och tackade naturligtvis ja 
till att ställa upp på ett antal intervjuer under 
hösten. Det är svårt att beskriva den glädje jag 
kände när jag sedan förordades av hörande-
församlingen och universitetsstyrelsen och därpå 
utnämndes av regeringen.

Någon har sagt, det är roligare att bli än 
att vara. Det stämmer inte alltid helt och fullt. 
Under mina nio år har jag, med få avbrott vid 
temporära motigheter, känt samma glädje i 
rektorsuppdraget som när jag började. Det jag är 
särskilt nöjd med är:

– Att Stockholms universitet blivit mer 
internationellt känt och respekterat. Att stärka 
vår internationella ställning har för mig hela 

men jag hoppas att det ändå ska ske någon gång 
i framtiden. Den internationella genomslagskraf-
ten i en sådan konstellation och den betydelse 
det skulle ha för Sverige och Stockholm kan inte 
underskattas.

Jag vill framföra mitt varma tack till Stock-
holms universitet för att jag fått förtroendet att 
inneha det fantastiska uppdraget 
som dess rektor under nio år, till 
alla anställda och studenter som 
tillsammans utgör själva universi-
tetet, och till alla nära medarbe-
tare som hela tiden varit ett 
starkt stöd och visat mig 
obegränsad vänlighet 
och uppskattning. 
 
KÅRE BREMER, REKtOR

rektor@su.se

Nio år till ända

Vi är i ett globalt akutläge, och nu måste 
världen agera, annars når vi inom några år vad 

som kan betecknas som ”game over” för ett stabilt 
klimat på jorden, med gigantiska konsekvenser. 
JOhan ROcKstRöM, chef för Stockholms resilienscenter i debattartikel i Aftonbladet.
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tiden varit högsta prioritet, det gäller inte bara 
forskningen utan också genomförandet av 
Bolognareformen och etableringen av vårt stora 
utbud masterprogram på engelska.

– Att vår forskning håller mycket hög 
internationell klass. Det framgår inte minst av 
Vetenskapsrådets och andras bibliometriska 
analyser som visar att våra forskare citeras mer 
än 30 procent över världsgenomsnittet, den 
högsta siffran för svenska lärosäten.

– Att lärarutbildningen i Stockholm nu inte-
grerats i universitetet. Att detta skulle bli en stor 
fråga under min rektorstid hade jag ingen aning 
om när jag började men det är vår viktigaste 
utbildning och det känns mycket bra att vi nu 
fått hela ansvaret för denna.

Det jag inte lyckats med är att skapa enighet 
kring tanken att Stockholms universitet, Karolin-
ska Institutet och KTH ska bilda ett universitet, 
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Crosstalks

Den 20 november var det premiär för den direktsända akade-
miska talkshowen Crosstalks som Stockholms universitet och 
KTH står bakom. I kameran syns programledaren Johanna 
Koljanen och professorerna Pontus Braunerhjelm, Per Krusell 
och Henry Montgomery. foto BjÖRN DALIN
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Forskningsstationen NEO  
i Grekland är invigd
Ministrar, ambassadörer och andra dignitärer var på plats vid invigningen av forsknings-
stationen NEO, Navarino Environmental Observatory, i Grekland den 27 oktober.

Forskare vid Stockholms universitet och 
Academy of Athens är framstående inom kli-
mat- och miljöforskning. Det grekiska företa-
get Temes har specialiserat sig på ekoturism. 
I avfolkningsbygden Kalamata i Grekland 
har aktörernas miljöintresse förenats i en ny 
forskningsstation: NEO.

– Vi är aktiva i många regioner, från Arktis 
till tropikerna, och NEO kommer att vara en 
viktig möjlighet för oss att öka våra aktivi-
teter i Medelhavsområdet, sade rektor Kåre 
Bremer vid invigningen.

Forskningsstationen har byggts av det 
grekiska företaget Temes, som specialise-
rat sig på ekoturism i Messenien i sydvästra 
Grekland. Ett strategiskt partnerskap har bil-
dats av de tre parterna: Temes, det anrika 
Academy of Athens samt Stockholms univer-
sitet.

– Detta är ett mycket sällsynt samarbete 
mellan akademin och privata företag, vil-
ket är en framgång i sig själv och jag hop-

pas att det kommer att tjäna som före-
bild för andra i framtiden, kommenterade 
Stefan Claesson, förste vice preses i Kungliga 
Vetenskapsakademin, och en av huvudtalarna 
vid invigningen.

Fältstudier och mätningar
Redan innan invigningen har forskningen vid 
NEO resulterat i flera vetenskapliga artik-
lar och studenter från Stockholms universi-
tet har varit på plats för att bedriva fältstu-
dier. Nu kan forskningen, som täcker in både 
luft-, vatten- och landförändringar, ta fart på 
allvar.

– Vi har redan börjat våra mätningar av 
partiklar i atmosfären. Det ska bli en lång 
serie mätningar som ska användas för att 
göra tillförlitligare klimatprognoser. NEO-
samarbetet kommer att bli en mycket viktig 
del av Stockholms universitets klimatforsk-
ning, säger Karin Holmgren, professor vid 
universitetet och föreståndare för NEO.

text och foto ANNA-LENA EKENRyD OCH ROLAND FREDRIKSSON

Forskarna undersöker exempelvis årsringar i 
uråldriga träd, droppstenar i djupa grottor och 
hur kustlinjen förändrats genom erosion, för att 
förstå områdets nuvarande och historiska klimat. 
Hur regionens grundvattennivå och vattenkvalitet 
påverkas av klimat-, havsnivå- och markanvänd-
ningsförändringar studeras också, och resultaten 
används för att ta fram metoder för hållbar för-
valtning av regionens vattenresurser.   

www.navarinoneo.se

vid neo görs bland annat mätningar av partiklar i atmosfären. forskningen har redan resulterat i vetenskapliga artiklar.

kåre Bremer med temes ordförande  
achilles constantakopoulos.
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fem institutioner  
i biologi blir två
Från och med 1 januari kommer Bota-
niska institutionen och Systemekologiska 
institutionen att slås ihop till Institutionen 
för ekologi, miljö och botanik (Depart-
ment of Ecology, Environment and Plant 
Sciences). Från och med samma datum 
kommer även Wenner Grens institut, Insti-
tutionen för genetik, mikrobiologi och 
toxikologi samt Institutionen för moleky-
lärbiologi och funktionsgenomik att slås 
ihop till Institutionen för molekylär biove-
tenskap, Wenner-Grens institut (Depart-
ment of Molecular Biosciences, The Wen-
ner-Gren Institute).

Stresshantering för  
doktorander
Under våren anordnades en kurs i prak-
tisk stresshantering för doktorander vid 
Stockholms universitet. Kursen består av 
fem gruppträffar i form av seminarium 
med blandning av föreläsning och diskus-
sion. Vid varje träff ingår också praktiska 
avspänningsövningar. Tonvikten kom-
mer att ligga på återhämtning, motion och 
sömn, med tillägg av råd kring typiska 
problemområden för doktorander: höga 
egna krav, uppskjutandebeteenden och 
kommunikation. Kursen leds av psykolog 
och sjukgymnast från Avonova företags-
hälsovård. Preliminär start för gruppen är 
januari 2013. 
 Intresseanmälan sker till sjukgymnast 
Anneli Sax, anneli.sax@avonova.se, eller 
till psykolog Martin Hedqvist,  
martin.hedqvist@avonova.se.

inte aktuellt öppna  
andra uppgången 
Tunnelbanestation Universitetet har även 
en uppgång som inte används, utan enbart 
är nöduppgång. Den är vid plattformens 
norra ände i riktning mot Naturhisto-
riska muséet. Muséet och universitetet har 
vid flera tillfällen bett SL att öppna upp-
gången, främst för att minska trängsels i 
rulltrappan från perrongen och minska 
risken för olyckor. Detta krav har även fått 
stöd av Östermalms stadsdelsnämnd. Men 
när frågan var uppe i landstingsfullmäk-
tige i höstas blev svaret nej eftersom det 
inte finns budget för detta.

Ökad medvetenhet ska  
ge breddad rekrytering  

– Grundutbildningen har kommit på undan-
tag och till grundutbildningsfrågorna hör bred-
dad rekrytering. Vi måste också fokusera mer 
på att stötta studenterna under utbildningens 
gång för att förbättra genomströmningen, säger 
Kåre Bremer. 

Redan idag finns projekt vid Stockholms 
universitet som syftar till breddad rekryte-
ring. Ett exempel är Medvind där studenter är 
mentorer för högstadieelever. I ett annat pro-
jekt hjälper alumner studenter att få in en fot på 
arbetsmarknaden. 

– Till årsskiftet kommer en ny handlings-
plan som bland annat syftar till att föra ner frå-
gan om breddad rekrytering på institutions-
nivå och öka medvetenheten i institutions-
ledningarna, säger Faezeh Khalaji, koordina-
tor/projektledare för breddad rekrytering vid 
Studentavdelningen. 

Samarbete med gymnasier
Till våren ska fler institutioner etablera lång-
siktiga samarbeten med gymnasieskolor som 
bedriver undervisning inom institutionens 
forskningsområde. 

– En del sådana erfarenheter finns redan, till 
exempel Psykologiska institutionens samarbete 
med beteendevetenskaplig linje på Tyresö gym-
nasium. 

Rudi Bjergaard berättade om hur man jobbar 
med studieteknik vid Studentstödssektionen. 
Sektionen ger avgiftsfria kurser i studieplane-
ring, anteckningsteknik och inlärning. Det går 
även att göra enskilda drop in-besök för att få 
råd och tips.

Konferensen avslutades med en paneldiskus-
sion. Moderator var Crister Skoglund, docent i 
idéhistoria vid Södertörns högskola. Två av del-
tagarna var Inga Sanner, professor i idéhisto-
ria och ordförande i arbetsgruppen för breddad 
rekrytering, samt Diana Berthen, universitets-
lektor vid Specialpedagogiska institutionen. 

Måste närmare undersöka behov
I nästa doktorandenkät kommer universitetet 
för första gången att titta, inte bara på varia-
beln kön, utan även på föräldrars utbildnings-
nivå, berättade Inga Sanner.

– Vi behöver diskutera de föreställningar 
vi universitetsanställda har om den här grup-
pen studenter och även undersöka närmare 
vilka behov de faktiskt har. Vi vet för lite om 
dem. Vi måste också dela med oss mer av våra 
didaktiska och pedagogiska erfarenheter mel-
lan institutionerna och universiteten, sade 
Diana Berthen.

Crister Skoglund undrade hur panelen ser 
på framtiden för den breddade rekryteringen 

mot bakgrund av den ökade segregeringen i 
skolan.

– Utvecklingen går åt fel håll och just där-
för måste vi hålla grytan kokande. Ju tidigare 
vi når ut till skoleleverna desto lättare är det 
att rekrytera dem till högre utbildning, sade 
Inga Sanner.

Ett 80-tal studievägledare, lärare och 
annan personal från hela universitetet deltog i 
konferensen.  

Den 30 oktober hölls en konferens om breddad rekrytering. 
Konferensen inleddes av rektor Kåre Bremer som aviserade att 
universitetet kommer att satsa mer på grundutbildningsfrågor.

text STAFFAN WESTERLuND

Vid Malmö högskola har man 
jobbat med breddad rekrytering 
under lång tid. I egenskap av ungt 
lärosäte i ett upptagningsområde där 
många saknar högre utbildning, har 
högskolan haft goda förutsättningar 
för sitt arbete med breddad 
rekrytering. Det menar Patricia 
Staaf, prefekt vid Institutionen för 
språkstudier som har rektors uppdrag 
att arbeta högskoleövergripande med 
breddad rekrytering.  
 Vid Malmö högskola har det visat 
sig att de som har en akademisk 
bakgrund och avbryter sina studier 
tenderar att återuppta sina studier 
i högre utsträckning än de som inte 
har en akademisk bakgrund. 
 – Att satsa pengar på detta är 
därför självfinansierande eftersom 
genomströmningen ökar, säger 
Patricia Staaf. 
 Det bör vara meriterande och 
löneutvecklande att jobba med 
breddad rekrytering och utbildning, 
tycker Patricia Staaf. Även bland 
personalen behövs breddad 
rekrytering. Vidare krävs mer 
uppföljning och utvärdering. 
 – Ett inkluderande arbetssätt 
måste genomsyra hela verksamheten 
– utbud, antagning, stöd och 
undervisning. Och det bör vara en del 
av den ordinarie verksamheten, inte 
ledd av eldsjälar i projektform utan 
en ledningsfråga. 

Goda erfarenheter 
från Malmö

den stängda uppgången.
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I förra numret av Universitetsnytt skrev vi 
om den satsning Stockholms universitet gör 
på internationalisering där 105 miljoner 
kronor avsätts. En del av satsningen är  
42,5 miljoner kronor till post doktor-
anställningar. Det rör sig om 25 nya två-
åriga anställningar där alla som har avlagt 
doktorsexamen vid ett internationellt läro-
säte är behöriga att söka. Utlysningen 
omfattar ämnen inom universitets samtliga 
fakultetsområden.

Annonsen har skickats ut till alla pre-
fekter för vidare spridning i sina nätverk 
och har också gått att läsa i det internatio-
nella nyhetsbrevet University World News. 
Sista ansökningsdatum är den 17 december 
och ska innehålla CV, ansökningsbrev med 
vetenskapliga resultat och planer för fram-
tida forskning, publikationslista, tre refe-
renspersoner samt inbjudningsbrev från 
prefekt vid någon av institutionerna vid 
Stockholms universitet. Mer information 
om anställningarna på www.su.se/english/
about/vacancies 

Sabbatsterminer
Sabbaterminer är en annan del i interna-
tionaliseringssatsningen. 20 miljoner kro-
nor har avsatts för att tillsvidareanställda 
lärare vid Stockholms universitet ska kunna 
bedriva forskning minst fem månader vid 
ett utländskt universitet. Rektor beslutar 
om fördelning av medel med utgångspunkt 
i områdesnämndernas prioriteringar av 
ansökningar utifrån vetenskaplig kvalitet. 
Vid vetenskapligt likvärdiga ansökningar 
prioriteras vistelse vid något av de sju uni-
versitet som ingår i programmet för trans-
nationella partnerskap. 

Berörd heminstitution ersätts med 400 
000 kronor per lärare och termin. Då detta 
belopp inte helt täcker vistelsen måste även 
heminstitutionerna vara med och finansiera 
sabbatsterminerna.

Denna första ansökningsomgång gäl-
ler sabbatsterminer under 2013 och totalt 
kommer högst åtta terminer att fördelas. 
Beslut är att vänta innan jul. Sista ansök-
ningsdag i denna omgång var den 3 decem-
ber. Under våren blir det en ny ansöknings-
omgång för sabbatsterminer under läsåret 
2013/14. Sista dag för ansökan blir då 2 
april.  lIna EnEll

mo Yan i aula magna 
Den 9 december besökte årets Nobel-
pristagare i litteratur, den kinesiske  

författaren Mo 
Yan, Stockholms 
universitet och 
Aula Magna där 
han läste en egen 
text, samtalade 
med forskare, 
översättare och 
publik.  
    www.su.se

Post doks och sabbats- 
terminer del i inter- 
nationaliseringen

Resilienscentrum del 
av naturvetenskapliga 
området
När det Mistrafinansierade Stockholms Resilienscentrum 
(SRC) inrättades 2007 placerades det direkt under rektor 
och utanför fakultetsstrukturen vid Stockholms universitet.

text PER LARSSON     foto EvA DALIN 

Universitetets två vicerektorer och 
Ledningskansliet har nu i samråd med före-
trädare för SRC utrett frågan om framtida 
organisation och placering av SRC. Vid 
sammanträdet i november tog universitets-
styrelsen beslut i frågan. Det innebär att 
SRC förs in i det naturvetenskapliga områ-
det under Områdesnämnden för naturve-
tenskap. Centrumet ska inte ingå i någon av 
fakultetens sektioner men vara represente-
rat i sektionsberedningarna för Biologiska 
sektionen och Sektionen för geo- och mil-
jövetenskaper. Placeringen motiveras med 
att de ledande personerna vid SRC har bak-

grund inom systemekologi och att det finns 
en klar naturvetenskaplig dominans bland 
SRC:s forskare. För att betona tvärveten-
skapligheten inrättas dessutom ett bere-
dande organ med medlemmar som har 
kompetens inom ”sustainability science”, 
med forskare såväl i naturvetenskap som 
inom HS-området.
 Enligt beslutsunderlaget kommer SRC:s 
ställning inom universitetet att stärkas om 
centrumet ges möjlighet till representation 
i en områdesnämnd samtidigt som det ger 
ökad möjlighet till dialog med andra forsk-
ningsinriktningar.  

Stockholms resilienscentrum finns i flera byggnader i kräftriket.
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Crosstalks – direktsänd  
akademisk talkshow
Den 20 november sändes det första programmet av den 
internationella akademiska talkshowen Crosstalks. Bakom 
programmet står Stockholms universitet och KTH. 

text LINDA CARLSSON     foto BjÖRN DALIN

Crosstalks är en webbsänd talkshow med 
fokus på intressanta presentationer av kun-
skap, goda idéer och tänkvärda tankar kring 
ämnen på global nivå. I publiken sitter stu-
denter från lärosätena och som får chansen 
att ställa frågor till ledande forskare, men 
även tittare på nätet runt om i världen kan 
delta via Skype och ställa frågor direkt i pro-
grammet. 

Bakom webbtv-konceptet står Stockholms 
universitet och KTH tillsammans med 
Tomas Axelsson, producenten bakom tv-pro-
grammet Klass 9A. Programledare är förfat-
taren och journalisten Johanna Koljonen. I 
den första sändningen möttes forskare från 
de två medverkande lärosätena för att dis-
kutera frågor som ”How to save capita-
lism”, ”The Battle for entrepreneurs” och 
”How to save the world”. Bland de medver-
kande från Stockholms universitet fanns 
Sarah Cornell och Karin Berglund tillsam-
mans med Johan Rockström, Per Krusell och 
Henry Montgomery. Via Skype deltog fil-
maren och fotografen Mattias Klum, liksom 
Josh Lerner, professor vid Harvard Business 
School och en av världens främsta experter 
på riskkapitalfinansiering. 

Visa upp supertalanger
– Vi vill visa upp forskarna som de rockstjär-
nor dessa supertalanger är. Talang lockar som 
bekant talang, och att inspirera är viktigt. Vi 
lever i en tid där tekniken, distributionen och 
produktionerna finns. Ledande universitet är en 
källa till kunskap och idéutbyte, men har tyvärr 
tappats bort i mediebruset, säger producenten 
Tomas Axelsson. 

– Satsningen på ett gemensamt tv-program 
som sänds över internet är ett sätt att samla 
och kombinera den attraktionskraft som finns 
i Sverige, Stockholm och våra lärosäten, säger 
rektor Kåre Bremer. 

Se sändningen i efterhand
Titta på det första avsnittet genom att besöka: 
http://crosstalks.tv/talks. Läs mer och diskutera 
vidare om Crosstalks på www.crosstalks.tv, på 
Twitter genom att använda hashtag #crosstalks, 
och på Facebook genom att besöka www.face-
book.com/crosstalks. På webbplatsen har du 
också möjlighet att föreslå ämnen och gäster 
inför nästa sändning i slutet av februari. Vill 
du veta mer om Crosstalks kan du kontakta 
Linda Carlsson vid Kommunikationsenheten, 
linda.carlsson@su.se.  

dags för matte- och  
no-biennetten
Den 26 januari 2013 genomför Stock-
holms universitet Matte- och NO-biennet-
ten för andra gången. Förra gången kom 
1400 lärare för att få inspiration, ta del av 
relevant forskning och få uppslag till mate-
matik och NO-undervisningen. 
 – I år är programmet mer forskarinrik-
tat. Flera av föreläsningarna vänder sig 
direkt till ämneslärare på gymnasiet, säger 
Lars Forsberg, projektledare vid Institutio-
nen för matematikämnets och naturveten-
skapsämnenas didaktik. 
 Lärarna kan välja mellan drygt hundra 
olika föreläsningar och arbetsseminarier, 
beroende på inriktning och vilket stadium 
som man undervisar i. Flera av föreläsarna 
pratar om hur man kan utveckla undervis-
ningen och skapa intresse hos eleverna. 
 www.mnd.su.se.

universitetsnytt utan pris
Tidigare skrev vi om att Universitetsnytt 
var nominerat till Svenska Publishingpri-
set som delades ut 14 november. Det blev 
inget pris för tidningen. Segraren i den 
aktuella kategorin blev en annan universi-
tetstidning, Aktum vid Umeå universitet.

vetenskapligt råd för  
lärarutbildningarna 
Stockholms universitet har beslutat till-
sätta ett vetenskapligt råd med särskilt 
fokus på lärarutbildningarna. 
- Syftet är att kontinuerligt följa upp de 
omfattande utvecklingsinsatser som uni-
versitetet gör i utbildningen av lärare och 
förskollärare, säger Anders Gustavsson, 
vicerektor.
 Rådet kommer att sammanträda en till 
två gånger årligen, och ta sig an ett särskilt 
angeläget tema varje gång. Först ut är den 
ämnesdidaktiska forskningens status. 
Det vetenskapliga rådet består av fem 
ledamöter; tre ämnesdidaktiska exper-
ter, en expert för pedagogik/jämförande 
didaktik och en representant för skolhu-
vudmännen i regionen.

fler paviljonger på plats
Nu finns fler tillfälliga paviljonger vid 
Södra huset, nu även på gården mellan hus 
E och F. Universitetet har brist på lokaler 
och är i behov av provisoriska lokaler.

Johanna koljanen (till vänster) ledde diskussionen med bland andra  
Sarah cornell, Johan rockström och mattias klum (på skärmen).
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Det ekonomiska utfallet för Stockholms 
universitet blir positivt för 2012; 67 miljo-
ner kronor enligt prognosen till universitets-
styrelsen. Det ökar myndighetskapitalet, 
det vill säga sparat kapital från anslags- och 
uppdragsfinansierad verksamhet, till 674 
miljoner kronor vid utgången av 2012. 

Prognosen för 2013 visar ett utfall på 
266 miljoner och ökar myndighetskapita-
let till 940 miljoner. År 2014 prognostise-
ras universitetet göra ytterligare ett år med 
positivt resultat, omkring 66 miljoner. Året 
därpå vänder resultatet och visar negativt 
utfall för de kommande två åren. 

De oförbrukade bidragen, externa 
bidragsmedel som inbetalats men som ännu 
inte tagits i anspråk, har liksom myndig-
hetskapitalet ökat betydligt 2007-2011. 
Under 2011 uppgick de oförbrukade bidra-
gen till 928 miljoner. Samma mönster följer 
bidragsintäkterna. De uppgick vid utgången 
av 2011 till 959 miljoner.

Genom forsknings- och innovationspro-
positionen kommer universitetets basanslag 
för forskning och utbildning på forskarnivå 
att höjas med cirka 50 miljoner kronor från 
år 2014. Mot bakgrund av detta, och att 
universitetet har ett betydande ackumulerat 
myndighetskapital, beslutade styrelsen att 
lägga ut motsvarande höjning av basansla-
gen på områdesnämnderna redan 2013. Det 
innebär att budgeten underbalanseras med 
50 miljoner för 2013.

– Vi har betydande sparade resurser. 
Det ger utrymme för satsningar. Den vikti-
gaste är vår stora internationaliseringssats-
ning. Institutionerna får också redan från 
och 2013 den utökning av forskningsresur-
serna som planerats till 2014, säger rektor 
Kåre Bremer.

överskott öppnar  
för investeringar Mysiga holkar ska 

få ugglor att häcka
föR Knappt Ett ÅR sedan satte universi-
tetet och Akademiska Hus upp elva uggle-
holkar runt om i Frescati. Målet var att få 
kattugglor att häcka där och att ugglorna 
i sin tur skulle bidra till att hålla efter rått-
beståndet. 
 Under våren sågs fler uggleungar i Fres-
cati, men vid en kontroll av holkarna visade 
det sig att inga ugglor häckat där. Ungarna 
kom istället från kattugglebon i träd och 
andra naturliga håligheter i området.

 För att locka ugglor till att häcka har nu hol-
karna fått ett lager av spån, något som kan göra 
ugglorna mer benägna att flytta in. En efter-
middag i november tog entusiasterna bakom 
uggleprojektet stege och spånsäckar med sig 
och gick runt bland holkarna och ”spånade”. 
 De flesta holkarna var tomma men i några 
av dem var bon inredda med kvistar, mossa 
och gräs. I ett par fall verkade det röra sig om 
ekorrbon och i ett fall var det ett duvbo. 
 pER laRssOn

universitetsbibliotekets miljösamordnare Sara Parmhed i inredartagen.

Söndagen den 4 november var det ljus-
fest vid Brunnsviken i regi av Haga-
Brunnsvikens vänner. Kring vattnet tände 
olika organisationer och privatperson eldar 
som lyste upp i mörkret.

Vid Kräftriket hade Stockholms uni-
versitet en liten eld och på plats fanns 
Konferensservice som serverade kaffe och 
det fanns möjlighet att grilla korv och köpa 
facklor.

ljusfest vid Brunnsviken 

Nyheter
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Forskare på Plattan  
lockar stadigt publik
Föreläsningsserien Universitetet på Plattan har blivit en framgång. Publiken 
hittar dit, arrangörerna är nöjda och forskarna hör av sig och vill vara med.

Det hela började tidigt våren 2011 då Kommu-
nikationsenheten träffade Humanistiska 
fakultetskansliet och enades om att arbeta 
med publikverksamhet i ett mindre format. 
Den stolta traditionen med öppna föreläs-
ningar kunde utvecklas och Bibliotek Plattan 
i Kulturhuset hade ett lovande anslag: ”Ett 
personligt urval av roliga, gripande, samtida, 
oborstade, gastkramande och lättlästa böcker.” 
Bibliotekets ansvariga Pernilla Glaser var ome-
delbart med på idén att samarbeta med univer-
sitetet, hade vana av publika arrangemang och 
var på jakt efter nya former av program. 

– Vi valde att skynda långsamt, berättar 
Eva Albrektson, projektledare vid Kommunika-
tionsenheten. Först bjöd vi tillsammans med 
fakultetskansliet in till ett informationsmöte, 
där Pernilla Glaser berättade om sitt bibliotek 
och vi presenterade vår idé. Vi hade en work-
shop kring formerna och sedan tog en arbets-
grupp vid.  

Gruppen som både bestod av informatörer 
och forskare satte ihop en bruttolista med 
tänkbara föreläsare som sedan presenterades 

för Bibliotek Plattan. De gjorde sin favorit-
lista och hösten 2011 genomfördes tre pilot-
föreläsningar med tre olika ämnen – teater, 
tysk litteratur och Stockholmshistoria. De 
tre tillfällena drog fullt hus, fler forskare var 
intresserade och serien permanentades våren 
2012. Till dags dato har stockholmarna bju-
dits in till 13 lördagsprogram mitt på dagen.

– De har kommit med shoppingväskorna 
i händerna, sjunkit ner i de gula fåtöljerna 
och tagit en paus mitt i vimlet, lärt något 
nytt och träffat nya människor, säger Marie 
Halling, kommunikatör vid Humanistiska 
fakultetskansliet. Den lite äldre föreläsnings-
publiken känner vi igen från Frescati, men 
även ungdomar hittar till Plattan. Det är 
därför vi är där mitt i staden, bland alla slags 
människor.

Från och med i höst har Marie Halling 
huvudansvaret för programinnehållet medan 
Kommunikationsenheten koncenterar sig på 
marknadsföringen. Och bruttolistan lever än 
vid programläggningen, samtidigt som nya 
idéer och propåer dyker upp.    

text MARIE HALLINg     foto EvA DALIN

Nyheter

•	 Rätt	start:	Internt	idéarbete	med	fors-
kare fick ta tid, gav långsiktig grund att 
stå på och förankrade programformen.

•	 Rätt	samarbetspartner:	Bibliotek	Plat-
tan visste vad de ville ha, känner sin 
publik och är vana arrangörer.

•	 Rätt	plats:	Kulturhuset	mitt	i	staden,	
lätt att nå, redan en bekant miljö.

•	 Rätt	blandning:	Programmen	har	
visat humanioras bredd – Strindberg 
från olika håll, medieskandaler, graffiti, 
Raoul Wallenberg, idrottshistoria, litte-
ratur, sekularisering med mera.

Evas och Maries 
checklista för lyckade 
evenemang

arkeologen torun Zachrisson var en av de forskare som drog många besökare till kulturhuset.
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text PER LARSSON     foto BjÖRN DALIN    

Systematiskt  
arbete för  
tydligare profil
Det är en nöjd Kåre Bremer som sammanfattar snart nio 
år som rektor. Universitetet har blivit mer internationellt 
och har en tydligare profil. Men en viktig fråga återstår 
– att skapa ett gemensamt Stockholmsuniversitet.

Jag har gått hit 
varje måndag 
och tyckt det 
varit kul. De 
dagar som 
känts tunga 
är mycket 
lätträknade.

Nio år som rektor
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å fotografiet när Kåre Bremer inter-
vjuades i dåvarande SU-Nytt vid sitt 
tillträde satt han bakom ett tomt 
skrivbord. Snart nio år har gått och 
skrivbordet är lika tomt. Men det 
beror inte på brist på arbetsuppgifter 
– här har många utredningar, pro-
memorior och beslut passerat. Sna-
rare är det ett tecken på den effekti-

vitet och systematik som kännetecknar Kåre Bremer, pro-
fessor i botanisk systematik som han är.
Vad är du mest nöjd med att ha uppnått? 
– Att vi blivit mer kända och respekterade internationellt. 
Universitetet har snabbt och effektivt genomfört Bologna-
reformen och tagit fram masterutbildningar på engelska. 
Integrationen av lärarutbildningen och den nya organisa-
tionen lyfter han även fram.
– Utbildningens internationalisering och forskningens 
profilering var de två viktigaste frågorna när jag till-
trädde, berättar Kåre Bremer. Internationaliseringen 
av såväl forskning som utbildning har fortfarande hög-
sta prioritet.
 Efter tillträdet var Kåre Bremer tidigt ute och talade om 
behovet av att anpassa utbildningen till Bolognamodel-
len som gör utbildningar mer internationellt jämförbara. 
Arbetet med forskningens profilering föddes främst uti-
från omvärldens krav, finansiärerna ville ha en tydligare 
bild över lärosätenas styrkeområden. De olika regering-
arna har sedan ökat forskningsanslagen och gjort riktade 
satsningar. 
Hur har förutsättningarna ändrats för att vara rektor?
– Ambitionen från regeringarna har varit att minska den 
statliga styrningen av lärosätena, men det har gått i båda 
riktningarna. Autonomireformen innebar avreglering 
men samtidigt har det varit ganska stor detaljstyrning. På 
hela taget har vi ändå gått mot mer autonomi.

Bloggen viktig kanal
Kommunikation är en central del i ledarskapet, enligt 
Kåre Bremer.
 – Mitt jobb består mest av att tala med människor om 
vart vi är på väg. Kommunikation är bland de viktigaste 
arbetsuppgifter en rektor har.
 Kåre Bremer började blogga 2005 som ett sätt att kom-
municera med medarbetare. Men det visade sig att blog-
gen även blev läst utanför universitetet.
 – Det har varit en fördel att ha haft bloggen som en 
kanal där Stockholms universitet har kunnat uttala sin 
mening. Många gånger har journalister läst något inlägg 
och hört av sig för en kommentar. Statssekreteraren eller 
någon annan tjänsteman på departementet har flera 
gånger ringt, särskilt om något i bloggen inte stämt.
 Om något enskilt inlägg gett resultat vet han inte men 
en del externa uppdrag han haft har gett resultat. Ett är 
det uppdrag Kåre Bremer hade från SUHF att ta fram en 
redovisningsmodell för att beräkna indirekt kostnader för 
forskning. Det var främst ett samarbete med Wallenberg-
stiftelserna men han lade även mycket tid på att besöka 
andra finansiärer.
 – Det var ett framsteg at t regeringen beslutade att alla 
statliga finansiärer ska följa systemet. Jag är väldigt nöjd!
Korta konstateranden som ”jag är nöjd” eller ”det är bra” 
förekommer ofta i rektors blogg – och även när Kåre Bre-
mer muntligen kommenterar något. 

Nöjd med lärarutbildningen
Integrationen av lärarutbildningarna i Stockholms univer-
sitet är ett område där han är nöjd. 
 – Jag hade inte en aning om att lärarutbildningen skulle 
bli en stor fråga när jag blev rektor. Under den besöks-
runda jag gjorde vid institutioner var ett bestående intryck 
att man inte var nöjda med hur lärarutbildningen fung-

erade. Från flera håll kom krav på nytt avtal med Lärar-
högskolan och många ville att universitetet skulle ta över 
utbildningen.
 Kåre Bremer kontaktade Lärarhögskolans rektor Eskil 
Franck och föreslog en utredning. Efter en tid svarade 
Eskil Franck ja och Reginautredningen startade. Utred-
ningen mynnade ut i ett förslag att ha lärarutbildning som 
en egen fakultet inom universitetet. 
 – Motståndet vid Lärarhögskolan var monumentalt. 
Vår alternativplan blev då att starta lärarutbildning i egen 
regi. Ställd inför detta insåg Lärarhögskolans styrelse att 
man måste byta fot.
 Lösningen kom något oväntat då utbildningsminis-
ter Lars Leijonborg i en debattartikel i Dagens Nyheter 
i december 2006 skrev att Stockholms universitet skulle 
ta över Lärarhögskolan. Så blev det och universitetet fick 
bestämma organisationsformen; Det blev nya institutio-
ner inom befintliga fakulteter.
 – Lärarutbildningen har integrerats fullt ut och jag är 
väldigt nöjd. Man tänker nu inte längre på om en person 
kommer från universitetet eller Lärarhögskolan, även om 
kulturskillnader finns kvar. Senaste åren har också sök-
trycket ökat till lärarutbildningarna. Det är bra!
 I januari ska de sista som sitter i Konradsberg flytta till 
Frescati och den största flytten sedan universitetet läm-
nade Vasastaden för Frescati är fullbordad.

Tydligare bild av universitetet
Kåre är också nöjd med hur bilden av Stockholms univer-
sitet ändrats.
 – Jag tror det blivit en tydligare bild av vad Stockholms 
universitet står för, om vår framstående forskning, att vi 
har stora och eftertraktade utbildningar och vart vi är på 
väg. Jag tror vi fått mer respekt.
 När Kåre Bremer återvände till Stockholms universitet, 
där han tidigare doktorerat, blev han positivt överraskad.
 – Det finns en stor styrka i vår forskning. Bibliometriska 
data visar att vår forskning har störst genomslagskraft i 
Sverige med en citeringsgrad på 30 procent över världs-
snittet. Det är en väldigt fin kvalitetsstämpel.
 Under Kåres tid som rektor har universitetet antagit en 
vision – om att vara nationellt ledande och internationellt 
framstående inom en majoritet av institutionerna till år 
2015.
Kommer visionen att nås?
– Det beror på hur man räknar. Fakulteterna har kontinu-
erligt fått uppdatera sina listor över ledande forsknings-
områden. 2015 får vi väl utvärdera och mäta hur det gått.
Något han tidigt upptäckte som rektor var den spänning 
som finns mellan kärnverksamheten och universitetets 
ledning. Kåre Bremer drev därför fram den omorganisa-
tion som trädde i kraft 1 januari 2012 med två områdes-
nämnder och vicerektorer.
 – Med omorganisationen lyckades vi på ett mycket bra 
sätt överbrygga gapet mellan fakulteterna och universitets-
ledningen, även om förändringen ännu inte satt sig helt. 

Kåre 
Bremer

Familj Hustrun Birgitta, 
Professor Bergianus, och 
två vuxna barn.
Fritidsintressen 
Klassiska motorbåtar 
inklusive den egna 
båten.
Senast lästa bok Sven 
Barthels Gillöga.
Smultronställe vid 
universitetet Långa 
gången i Södra huset.
Det bästa råd jag fått 
som rektor Det fick 
jag indirekt av min 
företrädare genom att 
han själv föregick med 
gott exempel, nämligen 
att inte komma med 
några pekpinnar till 
efterträdaren.
Min drömsöndag I 
fåtöljen framför brasan.

Mitt jobb består 
mest av att tala 
med människor om 
vart vi är på väg. 
Kommunikation är 
bland de viktigaste 
arbetsuppgifter en 
rektor har.

Nio år som rektor
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 Tidigare tänkte man inom HS-området i hög 
grad inom separata fakulteter, fortsätter han, 
men nu ser man mer på sig själva som del av ett 
större sammanhållet område.
 – HS-området vid Stockholms universitet är 
störst i landet och det finns mycket att vinna på 
att agera mer samlat.

Kvinnliga professorer en kvalitetsfråga
Fler kvinnliga professorer ligger Kåre Bremer 
varmt om hjärtat.
 – Det är en kvalitetsfråga! Det är bekymmer-
samt att vi har en dominans av kvinnliga stu-
denter men att det är så få som når de högsta 
posterna inom akademin. Jag har aldrig trott på 
att problemet löser sig självt. Det måste ske kon-
kreta åtgärder, till exempel att ge kvinnor tid för 
meritering. Vi har lyckats ganska bra och upp-
nått regeringens mål, i dag är 28 procent av pro-
fessorerna vid universitetet kvinnor.

 Samarbetet i Stockholm har varit en annan 
viktig fråga för Kåre Bremer. När han tillträdde 
var det inte mycket samarbete med länsstyrel-
sen och Stockholms stad men nu har det blivit 
mycket bättre. Borgarråden Sten Nordin och 
Lotta Edholm har han god kontakt med och de 
har visat ett väldigt stort engagemang, berättar 
Kåre Bremer.
 – När Per Unckel blev landshövding inleddes 
samverkan med länsstyrelsen i flera frågor. Den 
gemensamma marknadsföringen av Stockholm 
som kunskapsstad och frågan om studentbostä-
der är exempel.

Stockholm nummer tre i Europa
Men Kåre Bremers ambition att skapa ett 
gemensamt Stockholmsuniversitet ligger långt 
bort i tiden. Av historiska skäl finns en upp-
delning på tre stora universitet i Stockholm 
med Karolinska Institutet med medicin, KTH 

med teknik och Stockholms universitet med 
naturvetenskap och humaniora-samhälls-
vetenskap, berättar han.
 – På de flesta andra håll ryms dessa veten-
skapsområden inom ett stort universitet på 
respektive ort. Vore vi ett universitet skulle 
synligheten för Stockholm öka. Om man 
räknar samman vår forskning och utbild-
ning skulle vi vara nummer tre i Europa. Vi 
har inte råd att missa denna möjlighet. Men 
tyvärr blir det inte möjligt under min tid.
Vad fick dig att tacka ja till att bli rektor?
– Jag har varit prefekt och dekan vid Uppsala 
universitet och tyckte det var roligt – även om 
det hände att jag blev utskälld. Jag var sedan 
huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet under 
en kaotisk period och trivdes inget vidare. 
När jag sedan blev nominerad till rektor av en 
doktorand i botanik lät det fantastiskt. 
Var det som du trodde?
– Jag blev glatt överraskad över den väloljade 
organisation som fanns för att stödja mig. Jag 
blev också förvånad över hur intresserade alla 
var för att höra vad jag sade i olika samman-
hang och lärde mig att det inte gick att ”tänka 
högt”. Jag är även förvånad över vilka stora 
möjligheter det finns att som rektor driva frågor. 
Vad har varit roligast?
– Att få träffa alla medarbetare och ta del av den 
entusiasm som finns. Här finns många intresse-
rade och intelligenta människor. Jag har gått hit 
varje måndag och tyckt det varit kul. De dagar 
som känts tunga är mycket lätträknade.
Vad har varit mest frustrerande?
– Att det går trögt att genomföra förändringar. 
Det har varit ett stort arbete med att få igenom 
den nya organisationen. Jag är också besviken 
på motståndet mot ett gemensamt universitet.
 Under åren som rektor har forskningen i 
botanik varit vilande. Kåre Bremer har blivit 
kontaktad av andra botaniker men sagt nej 
till att delta i samarbeten. Med ett undantag. 
Han hjälpte till att skriva en artikel om en av 
världens äldsta korgblommiga växter som hit-
tades som fossil i Sydamerika, en artikel som 
publicerades i Science.
 Kåre Bremer har inga planer på att starta 
större forskningsprojekt men naturligtvis 
blir det en del botanik. Han är ordförande i 
SUNET, lärosätenas gemensamma datanät, 
och har även uppdrag från SUHF, Vetenskaps-
rådet och Wallenbergstiftelserna som väntar.
Vad ser du främst fram emot med att sluta 
som rektor?
– Att få litet större luckor i kalendern. Som 
rektor är mycket kvällstid uppbokad för 
representation.  

Om man räknar 
samman vår 
forskning och 
utbildning skulle 
vi vara nummer 
tre i Europa. Vi har 
inte råd att missa 
denna möjlighet.

Nio år som rektor

Stockholms universitet syns  
tydligare idag, enligt kåre Bremer.
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1970 var a-huset klart för inflyttning. ovanför backen 
vid huset stod olle Baertlings skulptur YZ, som sedan 
flyttades något. Biltrafik var tillåten på området men det 
var ont om parkeringsplatser. det var brist på annat också, 
som matställen, uppehållsrum och kommunikationer – 
tunnelbanan kom först 1975. flygbilden är från 1978, innan 
universitetsbiblioteket byggts.

Rektorstiden i bilder

Nio år som rektor

institutionsbesök vid iieS.

rektorskonselj i Bloms hus.

kåre Bremer får priset Stockholms studentvän på Skansen.Besök vid tsinghua university i kina 2011.

Botaniska fältstudier på mount Jasmin på Seychellerna i januari 2012.

rektorerna för kth, karolinska institutet och 
Stockholms universitet vid upptakten 2011.

På besök hos achilles constantakopoulos från temes i Grekland.
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text HENRIK LuNDSTRÖM     foto EvA DALIN, MAgNuS BERgSTRÖM, PRESSBILDER

Sverker Sörlin: 
Forskningspolitik är 
ett brokigt landskap 
Hur har förutsättningarna för svenska lärosäten förändrats de senaste 
tio åren? Vi bad idéhistorikern Sverker Sörlin att kommentera några 
stora trender och reformer och hur de har påverkat Högskolesverige – 
och Stockholms universitet – under Kåre Bremers tid som rektor.

2004

Kåre Bremer tillträder 
som rektor

Initiativ för fler  
kvinnliga professorer

Turbulens kring 
Företagsekonomiska 
institutionen

Leif Pagrotsky tar över 
efter Thomas Östros 
som utbildningsminister 

2005

Beslut om 14  
profilområden  
inom forskning

Bologna-
arbetet 
påbörjas

Diskussion om 
Lärarhögskolan 
som egen fakultet

Nio år som rektor

mätningar och utvärderingar kan behövas men skadar samtidigt utbildning och 
forskning , säger idéhistorikern Sverker Sörlin som är professor vid kth.
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– Under de senaste tio åren har vi upplevt
 hur resultat mäts och utvärderas och läro-
säten rangordnas. Tidigare var sådana 
utvärderingar ganska sällsynta. 

På nationell nivå ser Sverker Sörlin rötter 
till utvecklingen i 1970- och 80-talens avpo-
litisering av samhällets olika sektorer, en 
förändring som enligt Sverker Sörlin delvis 
hade nyliberala grunder och drevs fram oav-
sett färg på regering. Under Sigbrit Frankes 
tid som universitetskansler, i slutet av 1990-
talet, tog antalet utvärderingar fart. Till en 
början låg fokus på att godkänna utbild-
ningar, att vid behov ställa krav på föränd-
ringsarbete och i värsta fall dra in examens-
rätten. Utvecklingen har fortsatt och reger-
ingen fördelar idag en allt större andel av 
basanslagen utifrån kvalitetskriterier – som 
publiceringar och citeringar. I den senaste 
propositionen vill regeringen utöka dessa 
kriterier ytterligare genom ett peer review-
förfarande.

– Kvalitet är viktig i all offentlig verksam-
het, särskilt inom våra lärosäten. Om ett 
universitet går knackigt bör man hejda det. 
Men det finns en rad problematiska inslag i 
den här utvecklingen. 

Mätningar allt viktigare
Mätningar och utvärderingar bidrar till att 
förvalta skattepengar på bästa sätt, konsta-
terar Sverker Sörlin. Men utvecklingen ris-
kerar samtidigt att missgynna såväl utbild-
ning som forskning, särskilt inom sam-
hällsvetenskap och humaniora – eftersom 
den oftare är individuell ”och har längre 
ledtider”.

– Forskningen inom dessa områden 
är mer sårbar för mätningar och utvär-
deringar. Dessutom är träffsäkerheten 
sämre. 

Det finns, enligt Sverker Sörlin, en tyd-
lig trend att lärosäten försöker prestera 
för att hamna högt i mätningar, ”unge-
fär som elever som enbart pluggar för att 

Högskolepropo-
sition och forsk-
ningsproposition.

2006

ECTS-skalan 
börjar  
tillämpas 

Nya  
dekaner 

Kvalitet är viktig i all offentlig verksamhet, 
särskilt inom våra lärosäten. Om ett 
universitet går knackigt bör man hejda det. 
Men det finns en rad problematiska inslag 
i den här utvecklingen.

Donation till  
modevetenskap

Linnéstöd	 
(SULCIS+ 
klimat)

Beslut om SRC  
och Mobile Life 

Långsiktig plan för 
2007-2011 antas 

Lars Leijonborg ny 
utbildningsminister 

Nio år som rektor

klara prov”. Det gäller även de internatio-
nella rankningssystemen. Ett allt större 
intresse för att hamna högt på listorna ris-
kerar att slå sönder goda forskningsmil-
jöer. 

Omsvängning i debatten
Sverker Sörlin ser ändå tecken på en 
omsvängning i debatten. Allt fler talar om 
akademins unika kultur och att ett univer-
sitet inte kan utvärderas som vilket företag 
eller annan organisation som helst.
 – Jag ser en motkraft, men exakt vad 
den leder till är svårt att säga. Min prog-
nos är att det ändå kommer justeringar och 
anpassningar. Det är inte längre lika lätt 
att argumentera för marknadslösningar. 

Kåre var en fantastisk, väl-
klädd chef, kort, koncis och 
ordentlig. Han respekterade 
besökare genom att hålla 
tider och var alltid punktlig.

EIla BEngtssOn,  
rektors sekreterare  
2007-2010

Kåre Bremers engagemang 
för studenternas möjlig-
het att organisera sig och 
påverka sin utbildning har 
på många områden gjort 
att Stockholms universitet 
intagit en nationellt ledande 
ställning vad gäller stu-
dentinflytande. Särskilt tän-
ker jag på det stora finan-
siella och moraliska stödet 
till studentombuden, hela 
tre anställda hos kåren för 
att hjälpa enskilda studenter 
som hamnat i konflikt med 
universitetet.

andREY tIBaJEv, tidigare  
ordförande i Stockholms  
universitets studentkår

Under Kåre Bremers ord-
förandetid i Stockholms 
Akademiska Forum togs 
avgörande steg för ett 
mer professionellt samar-
bete mellan lärosätena och 
Stockholms stad. En väx-
ande insikt om lärosätenas 
stora betydelse för Stockholm 
som kunskapsregion är i hög 
grad en frukt av Kåres enga-
gemang.

lOtta EdhOlM, skolborgarråd 
i Stockholm

Jag har verkligen uppskat-
tat att Kåre Bremer som rek-
tor för Stockholms universi-
tet varit så engagerad även 
i de nationella forsknings-
politiska frågorna. Han har 
haft stor förmåga att lyfta 
blicken från sitt eget läro-
säte och spelat en viktig roll 
i högskole- och forsknings-
politiska frågor i den all-
männa debatten. Kåre har 
förutom att vara en väldigt 
skicklig ledare för sitt eget 
lärosäte också bidragit till 
att utveckla ett nära samar-
bete mellan lärosätena inom 
Stockholm.

Jan BJöRKlund,  
utbildningsminister

Jag har ofta önskat att jag 
hade Kåres förmåga att all-
tid ha koll på det senaste i 
forskningsvärlden, och sam-
tidigt hålla skrivbordet i per-
fekt skick. Ett möte med Kåre 
är så effektivt och fokuse-
rat att man studsar ut med 
känslan av att svåra uppgif-
ter är enkla och nästan redan 
genomförda.

caJsa lIsa andERsOn,  
tidigare doktorand hos Kåre 
Bremer
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Kåre har spelat en avgö-
rande roll i arbetet med full 
kostnadstäckning. Han har 
varit drivande och mycket 
engagerad i SUHF-arbetet 
och rak och tydlig mot 
finansiärer och kritiker på 
lärosätena.

ann-KRIstIn MattssOn,  
SUHF/Lunds universitet

Sverker Sörlin, för närvarande verksam 
som professor i miljöhistoria vid Kungliga 
Tekniska högskolan, har under sin karriär 
ägnat en hel del tid åt forsknings- och utbild-
ningspolitik. Exempelvis sitter han i sty-
relsen för Göteborgs universitet, och har 
tidigare bland annat varit direktör för det 
numera nedlagda forskningsinstitutet Sister 
och flera gånger ledamot av regeringens 
forskningsberedning.

Bolognaprocessen
Bolognaprocessen har varit en av de mer 
genomgripande förändringarna av svenska 
universitet under 2000-talet. Sverker Sörlin 
ser en i huvudsak positiv reform, men han 
har också invändningar. 

– Det finns mycket goda skäl för att skapa 
större mobilitet, och göra det lättare för stu-
denter att få arbete. Men jag ser en risk att 
arbetsgivarperspektivet är för stort.

Enligt Sverker Sörlin är Bologna-
processen en del av en pågående mark-
nadsanpassning av universiteten, där 
lärosäten i allt högre grad ställs i sam-
hällets tjänst. Han nämner exempelvis 
det sena 1960-talets stora universitets-
reformer, Ukas och Pukas. Då mynta-
des begreppet ”genomströmning”. Inom 
Bolognaprocessen är nyckelordet ”anställ-
ningsbarhet”. 

– Dessa reformer har successivt gröpt ur 
friheten för individen att söka egna vägar 
och utforma sin egen utbildning. 

Rektor kan inte längre bara slå ut 
med armarna och vänta på vad 
fakulteterna beslutar sig för. Rektor 
idag måste vara interaktiv och 
lyssnande och kunna ta ut kursen.

2007

Förslag till 
utformning av 
Albano 

Stressforsknings-
institutet inrättas 

Bolognareformen 
träder i kraft 

2008

Lärarhögskolan blir 
del av universitetet 

Två	Linnéstöd	 
(demografi och  
kosmologi)

Sjugradig betygs-
skala införs

Forsknings- 
proposition

Nio år som rektor

Rektor strategisk ledare
Reformer och samhällsförändringar har 
också påverkat rektors situation. Där rektor 
förr mest hade en symbolisk roll och utsågs 
som ”den främste bland likar” – primus 
inter pares – måste han eller hon idag vara 
en strategisk ledare. Det tidigare rätt sta-
tiska ledarskapet har hela tiden förändrats 
under Kåre Bremers tid och även under tidi-
gare rektorer, framhåller Sverker Sörlin. 

– Rektor kan inte längre bara slå ut med 
armarna och vänta på vad fakulteterna beslu-
tar sig för. Rektor idag måste vara interaktiv 
och lyssnande och kunna ta ut kursen. 

Lyft humaniora
På frågan om Kåre Bremers främsta insats 
under sina år som rektor för Stockholms 
universitet framhåller Sverker Sörlin sats-
ningen på humaniora 2008. Men inte främst 
för den ökade tilldelningen till humanistisk 
fakultet.

– Det handlar inte om pengar, utan om 
att han visade att budgeten är ett dynamiskt 
instrument, som kan användas för att för-
ändra. Den typen av inställning är fortfa-
rande alltför sällsynt.

Kåre har tydligt tagit ställ-
ning för betydelsen av ett 
närmare samarbete mellan 
Stockholmsuniversiteten. 
Det har varit betydelsefullt 
för den positiva utveckling 
som vi har sett de senaste 
åren. Samarbetet mel-
lan Stockholms universi-
tet och KTH har varit all-
deles utmärkt och jag ser 
fram emot fortsatta gemen-
samma initiativ. 

pEtER gudMundssOn,  
rektor för KTH

Kåre Bremer värderar stu-
denternas inflytande högt. 
När kårobligatoriet avskaf-
fades tog Stockholms univer-
sitet tillsammans med stu-
dentkåren ledarrollen i att 
skapa förutsättningarna för 
en fortsatt stark student-
rörelse i Stockholm. 

OscaR lavElId, tidigare  
ordförande i SSCO

Kåre Bremer har varit 
djupt engagerad i 
Bolognaprocessen, avgifts-
frågan och frågor kring 
kvalitetssäkring. Han har 
bidragit till utvecklingen 
inte bara vid Stockholm 
universitet utan för hela 
högskolesektorn på ett 
positivt sätt. 

Eva ÅKEssOn, rektor vid 
Uppsala universitet och  
tidigare prorektor i Lund

Kåre insåg tidigt hur 
mycket Bolognaprocessen 
skulle påverka svensk 
högre utbildning.
Stockholms universitet var 
därför först ut med många 
förändringar och fick stort 
inflytande nationellt på det 
pedagogiska arbetet med 
lärandemål och betygskri-
terier.

fREdRIK OldsJö, 
Stockholms dramatiska  
högskola och tidigare  
föreståndare för UPC
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Kåres satsning på fundrai-
sing har varit avgörande för 
etableringen av Navarino 
Environmental Observatory 
(NEO), partnerskapet mel-
lan Stockholms universi-
tet, Academy of Athens och 
det grekiska privata företa-
get TEMES. Partnerskapet 
har under väldigt kort tid 
lett till både forskningsresul-
tat och nya samarbeten inom 
forskning och undervisning 
om klimat, vatten och miljö i 
Medelhavsregionen. 

KaRIn hOlMgREn,  
professor och föreståndare för 
NEO

120 miljoner
satsas på 
humaniora

2009

Nya  
dekaner

Departementets 
utredning om  
lärarutbildningar

Nio år som rektor

Sverker Sörlin konstaterar att Stockholms 
universitet har ett antal högpresterande 
forskningsmiljöer och idag är ”det mest hög-
citerade universitetet i Sverige”. Själv har 
han aldrig varit anställd vid universitetet, 
men har ändå nära band hit. Bland annat 
var han med och utarbetade ansökan för 
det som senare blev Stockholm Resilience 
Centre. 

Måste synas internationellt 
Trots att Stockholm tillsammans med Upp-
sala är en av Europas ledande forsknings-
regioner, är det märkligt lite internationella 
pengar som satsas här, konstaterar Sverker 
Sörlin. Stora företag och stiftelser ute i värl-
den hittar inte hit. En anledning är förstås 
det geografiska läget, men Sverker Sörlin ser 
också att regionen syns för dåligt utomlands. 

– Forskningen som bedrivs på de olika 
lärosätena är för splittrad. Vi har inte lyck-
ats bygga upp ett samlat varumärke vid 
sidan av ”Nobel”. Här finns det en del kvar 
att göra. Kåre Bremer har som rektor länge 
förfäktat ett närmare samarbete mellan de 
tre stora lärosätena i Stockholm. En idé som 
även Sverker Sörlin tror mycket på, även 

om han själv inte ser ett gemensamt läro-
säte inom någon nära framtid. Men gärna 
mer av strategiskt samarbete, bland annat 
för att underlätta  utbildningen av studen-
ter. Sverker Sörlin efterlyser en tempoökning 
i arbetet, ”hittills har det varit mycket ord 
och för lite verkstad.” 

– Alla vi som jobbar på marken ser att det 
exempelvis är nästan omöjligt att skicka stu-

denter mellan lärosätena i Stockholm och 
att samarbeta om kurser och program. Det 
måste det bli ändring på. 

Nya grepp i forskningspolitiken
Under Kåre Bremers tid som rektor har 
regeringen presenterat tre forskningspropo-
sitioner – 2005, 2008 och 2012. Vad gäller 
resurstilldelningen i kronor och ören, totalt 
55 miljarder till forskning och högre utbild-
ning i senaste proppen, finns inte mycket att 
klaga på, menar Sverker Sörlin. 

– Det finns nog ingen annan samhälls-
sektor som gynnats så mycket under de här 
åren som forskningen, möjligen med undan-
tag för polisväsendet. Detta trots att det 
under den här tiden inte skett någon gene-
rell ökning av samhällets utgifter. 

Desto mer kritisk är han till hur peng-
arna fördelas och svensk forskningspolitik i 
stort, som han menar präglas av nya grepp 
vart fjärde år och över tid bildar ”geolo-
giska lager av olika ambitioner”.

– Även om ambitionerna hos olika  
regeringar är att underlätta för forskare 
tenderar resultatet att bli det motsatta. 
Forskningspolitiken är ett brokigt landskap. 

Alla vi som jobbar 
på marken ser att 
det exempelvis är 
nästan omöjligt att 
skicka studenter 
mellan lärosätena 
i Stockholm. Det 
måste det bli 
ändring på.

Lärarutbildningen var ett 
tämligen okänt område för 
Kåre, men på förbluffande kort 
tid satte han sig in i denna 
”snåriga djungel” och uppvi-
sade snart ett starkt engage-
mang och stor sakkunskap om 
alla utredningar och nya refor-
mer runt lärarutbildningen. 
När Kåre väl hade bestämt 
sig lotsade han tålmodigt med 
stadig kaptenshand – och 
med stor uppmuntran till alla 
medarbetare och arbetsgrup-
per – den mångåriga föränd-
ringsprocessen, med bland 
annat uppbyggandet av flera 
nya forskningsmiljöer kopp-
lade till lärarutbildning vid 
Stockholms universitet, i säker 
hamn. 

JOhnnY WIJK,  
professor i historia

Kåre Bremer agerar och kom-
municerar alltid med stor 
trovärdighet. Han är mycket 
engagerad i de högskolepoli-
tiska frågorna och aktiv som 
bloggare De gånger han kri-
tiserar gör han det på sak-
lig grund. När det gäller frå-
gan om rankingar och deras 
betydelse för universitet och 
högskolor har Kåre med stor 
tillförlitlighet deltagit i kriti-
ken av dessa. Samtidigt har 
han tydliggjort att sektorn 
välkomnar kvalitetsgransk-
ningar. Jag vill rikta ett stort 
tack Kåre för att han lyfte 
denna fråga i ett välbesökt 
seminarium i Almedalen i 
somras.

paM fREdMan, rektor 
Göteborgs universitet

Kåre Bremer är en lika tydlig 
som framsynt talesman för 
universitetet, forskarvärlden 
och inte minst studenterna. 
Hans öppenhet mot samhäl-
let och engagemang för att 
utveckla Stockholm till en 
verklig universitetshuvud-
stad, har lagt grunden till en 
allt starkare samverkan mel-
lan Staden och Universitetet.

stEn nORdIn, Stockholms 
finansborgarråd och kommun-
styrelsens ordförande

Full kostnads- 
täckning  
införs

Tre strategiska 
forskningsstöd till 
universitetet

Regeringen  
satsar på  
SciLifeLab

Tobias Krantz  
högskole- och  
forskningsminister

Avtal tecknas om 
forskningsstationen 
NEO i Grekland

2010

Kåre Bremer har haft utom-
ordentligt stor betydelse för 
universitetets utveckling. 
Kåre har hela tiden fokuse-
rat på de akademiska kärn-
verksamheterna, forskning 
och utbildning och därmed 
varit med och utvecklat 
Stockholms universitet till 
ett av landets absolut bästa 
lärosäten.

göRan sandBERg, Knut och 
Alice Wallenbergs Stiftelse  
och tidigare rektor vid Umeå 
universitet
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Och det lär vi få leva med ett tag till. I 
forskningsproppen 2008 genomförde reger-
ingen strategiska satsningar för att, som det 
sades, bygga forskningsmiljöer av världs-
klass på områden som var viktiga för sam-
hället eller näringslivet. Regeringen öron-
märkte 1,8 miljarder kronor till tjugofyra 
forskningsområden, från nanoteknik och 
stamceller till mer specifika sjukdomstill-
stånd som cancer och diabetes. 

Problem med strategiska satsningar
Att koncentrera resurser till vissa forsknings-
miljöer ser Sverker Sörlin som både rim-
ligt och nödvändigt. Men resurserna borde 
ha kanaliserats genom forskningsmyndighe-
terna. Regeringen talar om frihet och auto-
nomi men styr i praktiken hårt, säger han.

– Det stora problemet med de strategiska 
satsningarna var att regeringen försökte leka 
överstepräst och själv bestämma vad fors-
karna ska ägna sig åt. Man valde till och med 
ut enskilda sjukdomar. Till humaniora och 
samhällsvetenskap kom knappt en sekin.

Utbildning stora framtidsfrågan
Forskning har idag många tillskyndare, kon-
staterar Sverker Sörlin, inte bara vid univer-
siteten. Även många andra i samhället har 
insett vikten av forskning – må vara från 
olika utgångspunkter och med egna agen-
dor. Den stora framtidsfrågan just nu gäller 
utbildningen, anser han. 

– Det har under lång till skett en kost-
nadsurholkning. Idag är utbildning ofta mer 
lik boskapsskötsel. Det saknas ofta omsorg 
om den enskilda individen. 

Medan universitet och högskolor refor-
merat sina organisationer, och samlat forsk-
ning i tvärvetenskapliga centra snarare än 
i ämnesvisa institutioner, har det samti-
digt inneburit ett allt större avstånd mel-
lan utbildning och forskning. Det samban-
det måste återställas, anser Sverker Sörlin, 
som vill ”reintegrera” utbildning och forsk-

Kårobligatoriet 
avskaffas

Jan Björklund tar över 
ansvar för högskole- 
och forskningsfrågor

Nio år som rektor

ning – ”gärna inom ramen för nya tvärgående 
centra”. Han efterlyser även bredare exa-
mina och större flexibilitet i utbildningssys-
temet.

– Då är vi tillbaka i värdefrågor. Det 
handlar inte bara om att vara anställnings-
bar. Utbildning måste var något man kan 
forma efter sin egen karriär och sitt eget 
huvud. 

Ökande differentiering
Vi ser alltså lärosäten som får ett större 
självbestämmande, men som också i allt 
högre utsträckning anpassar sig – och 
tvingas anpassa sig – till omgivande sam-
hälle. Ökad valfrihet för universiteten 
balanseras med hårdare krav. Med interna-
tionalisering som en röd tråd. 

Det senaste decenniet har också innebu-
rit att universiteten profilerat sig alltmer. 
Utvecklingen mot större inbördes olikheter 
kommer att fortsätta, tror Sverker Sörlin.

– Tendensen med en ökande differentie-
ring kommer att bestå. Varje lärosäte fort-
sätter att söka roller som inte liknar andra 
universitet. Man har insett att alla inte 
behöver vara lika.  

Tendensen 
med en ökande 
differentiering 
kommer att bestå. 

Kåre Bremer har varit en 
ivrig förespråkare för sam-
arbetet mellan Stockholms 
universitet, KTH och KI. 
Han har med stor entusi-
asm, inte bara arbetat för 
att förverkliga SciLifeLab i 
Stockholm, han har också 
sett till att vi kommit sam-
man och utnyttjat våra 
olika kompetenser inom 
såväl utbildning som forsk-
ning. Kåre har med ett 
genuint engagemang varit 
en mycket omtyckt kollega i 
rektorsgruppen

haRRIEt WallBERg 
hEnRIKssOn, rektor för 
Karolinska Institutet

2011

Lärosätena får  
ökad autonomi

Ny anställnings-
ordning

Studieavgifter för  
utländska studenter  
1 juli

Första spadtaget 
för Studenthuset

HSV:s	nya	kvalitets-
utvärdering inleds

Byggstart för Studenthuset i september 2011.

Med ett tydligt eget enga-
gemang, förnuftiga incita-
ment till institutioner och 
medarbetare samt, inte 
minst, outtröttlig argu-
mentation om internatio-
naliseringens förtjäns-
ter har Kåre lyckats – 
Stockholms universitet är 
idag närmare världen

thOMas haRtMan,  
prefekt vid Företags-
ekonomiska institutionen
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Samarbetet har varit gott 
och lätt. Kåre är rak och tyd-
lig, det uppskattar jag.

Inga hORndahl, chef 
Konferensservice

2012

Områdes- 
nämnder och  
vicerektorer

Gemensam rektors-
resa (SU-KI-KTH) 
till USA

Stockholm  
Summer School

Forskningsproposition 
med satsning på bland 
annat SciLifeLab

Storsatsning på 
internationalisering

Beslut om detalj-
plan för Albano 

Nio år som rektor

Han har visat ett lugnt och 
samtidigt tydligt ledarskap 
för Stockholms universitet, 
inbegripande en förståelse 
för betydelsen av alla veten-
skapsområden samt ett klart 
och samlande initiativ för 
Sveriges universitet.

aRnE JaRRIcK, professor i  
historia och huvudsekreterare  
i Vetenskapsrådets ämnesråd  
för humaniora och samhälls- 
vetenskap

Han har varit en synlig rek-
tor vars aktivitet gått att 
läsa om på hans blogg.

lIsBEth häggBERg,  
företrädare för facket ST  
vid Stockholms universitet

Kåre är tydlig och rak. Det 
ger en god grund för en 
effektiv arbetsrelation.

stEn hEcKschER,  
ordförande i universitets- 
styrelsen

avtackning av  
kåre Bremer
Den 31 januari är det avtack-
ning av rektor Kåre Bremer  
i Aula Magna, klockan 14 – 18. 
Alla medarbetare vid universi-
tetet är välkomna att deltaga. 
O S A senast måndagen den 
14 januari 2013 på 
www.su.se/ledningskansliet

över 900 inlägg på bloggen
I juni 2005 började Kåre Bremer skriva på Rek-
tors blogg. I slutet av november 2012 hade han 
skrivit 917 inlägg där som i sin tur genererat 
307 kommentarer. Det mest lästa inlägget var 
om grundlärarutbildningen den 17 december 
2010, det hade 1 273 visningar. De flesta inläg-
gen har kategoriserat under ”Utbildning” eller 
”SU Internt”. Mest kommenterade inlägg var 
ett om söktryck till olika utbildningar i april 
2009, med 17 kommentarer.

utformningen av albano blir allt tydligare men det dröjer ytterligare några år innan byggnaderna finns på plats.

Jag uppskattar Kåres sätt 
att föra fram universite-
tets forskning vid inter-
nationella besök här eller 
på resa. Hans arbete att 
öka internationaliseringen 
av Stockholms universi-
tet har varit ett betydelse-
fullt steg.

ÅKE BERgMan,  
professor i miljökemi

B
il

d
 S

T
O

C
K

H
O

L
M

S S
T

A
D

S
B

y
g

g
N

A
D

S
K

O
N

T
O

R



UNIVERSITETSNYTT 
20

När Ingbritt Sannel och Anna Palmer för 
tre år sedan planerade 15-poängskursen 
Förskoledidaktik med inriktning mot matema-
tik tog de sig också en funderare på meningen 
med själva examinationen. 

– Inför en traditionell skrivning pluggar stu-
denterna som galningar, för att sedan glömma 
det mesta. Vi ville att examinationen skulle 
vara ett lärotillfälle i sig, säger Ingbritt Sannel. 
Genom att använda sig av IKT, informations- 
och kommunikationsteknik, får studenterna 
övning i att hantera en teknik som de kommer 
ha stor nytta av i sitt yrke.

Den än så länge udda examinationsformen 
kräver samma teoretiska kunskaper som den 
traditionella, men betydligt större personligt 
engagemang. Eftersom blivande förskollärare 
sällan gillar matte, kan det i början vara lite si 
och så med den saken. 

– Många studenter känner ren skräck för 

De examinerar 
matematik i bilder
Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är det 
ingen idé att vrålplugga inför examinationen efter kursen  
i matematik. Det blir ingen traditionell salsskrivning, 
istället får studenterna arbeta fram en visuell begreppskarta.

text MARIA LEIjONHIELM     foto EvA DALIN

ämnet och sliter sitt hår när de får reda på vad 
examinationen innebär. Men snart är de mitt 
uppe i förberedelsearbetet och tycker att de för 
första gången förstår vad matte är för något.

Skapa en egen begreppskarta
Målet är att efter kursen med hjälp av det digi-
tala presentationsprogrammet powerpoint 
skapa en individuell visuell begreppskarta. De 
matematiska områdena taluppfattning, sorte-
ring, mätning och mönster ska där relateras till 
studenternas egna liv och erfarenheter som lika 
gärna kan vara fotboll som matlagning eller 
dans. Några av de matematiska områdena för-
djupas och nås via klickbara länkar.

– Det är enormt roligt att läsa de personliga 
och fantasifulla arbetena. För att förklara för 
andra, måste man själv förstå. Att fuska och 
kopiera från nätet är i princip omöjligt. För de 
som inte har svenska som modersmål, eller har 

en bild förklarar ofta mer än 1 000 ord, säger ingbritt Sannel som tillsammans med anna Palmer 
har utarbetat den alternativa examensformen vid institutionen för barn och ungdomsvetenskap.

varför bör jag gå på  
lärarkonferensen 2013?

max Scheja docent i 
högskolepedagogik:
– Konferensen ger en 
unik möjlighet att 
ta del av intressanta 
högskolepedagogiska 
tankar och idéer som 
ger inspiration att 

vidareutveckla viktiga sidor av din egen 
undervisningskompetens.

Stefan ekecrantz, 
föreståndare uni-
versitetspedagogiskt 
centrum:
– Det viktigaste skä-
let är att få ta del av 
kollegors utveck-
lingsarbete. Förhopp-

ningsvis kommer konferensen ge upp-
slag till nya utvecklingsprojekt som kan 
presenteras på framtida konferenser.
 

anders Gustavsson, 
ordförande i rådet 
för universitetspe-
dagogik:
–Det finns ett jätte-
stort värde i att uni-
versitetslärare i ett 
forum som detta får 

möjlighet att utbyta erfarenheter. vi har 
enormt mycket intressanta saker att 
berätta för varandra, till exempel om 
alternativa examinationsformer och 
hur vi använder oss av IKT.

universitetet högt rankat bland arbetsgivare
I rankningen 2012 Global Employability Survey, som publicerats i 
New York Times och International Herald Tribune, har tusentals 
rekryterare från företag i 20 länder rankat de universitet i världen som 
de tycker har de mest anställningsbara examinerade studenterna.

Stockholms universitet är det högst rankade nordiska universitetet 
på 54:e plats, följt av Göteborgs universitet (73:e), Köpenhamns uni-
versitet (77:e) och Karolinska Institutet (80:e).

problem med stavning, är det en befrielse att 
också få uttrycka sig i bild, säger Ingbritt Sannel.

Bilder förklarar matematiken
Examinationsuppgiften visar inte bara för 
lärarna att studenterna har tillgodogjort sig kurs-
innehållet, bilderna kan också efter utbildningen 
användas för att förklara för föräldrar och andra 
vuxna hur matematiken är en del av livet i och 
runtomkring förskolan.

Den pedagogiska utmaningen går hand i hand 
med den tekniska – och utvecklingen går snabbt 
framåt. Än så länge är det ont om datorer på 
institutionen, så studenterna får i stor utsträck-
ning arbeta med egna laptops och Ipads.

– Snart hoppas vi kunna lägga till ännu ett 
moment i examinationen, säger Ingbritt Sannel. 
Då ska vi låta studenterna göra ett eget litet 
pedagogiskt program för förskolebarn, till exem-
pel memory.   

nominera till pedagogiska priset
Har du en kollega som gör framstående pedagogiska 
insatser? Tveka inte, nominera den läraren till pedago-
giska priset - Årets lärare 2013. Genom pedagogiska 
priset vill universitetet uppmärksamma de goda peda-
gogiska insatserna och deras betydelse för studenternas 
lärande. Du kan nominera fram till 15 mars 2013. 
 www.su.se – om oss – priser & utmärkelser

foto  ORASIS
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 – undervisning och lärande i akademin

fredag 15 februari 2013
aula magna stockholms universitet

Arrangör är Universitetspedagogiskt centrum i samråd med Rådet för universitetspedagogisk utveckling.

Programmet är preliminärt. Uppdaterat program,  
mer information och anmälan:  www.su.se/lararkonferens2013

Välkommen!

En utvecklingsdag för dig som är lärare vid universitetet där vi tillsammans sätter 
undervisning och lärande i fokus. Ta del av kollegors erfarenheter och goda  
exempel. Pröva dina egna idéer i reflektion med andra. Få nya insikter från  
universitetspedagogisk utveckling och forskning. Ta med dina kollegor och kom.  
Låt dig inspireras!

Spännande Utvecklande Lärorikt

Program 
09.00 -  09.15  
Välkomsthälsning av Astrid Söderbergh Widding,  
rektor och Lena Gerholm, prorektor

09.15 - 10.00  
Keynote: Patterns in students’ learning at university.  
Jan Vermunt, Professor of Education vid University of Cam-
bridge, Cambridge

10.00 – 10.30  
Fikapaus

10.30 – 11.15   
Session 1: Presentationer och Rundabordssamtal

11.25 - 12.10   
Session 2: Presentationer och Rundabordssamtal

12.10 - 13.00  
Lunchbuffé i galleriet

13.00 – 13.45  
Session 3: Presentationer och Rundabordssamtal

13.55 – 14.30  
Konklusioner i plenum:  
Undervisning i akademin – nu och i framtiden

14.30 – 15.15  
Muntration

15.15 – 16.00 
Avslutande mingel med förfriskningar i galleriet

Ur programmet:  

Kreativa examinationsformer 

Hermeneutiskt motstånd  
som lärandeprincip 

Matematik med dynamisk  
programvara 

Elektronisk examination i juridik 

Visualisering för att bedöma  
yrkeskunnande 

PBL-baserade laborationer i kemi



UNIVERSITETSNYTT 
22

Bibliotekets lokaler 
anpassas efter nya 
behov
aRBEtEt MEd dEn planerade ombyggnatio-
nen av universitetsbiblioteket har återupptagits 
och Sektionen för byggnadsplanering arbetar 
nu med att ta fram en tidplan. Byggstarten blir 
troligen sommaren 2013 och ombyggnatio-
nen beräknas pågå i 1,5 år. Delar av lokalerna 
kommer då att stängas av i olika skeden. 

Tillgången till bibliotekets informations-
resurser, digitala såväl som tryckta, ska 
säkerställas genom att alternativa utläm-
ningsställen för böcker upprättas och genom 
att infrastrukturen på IT-sidan förstärks. 
Biblioteket har också fört diskussioner med 
Sektionen för byggnadsplanering om hur det 
minskade antalet studieplatser i biblioteket 
ska kunna kompenseras med studieplatser i 
andra lokaler. Det finns förslag, men inget är 
ännu beslutat.

Allt fler använder biblioteket
– Det förväntade resultatet av ombyggnatio-
nen är att ytor frigörs för att möta det ökade 
antalet användare och bibliotekets förändrade 
arbetssätt, säger överbibliotekarie Wilhelm 
Widmark. Lokalerna måste också anpassas 
efter nutidens och framtidens IT-behov. 

Bibliotekets yta används inte på ett kost-
nadseffektivt sätt idag. Genom att bygga om 
kan större yta frigöras till de tjänster som 
erbjuds bibliotekets användare. Det har gått 
30 år sedan biblioteket byggdes. Lokalerna 
är slitna och inte längre ändamålsenliga. 
Exempel på detta är brist på elkontakter, 
dålig ventilation samt bristfällig belysning. 
Biblioteket är också en av de byggnader på 
universitetet som tar emot flest besökare, 
cirka 4000-6000 per dag under terminstid. 

Så fort tidplanen för ombyggnationen är klar 
och därmed tidpunkterna för de olika faserna 
av ombyggnationen kommer biblioteket gå ut 
med information via webb, sociala medier och 
via universitetets informationskanaler. 

För vidare information går det att kon-
takta bibliotekets administrativa chef, Birgitta 
Löfgren. BIRgItta hEllMaRK lIndgREn

det råder brist på lugna offentliga miljöer på 
universitetet. många väljer att arbeta på golvet 
i biblioteket hellre än att sitta på stolar i andra 
offentliga rum.

Open Access-publicering  
här för att stanna
”OpEn accEss-puBlIcERIng är här för att 
stanna. Det finns ingen återvändo”, sade vice-
rektor Astrid Söderbergh Widding i sitt anfö-
rande i en paneldiskussion i Aula Magna som 
samlade ledare för de största av Stockholms 
lärosäten under Stockholm Open Access-
veckan i slutet av oktober.

Publiceringsformen innebär att forsknings-
resultat publiceras i fulltext på nätet, och på så 
sätt blir tillgängliga gratis för alla. Detta gäller i 
första hand resultat av forskning finansierad av 
offentliga medel. Ulf Kronman, Kungliga bib-
lioteket, gjorde samma bedömning som Astrid 
Söderbergh Widding och tycker att det nu är 
dags att skifta fokus från varför forskare ska 
publicera Open Access till att istället arbeta 
med frågan hur denna publiceringsform ska på 
bästa sätt hanteras i praktiken.

I panelen fanns även företrädare för 
Södertörns högskola, Kungliga Tekniska hög-
skolan, Handelshögskolan och Karolinska 
institutet. Övriga talare vid årets Open Access-
seminarium var företrädare för forsknings-
råd och utbildningsdepartementet samt för EU 
Kommissionen.

De lärosäten som i år låg bakom Open 
Access-veckan planerar nu att arbeta vidare 
med att tillsammans förenkla forskares möjlig-
het att publicera sig Open Access. Statistik från 
både Stockholms universitet och Karolinska 
institutet visar att allt fler forskare publicerar 
sig Open Access, enligt Thomas Neidenmark 
som är forskningskoordinator vid Stockholms 
universitetsbibliotek.

Underlätta publicering
Universitet har också lagt ned arbete på 
att underlätta publicering av monografier 
Open Access. Det sker inom ramen för Acta 
Universitatis Stockholmiensis. 

– För mig känns det angeläget att 
Stockholmslärosätena samordnar sin forskar-
service och då särskilt med avseende på rådgiv-
ning, säger Thomas Neidenmark. Vad finns det 
för högt rankade OA-tidskrifter? Hur fungerar 
Creative Commons-licenser? Vad kostar pengar 
och var kan man söka finansiering? 

Det är också viktigt att komma ihåg att 
Open Access inte alls behöver kosta pengar. 

1  Varför har du valt att  
publicera i Open Access

2  Kan du tänka dig att helt 
övergå till OA-publicering?

tony fang, professor vid  
företagsekonomiska institutionen
1 För att sprida forskningsresultat 
på ett så effektivt sätt som möjligt 
och för att få in synpunkter.
2 ja, under förutsättning att OA- 
tidskrifter har höga kvalitetskrav 
och sköts professionellt. 

örjan Bodin, forskare vid  
Stockholms resilienscentrum
1. Det blir lättare för andra att se 
mina artiklar, speciellt i mindre 
utvecklade länder. Dessutom för att 
tidskriften i sig är bra.
2. ja, men avgörande är ändå tid-
skriften – vilka den läses av, och hur 
välrenommerad den är. Som tur 
är verkar många traditionella tid-
skrifter erbjuda OA på webben mot 
betalning, så det känns som en bra 
väg framåt givet att man kan hitta 
finansiering för detta. Här skulle 
eventuellt universitetet kunna 
bidra på något sätt.

Acta Universitatis Stockholmiensis är 
ett exempel på det, påpekar Thomas 
Neidenmark

Eftersom dagens publiceringsformer 
är under ett paradigmskifte kan situatio-
nen av forskare tidvis upplevas som pres-
sande. Under paneldiskussionen kom det 
upp ett förslag om att man inom lärosä-
ten, enligt internationell praxis, inrättar 
stöd- och rådgivningsfunktion – så kall-
lade publication offices. Stockholm uni-
versitet har redan ett sådant, den nyin-
rättade Avdelningen för publicering 
inom universitetsbiblioteket.  
MaRJatta sIKstRöM

tony fang örjan Bodin
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Vi har kikat in bakom presenningarna tillsammans 
med Jan Ahlin som är projektledare för bygget hos 
Akademiska Hus. En mulen novemberdag är det rätt 
skumt på bottenvåningen. I trapphuset som till våren 
ska bada i ljus lyser några byggstrålkastare upp den råa 
betongen. Några meter bort dras vattenledningar in 
och en trappa upp pågår gjutning av golvet för kafete-
rians kök. Här finns stegar, ställningar, värmefläktar 
och andra byggmaskiner och ljudet av borrande i betong 
hörs från en annan del av huset.

Fasaden är 
väldigt speciell 
– sten på botten-
våningen, glas 
på mellan- 
våningen och 
träfasad överst.

I Studenthuset jobbar nu 50-60 personer, främst med 
att installera ventilation, värme, vatten och el men även 
med att innertak och en del kompletteringsgjutningar. 
När det om några månader är dags att bland annat sätta 
upp armatur, säkerhetssystem och inredning samt att 
måla kommer det att röra sig om dubbelt så många per-
soner.

Speciell byggnad
Egentligen skulle alla fönster ha varit på plats men det 
var fel i passformen när de kom och de fick returneras, 
så nu finns provisoriska plastfönster på de flesta stäl-
len. Men Jan Ahlin är inte orolig för att tidsplanen ska 
spricka. De rätta fönstren ska vara uppsatta till jul. 
Närmaste tiden blir det även klart med hur färgsätt-
ningen inomhus och hur de konstnärliga utsmyckning-
arna ska se ut. En sträng vinter bör inte heller försena 
bygget då väggar och tak är på plats.

Jan Ahlin, som även jobbar med fasadrenoveringen på 
Kungliga Slottet, gillar Studenthuset. 

– Det är en jätterolig byggnad som är speciell där det 
finns mycket att ta hänsyn till. Fasaden är väldigt  
speciell – sten på bottenvåningen, glas på mellanvå-
ningen och träfasad överst. 

En detalj som Jan Ahlin gärna lyfter fram är de 2 500 
stålbitar som ska hålla glasfasaden på plats. Det är en 
speciallösning efter modell från Södra huset.

I Studenthuset ska finnas studieplatser, grupp-
rum, kafeteria, mottagning för studenthälsan och 
en informationsdisk för universitetet. Hit ska även 
Studentavdelningen och Stockholms studentkår flytta. 
Invigning är i september 2013.  

MER information 
finns på  
www.su.se/ 
studenthuset.

Full fart bakom 
Studenthusets fasad
I början av hösten kom tak och 
väggar på plats i Studenthuset. 
Utvändigt händer inte så mycket 
just nu men inne i huset är det 
febril verksamhet. 

text PER LARSSON     foto EvA DALIN

Jan ahlin,  
projektledare vid  
akademiska hus.

där caféets köksdel ska ligga görs kompletteringsgjutningar i golvet.
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Genom att studera rapsfjäril och bananfluga hoppas fors-
karna kunna förklara hur olika gener interagerar för att 
producera en hel och anpassad organism, med en livscy-
kel som passar till lokala förhållanden i naturen och även 
till den ofta dramatiska variationen i dessa förhållanden 
under årets gång. Projektet med namnet ”Insect life cycle 
genomics and adaptation in the wild” fick nyligen 30 mil-
joner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Även om fjärilar och flugor är mycket olika insekter, 
och väldigt olika oss människor, så finns många djup-
liggande likheter. Vi delar de flesta av våra gener med 
andra flercelliga organismer, och många av de proces-
ser som sker inne i cellerna är desamma. Sören Nylin som 
leder forskargruppen tror därför att projektet i förläng-
ningen kan leda till kunskaper som inte bara är relevanta 
för insekter, utan alla flercelliga organismer, inklusive oss 
människor.

Komplicerad samverkan mellan flera gener
Teknikerna för att studera gener har gjort enorma fram-
steg de senaste åren. Det går numera relativt snabbt att 
göra en omfattande kartläggning av en arts hela genom, 
eller ta reda på exakt vilka gener som används i en speci-

fik situation. Verktygen finns alltså, men tolkningarna av 
resultaten är inte alltid lika enkla. Varje enskild gen ger 
oftast inte upphov till endast en egenskap eller ett speci-
fikt utseende, utan det handlar snarare om en komplice-
rad samverkan mellan flera olika gener eller en blandning 
av arv och miljö. Resultaten man får av organismer som 
studeras i laboratoriemiljö är oftast en förenkling av verk-
ligheten eftersom man inte tar hänsyn till förändringar i 
den naturliga miljön. Att förstå anpassning i naturen är 
därför en väldigt stor utmaning.

Kombination ekologi och molekylärbiologi
Genom att kombinera ekologi med molekylärbiologi 
ska forskargruppen anta utmaningen. Ekologin hos 
rapsfjärilen har studerats intensivt, men de molekylära 
verktygen är än så länge begränsade. Bananflugan har 
länge använts som modell för genetiska och molekylära 
studier och genom att studera båda systemen kan man 
få nya idéer och infallsvinklar för att förstå hur anpass-
ningen går till.

– Det ger oss möjlighet att genetiskt jämföra fjärils-
individer som vi vet är anpassade till olika ekologiska 
situationer, och när vi finner gener som kan misstänkas 
vara inblandade i denna anpassning kan vi undersöka 
deras effekter hos bananflugan, säger Sören Nylin som är 
professor i ekologi. 

Nätverk för insektsforskare
Stockholms universitet har två framstående områden 
inom insektsforskningen, en i ekologi och evolutions-
biologi och den andra i fysiologi, utveckling och moleky-
lärbiologi. På grund av olika traditioner har man tidigare 
inte samarbetat mellan områdena. Ylva Engström,  
professor i molekylärbiologi, tog därför initiativ till att 
starta ett nätverk, Insect Science @ SU. 2009 samlades 
insektsforskare från flera olika institutioner på Tovetorps 
forskningsstation för ett första möte. Träffarna fortsatte 
och det var så diskussionerna om projektet och samarbe-
tet satte fart.

En av de anpassningar som kommer att studeras är 
diapaus, ett tillstånd som gör det möjligt för insekter att 
stoppa upp sin egen utveckling tills levnadsförhållandena 
är mer gynnsamma så att de kan överleva vintern och 
reproducera sig nästa år. När de ”vaknar upp” är det som 
att perioden för diapaus aldrig har inträffat, som att tiden 
har stått stilla.

– Om vi kan förstå vad det är som styr detta är vi ett 
steg närmare att kunna förklara processen som sker vid 
åldrande, menar Dick Nässel, professor i funktionell 
morfologi.   

Redan under mitten av artonhundratalet föreslog Charles Darwin att 
levande organismer är produkter av en evolutionär process, där det 
naturliga urvalet har anpassat dem till sina miljöer. Hur det går till i 
detalj vet vi inte. Nu ska forskare vid universitetet försöka att ta reda 
på det genom att kombinera ekologi med molekylärbiologi.

Fjärilar och flugor ska avslöja 
mer om det naturliga urvalet

Förutom det forskningsanslag som beskrivs i artikeln intill får 
Stockholms universitet ytterligare två forskningsanslag från Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse för forskningsprojekt av hög vetenskaplig 
potential. Xiaodong Zou, professor vid Institutionen för material- 
och miljökemi, får 33,3 miljoner kronor för att utveckla metoder för 
studier av nya material och molekyler. Göran Scharmer, professor 
vid Institutionen för astronomi och Kungliga Vetenskapsakademien, 
får 26,3 miljoner kronor för att studera dynamiken i solens yttre 
atmosfär. Genom ett samarbetsprojekt med Umeå universitet får 
även professor Mikael Oliveberg, vid Institutionen för biokemi och 
biofysik, medel för forskning om sjukdomen ALS.

Läs mer om forskningsprojekten på www.su.se/forskning.

Fyra anslag från Knut och  
Alice Wallenbergs stiftelse

text LINA ENELL     Bild ROBERT MARKuS   

Forskning
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Även om fjärilar och 
flugor är mycket olika 
insekter, och väldigt 
olika oss människor, 
så finns många 
djupliggande likheter.

Forskning

alkohol ökar risk  
för cancer
Att dricka ett glas vin om dagen anses som 
hälsosamt, men nu visar nya forsknings-
resultat att små mängder alkohol kan öka ris-
ken för cancer. I en studie som nu publicerats 
i den brittiska tidskriften Carcinogenesis har 
forskare vid Stockholms universitet i ett euro-
peiskt samarbete undersökt skador på arvs-
massan som uppstår när vi dricker alkohol, 
och som i sin tur kan leda till cancer.  
 Det som är unikt med undersökningen är 
att man studerat de skador som alkoholen 
orsakar på arvsmassan vid mycket låga doser 
genom en relativt ny och känslig metod som 
kan användas för att studera både djur och 
människor. Man lät råttor dricka vatten med 
10 procent alkohol i fyra veckor och det var 
tillräckligt för att skadorna på arvsmassan 
ökade med cirka tre gånger jämfört med  
råttor som bara drack vatten. 
 Läs mer på Professor Jenssens blogg – om 
gifter, hälsa och miljö: 
	 http://professorjenssen.wordpress.com/

män bra på att göra  
flera saker samtidigt
Kvinnor är bättre än män på att göra flera 
saker samtidigt. Det vet väl alla? Nu finns 
den första vetenskapliga studien som har 
testat hypotesen om könsrelaterade skillna-
der i multitasking. Den visar att män kan 
vara bättre på att göra flera saker samti-
digt men att könsskillnaden i multitasking 
samvarierar med kvinnors menstruations-
cykel. Studien genomfördes nyligen vid 
Stockholms universitet av Timo Mäntylä, 
professor vid Psykologiska institutionen, 
och resultatet publiceras i den ansedda tid-
skriften Psychological Science.

Större chans för män att  
få forskningsanslag
Kvinnliga sökanden har mindre chans än män-
nen att få anslag hos Forskningsrådet för 
Arbetsliv och Socialvetenskap, FAS. Det visar en 
rapport som presenterats i Läkartidningen . Trots 
en ökning av anslag till kvinnor jämfört med tidi-
gare år hade männen fortfarande 30 procents 
större chans att få anslag.

– Analyserna pekar på att kvinnornas min-
dre chans kan förklaras av att deras ansökningar 
i genomsnitt fått lägre poäng i sakkunniggransk-
ningarna. Detta kan i sin tur förklaras av att de 
manliga sökandena är mer seniora och därmed 
har mer erfarenhet av att skriva ansökningar, 
säger Thor Norström, professor vid Institutet för 
social forskning (SOFI).

Thor Norström har genomfört analysen på 
uppdrag av FAS. Analysen är en uppföljning av 
rapporterade könsskillnader under 2004 och 
2005. Vid en jämförelse kan konstateras att köns-
skillnaden i chansen att få anslag har minskat 
något men att den fortfarande är till männens 
fördel. Under åren 2004-2005 hade männen 40 
procent större chans än kvinnorna, motsvarande 
siffra för perioden 2006-2010 var 30 procent.

många av de processer som sker inne i 
cellerna hos bananflugor liknar de som 
sker i människors celler.
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Hallå där
Varför ett seminarium om 1968?
Jag skriver min avhandling om Göteborgs 
stadsteater under perioden 1962-1982. Då upp-
täckte jag att det pågår forskning om just den 
perioden på många håll just nu. Så jag föreskog 
att vi skulle ha ett seminarium där de här olika 
perspektiven kunde mötas. Och vår doktorand-
grupp tände på idén. Nu har vi dessutom bjudit 
in lärare och doktorander från andra institutio-
ner till seminariet.

Hur definierar du 1968?
Det är en hel period och mer än själva årta-
let, andra hälften av 1960-talet och fram till 
början av 1980-talet, ungefär. Det finns sådant 
som anses typiskt för den här perioden, en 
utmaning av gällande normer och auktoriteter, 
men egentligen inte med större tolerans än hos 
det man utmanade.

Hur är din egen bild av 1968?
Jag var ganska ung 1968, men en teaterföreställ-
ning i Göteborg var min första, och idealiserade, 
bild av epoken. 

När Birgitta nu i sin forskning ser tillbaka på 
den här epoken förändras hela tiden bilden, 
berättar hon. Och hon har mycket spännande 
material att gå igenom, bland annat rullband 
som spelades in vid stormöten på Göteborgs 
stadsteater. 

Vad är så speciellt med denna tidsperiod?
Det var en samhällsförändring som utspelades 
över flera fält. Det var flytten från land till stad, 
generationsklyftor och vilsenhet. Inom mitt 
forskningsområde var det nya vägar in till teatern 
och motsättningar mellan generationerna på ar-
betsplatserna. Samtidigt var det guldåren i svensk 
ekonomi och det fanns en väldig framtidstro.

Birgitta Johansson, doktorand  
i teatervetenskap, som den 
26 november ordnade ett 
”1968-seminarium” i Huma-
nistvillan. Där bjöds på  
föredrag och rödvinsmingel.

Det var en 
samhälls-
förändring som 
utspelades över 
flera fält. Det 
var flytten från 
land till stad, 
generations-
klyftor och 
vilsenhet.

NAMN OCH NYTT
redaktör PER LARSSON  foto EvA DALIN, BIRgITTA BREMER, gIDLuNDS FÖRLAg, SEKEL FÖRLAg, vIKTOR SANDqvIST, SvENSKA AMBASSADEN I WASHINgTON

KÅRE BREMER haR forskat mycket på korg-
blommiga växter, det vill säga astrar, präst-
kragar, solrosor, tistlar, fibblor och alla 
deras släktingar. Han har därför fått två 
afrikanska arter uppkallade efter sig, Atha-
nasia bremeri (bilden) och Pseudoblepha-
rispermum bremeri. En indisk art bär även 
hans namn, Memecylon bremeri.

Hur gick seminariet?
Vi var cirka 20 personer och hade jättetrevligt! 
En e-postlista skapades för fortsatt kontakt 
mellan 1968-forskare.

Är fler 68-aktiviteter på gång?
Inte för tillfället men vid Södertorns högskola 
gör man en 68-antologi.

Avslutningsvis, vad bjöd ni på för rödvin?
Gosa på bag-in-box. Spanskt rödtjut handlar 
mer om mys än uppror numera.
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Boktipset

Hallonlandet
I sIn BOK har Eva Blomberg, 
professor vid Historiska 
institutionen, skrivit om trädgårdens 
odling i Sverige under 200 år. Syftet 
med boken är att visa hur man 
tänkt inom trädgårdsodlingen. 
Vad man ville göra och sedan 
gjorde – med hallon som det röda 
spåret. I berättelsen figurerar 
trädgårdsmästare, växtförädlare, 
trädgårdsarkitekter, ekologer 
och sockerindustri likaväl som 
myndigheter och institutioner Eva Blomberg. ”Hallonlandet. 
Trädgårdens odling under 200 år”. Sekel bokförlag.

Visste du att...

Djur i tv
I BOKEn studERaR genus- och medieforskaren 
Hillevi Ganetz naturmagasin, som har funnits 
som programform i SVT:s programutbud sedan 
tidigt 1960-tal. Vi får veta vem som avlöser 
vetenskapsmannen som expert under 1980-talet och 
vad det är för likhet mellan kameran och geväret. Vi 
får också veta vad som händer när naturmagasinen 
får sin första kvinnliga programledare efter 30 
år i etern. Men huvudberättelsen handlar om hur 
sammanflätad natursyn och maskulinitet är och 
vilka konsekvenser det har för hur vi sett på och 
behandlat naturen under 50 år. Hillevi Ganetz. 
”Naturlikt. Människor, djur och växter i SVT:s 
naturmagasin”. Gidlunds förlag.
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I korthet
laRs E.O. svEnssOn, vice 
riksbankschef och affilierad professor 
vid Institutet för internationell ekonomi 
och som disputerade 1976 vid Institutet 
för internationell ekonomi, har fått 
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens 
främsta utmärkelse, Stora guldmedaljen.

tIIna ROsEnBERg, professor i 
teatervetenskap, har utsetts till rektor för 
det nya Konstuniversitetet i Helsingfors 
och tillträder den 1 januari 2013. 

lEOnaRd BaRRIE är ny professor i 
klimat och atmosfärsvetenskap.

pER caRlBRIng anställs som professor 
i klinisk psykologi.

MaRtIn hYdE, Stressforsknings-
institutet vid Stockholms universitet får 
2,8 miljoner från AFA Försäkring till en 
studie om balansen mellan arbete och 
privatliv.

EsKE tsugaMI är ny gästprofessor vid 
Institutionen för mediestudier.

Klas nYBERg anställs som professor i 
modevetenskap.

fIlIp WIJKstRöM blir gästprofessor vid 
Företagsekonomiska institutionen.

BEngt MannERvIK, seniorprofessor 
i biokemi vid Uppsala universitet och 
verksam även vid Stockholms universitet, 
tilldelas Uppsala universitets finaste 
vetenskapliga belöning; Björkénska priset.

KRIstER BYKvIst befordras till 
professor i praktisk filosofi.

svEIn lOREntzEn blir gästprofessor 
vid Institutionen för etnologi, 
religionshistoria och genusvetenskap 

aBElaRdO castRO har utnämnts till 
affilierad professor vid Institutionen för 
pedagogik och didaktik.

EU-projekt till Sociologiska  
institutionen
lIvIa Oláh, docent vid Sociologiska 
institutionen, har fått en ansökan inom temat 
”Socio-Economic Sciences and Humanities – 
SSH” i FP7 beviljad. Projektet startar i februari 
nästa år. Detta är den enda koordinerade 
ansökan från Sverige som har lyckats inom SSH-
programmet i den här ansökningsomgången. 
Projektet är av typen ”Large Scale” med 28 
partners från 15 europeiska länder. Projektet 
har titeln “Changing families and sustainable 
societies: Policies and diversity over the life course 
and across generations” och förväntas få stor 
betydelse för EU:s framtida familjepolitik.

Avhandling gestaltad i dans 
JEnnY MadEstaM disputerade 2009 vid 
Stockholms universitet med en avhandling 
om politiskt ledarskap och har sedan dess 
anlitats flitigt som expert i dagstidningar, 
TV-soffor och paneldebatter. Hon har 
även en blogg som följs av många politiskt 
intresserade läsare. Jenny undervisar främst 
i svensk politik och politiskt ledarskap. I 
samband med TCO-mässans programpunkt 
”Dansa din avhandling” den 14 nov 
gestaltades henne avhandling i dansform. 

Stipendier till amerikanska  
toppstudenter
nIO MYcKEt KvalIfIcERadE och 
förväntansfulla studenter samlades den 28 
november på svenska ambassaden i Washington 
för final och prisutdelning i Challenge Your 
Perspectives – The Swedish Scholarship Awards 
2013, den digitala kampanjen som Lunds 
universitet, Uppsala universitet och Stockholms 
universitet genomfört i USA i samarbete med 
Svenska Institutet, svenska ambassaden och 
Student Competitions.
 Tre första pris i form av ett heltäckande 
stipendium, på var och ett av de tre lärosätena, 
lockade under 1,5 månad nära 17 000 
besökare till sajten. Av de studenter som 
engagerade sig för att tävla om ett stipendium 
valde 46 procent av studenterna Stockholms 
universitet.
 Under ceremonin på House of Sweden talade 
Sveriges ambassadör i USA, Jonas Håfström 
och utrikesminister Carl Bildt. Priserna 
delades ut i närvaro av representanter från de 
tre universiteten, svenska och amerikanska 
organisationer och företag.
 Många studenter som sökte kommer från 
högrankade, amerikanska universitet. De tre 
finalisterna till Stockholms universitet och 
International Master’s Programme in Political 
Science var: Ognjen Zugic från University 
of Minnesota - Twin Cities, Ceyda Erten, 
Georgetown University, och Joanna X. Lim, 
University of Washington i Seattle.
 Dagen efter fick studenterna närvara under 
ambassadens Nobelsymposium med 2012 års 
amerikanska Nobelpristagare. 
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Steve Murdoch får Olof 
Palmeprofessur  
2013 ÅRs Olof Palmeprofessor blir Steve 
Murdoch, professor i historia vid School 
of History, University of St Andrews i 
Skottland. I Sverige kommer han att vara 
stationerad vid Centrum för maritima 
studier, Historiska institutionen. Steve 
Murdochs forskning har fokus på maritima 
förhållanden och fredsbyggande genom 
internationell lagstiftning. 
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Projekt och juniorforskare 
får stöd av FAS
fORsKnIngsRÅdEt fas anslÅR 
i år över 282 miljoner till forskning 
inom arbetsliv, välfärd och hälsa. 
15 projektanslag går till Stockholms 
universitet som även får 2 post dok, 
och 2 av tre anslag inom utlysningen 
ERA AGE 2. Av sex anslag till 
juniorforskare går fyra till Stockholms 
universitet. Dessa går till Ylva B 
Almquist vid Centre for Health 
Equity Studies, Anna Essén vid 
Företagsekonomiska institutionen, 
Sunnee Billingsley vid Demografiska 
avdelningen och Lena Lindahl vid 
Institutet för social forskning.

Fem Wallenberg  
Academy Fellows
WallEnBERg acadEMY fEllOWs är 
ett nytt karriärprogram som inrättats 
av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 
i nära samarbete med fem kungliga 
akademier och 16 svenska universitet 
och som riktar sig till unga lovande 
forskare inom alla vetenskapsområden. 
Anslaget som följer med utnämningen 
uppgår till minst fem miljoner kronor 
per forskare under fem år. Av trettio 
utnämnda forskare kommer fem att ha 
sin placering vid Stockholms universitet. 
Biokemisten Martin Högbom och 
fysikern Jan Conrad får som Wallenberg 
Academy Fellows möjlighet att 
fortsätta sin forskning vid universitetet. 
Etikforskaren Helen Frowe, biokemisten 
David Drew och demografen Mikko 
Myrskylä är internationellt rekryterade 
forskare som genom utnämningen 
kommer att forska vid Stockholms 
universitet.  
 www.su.se/WallenbergAcademyFellows



UNIVERSITETSNYTT 
28

fredrik reinfeldt gästföreläste
Den 6 november höll statsminister Fredrik Reinfeldt en föreläsning på temat ”Att 
styra staten” för statsvetarstudenter vid Stockholms universitet. Föreläsningen 
var en del av delkursen svensk politik inom Statsvetenskap I, men även andra 
statsvetarstudenter var inbjudna. Lokalen var full och förväntningarna höga när 
Reinfeldt kom in i salen. Han talade om det förestående valet i USA och om att 
det stundande valet i Kina också kommer att vara en stor fråga.

Som ett led i universitetets miljösatsning 
erbjuder nu Avdelningen för IT och media 
universitetets gemensamma utskrifts- och 
kopieringstjänst Printomat, i stor skala. 
Tjänsten har tidigare varit tillgänglig för 
studenter och ett fåtal institutioner. Nu 
finns ett nytt avtal med en leverantör och 
Avdelningen för IT och media kan erbjuda 
en storskalig lösning som alla institu-
tioner/motsvarande kan ansluta sig till. 
Eftersom det senaste statliga ramavtalet 
för utskrift/kopiering gick ut 31 oktober 
2012 är Printomat det alternativ som finns 
att tillgå om man inte gör en helt egen upp-
handling. Tjänsten har en mängd använd-
bara funktioner; utskrift och kopiering i 
A3/A4, både svartvitt och färg. Skanning 
via e-post samt efterbehandling i form av 
sortering och häftning. Faxfunktion finns 
som tillval. 

 Institutionen/motsvarande behöver 
inte längre göra några egna upphand-
lingar av utskrifts- och kopieringstjäns-
ter och ej heller betala för några fysiska 
maskiner, serviceavtal, reparationer eller 
liknande, utan det är bara att ansluta 
sig till tjänsten. Det enda institutionen 
behöver göra är att beställa papper från 
Helpdesk, övrig administration sköts av 
IT och media. Detta sparar både tid och 
pengar.  
 Kostnaden sänks radikalt inom ramen  
för tjänsten IT-access (tidigare IT-abonne-
manget). Nytt pris från och med  1 janu-
ari 2013 blir 50 öre/svartvit A4-sida (tidi-
gare 70 öre). 
 Har du frågor om Printomat var vänlig 
kontakta Miroslav Lustinsky, Avdelningen 
för IT och media, tel 08-16 3785, e-post: 
helpdesk@su.se. MIa södERBäRJ

Printomat – miljövänlig utskriftslösning

universitetet i  
rankninglistorna
Rankning av lärosäten har fått allt större bety-
delse. Vilka är de främsta rankningslistorna 
och hur placerar sig Stockholms universitet? 
På Medarbetarewebben finns en sammanställ-
ning av universitetets placering i de fyra vikti-
gaste listorna samt kort information om hur lis-
torna görs.  
 www.su.se/medarbetare/rankning

ny prorektor 1 juli
Mandatperioden för prorektor Lena Gerholm 
går ut den 30 juni 2013. I samband med den så 
kallade autonomireformen 2011 togs bestäm-
melserna om prorektor bort ur högskoleförord-
ningen. Det innebär, i likhet med andra myn-
digheter, att rektor ska ha en ställföreträdare. 
Universitetsstyrelsen avgör hur processen med 
att utses ställförträdaren ska se ut. Vid sitt sam-
manträde den 7 december, efter att denna tid-
ning gått till tryck, fattade styrelsen beslut om 
hur processen ska gå till så att en ny prorektor 
kan tillträda 1 juli 2013. Mer information kom-
mer att finnas på www.su.se/medarbetare.

uppdaterad mediabank
Nu finns även mallar, presentationsmaterial, 
logotyper och annat underlag för uppladdning 
till dig som arbetar med att kommunicera och 
profilera Stockholms universitet. Vi har även 
uppdaterat några funktioner samt utseendet, 
förändringar som skall göra det enklare för dig 
att söka, hitta, förhandstitta och ladda upp bil-
der och filer. 
 I mediabanken finns endast filer för upp-
laddning. Alla riktlinjer och anvisningar 
finns som vanligt i Manual för visuell identi-
tet. Mediabanken finns på su.se/mediabank. 
Medarbetare behöver inte logga in utan använ-
der sitt SU användarkonto. Vid frågor kontakta 
visuellidentitet@su.se

kom-igång-träning  
på gymmet
Stockholms universitet vill via friskvårdstimmen 
uppmuntra alla anställda till regelbunden fysisk 
träning. Avonova erbjuder under våren kom-
igång-grupper på personalgymmet vid univer-
sitetet som stöd för dig som tänkt komma igång 
och träna, men ännu inte kommit till skott. 
 Grupperna riktar sig särskilt till dig som kän-
ner dig:
– träningsovan, och behöver en puff i rätt rikt-
ning för att komma igång
– besvärad av smärta från nacke, axlar och rygg 
eller knän.
 Ny grupp med start torsdagen 17 januari.
Kontakta sjukgymnast Anneli Sax om du är 
intresserad, tfn 08-120 124 34, anneli.sax@
avonova.se

Sedan 1 november erbjuder förlaget Acta 
Universitatis Stockholmiensis (AUS) sina 
författare ett nytt förlagsavtal. Det nya 
avtalet förtydligar förlagets skyldigheter 
och författarnas rättigheter. Bland annat 
fastslår det att författaren alltid har rätt att 
vända sig till något annat förlag eller skriva 
om sin Acta-publikation om så önskas. 
 – Vi har inget behov av att låsa fast 
våra författare i ofördelaktiga avtalskon-
struktioner utan uppmuntrar istället till 
spridning eller bearbetning, menar ord-

förande i Actas redaktionskommitté, 
Thomas Neidenmark. Det går inte att 
avtala bort AUS rätt att ge ut verket, men 
å andra sidan har författaren full frihet 
att göra vad hon eller han vill med det 
efter publicering. 

 AUS har också börjat titta på så kallade 
Creative Commons-licenser. Licenserna 
är ett slags standardiserade användarvill-
kor som kan underlätta och öka den digi-
tala spridningen av förlagets publikationer.  
EMI-sIMOnE zaWall

nytt förlagsavtal uppmuntrar  
spridning och bearbetning

fredrik reinfeldt möttes av kristin löfgren från Statsvetenskapliga institutionen.
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23 JanuaRI 
välKOMstdagEn för 
nya studenter

17-18 dEcEMBER  
att anställa – seminarier 
om vardagens praktiska 
arbetsrätt

21 JanuaRI
vÅRtERMInEn startar

24 JanuaRI 
att leva och verka i 
förändring – om stress för 
TA-personal

Kalender

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

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

Återvinn mer med de  
nya avfallsrutinerna 
Stockholms universitet har fått nya avfallsrutiner 
som gör att det går att återvinna mer. De gör också 
att det går att källsortera som hemma. 

I de nya rutinerna finns det flera nyheter. 
Exempelvis att det går att lägga böcker, post-it-
lappar, fönsterkuvert och kvitton i kärlet för retur-
papper. I kärlet för plast går det att blanda mjuka 
och hårda plastförpackningar. Mjölkförpackningar 
med wellpappkartonger går att blanda i kärlet för 
wellpapp och pappersförpackningar.  
 Med de nya avfallsrutinerna ökar förhoppnings-
vis sorteringen och mängden osorterat och bränn-
bart avfall minskar. Universitetet har som mål att 
minska det osorterade avfallet med 10 procent till 
slutet av 2013 jämfört med 2010. Varje år genereras 
i genomsnitt 520 ton osorterat avfall.  
JEnnY lIllIEhööK

masterprogram  
i juridik topprankat
Masterprogrammet International 
Commercial Arbitration Law vid 
Juridiska fakulteten, Stockholms 
universitet, har rankats som bästa 
masterprogrammet med inrikt-
ning mot skiljemannarätt av den 
internationella juridiska tidskriften 
Global Arbitration Review, GAR.  
Universitetets masterprogram ran-
kas även tvåa av de program som 
innehåller kursmoment i tvistlös-
ning. Det placerar Stockholms 
universitet strax efter New York 
University och före välrenomme-
rade lärosäten som Columbia Law 
School, Harvard Law School och 
Geneva Law School. 
 Av de utbildningar som har gran-
skats av GAR är Stockholms uni-
versitets masterprogram i skilje-
manarätt den utbildning där flest 
studenter har fått jobb på ledande 
advokatbyråer efter utbildningen.
staffan WEstERlund

God Jul och Gott Nytt År önskar 
Universitetsnytts redaktion

källsorteringsmöbel i universitetsbiblioteket.
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 www.Su.Se/enGliSh/newS  redaktion@Su.Se

In august 2003 I received a letter from Stockholm University infor-
ming me that I, among many others, had been nominated for the position 
as new Vice-Chancellor at the University. I thought this was extremely 
exciting, and of course agreed to do a number of interviews during the 
autumn. It is hard to describe the joy I felt when I was later recommended 
by the voting panel and the University Board, and finally appointed by 
the government.
 They say it is nicer to become than to be. This is not always the case. 
In my nine years I have, with few exceptions during temporary troubles, 
felt the same joy in my work as Vice-Chancellor as when I took office. I 
am especially pleased with the following:
 – That Stockholm University has become more known and respec-
ted internationally. Strengthening our international status has always 
been my highest priority, not only when it comes to research, but also in 
implementing the Bologna Reform and establishing our vast selection of 
Master’s programmes in English.
 – That our research is of high international class. This is especially 
clear from the Swedish Research Council and others’ bibliometric ana-
lyses, which show that our researchers are being cited more than 30 per 
cent more often than the world average – the highest frequency of any 
Swedish university.

Nine years coming to an end

interview with departing  
vice-chancellor kåre Bremer 
aftER nInE YEaRs as the Vice-Chancel-
lor of Stockholm University, Kåre Bremer 
will finish his term on 31 January 2013, 
and Astrid Söderbergh Widding will take 
up office as the new Vice-Chancellor. The 

magazine contains an interview with 
Kåre Bremer about his time as Vice-
Chancellor. He is most satisfied with 
how the University has become more 
known and respected internationally. 
Other important tasks that have been 
carried out are the Bologna Reform, the 
integration of the teacher education, and 
the new organisational structure with 
the Board of Science and the Board of 
Humanities, Law and Social Sciences, 
and Deputy Vice-Chancellors for the 
University.
 Collaboration in Stockholm has been 
another important issue. A central com-
ponent here is Kåre Bremer’s ambition 
to create a joint university in Stockholm 
that includes Karolinska Institutet, KTH 
and Stockholm University. 
 “If we were one university, 
Stockholm’s visibility would increase. If 
you add up our research and education, 
we would be number three in Europe. 
We cannot afford to miss this oppor-
tunity. But unfortunately, it will not be 
possible during my time.”
What have you enjoyed the most?
Meeting all the staff and seeing their 
enthusiasm. There are many interested 
and intelligent people here. I have felt 
good coming here every Monday. The 
days that felt tough were few and far 
between. 

IN ENGLISH

 – That the teacher education in Stockholm has now been inte-
grated into the University. I had no idea that this was going to be a 
major issue when I took office, but it is our most important educa-
tion, and it feels good that we have now received full responsibility 
for it.
 What I have not succeeded with is to create a consensus around 
the idea that Stockholm University, Karolinska Institutet and KTH 
should form a single university, but I hope that this is still going to 
happen sometime in the future. The international impact of such a 
formation, and the significance it would have for Sweden 
and Stockholm, cannot be underestimated.
 I want to express my sincere thanks to Stockholm 
University for entrusting me with the amazing task 
of being its Vice-Chancellor for nine years, to all 
employees and students who make up the Univer-
sity, and to all my close colleagues who have 
always been very supportive and shown 
me unlimited kindness and appreciation.

Kåre Bremer 
 rektor@su.se

Full activity inside the  
student building
EaRlIER thIs autuMn, the roof and walls were 
added to the new student building, Studenthuset. 
Not much is happening on the outside currently, 
but there is feverish activity on the inside. In the 
stairwell that is meant to be filled with light by the 
spring, a few construction lights are lighting up the 
raw concrete. A few meters away, water pipes are 
being pulled in, and upstairs the floor of the cafete-
ria kitchen is being cast. There are ladders, frames, 
heating fans and other construction machines, and 
the sound of drilling into concrete can be heard 
from another part of the building.
50-60 people are currently working in the student 
building, mostly with installing ventilation, heating, 
water and electricity, but also the inner ceiling and 
some complementary casting. 
The student building will have reading rooms, group 
rooms, a cafeteria, a student health reception and 
an information desk for the University. The Student 
Union and Student Services are also going to move 
here. The opening will be in September 2013. More 
information is available at www.su.se/studenthuset.
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stOcKhOlM unIvERsItY Is investing SEK 
105 million into internationalisation, which 
includes SEK 42.5 million to postdoctoral re-
search fellowships. There will be 25 new two-
year positions which anyone with a doctoral 
degree from a university outside of Sweden can 
apply for. The call for proposals covers subject 
areas within all faculties at the University.

The deadline for applications is 17 Decem-
ber, and applications must include a CV, a 
letter of application demonstrating scientific 
results and plans for future research, a list of 
publications, three referees and a letter of invi-
tation from the head of a department at Stock-
holm University. More information is available 
at www.su.se/english/about/vacancies

Sabbatical semesters are another part of the 
internationalisation efforts. SEK 20 million 
have been allocated to enabling permanently 

Farewell ceremony  
for Kåre Bremer 
On 31 January, a farewell ceremony will be 
held for Vice-Chancellor Kåre Bremer in  
Aula Magna, 2-6 pm. All University staff are  
welcome to attend. RSVP by 14 January at  
www.su.se/ledningskansliet.  

Prime Minister Fredrik Reinfeldt 
gave lecture
On 6 November, Swedish Prime Minister Fred-
rik Reinfeldt held a lecture at the University 
on the topic “How to run a state.” The lecture 
was part of the course Swedish Politics, but 
all students at the Department of Political Sci-
ence were invited. The lecture hall was full and 
expectations were high when Reinfeldt entered 
the room. He talked about the upcoming elec-
tions in the US and that the forthcoming elec-
tions in China will also be an important issue. 
 Fredrik Reinfeldt has studied at Stockholm 
University himself. He is an alumnus of the 
University’s School of Business.

Surplus allows for investments
Stockholm University will have a positive 
financial result for 2012: SEK 67 million accor-
ding to the projection. This will increase the 
‘agency capital’, i.e., capital savings from 
grants and externally funded activities, to SEK 
674 million at the end of 2012. The University 
is expected to have positive financial results in 
the next few years as well.
Through the research and innovation bill, 
the University’s direct government funding 
for research and third-cycle programmes will 
increase by about SEK 50 million from 2014. 
The University Board has therefore decided 
to allocate the corresponding increase to the 
Board of Science and the Board of Humanities, 
Law and Social Sciences already in 2013. 
 “We have significant savings. This allows 
for investments, the most important of which 
is our major internationalisation effort. The 
departments will also receive the increase in 
research funding that was planned for 2014 
already in 2013,” says Vice-Chancellor Kåre 
Bremer.

Library facilities to be  
adapted to new needs
The work on the planned renovation of the 
University Library has been resumed. The 
renovation will probably begin in the summer 
of 2013 and is expected to take a year and a 
half. Some of the facilities will then be closed 
off in different stages. Access to the library’s 
information resources will be ensured through 
alternative collection points for books and 
improved infrastructure on the IT side. 
The renovation will free up more space for the 
services provided to the library’s visitors. It 
has been 30 years since the library was built. 
The facilities are worn out and no longer fit for 
their purpose. Examples of this include a lack 
of power sockets, poor ventilation and inade-
quate lighting. For more information, please 
contact the library’s Head of Administration, 
Birgitta Löfgren. 

Postdocs and sabbaticals part  
of internationalisation  

Sarah cornell and Johan rockström from Stockholm resilience centre.

thE fIRst EpIsOdE of the international 
academic talk show Crosstalks was broadcast 
on 20 November. The programme gathered 
researchers, students, and others to debate 
and discuss important events, exciting pheno-
nema and world-leading research. 
 In the first broadcast of Crosstalks, resear-
chers from the two participating universi-
ties, KTH and Stockholm University, met to 
discuss current global issues such as ”How 
to save capitalism”, ”The battle for entre-
preneurs” and ”How to save the world.” 
Participating researchers and professors 

employed teachers at Stockholm University to 
conduct research for at least five months at a 
foreign university. The Vice-Chancellor decides 
on the distribution of funds based on the Board 
of Science and the Board of Humanities, Law 
and Social Sciences’ priorities of applications 
based on scientific quality. If two or more app-
lications are of equal scientific quality, priority 
is given to candidates who will spend their 
sabbatical at one of the seven universities that 
are part of the programme for transnational 
partnerships. 

This first call is for sabbatical semesters 
in 2013. Decisions can be expected before 
Christmas. The deadline for applications was 3 
December. In the spring there will be another 
call for applications for sabbatical semesters in 
the academic year 2013/14. The deadline for 
applications will then be 2 April. 

were, among others, Johan Rockström, Åsa 
Moberg, Per Krusell and Pontus Brauner-
hjelm. Viewers around the world were also 
able to participate in the discussions.
 Watch the entire first episode of Crostalks 
at: http://crosstalks.tv/talks/
 Read more and discuss Crosstalks further 
at: www.crosstalks.tv, on Twitter using the 
hashtag #crosstalks, and on Facebook by 
visiting: www.facebook.com/crosstalks. On 
the website you also have the opportunity to 
suggest topics and guests for the next broad-
cast in late February.

crosstalks broadcast live  
for the first time
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Posttidning B

näR alBanOva InvIgdEs 2001 förutsåg 
universitetskansler Anders Flodström att 
forskningen där med tiden skulle belönas 
med Nobelpris. Hur man ska tolka ”med ti-
den” kanske belyses av följande betraktelse.

Till en av årets Nobelpristagare i fysik, 
David Wineland, har jag en speciell relation. 
År 1989 delade KVA ut två Nobelpris i fysik, 
varav ett gemensamt till Hans Dehmelt och 
Wolfgang Paul. En gäst under Nobelveckan 
var David Wineland, som tillsammans med 
Dehmelt gjort viktiga uppfinningar. 

Jag träffade Wineland i samband med en 
paneldiskussion den 11 december. I panelen 
satt bland annat de två Nobelpristagarna, 
men även David Wineland och några till. 
Wineland skulle flyga hem samma dag, hade 
sitt bagage med sig och jag skulle hjälpa 
honom med taxi. 

Först gick ordet till den äldste pristagaren 
och ordföranden frågade ”Kan ni, professor 
Paul, berätta om varför ni blev fysiker?”. 
Paul tog frågan på allvar, började från allra 
första början och gick med tysk grundlighet 
igenom sin karriär. Ordföranden tittade på 
klockan, vred sig på stolen och började se 
allt mer bekymrad ut. När Paul slutat vände 
han sig till nästa talare med orden ”Kan ni, 
professor Dehmelt, kort berätta om varför 
ni blev fysiker?”. Varvid Dehmelt spände 
ögonen i ordföranden och utbrast ”Jag 
vill minsann ha minst lika mycket tid som 
professor Paul!”. 

Och så blev det, tiden gick och Wineland 
började titta på sin klocka. Till slut fick han 
smita från panelen och han och jag gick ut 
för att vänta på taxin. Mitt avskedsord till 
honom blev ”Jag hoppas att du med tiden 
blir kallad att komma tillbaks till Stock-
holm.” I min tankevärld har Wineland 
många gånger reflekterat över denna möjlig-
het och nu vet vi alltså att ”med tiden” här 
betydde 23 år!

När David Wineland i pausen mellan 
årets Nobelföreläsningarna den 8 december 
promenerade ut i Aula Magnas vackra för-
hall kunde han begrunda Stockholms uni-
versitets alla Nobelpristagare. En av dessa 
är George de Hevesy, som 1944 tilldelades 
1943 års kemipris. 

Nobelpristagare  
från Albanova 2020?

Intressant nog gjorde Hevesy en resa 
som påminner om Winelands! Året var 
1922 och Niels Bohr hade utsetts till 
pristagare i fysik och anlänt till Stockholm 
för att ta emot priset. I Köpenhamn satt 
kemisten George de Hevesy och fysikern 
Dirk Coster och studerade röntgenspektra 
från zirconiummalm. Bohr hade förutsagt 
att ett grundämne med atomnummer 72 
skulle kunna finnas där. På kvällen den 
10 december ringde Coster till Bohr och 
berättade att man nu var helt säker på 
att man lyckats hitta det nya grundäm-
net. Han bad Bohr meddela detta i sin 
Nobelföreläsning (som på den tiden hölls 
den 11 december). Hevesy tog nattåget 
till Stockholm för att kunna vara med vid 
det högtidliga tillfället. Bohr avslutade 
sin föreläsning med att meddela nyheten, 
vilken spred sig över världen och gjorde 
att Hevesy och Coster upprepade gånger 
nominerades till Nobelpris i kemi. Men 
den gången blev det inget pris, i stället 
tilldelades George de Hevesy kemipriset 
för helt andra arbeten, men nästan precis 
som Wineland, först 22 år senare! 

Att dra slutsatser av två förekomster 
är naturligtvis inte möjligt, men nog kan 
det hända att ”med tiden” betyder cirka 
20 år och att vi får vänta till 2020 innan 
forskningen vid Albanova belönas med 
Nobelpris!

andERs BáRánY

Anders Bárány arbetade som fors-
kare vid Manne Siegbahninstitutet 
(MSI) då han 1989 värvades som 
sekreterare till Nobelkommittén för 
fysik. När MSI senare upphörde 
överfördes han till Fysikum. Då 
Nobelmuseet började projekteras 
övergick han allt mer till detta.

Anders Bárány 

Nästa nummer kommer ut i mitten av februari, manusstopp 21 januari.
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Att dra slutsatser av 
två förekomster är 
naturligtvis inte möjligt, 
men nog kan det hända 
att ”med tiden” betyder 
cirka 20 år och att vi 
får vänta till 2020 
innan forskningen vid 
Albanova belönas med 
Nobelpris!


