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Nästa nummer kommer ut 13 december, 
manusstopp 23 november.

Nya pengar till våra lärarutbildningar

Vår utbildning på JMK lärde oss inte hur man klarar sig som 
journalist i fängelse, men jag försöker göra som Jan Guillou 

skriver i sin självbiografi om sin tid i fängelse: Behåll värdigheten, 
träna, håll hygienen och sov bara på natten.

Journalisten Martin Schibbye skriver om tiden i fängelse i Etiopien.
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Så många har 
sökt program och 

fristående kurser vid Stockholms universitet vårterminen 
2013. Det är en ökning med drygt 3 200 sökande, eller drygt 
9 procent, jämfört med vårterminen 2012.
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universitetets lärarutbildningar får 
ständigt mera pengar och så blev det också i 
den nyligen presenterade budgetpropositionen. 
En förklaring är att Stockholms universitet 
nu ligger i utvecklingsfronten. Det tydligaste 
exemplet är de nya handledningsskolorna, där 
allt flera lärarstudenter gör den verksamhets-
förlagda delen av sin utbildning. Universitetet 
inledde redan förra året en försöksverksamhet 
med särskild finansiering från utbildnings-
departementet. De 40 nya miljoner som avsatts 
i årets budget för utvidgad försöksverksamhet 
måste visserligen sökas men vi räknar med att 
få en god del eftersom vi är ensamma i landet 
om att redan ha en verksamhet igång. En 
annan förklaring till de nya pengarna är att våra 
lärarutbildningar nu är populära och anses ha 
god kvalitet. För andra året i rad ökar vi antalet 
platser, exempelvis i förskollärarutbildningen, 
efter starka påtryckningar såväl från regionens 
kommuner som från utbildningsdepartementet. 

inte fått någon realistisk åtgärdsplan.
 Samtidigt är det viktigt att understryka att 
den grundläggande principen om att vi bara 
ska erbjuda utbildningar på vetenskaplig grund 
med hög kvalitet står fast. Lärarutbildningarna 
tycks nu vara inne i en positiv spiral där antalet 
sökande och registrerade studenter ökar kraftigt 
på i stort sett alla våra utbildningar. Genom att 
enbart anta dem som kan bli riktigt bra lärare 
bidrar vi ytterligare till denna positiva utveckling. 
På sikt bör vi också kunna räkna 
med en stigande resultatkurva 
genom att de studenter som 
börjar vid Stockholms univer-
sitet har allt bättre förkunska-
per och förutsättningar för 
lärarprofessionen.
 
anders gustavsson,  

viCerektor

anders.gustavsson@su.se

Nästa år antar vi 360 blivande förskollärare 
mot 250 innevarande år.
 En tredje förklaring till att våra statsanslag 
ökar är att den nya behörighetsreformen som 
träder i kraft 2015 ställer särskilt höga krav 
på kompletterande utbildningsinsatser just i 
Storstockholmsregionen. Här bidrog budget-
propositionen med nya pengar till de pågående 
Lärar- och Förskollärarlyften. Men också till de 
särskilda utbildningarna för lärare som saknar 
några högskolepoäng i sin examen och till  
immigranter med utländska lärarexamen. Vi 
räknar med att ta ett stort steg i utvecklingen 
av alla dessa behörighetsgivande utbildningar 
under året genom den särskilda projektledare 
som anställts vid Avdelningen för externa 
kontakter – en anställning som också finansie-
ras med externa medel. På universitetsstyrelsens 
uppdrag tillsätter vi dessutom en regional 
samverkansgrupp för att arbeta fram förslag till 
lösningar på de behörighetsproblem som ännu 
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Företagsekonomer firade femtio. 

Olof Holm, tidigare docent i marknadskommunikation, och Evert 
Gummesson, professor emeritus i relationsmarknadsföring, deltog när 
Företagsekonomiska institutionen inledde sitt femtioårsfirande den 4 
oktober. 

foto EVA DALIN
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Sabbatsterminer ger tid för forskning 
– forskning är en huvuduppgift för våra 
lärare. En sabbatstermin vid ett utländskt uni-
versitet ger möjlighet att helt fokusera på forsk-
ning i en ny och stimulerande akademisk miljö.  
En sådan termin är vitaliserande och har som 
regel stor betydelse för lärarens fortsatta fors-
kargärning, inte minst är de kontakter som 
knyts betydelsefulla. Sabbatsterminer är en 
god investering i våra lärare, säger Anders 
Karlhede, vicerektor för det naturvetenskap-
liga området.
 En forskare vid Stockholms universitet som 
haft sabbatsterminer är Thors Hans Hansson, 
som är professor i teoretisk fysik. För tio år 
sedan var han 1,5 år vid Princetonuniversite-

tet i USA där han studerade topologiska faser 
som är ett viktigt område inom teorin för 
kondenserade materia.
 – Jag lärde mig ett nytt område och nya tek-
niker som jag har haft stor nytta av senare. 
Jag knöt också nya kontakter som varit vär-
defulla. 
Thors Hans Hansson tror inte att han kunnat 
uppnå samma resultat inom det nya forsk-
ningsområdet utan sabbatstiden. 
 – Det är inte lätt att lära sig ett nytt 
område utan att ha ordentligt med samman-
hängande tid utan andra förpliktelser. Och 
naturligtvis var miljön i Princeton mycket 
stimulerande! 

– Stockholms universitet ligger bland världens 
100 främsta lärosäten idag. Satsningen görs i 
syfte att förstärka denna ställning ytterligare 
för att möta dagens krav i en global forsknings- 
och utbildningsvärld. En internationellt präglad 
akademisk miljö är viktig för att höja kvaliteten 
i både forskning och utbildning. Det innebär att 
såväl forskare som lärare och studenter måste 
ges möjlighet till internationella utbyten, säger 
rektor Kåre Bremer.
 Stockholms universitets satsning om 105 mil-
joner till internationalisering består av:

sabbatsterminer. Universitetet utlyser upp 
till 50 sabbatsterminer för att tillsvidareför-
ordnade lärare ska kunna förlägga sin forsk-
ning en eller två terminer vid utländskt univer-
sitet. Programmet utlyses under hösten 2012. 
Utlysningen och programmet kommer att 
hanteras gemensamt av områdeskanslierna. 
Rektor beslutar om fördelning av medel med 
utgångspunkt i områdesnämndernas priori-
teringar av ansökningarna utifrån vetenskap-
lig kvalitet. Till programmet avsätts 20 miljo-
ner kronor. Denna utlysning är tänkt att föl-
jas av flera.

Postdoktoranställningar. Universitet utlyser 
upp till 25 tvååriga postdoktoranställningar för 
internationella studenter. Utlysningen görs hös-

ten 2012 och även här kommer områdeskans-
lierna att hantera utlysningen och programmet 
gemensamt. Ansökan ska åtföljas av inbjud-
ningsbrev från värdinstitutionen vid Stock-
holms universitet. Rektor beslutar om fördel-
ning av medel utifrån områdesnämndernas pri-
oriteringar av ansökningarna utifrån veten-
skaplig kvalitet. Värdinstitutionerna anställer 
utvalda postdoktorer och ersätts med ett scha-
blonbelopp om 850 000 kronor per postdok-
tor och år. Till programmet avsätts 42,5 miljo-
ner kronor.

transnationella partnerskap. Ett särskilt 
program inrättas för bilateralt samarbete med 
Helsingfors universitet, University of Illinois, 
Cornell University, University of Wisconsin-
Madison, National University of Singapore, 
Fudan University/Nordic Centre Shanghai 
och University of Queensland. Urvalet av uni-
versitet är baserat dels på det nuvarande pro-
grammet Stockholm University Academic 
Initiative, dels de universitet som visat ett sär-
skilt intresse för Stockholms universitet och 
med vilka Stockholms universitet redan har 
flera utvecklade samarbetsprojekt. Program-
met ska omfatta ömsesidigt utbyte av fors-
kare, lärare, doktorander, studenter och per-
sonal samt stimulera till utökat intresse för 
ansökan till masterutbildningar vid Stock-

holms universitet. Till programmet avsätts 10 
miljoner kronor. 

institut för avancerade studier. Universite-
tet planerar att inrätta ett institut för avance-
rade studier. Institutet ska vara öppet för 15-20 
gästande forskare från i första hand utländska 
universitet men även för forskare från Stock-
holms universitet och andra svenska universitet. 
Finansieringen av institutet beräknas ske delvis 
med universitetets interna medel, delvis genom 
externa strategiska partnerskap. Institutet är på 
planeringsstadiet. Till institutet avsätts initialt 
10 miljoner kronor för planering och medfinan-
siering i externa strategiska partnerskap.

rekrytering av utländska forskare. Till 
detta ändamål avsätts 17,5 miljoner kronor.

stärkt stöd till institutioner som rekryte-
rar betalande studenter. Institutioner som 
arbetar med internationell rekrytering av beta-
lande studenter kommer under nästa år att 
få ett stärkt stöd om 50 000 kronor per beta-
lande helårsstudent, för fortsatt utveckling 
av utbildningarna i syfte att göra dem än mer 
internationellt attraktiva. Med 100 betalande 
helårsstudenter omfattar programmet 5 miljo-
ner kronor. Programmet gäller för 2013 men 
kan komma att förlängas.  

Storsatsning på 
internationella relationer
En stark internationell ställning är central för att nå universitetets 
vision. Rektor satsar därför 105 miljoner kronor för att stärka  
universitetets internationella relationer.

texter PEr LArSSON   

Internationalisering
fo

t
o

 EV
A

 D
A

LIN

thors hans hansson
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Utlandsvistelse öppnar  
för nya samarbeten

I början av 2011 gjorde Stockholms universitet 
en satsning på att främja internationellt forsk-
ningssamarbete. Totalt fanns 38 miljoner kro-
nor att söka inom tre kategorier: för att bjuda 
in internationellt framstående forskare och 
post doktorer till Stockholms universitet, rese-
medel för forskningsinitierade aktiviteter samt 
för språk- och översättningsstöd.

Cecilia Wadensjö var en av dem som sökte 
reseanslag – och fick det. Hennes forskningsresa 
gick till Kalifornien, närmare bestämt, UCLA, 
Los Angeles och Center for Language, Inter-
action and Culture där hon i ett projekt fortsatt 
att studera hur man bedömer tolkars presenta-
tioner. Till vardags finns Cecilia Wadensjö vid 
Tolk- och översättarinstitutet, TÖI. Under två 
månader utomlands fördjupade hon sig i video-
analys som forskningsmetod.

– För en tolk räcker det inte med att kunna 
ord och uttryck på två språk. Man ska också 
kunna tolka mellan språken. Tolken ska också 
kunna delta i ett samtal utan att störa, men 
ändå bli tagen på allvar. För att studera i detalj 
hur detta går till är det viktigt att analysera hela 
interaktionen, även folks tonfall, kroppsspråk, 
orientering i rummet, saker som spelar roll i ett 
samtal. I det arbetet har jag jobbat med video-
inspelningar.

Cecilia Wadensjö tycker att utlandsvistelsen 
innebar att hon verkligen fick tid att arbeta med 
sitt projekt. 

– Det var också en dynamisk miljö att 
befinna sig i och jag etablerade både nya kon-
takter och fördjupade gamla. Bland annat träf-
fade jag forskare från Italien och Japan. Detta 
nätverk har gett mig kunskap om vad som är på 

gång inom området. En stor fördel var också att 
jag fick presentera TÖI i en mängd olika sam-
manhang så att vi blivit synliga, säger Cecilia 
Wadensjö.

Samarbete med Brisbane
Under fem veckor var Ilona Koupil, vid 
CHESS, på School of Population Health i 
Queensland, Brisbane, Australien för att 
arbeta med nya metoder för livsförlopps- och 
intergenerationella analyser i socialepidemio-
logi. 

– Bland annat studerade jag prevalens och 
sociala faktorer bakom hetsätning och bulimi 
hos ett stort urval av kvinnor som ingått en 
australiensisk studie om kvinnors hälsa. 

Ilona Koupil berättar att det huvudsak-
liga målet med resan var att undersöka möjlig-
heterna till ett långsiktigt hållbart samarbete 
inom forskning och undervisning mellan en 
större grupp juniora och seniora forskare i livs-
förlopp och socialepidemiologi från Stockholms 
universitet och University of Queensland. 

– Men resan gav också en fantastisk möjlig-
het att få arbeta i en tvärvetenskaplig forskar-
grupp med utmärkta metodologiska kunska-
per liksom att få tillgång till data från en stor 
populationsbaserad longitudinell kvinnostu-
die. Dessutom kunde vi utbyta erfarenheter 
med varandra. 

Ilona inledde också två nya projekt för 
forskningssamverkan baserade på data från 
kvinnostudien. 

– Tillsammans med en australiensisk kol-
lega ska jag titta på jämförbara uppgifter från 
Sverige, ett arbete som redan påbörjats.  

berkeley betydde 
mycket för mig
efter två år vid Berkeley University i 
Kalifornien är Stefan Larsson vid Religi-
onshistoriska avdelningen tillbaka i Sverige. 
Med sig hem har han nya kunskaper, en 
publicerad bok och, inte minst, nya kontak-
ter och en hel massa upplevelser.
 Stefan Larsson har haft en tvåårig post-
dok finansierad av Vetenskapsrådet. Vid 
Berkeley har han forskat om tibetansk 
buddhism, särskilt om en speciell mästare 
inom religionen.
– Min avhandling som blev färdig 2009 
handlade om en ”galen yogi” i 1400-talets 
Tibet. Forskningen i USA var en fortsätt-
ning på det arbetet och jag har bland annat 
tittat på biografier och sångsamlingar som 
skrevs av yogins lärjungar. Dessa texter har 
aldrig tidigare översatts.

Stefan Larsson har intresserat sig för hur 
den tibetanska buddhismen såg ut på 1400–
1500-talet i Tibet innan den femte Dalai 
Laman kom till makten och buddhismen 
blev mer enhetlig.

– På den tiden var buddhismen mycket 
mer brokig och dynamisk. Men det fanns 
också en hel del spänningar och det var inte 
klart hur den tibetanska buddhismen skulle 
formas. 

Arbetsro och höjd status
Stefan Larssons har fokuserat på udda 
inslag under perioden. Det fanns till exem-
pel ”galna” yogier som uppträdde provoce-
rande och till synes helt tokigt. Och utlands-
vistelsen ledde till boken ”Crazy for wis-
dom: the making of a mad yogin in fif-
teenth-century Tibet” som gavs ut på det 
akademiska förlaget Brill.

– Jag tror inte att boken hade blivit av om 
jag stannat i Sverige. Vistelsen på Berkeley 
gav mig arbetsro och höjde min status som 
forskare vilket hjälpte till att få ut den.

Stefan Larsson poängterar att han fick 
draghjälp via alla diskussioner han hade 
med erfarna forskare på plats. 

– För mig har tiden på Berkeley betytt 
oerhört mycket. Jag har fått jobba med 
några av de allra skickligaste buddhistfors-
karna i världen. Forskare jag tidigare bara 
läst om. Nu vet de också vem jag är. 

– Att jag funnits med på Berkeleys hem-
sida har också varit viktigt för mig. Det har 
bland annat lett till att jag blivit tillfrågad 
om att medverka i olika tidsskrifter. Jag har 
också skrivit en artikel i en bok samt före-
läst en del under min tid i USA. Dessutom 
har jag blivit bättre på tibetanska vilket är 
nödvändigt när man som jag jobbar med 
tibetanska texter.

– Nu hoppas jag också att utlandsforsk-
ningen ska ge mig konkurrensfördelar när 
jag söker forskningsanslag och jobb, säger 
Stefan Larsson.

Internationalisering Nyheter

Utlandsvistelse kan innebära koncentrerad forsknings-
tid och nya samarbetsmöjligheter. Möt forskare som 
tidigare fått anslag från universitetet. 

texter MADELEINE SALOMON     foto EVA DALIN

cecilia Wadensjö (överst) fick anslag för att forska i los angeles och ilona koupil 
för att åka till brisbane. stefan larsson forskade om buddhism i berkeley.
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Global utveckling – fyra  
institutioner i nytt samarbete

I september började de första studenterna på 
programmet. Fokus ligger på kopplingen mel-
lan kultur, politik och ekonomi i ett interna-
tionellt perspektiv. Global utveckling är ett 
samarbete mellan fyra institutioner: social-
antropologi, kulturgeografi, ekonomisk his-
toria och statsvetenskap.

Bengt G. Karlsson, prefekt vid Socialantro-
pologiska institutionen, säger att utmaningen 
var att skapa något nytt.

– Med all forskning om fattigdom, migra-
tion, hållbar utveckling och demokratisering 
som sker vid Stockholms universitet fanns 
alla förutsättningar på plats för att sätta ihop 
ett ledande program.

Han menar att det är viktigt att belysa hur 
förändringar i det globala syd blir alltmer 
komplicerade och insnärjda i processer som 
sker i övriga delar av världen. Fattigdomspro-
blematik och konsumtionsmönster är numera 
globala fenomen.

Spänner över flera discipliner
Klara Andrée är en av cirka 50 studenter som 
läser Global utveckling:

– Att programmet är tvärvetenskapligt var 
en av anledningarna till att jag sökte. Efter-
som problematiken kring utveckling inte 
är ensidig tycker jag att det är självklart att 
också undervisningen spänner över flera dis-

Nyheter

Med all forskning om 
fattigdom, migration, 
hållbar utveckling och 
demokratisering som 
sker vid Stockholms 
universitet fanns alla 
förutsättningar på plats 
för att sätta ihop ett 
ledande program.
 

Internationalisering

cipliner. Hur ska vi annars få det att fungera i 
praktiken?

Hon tycker det är nedslående att se hur 
utvecklingspolitiken har förts hittills. 

– Jag hoppas att vi kommer att inspireras 
till att tänka nytt och i framtiden kunna agera 
annorlunda, mer innovativt.

Statsvetenskapliga institutionen har tidigare 
gett enstaka kurser i global utveckling. Att detta 
nu har utvecklats till ett helt program ser studie-
rektor Maria Jansson som mycket positivt:

– Det är roligt att universitet nu har en 
utbildning med den tvärvetenskapliga inrikt-
ningen global utveckling. På ansökningarna 
till denna första termin som programmet 
ges kan man se att det också finns ett stort 
intresse från studenter att läsa programmet. 

Samverkan mellan institutionerna har 
fungerat bra säger Erik Nilsson, doktorand 
och samordnare vid Socialantropologiska 
institutionen som är värdinstitution för pro-
grammet. Han ser till att kommunikationen 
mellan institutionerna och studenterna funge-
rar så bra som möjligt.

Globala Caféet
Undervisningen blandar etablerade teorier om 
utveckling med centrala frågor i den pågående 
samhällsdebatten. Som ett led i detta anordnas 
under hösten Globala Caféet.

– Globala Caféet är en gästföreläsningsse-
rie som handlar om olika typer av praktiskt 
utvecklingsarbete. Tanken är att knyta utbild-
ningens teman till verkligheten utanför semi-
narierummet, men också att hjälpa studen-
terna i sina funderingar på vad de vill göra i 
framtiden. Under hösten kommer vi ta upp 
kvinnors roll i fredsarbete, medicinska kata-
strofinsatser och demokratibistånd, säger Erik 
Nilsson.

Många av studenterna har bott i andra länder 
och talar flera olika språk. Klara Andrée arbe-
tade till exempel som volontär en termin i en 
grundskola i Kampala, Uganda efter gymnasiet. 

– Det går egentligen inte att inte intres-
sera sig för vår omvärld, vi är ju alla så bero-
ende av globala skeenden. Detta verkar själv-
klart för dagens studenter. Länder som Kina 
och Indien är inte bara exotiska resmål idag, 
utan möjliga länder att bo och arbeta i, säger 
Bengt G. Karlsson.  

Vilken roll spelar demokrati, mänskliga rättigheter och 
konflikter i länders utvecklingsprocesser? Det är en av de 
centrala frågorna inom det nystartade, tvärvetenskapliga 
kandidatprogrammet i global utveckling.

texter SUSANNA LINDBErG OcH LINA LOrENTz     foto EVA DALIN

klara andrée tycker det är självklart att utbildningen spänner över flera discipliner.
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Hela världen ligger öppen!

I höst har 80 studenter påbörjat det inter-
nationella kandidatprogrammet i företags-
ekonomi och statskunskap. Bachelor's Pro-
gramme in Business Administration and Poli-
tical Science är ett samarbete mellan de två 
institutionerna och denna termin fördjupar 
sig studenterna i grunderna för marknads-
föring, redovisning, finansiering och mana-
gement, liksom i olika politiska system och 
statsvetenskapliga teorier.

– Programmet är ett slags kombinations-
utbildning, säger lektor Eva Wittbom, ansvarig 
för utbildningen. Studenterna lär sig dels hur 
olika slags organisationer fungerar, dels hur 
organisationerna fungerar i olika slags poli-
tiska kontexter och samhällssystem.

Utbildningen har ett tydligt internatio-
nellt fokus och studenterna kommer att bli 
internationellt inriktade, enligt Eva Wittbom 
som tror att utbildningen är attraktivt inom 
många områden. 

Spridda över världen
Ett tecken på det globala perspektivet är att den 
första kullen studenter, som började sina stu-
dier förra hösten, nu är spridda över jorden. 
I Frankrike, Spanien, Singapore, eller någon 
annanstans i världen där Företagsekonomiska 
institutionen har ett partneruniversitet, läser de 
en termins företagsekonomi.

Att utbildningen riktar sig mot studenter 
som räknar med att arbeta internationellt visar 
sig också i att undervisningsspråket är engelska.
Även om de flesta ungdomar rör sig obehindrat 
med språket i vardagen kan mängden fackter-
mer ändå vara svårforcerad. Därför samarbetar 
institutionen med Centre for Academic English 

som under varje kurs arrangera seminarier för 
språkbehandling.

– I den internationella miljö som universitetet 
utgör, är engelska ett självklart skriftspråk. För 
mig kräver det ändå mer förberedelse än van-
ligt, när också undervisningen sker på engelska. 
Det är en rolig utmaning, säger Eva Wittbom.

Attraktivt för utländska studenter
Den engelskspråkiga utbildningen är attraktiv 
även för studenter från andra länder än Sverige. 
Första året fanns bara ett fåtal icke-svenskar 
med bland studenterna, men redan i år närmar 
sig antalet 30 procent.

Nästa termin är det dags för den första kul-
len att återvända till moderuniversitetet i 
Sverige för fördjupning i statskunskap. 

Den femte terminen är ämnesvalet fritt. 
– Det som ligger närmast är att då läsa ytter-

ligare statskunskap för att få dubbla kandidat-
examina, men andra ämnen som språk, natio-
nalekonomi eller något inom humaniora, kan 
också vara intressanta för en framtida interna-
tionell karriär, säger Eva Wittbom. 

Den sjätte och sista terminen ägnas åt upp-
satsskrivande i företagsekonomi. Därefter står 
studenterna vid ännu ett vägskäl. Den ena 
vägen leder till masterexamen, den andra direkt 
ut i världen.

Eva Wittbom är övertygad om att studen-
terna efter avslutade studier har mycket goda 
chanser att få anställning både inom internatio-
nella företag och organisationer, såväl inom den 
privata som den offentliga sektorn.

– En sak är säker, globaliseringen kommer 
inte att stoppas, säger hon. Våra studenter blir 
global minded – och det är attraktivt!  

Internationalisering

83 betalande  
studenter i höst
Höstterminen är i full gång och det går nu att 
summera hur många betalande utländska stu-
denter som börjat vid universitetet i höst. Den 
här terminen blev det 83 betalande studen-
ter mot 76 höstterminen 2011, en siffra som 
krympte till 72 mot slutet av terminen.
 Ett ökat antal stipendier gör att av 83 beta-
lande studenter får 35 stipendier. Motsva-
rande siffra för förra året var 23 stipendier på 
76 betalande studenter. 
 17 studenter kommer från Kina, som där-
med är det land med flest betalande studen-
ter. Åtta av dessa kommer genom ett avtal 
mellan Institutionen för biokemi och bio-
fysik kemi och Jilin University. Det senare 
universitetet betalar deras studieavgift för 
en termin som belöning eftersom studen-
terna tillhör Jilins absolut främsta inom 
Life Sciences.

internationell vecka för 
svenska studenter
Stockholms universitet deltar den 26-30 
november anordnas en vecka på temat att 
vara utbytesstudent. Det arrangeras lunch-
föreläsningar, visas film, anordnas en täv-
ling och finns möjlighet att besöka ett infor-
mationstorg. Det blir flera lunchföreläs-
ningar. Bland andra kommer Benjamin Kat-
zeff Silberstein, skribent på Svenska Dagbla-
det, som berättar om sina erfarenheter som 
utbytesstudent i Sydkorea. Det ges föreläs-
ningar där studenter berättar om sin upp-
levelse som utbytesstudent/praktik och där 
personal från Sektionen för internationell 
mobilitet berättar om ansökningstider och 
kriterier för att söka.
 Vill du veta mer kan du kontakta pro-
jektledaren vid Sektionen för internationell 
mobilitet, ronald.nordqvist@su.se. Detalje-
rat program finns på  
  www.su.se/studerautomlands.

tävling rekryterar  
studenter i usa
I höst pågår den nätbaserade stipendietäv-
lingen ”Challenge Your Perspectives: The 
Swedish Scholarship Awards 2013”. Den 
vänder sig till amerikanska studenter som är 
intresserade av att läsa ett masterprogram 
i Sverige. Syftet är att i USA marknadsföra 
Sverige som studiedestination med Uppsala, 
Lunds och Stockholms universitet i spetsen. 
Initiativet till årets tävling kom från Sveriges 
ambassad i Washington som gör en särskild 
satsning på att lyfta fram svensk utbildning, 
forskning och innovation. 
 I tävlingen utmanas studenterna i att 
testa kunskap och motivation inom områ-
dena statsvetenskap, internationella relatio-
ner och miljö, ämnen som i USA förknip-
pas med Sverige. Stockholms universitet del-
tar med ”International Master’s programme 
in Political Science”.  I december kommer 
tre finalister att kunna börja se fram mot 
en utvecklande tid i Sverige – en av dem vid 
Statsvetenskapliga institutionen i Stock-
holm.  sebastian lindHolM

Det nystartade ekonomprogrammet Bachelor's 
Programme in Business Administration and Political 
Science lockar både svenska och utländska studenter.

text MArIA LEIJONHIELM     foto EVA DALIN

efter examen ska studenterna kunna jobba internationellt.
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Rekrytering av studenter i Ryssland och Kina
den 6-7 oktober fanns Stockholms universi-
tet, genom Kommunikationsenheten, Sektionen 
för internationell mobilitet, och Företagsekono-
miska institutionen på plats vid en internationell 
studentmässa i Moskva samt i St. Petersburg.
 Totalt cirka 7 000 ryska studenter besökte 
mässan och fick ta del av information från uni-
versitetets representanter och även av ett par 
före detta studenter.
 – Alumnerna informerade om sina egna stu-
dietider vid Stockholms universitet samt om 
Sverige, Stockholm och livet omkring studierna, 
på ryska. Ett värdefullt inslag både för presum-
tiva studenter och deras föräldrar, säger Sofia 
Rosshagen från Kommunikationsenheten.
 Stockholms universitets monter var full-
satt, med kö utanför, under hela mässan i såväl 

Moskva som i St Petersburg och flera studenter 
kom även till mässan i St Petersburg endast för 
att träffa Stockholms universitet. Många stu-
denter registrerade sig för att i framtiden kunna 
ta del av information från Stockholms universi-
tet. Universitetet kan då lättare hålla en konti-
nuerlig kontakt med de intresserade. Frågor om 
studier, studentliv, karriärsmöjligheteter och 
hur det är att leva i Stockholm och Sverige var 
vanliga. 
 Förutom mässor höll universitetet presenta-
tioner som var mycket välbesökta på Lomono-
sov Moscow State University samt i St Peters-
burg. I övrigt organiserade universitetet ett par 
i alumnträffar i Ryssland.  Möten med sam-
arbetspartners och svenska beskickningar var 
även aktuella.

 Den 18 oktober åkte representanter från 
Stockholms universitet till Peking och Shanghai 
för deltagande vid liknande studentmässor.

Internationalisering

Filosofer och ekonomer i nytt  
svenskt-franskt samarbete

I det nyinrättade Fransk-svenska programmet 
i filosofi och ekonomi arbetar svenska filoso-
fer och franska ekonomer tillsammans. Pro-
grammet för samman perspektiv från moral-
filosofi, politisk filosofi och ekonomisk teori 
för att analysera politiska och ekonomiska 
institutioner från ett normativt perspektiv: 
Hur ska dessa se ut för att vara rättvisa? Hur 
kan de rättfärdigas? Forskarna ska finna lös-
ningar på samhällsproblem, bland annat att 
försöker de hitta bättre mått för att mäta 
ojämlikhet, välstånd och makt. Gustaf Arr-
henius, som är professor i filosofi vid Stock-
holms universitet och svensk koordinator för 
programmet, nämner Human Development 
Index, som Nobelpristagaren Amartya Sen 
varit med om att utveckla, som dock fungerar 
bäst på fattiga länder. Det behövs även mått 
för rika länders utveckling som inte enbart 
fokuserar på folks inkomster.

Fröet såddes i Paris
Fröet till samarbetet såddes när Gustaf Arr-
henius var gästforskare på Centre national de 
la recherche scientifique, CNRS, och där sam-
arbetade med nationalekonomen Marc Fleur-
baey. Båda undersökte liknande frågor; nya 
former för demokrati och om ansvar för fram-
tida generationer. Marc Fleurbaey är idag 
koordinator för programmet tillsammans med 
Gustaf Arrhenius.

Gustaf Arrhenius framhåller vikten av 
synergier från andra discipliner. Statsvetare, 

utvecklande att byta miljö
gustaf arrHenius Har studerat och fors-
kat utomlands i flera omgångar. Han dispute-
rade vid University of Toronto, har varit post 
dok och gästforskare i Oxford, bott i Mozam-
bique samt forskat i Paris i flera omgångar, 
bland annat som Pro Futuraforskare finansie-
rad av Riksbankens Jubileumsfond.

Det är mycket utvecklande att byta forsk-
nings- och livsmiljö, säger Gustaf Arrhenius.

– När jag fick ett stipendium att åka som 
gästforskarstudent till Filosofiska institutio-
nen vid University of Toronto var det en av 
de största filosofiinstitutionerna i världen och 
bredden på forskningen var fantastisk. Det slu-
tade med att jag stannade i flera år och skrev 
en doktorsavhandling. Att jag fick en post 
doktjänst för att åka till University of Oxford 
gjorde att jag hamnade i ett Mecka för filoso-
fer: en oerhört lärorik, tuff men utvecklande 
forskningsmiljö. 

Vistelserna i Frankrike gav honom vidare 
chansen att upptäcka en ny forskningsmiljö 
vilket visade sig vara mycket givande. Det 

ledde bland annat 
till ett tätt forsk-
ningssamarbete 
med ekonomen 
Marc Fleurbaey 
som idag koordi-
nerar det Fransk-
svenska program-
met i filosofi och 
ekonomi tillsam-
mans med Gustaf 
Arrhenius.

ekonomer, sociologer kan bidra till att skärpa 
de filosofiska frågeställningarna, till mer 
exakta teorier så att modellerna kan bli bättre. 
Programmet bidrar också till internationali-
seringen av den krets som sysslar med dessa 
frågor. 

Rent fysiskt håller forskarna till i le Col-
lege d’études mondiales (CEM) lokaler i Paris 
under vårterminerna. Under höstarna huseras 
de av Swedish Collegium for Advanced Study 
(SCAS) i Uppsala och filosofiska institutio-
nen vid Stockholms universitet. Därtill äger 
en intensiv seminarie-, workshop- och konfe-
rensverksamhet rum. 

Över 40 forskare
Gustaf Arrhenius tror att det nya samarbetet 
kan tillföra Stockholms universitet och Filoso-
fiska institutionen forskning på hög nivå och 
möjlighet att ordnar intressanta och högkvali-
tativa workshops. 

– Att det är ett program som totalt involve-
rar över 40 forskare ger ju också ett nätverk 
som kommer doktorander och andra forskare 
här till del, säger Gustaf Arrhenius.

Programmet ska pågå fram till hösten 
2014 då en slutkonferens äger rum i Uppsala. 
The Franco-Swedish Program in Philosophy 
and Economics samfinansieras i huvudsak av 
Riksbankens Jubileumsfond och Foundation 
Maison des Sciences de l´homme (FMSH). 
Det är en del i ett planerat större svensk-
franskt forskningssamarbete.  

I The Franco-Swedish Program in Philosophy and 
Economics forskar svenska filosofer sida vid sida med 
franska ekonomer. Gustaf Arrhenius är svensk koordina-
tor för programmet.

text THOMAS HELDMArK     

intresset var stort vid universitetets monter.
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kungligt besök
Den 10 oktober besökte drottning  
Silvia Institutionen för lingvistik.  
Professor Francisco Lacerda, presente-
rade forskning om barns språkutveck-
ling och professor Kristina Svartholm 
informerade om forskningen kring 
döva barns språkliga utveckling. Besö-
ket avslutades med ett studiebesök i 
Fonetiklaboratoriet.
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Barnrättscentrum  
är invigt
Tisdagen den 9 oktober invigdes på Spökslottet Juridiska fakulte-
tens Barnrättscentrum i närvaro av drottning Silvia, statsrådet 
Maria Larsson och vicerektor Astrid Söderbergh Widding. 

Barnrättscentrums föreståndare Wiweka 
Warnling Nerep hälsade alla välkomna. 
Därefter berättade Astrid Söderbergh Wid-
ding om den barnforskning som bedrivs vid 
Stockholms universitet. 

Professorn i internationell rätt Said Mah-
moudi framhöll att den barnrättsliga forsk-
ningen länge har haft en stark position vid 
fakulteten mycket tack vare engagerade 
seniora forskare som professorerna Johanna 
Schiratzki, Christian Diesen och Madeleine 
Leijonhufvud. Said Mahmoudi  tillkännagav 
även att Barnrättscentrum ska anordna en 
internationell konferens 2014 i samband med 
att Barnkonventionen fyller 25 år. 

Hedersdoktorn vid Juridiska fakulteten 
Thomas Hammarberg, som själv var starkt 
pådrivande i tillkomsten av Barnrättskon-

ventionen, konstaterade att den har haft 
stor genomslagskraft både i Sverige och 
internationellt. Samtidigt påpekade han att 
Sveriges snäva tolkning av Barnkonventio-
nen vad gäller flyktingbarns rättigheter är 
starkt ifrågasatt.

– Frågan är viktig och aktuell. Därför har 
vi nyligen, med finansiering från Barnrätts-
centrum, anställt en doktorand med inrikt-
ning på barnets rätt i migrationsprocessen, 
berättar doktor Anna Kaldal, en av initiativ-
tagarna till Barnrättscentrum. 

Ett 40-tal personer deltog i invigningen, 
däribland representanter från de andra juri-
diska fakulteterna, Institutionen för socialt 
arbete – Socialhögskolan, Karolinska institu-
tet, Linköpings, Lunds och Uppsala universi-
tet, samt Rädda barnen, Unicef och Friends.  

text STAFFAN WESTErLUND     foto EVA DALIN 

tre stora Wallenberg- 
anslag till universitetet
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har 
beslutat om årets anslag för forsknings-
projekt av hög vetenskaplig potential. 
Stockholms universitet får bidrag om 
33 miljoner kronor för forskning inom 
material- och miljökemi, 30 miljoner 
kronor för forskning inom zoologi och 
26 miljoner för forskning inom solfysik. 
Forskare vid universitetet deltar även i 
ett samarbetsprojekt med Umeå universi-
tet som får anslag för forskning om sjuk-
domen ALS.
*Metoder för studier av nya material  
och molekyler 
Xiaodong Zou, professor vid Institutionen 
för material- och miljökemi, får 33,3 mil-
joner kronor till projektet ”3D Electron 
Microscopy for Nanostructure Research”.
*Studier av hur levande organismer  
anpassar sig till sin omgivning
Sören Nylin, professor vid Zoologiska 
institutionen, får 30,2 miljoner kronor till 
projektet ”Insect life cycle genomics and 
adaptation in the wild”.
*Dynamiken i solens yttre atmosfär
Göran Scharmer, professor vid 
Institutionen för astronomi och Kungliga 
Vetenskapsakademien, får 26,3 miljo-
ner kronor till projektet ”Dynamics of the 
solar chromosphere”.
*Forskning om sjukdomen ALS
Det här samarbetsprojektet mellan 
Stockholms universitet och Umeå universi-
tet – ALS as a Model System for Studying 
Degenerative Brain Diseases - får anslag 
om 35,8 miljoner. Mikael Oliveberg, pro-
fessor vid Institutionen för biokemi och 
biofysik, ansvarar för den del av projek-
tet som ligger inom Stockholms universitet.
sofia lagergren

välkommen detaljplan  
för albano
Detaljplanen för Albano behandlades av 
stadsbyggnadsnämnden den 25 oktober. En 
vecka tidigare presenterade finansborgarrå-
det Sten Nordin och stadsbyggnadsborgar-
rådet Regina Kevius planerna vid en press-
träff tillsammans med Akademiska Hus. 
Kåre Bremer kommenterade planen i ett 
pressmeddelande:
 – Behovet av det nya universitetsområ-
det är stort och akut. Nu ser vi fram mot en 
antagen plan före årsskiftet. 
 Bristen på lokaler gör att universite-
tet har svårt att fullt ut använda ökade 
anslag från staten för utbildning, säger rek-
tor Kåre Bremer. Det är svårt att rekrytera 
lärare på grund av lokalbristen och uni-
versitetet måste även lägga rekrytering av 
forskare på is, trots kraftigt ökade resurser 
för forskning. 
 – Lokal- och bostadsbristen leder även 
till att studenter tackar nej till utbildnings-
platser hos oss, säger Kåre Bremer. Därför 
är det naturligtvis mycket glädjande att 
Albano även kommer att innehålla bostä-
der för gästforskare och studenter.

www.su.se/albano

drottning silvia i samtal med simone ek, expert på barnrättskonventionen,  
och juridikprofessor said mahmoudi.
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Forskningspropositionen: Ökade  
anslag och internationell utvärdering

Regeringen ökar forskningsanslagen med 4 mil-
jarder kronor 2013-2016 i forsknings- och inn-
ovationspropositionen. Den största enskilda 
satsningen är en ökning av anslagen för forsk-
ning och forskarutbildning till universitet och 
högskolor. Anslagen beräknas öka med 600 
miljoner kronor 2014 och med ytterligare 300 
miljoner kronor 2016. Från och med 2016 för-
delas 900 miljoner kronor mer per år direkt till 
lärosätena. De nya medlen fördelas enligt kvali-
tetskriterier och en större andel av de befintliga 
resurserna omfördelas också enligt samma sys-
tem. Resurstillskottet innebär att alla lärosäten 
får mer forskningsmedel 2014.

Bedömning av utländska kolleger
I stället för att enbart räkna publiceringar och 
citeringar bör svensk forskning regelbundet 
granskas, utvärderas och bedömas ur ett bre-
dare perspektiv av utländska kolleger. Veten-
skapsrådet kommer att få huvudansvaret för att 
ta fram förslag till en ny modell för kvalitets-
granskning av svensk forskning som baseras 
på dessa principer. I modellen kan också, 

utöver den rent vetenskapliga bedömningen, 
ingå att bedöma forskningens samverkan, rele-
vans och nytta.

Regeringen föreslår vidare två satsningar 
för att vässa spetsen i svensk forskning. Ett 
särskilt program skapas för de allra främ-
sta yngre forskarna. Regeringen avsätter de 
Forskningspropositionen:ssutom särskilda 
medel för att kunna öka rekryteringen av inter-
nationella toppforskare.

200 miljoner till SciLifeLab 
Regeringen satsar 600 miljoner kronor på bland 
annat forskning om antibiotikaresistens, kli-
nisk behandlingsforskning och register-
baserad forskning. Den största delen, 200 
miljoner kronor, går till SciLifeLab, ett veten-
skapligt centrum för medicinisk forskning som 
Karolinska Institutet, Stockholms universitet, 
KTH och Uppsala universitet står bakom.

Medel avsätts även till European Spallation 
Source (ESS) i Lund. Dessutom ökar medlen till 
den synkrotronljuskällan Max IV som är under 
uppbyggnad norr om Lund.

Nytt innovationskontor
Regeringen genomför också riktade sats-
ningar inom några områden av särskild 
betydelse för näringslivet och samhäl-
let. Medel fördelas långsiktigt till forsk-
ningsmiljöer av hög klass. De tre som har 
valts ut är gruv-, mineral- och stålforsk-
ning, forskning kring hållbart samhälls-
byggande samt forskning om skogsrå-
vara och biomassa. Regeringen utvecklar 
också Vinnovas pågående innovations-
program.

Dessutom satsar regeringen på att 
utveckla lärosätenas innovationskontor 
för att överföra forskningsresultat till nya 
produkter och tjänster. En del av denna 
satsning är att etablera innovations- 
kontor vid de lärosätena som idag inte 
har sådana. Stockholms universitet är  
ett av dessa. 

– Det är utmärkt att även Stockholms 
universitet nu får innovationskontor, det 
borde vi fått redan i första omgången, 
säger rektor Kåre Bremer. 

Höjda anslag på fyra miljarder kronor, ökad betydelse för kvalitetskriterier 
och internationell utvärdering av svensk forskning. Det är huvuddragen i 
forsknings- och innovationspropositionen.
texter PEr LArSSON     foto EVA DALIN

regeringen satsar 200 miljoner på scilifelab i stockholm och uppsala.
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”Nu gäller det att få bollen i mål” 
Martin HögboM, docent vid Institutionen 
för biokemi och biofysik, säger att det finns 
flera bra tankar i propositionen som fokus 
på långsiktighet, risktagande och nya sätt att 
utvärdera kvalitet och potential i forskning. 

– Dock är det ett stort steg mellan tan-
kar och en praktisk tillämpning. Ett peer-
review förfarande för granskning av forsk-
ning kan nog vara bra men det är långt 
ifrån trivialt att göra det bra. Speciellt när 
det gäller utvärderingar av hela ämnes-
områden eller lärosäten är det inte heller 
självklart hur resultaten skall användas för 
att se till att resurserna hamnar där de gör 
mest nytta.

Enligt honom är det generellt mest posi-
tiva att Sverige satsar mer på forskning. 
Det finns möjligheter att propositionen kan 
bidra till att göra Sverige till ett attraktivt 
land för framtidens ledande forskare.  
 – Men för att det ska hända måste nu uni-
versiteten ta sitt ansvar och se till att eta-
blera karriärtjänster med tydliga förutsätt-
ningar så unga forskare vet vad de har att 
förhålla sig till och vad som förväntas. 

Enligt Martin Högbom har de senaste 
årens politiska beslut om universitetens 
autonomi, ökade basanslag och möjlighet 

till tidsbegränsade karriärtjänster gett uni-
versiteten alla möjligheter att göra detta.

– Utbildningsdepartementet har gjort en 
bra utspark till offensiv planhalva och nu 
måste universitet, finansiärer och forskare 
se till att få bollen i mål, summerar han.

”Elitsatsningar överflödiga”
JennY larsson, docent i baltiska språk, 
gläds också åt satsningen på forskning.

– Flera av de förändringar som Sveriges 
unga akademi har kämpat för finns med, som 
specifika satsningar på yngre forskare i form 
av forskningsmedel som ska utlysas i nationell 
konkurrens, ökade basanslag och en uttalad
ambition om att rekrytera internationella 
forskare.

I propositionen föreslås att anslaget för 
forskning och forskningsinformation till 
Vetenskapsrådet(VR) bör öka med totalt 50 
miljoner kronor 2013–2016 för finansiering av 
anställningar och forskningsmedel för framstå-
ende yngre forskare. 

– Det är en väldigt positiv utveckling. Genom 
att låta VR sköta fördelningen av dessa medel 
kommer ansökningsförfarandet upp på en 
nationell nivå vilket både främjar självständig 
forskning och ger ett mer rättvist startfält för 
ansökarna.

Vid lokala utlysningar finns alltid risken att 
forskare som är verksamma och kända vid uni-
versitetet gynnas, fortsätter Jenny Larsson som 
även ser positivt på att använda fler internatio-
nella sakkunniga.

Långsiktiga anslag för yngre forskare väl-
komnar hon också. Juniora forskare som käm-
par för att etablera en självständig forsknings-
linje kan ha svårt att konkurrera på lika villkor 
med mer seniora kollegor, och därför är det väl-
kommet med en öronmärkt satsning på juniora 
forskare inom VR. 

Men en alltför stor fokusering på det som Jan 
Björklund har kallat ”forskningseliten” är pro-
blematisk på många sätt, fortsätter hon.

– För hur definierar man elit? Och hur und-
viker man att skapa en typ av satsning där 

vi har fråGat två forskare vid Stockholms universitet om hur de 
ser på regeringens forskningsproposition. Båda sitter i Sveriges unga 
akademi som ska verka för att lyfta fram unga forskares villkor.

Närmare 90 miljoner extra till humaniora, 
samhällsvetenskap och juridik vid Stock-
holms universitet och 7 miljoner i tillskott 
utifrån Högskoleverkets kvalitetsutvärde-
ringar. Det är ett par nyheter i statsbudge-
ten för 2013 som presenterades i början av 
oktober. Det så kallade takbeloppet blir 
2013 för Stockholms universitet närmare 
1 545 miljoner kronor. Det är en ökning 
från 2012 med 8,4 miljoner. I denna total-
summa finns några förändringar jämfört 
med föregående år. Främst rör det sig om 
ett ökat anslag inom HS-området (huma-

90 miljoner extra till HS-området

man premierar samma personer som sedan 
genererar mer av samma typ av forskning? 
Det finns också en jämställdhetsproblema-
tik – elitsatsningar har i alla fall tidigare 
haft en tendens att missgynna kvinnor

Enligt Jenny Larsson är idén med sär-
skilda ”elitsatsningar” överflödig.

– Egentligen handlar det bara om att 
unga forskare behöver rimliga startanslag 
och satsningen som föreslås i propositio-
nen löser tyvärr inte de mer strukturella 
problemen som finns på universiteten – det 
saknas fortfarande långsiktiga lösningar 
och tydliga karriärvägar för Sveriges unga 
forskare.

niora, juridik och samhällsvetenskap) på 
89,5 miljoner kronor – vilket är den största 
ökningen inom området till ett enskilt 
svenskt lärosäte. 3,6 miljoner extra ges 
även till lärar- och förskollärarutbildning-
arna vid universitetet till följd av nationella 
omfördelningar.
 Några anslagsposter minskar också inom 
ramen för takbeloppet. Det blir 46,8 miljo-
ner kronor mindre med anledning av inak-
tiva studenter och 22,5 mindre till följd av 
införande av studieavgifter för tredjelands-
studenter.

Ny lärarexamen
Det sker även några förändringar när det gäl-
ler så kallade särskilda medel (som är en egen 
post i budgeten) för grundutbildning. Stock-
holms universitet får 7,3 miljoner kronor 
extra till följd av utfallet i Högskoleverkets 
kvalitetsutvärderingar. Det blir 4,9 miljoner 
mer med anledning av det kandidatprogram 
i teckenspråk och tolkning som universitetet 
startar hösten 2013. Regeringen satsar vidare 
2,5 miljoner extra på att utveckla en ämnes-
lärarexamen vid Stockholms universitet inom 
minoritetspråken finska och meänkieli.

Flera av de 
förändringar som 
Sveriges unga 
akademi har kämpat 
för finns med.
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Utbildningsbidrag avskaffas  
för doktorander

sandra hellstrand, ordförande i doktorandrådet. 

De flesta större lärosäten har de senaste åren 
tagit beslut – eller förväntas göra det – om att 
att avskaffa utbildningsbidrag som finansie-
ringsform för studier på forskarnivå. Det finns 
vidare ett regeringsbeslut om att doktorander 
med utbildningsbidrag ska anställas senast när 
tre år återstår av studietiden, det vill säga dok-
torander får finansieras med utbildningsbidrag 
i högst ett år. 

Planeringsenheten vid Stockholms universi-
tet har, på rektors uppdrag, utrett utbildnings-
bidragen vid universitetet. I den promemoria 
som lades fram till universitetsstyrelsens sam-
manträde den 28 september går det att läsa att 
utbildningsbidragen i praktiken är avskaffade 

inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
området medan naturvetenskapliga området 
behållit dem som finansieringsform under de 
två första doktorandåren. I promemorian listas 
även de sociala förmåner en doktorandanställ-
ning berättigar till jämfört med utbildnings-
bidrag och de argument som finns.

Främsta argumentet för ett avskaffande är 
att doktorandanställningar ger en tryggare 
studiesocial situation, som full tillgång till 
föräldrapenning och sjukförsäkring. Goda 
studiesociala villkor lyfts även fram för att 
kunna rekrytera och behålla doktorander. I 
takt med att allt fler lärosäten överger bidra-
gen är det även en nackdel för Stockholms 

universitet att behålla utbildningsbidrag om 
vi ska locka de bästa talangerna, enligt pro-
memorian.
 Där listas även argument emot ett avskaf-
fande. Naturvetenskapliga området understry-
ker att forskarutbildningen primärt är just en 
utbildning och då kan villkoren inte jämstäl-
las med villkoren vid en vanlig anställning. Inte 
heller anser området att konkurrensen från den 
omkringliggande arbetsmarknaden kräver den 
högre lönenivå och de bättre sociala villkor 
som en doktorandanställning innebär. Inter-
nationellt sett är nuvarande ordning i Sverige 
dessutom relativt bra. 
	 Universitetsstyrelsen valde att gå på linjen att 
avskaffa utbildningsbidrag som finansierings-
form på forskarnivå. Det kommer att ske från 
och med 1 juli 2015.

Positivt med avveckling
Sandra Hellstrand som är ordförande i Cen-
trala doktorandrådet vid Stockholms univer-
sitet är mycket positivt att utbildningsbidraget 
avskaffas.

– Det innebär att doktorander i framtiden 
kommer att ha bättre villkor under de första 
åren av sin forskarutbildning, med mer rim-
liga inkomster och tillgång till sociala trygg-
hetssystem.

Anders Karlhede, vicerektor för natur-
vetenskapliga området, tror att antalet studen-
ter som får möjlighet till en forskarutbildning i 
naturvetenskap vid Stockholms universitet nu 
kommer att minska kraftigt. 

– Eftersom doktoranderna står för en stor 
del av forskningen så drabbas också denna. 
Om fakulteten skulle lägga lika mycket pengar 
på forskarutbildningen efter avskaffandet så 
skulle antalet doktorander minska med cirka 
en femtedel, enligt Anders Karlhede.

– Det är rimligt att de som kommit in på den 
viktiga och kvalificerade forskarutbildningen, 
samhällets högsta utbildning, får anställning 
med lön, säger rektor Kåre Bremer.  

aula magna stockholms universitet
fredag 15 februari 2013

för dig som undervisar vid stockholms universitet

 – undervisning och lärande i akademin

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

Information och anmälan: 
www.su.se/lararkonferens2013

Spännande Utvecklande Lärorikt

nu välkomnas ditt bidrag till universitetets lärarkonferens2013
Låt oss ta del av erfarenheter och goda exempel från din lärargärning.  
Dela med dig av idéer kring läraruppgiftens utmaningar och möjligheter.

utveckla ditt lärarskap
Ta del av kollegors erfarenheter. Pröva dina egna idéer i reflektion med andra. 
Få nya insikter från universitetspedagogisk utveckling och forskning.

var med och bidra till diskussionen
Skicka in ditt abstract senast den 15 november.

ta med dina kollegor och kom!

Utbildningsbidrag avskaffas som finansieringsform för 
utbildning på forskarnivå från och med 1 juli 2015. 
text PEr LArSSON     foto PrIVAT
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sandra hellstrand, ordförande i doktorandrådet. 

Politiker minglade med doktorer  
på kransarnas och hattarnas fest

I år uppmärksammades över 180 personer vid 
den kombinerade installations- och promo-
tionshögtiden den 28 september. Av de 239 som 
disputerade under läsåret 2011/12 fanns 122 
på plats för att få sin lagerkrans eller hatt (juris-
terna). Tio av årets 21 jubeldoktorer deltog, 
alltså de som fick sin doktorsgrad för femtio år 
sedan. Bland hedersdoktorerna märktes bland 
andra Katherine Freese, en av världens mest 
kända astropartikelfysiker, och kartografen 
Lars Granath som ligger bakom många svenska 
sjökort. Och så installerades 35 nya professorer. 
 Vid ceremonin delades även universitetets 
guldmedalj av 8:e storleken i band ut. Den gick 
i år till Amine Benhajji som tilldelas medaljen 
för måltidsarrangemangen i Spökslottet och 
Pia Bjerén Fürstenbach för uppbyggnaden av 
Forskningsservice.

Hat trick för Mårten Schultz
En av årets fyra pedagogiska pristagare nöjde sig 
inte med att äntra podiet en gång, utan var upp 
tre gånger. Juristen Mårten Schultz blev förutom 
pedagogisk pristagare även professor och fick 
den doktorshatt han inte ”hämtat ut” tidigare.
 Bland de nyblivna doktorerna i juridik fanns 
också miljöpartiets språkrör Åsa Romson. Ytter-
ligare politiker fanns på plats. Förutom utbild-
ningsminister Jan Björklund var statsrådet Bir-
gitta Ohlson där med sin make Mark Klamberg 
som disputerat i folkrätt och Finlands undervis-
ningsminister Jukka Gustafsson med sin sväger-
ska Arja Karivieri, nybliven professor i antikens 
kultur och samhällsliv.
 Efter ceremonin var det bankett i Gyl-
lene salen. Förrätten bestod av gravat hjort-
kött, varmrätten torskrygg från Östersjön 

vad ser du fram emot i kväll? 

(som numera är helt ok att äta berättade 
rektor Kåre Bremer efter att ha konsulterat 
torskexpertis) och det hela avslutade med en 
citrontarte som var lika utsökt som de första 
två rätterna.
 Vid förrätten fick nyinstallerade profes-
sorn Annika Waern alla gäster att dyrt och 
heligt lova att som ett nyfiket barn fortsätta 
ställa frågor och följdfrågor om allt. Uni-
versitetets tidigare rektor, Staffan Helmfrid, 
som i år blev jubeldoktor talade också. Han 
berättade att han tyvärr inte hade råd att gå 
på högtiden för femtio år sedan men att det 
sedan blivit många tillfällen genom åren, 
då i egenskap av rektor. Jan Björklund höll 
tacktalet och sedan blev det dans i Blå hal-
len tills det var dags att stänga portarna för 
årets högtid.  

susanne molander,  
nybliven doktor, i säll-
skap med robert Weil.
– Det är väldigt spän-
nande och ska bli roligt 
med en klassisk högtid. 

amanda lindqvist  
beckman, dotter till  
ludvig beckman i sällskap 
med helena ohlsson.
– Det är första gången jag 
är på något sådant här. 
Det är en engångshän-
delse som jag vill vara 
med om.

Prorektor lena Gerholm 
och anders mattsson 
– Vi behöver sådana här 
avbrott i den akademiska 
vardagen.

nyblivna doktorn  
charlotte berkström med 
daniel lebenberg
– Det är häftigt att vara 
här och jag ser fram emot 
maten.

nyblivne doktorn  
henrik Johansson med  
birgitta larsson  
– Det ska bli roligt och är 
lite ovanligt. Vi ser fram 
emot att ha roligt, äta god 
mat och dansa.

rektor kåre bremer samtalar med Juridiska fakultetens promotor Jan rosén inför ceremonin.  
fyrverkeri gav extra glans åt desserten innan det var dags för dans!

Höstrusk och byggnadsställningar gjorde entrén till Stadshuset lite 
ogästvänlig. Men innanför portarna fanns som vanligt värmen, ljuset 
och festen när universitetet höll sin årliga promotionshögtid.

text PEr LArSSON     foto EVA DALIN, BJÖrN DALIN
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FöRetaG Som löSeR 
SamHällSPRoblem
Vinst och viljan att lösa samhällsproblem behöver inte stå i konflikt. 
CSES ger sociala entreprenörer hjälp på vägen.

Mikrolån, engångstoaletter för fattiga områ-
den och elleverantörer som låter vinsten gå 
till välgörande ändamål. Vad har de gemen-
samt? Jo, de är exempel på socialt entrepre-
nörskap. Affärsmässighet är även här lika 
viktigt som för ”vanliga” företag men lika 
viktigt är möjligheten att finna lösningar 
på samhällsproblem och då är det är min-
dre viktigt att vinsten enbart tillfaller äga-
ren/entreprenören. Det är lika mycket värt 
om vinsten delvis tillfaller samhället i icke-
monetära termer. 

Sedan ett år går det även att få stöd för 
socialt entreprenörskap vid Stockholms 
universitet. Då startade Center för Socialt 
Entreprenörskap Stockholm (CSES) som 

sitter i Villa Bellona. CSES drivs av SU 
Innovation och blev möjligt tack vare stöd 
från Europeiska socialfonden. Syftet är att 
stimulera och stödja utvecklingen av sociala 
innovationer som kan bidra till framväxten 
av nya företag och organisationer som ska-
par social samhällsnytta. Målgruppen för 
verksamheten är hela östra Mellansverige 
och det krävs inte att man är student eller 
forskare för att vara välkommen hit.

Stor efterfrågan
– Vi har kommit igång jättebra, säger cen-
trets chef David Lundborg.
 Tanken är att det ska vara lätt att träffa 
David och hans kolleger. Första året har de 

träffat närmare 130 personer som haft soci-
ala affärsidéer och de har kommit från olika 
delar av samhället med en stor ålderssprid-
ning. Drygt 20 av dessa personer har gått 
vidare till att sitta i Villa Bellona för att få 
stöd när de testar sina affärsidéer.

– Det här tyder på att det finns efterfrå-
gan på socialt entreprenörskap och att vi 
svarar mot det behovet, säger David.

Det intresset märks även på att CSES var 
inbjudna till näringsdepartementets sam-
rådsmöte om forsknings- och innovations-
propositionen. Man har även varit med och 
tagit fram en idékatalog om sociala innova-
tioner riktade till en äldre målgrupp. Och 
vid Almedalsveckan i somras var intresset 
stort för de seminarier CSES ordnade.

Kunskapen om denna typ av investeringar 
har hittills varit låg bland riskkapitalister, 
men eftersom detta är ett hett område i till 
exempel USA och England är de nyfikna, 
säger SU Innovations vd Ulf Eriksson. SU 
Innovation och CSES har haft flera aktivite-
ter kring detta som en session på Riskkapi-
taldagen och ett projekt finansierat av Till-
växtverket.

Bikupor och kaffesump
CSES första år har även resulterat i flera nya 
företag. Mest synligt i media har Bee Urban 
varit. Företagets idé är att företag och organi-
sationer bekostar bikupor i stadsmiljö för att 

bidra till den biologiska mångfalden (se arti-
kel intill). Ett annat företag är Pamoja Clean-
tech. Företaget arbetar med förnyelsebar energi 
i Östafrika och blev av amerikanska Kairos 
Society utvalt till ett av de 50 främsta student-
drivna företagen i världen. Ett tredje exempel är 
Organic Soul som ska samla in kaffesump från 
bland annat restauranger för att sedan skapa ett 
”kit” för hemmaodling av ostronskivling.  

I korthet
Socialt entreprenörskap innebär lösn-
ingar på samhällsproblem baserade på 
affärsmässiga metoder men där vinsten 
för företaget inte är det viktigaste. Center 
för Socialt Entreprenörskap Stockholm 
(CSES) drivs av SU Innovation och 
finansieras av Europeiska socialfonden. 
Alla som bor i östra Mellansverige är 
välkomna att vända sig hit om de fun-
derar kring socialt entreprenörskap. Alla 
medarbetare och studenter vid universite-
tet är även välkomna till SU Innovation 
för kostnadsfri rådgivning

www.cses.se

www.innovation.su.se

text PEr LArSSON

MöJligHet att tala entreprenörskap i ett 
tält utanför Allhuset. Det blev ett resultat av en 
enkät som visade dålig kännedom om SU Inn-
ovation.
 Känner forskare och studenter till SU Inno-
vation och hur stort är intresset för entrepre-
nörskap? Det var huvudfrågorna i SU Innova-
tions varumärkesmätning innan sommaren. 
Undersökningen gjordes av företaget Nordic 
Brand Academy, med bakgrund på Företags-
ekonomiska institutionen, som stod på olika 
ställe vid universitetet och delade ut enkäter till 
studenter och skickade enkäter med e-post till 
anställda. 1 724 studenter och 719 anställda 
svarade.

Bland studenterna kände 30 procent av de 
svarande till SU Innovation och på ett så kall-
lat anseendeindex blev det mycket bra betyg. 
12 procent av studenterna angav att de dri-

SU Innovation ska bli mer synligt
ver ett företag redan och 61 procent sade sig 
vara intresserade av entreprenörskap och 
att driva företag. Bland universitetets med-
arbetare kände hälften av de svarande till 
SU Innovation och siffrorna för anseende 
var okej. Många svarade dessutom att SU 
Innovation är osynligt på universitetsområdet. 
I den här gruppen var hälften intresserade av 
att starta företag och 23 procent uppgav att de 
redan driver företag.

Intresse att starta eget
– Slutsatserna av undersökningen är att vi har 
kännedomsproblem men att vårt anseende är 
gott bland de som vet att vi finns. Det finns 
samtidigt ett stort intresse för entreprenörskap 
både bland studenter och forskare, säger SU 
Innovations vd Ulf Eriksson.
 För att bli mer synliga har nu SU Innovation 

ett tält utanför Allhuset en dag i veckan där 
man kan tala med några av deras coacher. 

– Vi har den vägen redan kommit i kontakt 
med flera intresserade, säger Ulf Eriksson.

Information ges även vid vissa föreläs-
ningar och evenemang. Dessutom finns så kall-
lade gatupratare i Frescati. Efter att de kom-
mit upp har antalet deltagare ökat vid de drop 
in-träffar och kurser man har kring att starta 
eget. Efter att ha haft ungefär 30 deltagare per 
termin på starta egetkurserna blev det 100 
anmälda förra hösten och i våras fick anmälan 
stängas efter 350 anmälningar.

Verksamheten som finns för dem som vill 
testa sin företagsidé, inkubatorn, har även fått 
ett uppsving och i dag är det kö för att komma 
in där. Och efter vårens testverksamhet ges 
nu kurser för doktorander i entreprenörskap i 
större skala under hösten. Per larsson
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Gallerian Mood, advokatbyrån Linklater, 
H&M, White Arkitekter, Stockholmsmässan, 
Stockholmshem, Amf, Fabergé, Huge fastighe-
ter, Svenska kyrkan och Rosendals trädgårdar. 
Vad har de gemensamt? Jo, alla hyr bikupor 
från Karolina Lisslö och Josefina Oddsberg 
som driver företaget Bee Urban.

Karolina och Josefina beskriver sig som 
två miljömedvetna biologer från Stockholms 
universitet. Deras företag är ett bra exem-
pel på det som kallas socialt entreprenörskap 
– en kombination av företagande och socialt 
ansvarstagande. I deras fall handlar det om att 
sprida medvetenhet och kunskap om hur vik-
tiga bin är för pollinering av blommor, träd 
och andra växter. Och deras perspektiv är inte 
enbart det lokala, de lyfter gärna fram att det 
globala pollineringsvärdet bina utför är vär-
derat till hela 1 900 miljarder kronor och att 
84 procent av all växtlighet i EU är i behov av 
pollinering. 

– Skulle bina försvinna helt skulle vi inte få 
tillgång till vare sig frukt, grönsaker, och kött-

De ger honungen en bra bismak

Reportaget

bee urban har flera bikupor mitt inne centrala stockholm.

priserna skulle antagligen skjuta i höjden. Vår 
kost skulle begränsas till majs, vindpolline-
rade sädesslag och ris, så vi skulle med andra 
ord få galopperande skörbjugg, säger Karo-
lina Lisslö.

Ökad medvetenhet
I en tid då allt fler företag vill visa att det tar 
ett socialt ansvar och jobbar med CSR-frågor 
(Corporate Social Responsibility) såg Karolina 
och Josefina sin möjlighet. Genom att hyra 
ut bikupor kan de bidra till bättre pollinering 
i stadskärnorna och ökad medvetenhet om 
binas betydelse samtidigt som företagen kan 
visa att de är aktiva på CSR-området.

Bee Urban hyr ut bikupor till företag och 
sköter driften av kuporna. De tar även hand 
om honungen som sedan tillfaller kunderna 
som ett tack för deras insats. Honungen kos-
tar mer än vad den gör i affären – men den har 
också en ”bra” bismak. Genom att betala litet 
extra för honungen kan företagen kommu-
nicera att de tar ansvar ansvarstagande och 

Stöd för socialt  
entreprenörskap
Bee Urban är ett av ungefär 30 
företag som får stöd av Center för 
socialt entreprenörskap (CSES) vid 
Stockholms universitet.

www.cses.se

bidrar till ett mer ekologiskt hållbart samhälle 
både internt och externt. Företagen som har 
kuporna erbjuds även föreläsningar om ekolo-
gisk hållbarhet och binas betydelse. 

Idag har företaget 34 bikupor på 17 olika 
ställen i Stockholm – flera av dem mitt inne i 
city. Möjlighet finns även att adoptera bin för 
ett par kronor per bi och år. Dessutom deltar 
Bee Urban i olika forskningsprojekt rörande 
bi-hälsa. Per larsson

www.beeurban.se
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Bin är livsnödvändiga och de behövs även mitt i stan!  
Det är drivkraften bakom företaget Bee Urban. 

text PEr LArSSON     foto EVA DALIN
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Jubileumsdagen kopplades samman med det 
årliga eventet Homecoming Day då institutio-
nen välkomnar alla alumner tillbaka till sitt 
universitet. Aktiviteterna startade klockan13 
med seminarier inom börshandel och konsum-
tion. Men redan innan dess började gästerna 
strömma in i Ljusgården som dagen till ära var 
utsmyckad och uppbyggd med montrar och 
mingelhörnor.

Eftermiddagen bjöd på totalt nio seminarier 
inom olika områden och så gott som alla var 
mer eller mindre fullsatta. Samtidigt pågick ett 
stort mingel med erfarenhetsutbyte i Ljusgår-
den. Både forskare och studenter presenterade 
projekt med posters och många intresserade 
gäster minglade runt, fikade, pratade och tog 
del av all spännande kunskap. 

Problemlösning under tidspress
Under dagen pågick också en case-tävling där 
ambitiösa studenter fick träna sig i att lösa kne-
piga uppgifter under tidspress, ett samarbete 
med Capgemini där även flera medlemmar 
från institutionens Advisory Board ställde upp 
som jury.  

Framåt sen eftermiddag samlades gästerna 
för registrering inför kvällens aktivitetet, en 
talkshow där några av Företagsekonomiska 
institutionens mest välkända alumner deltog. 
Temat för paneldiskussionen var "Företags-
ekonomi - mer än bara business" och det var 
med stor glädje och ära institutionen kunde 
välkomna alumnerna Nina Cromnier, Annika 
Falkengren, Håkan Jensen, Lars Nyberg, Peter 

Norman och Michael Wolf upp på scén till-
sammans med professor Bino Catasús. 

Tips och konkreta förslag
Under en dryg timme diskuterade panelen frå-
gor som: "Vilka förväntningar finns på mor-
gondagens arbetskraft?", "Vad är värdet av att 
studera företagsekonomi?" och "Vad har du 
tagit med dig från din studietid?" under led-
ning av moderator Lennart Ekdal. Det var en 
paneldiskussion med både allvar och skratt 
varvat med tips till dagens studenter och kon-
kreta förslag på hur utbildningen bör utfor-
mas för att möta arbetsmarknadens behov som 
Lennart Ekdal ledde mycket professionellt –
rappt med glimten i ögat.

Dagen avrundades med festmiddag och 
underhållning i en ommöblerad ljusgård för 
drygt 300 gäster som inleddes med tal av 
finansmarknadsminister Peter Norman. 

Firandet fortsätter
– Vi är mycket glada för att så många besökte 
oss under jubileumsdagen och vi vill rikta ett 
stort tack till alla som bidrog till att göra dagen 
till en sådan succé: kollegor, studenter, alum-
ner, tidigare medarbetare, samarbetspartners, 
externa gäster, vänner med flera, säger Thomas 
Hartman, prefekt vid Företagsekonomiska 
institutionen. 

Totalt besökte över 500 personer institu-
tionen i Kräftriket under startdagen för jubi-
leumsfirandet som nu fortsätter med fler aktivi-
teter under det akademiska året 2012/2013. 

Den 4 oktober gick startskottet för Företagsekonomiska  
institutionens 50-årsfirande med en jubileumsdag som  
lockade över 500 gäster till Kräftriket.

text KATArINA cArLéN     foto EVA DALIN 

kvalitetsutvärdering:
förbättringar på gång 
inom juristutbildningen
i förra nuMret av Universitetsnytt 
skrev vi om Högskoleverkets granskning 
av juristutbildningar där utbildningen vid 
Stockholms universitet fick den samlade 
bedömningen ”bristande kvalitet”. Detta 
trots att universitetets juristexamen får 
bedömningen ”mycket hög kvalitet” för ett 
av åtta examensmål, bedömningen ”hög 
kvalitet” för fem examensmål och kritik 
avseende två examensmål. Jonas Ebbesson, 
dekan för Juridiska fakulteten, säger att 
omdömet var oväntat

– Högskoleverkets kritik avser förhållan-
den som i allt väsentligt inte längre gäller. 
HSV lägger stor vikt vid examensarbetena 
och där hade vi redan tidigare, helt obero-
ende av HSV:s granskning, uppmärksam-
mat att kvalitetskontrollen behövde för-
bättras. Trots de brister vi hade, tycker jag 
inte att de stod i proportion till HSV:s sam-
lade omdöme. Det utesluter inte att vi fort-
farande har brister som måste åtgärdas och 
vi gör nu en ordentlig intern granskning av 
hela utbildningen.

Hösten 2011 genomförde vi omfattande 
förändringar av examensrutinerna för att 
försäkra kvaliteten på examensarbetena. 

– Juridiska fakulteten kommer nu 
att noga gå igenom utbildningen, så att 
vi redan inom ett par månader ser att 
vi på alla punkter har hög och rentav 
mycket hög kvalitet. Vi kommer att redo-
visa detta noggrant för HSV, säger Jonas 
Ebbesson.

Några dagar efter att rapporten kom till-
sattes en arbetsgrupp för att skyndsamt 
analysera rapporten och se vad i utbild-
ningen som kan göras bättre. Ett öppet 
informationsmöte har även ordnats för stu-
denterna. Jonas Ebbessons intryck är att 
studenterna tar kritiken med ro och det har 
inte kommit många frågor från oroliga stu-
denter. 

Hrafn Steiner, ordförande i Juridiska 
föreningen och studentrepresentant i 
utbildningsutskottet, bekräftar den bilden.

– Studenterna är inte oroliga för sin 
framtid utan mest irriterade över HSV:s 
slutsatser. 

Inom ett år måste de brister som HSV  
påtalat vara åtgärdade för att examenrätten 
ska kunna behållas. staffan Westerlund

Projekt för kvalitets- 
utveckling
Den första oktober samlades ett femtio-
tal personer för en kick-off av ett samar-
betsprojekt mellan Stockholms universi-
tet och Umeå universitet. Målet med pro-
jektet är att utveckla kvaliteten på lärar-
utbildningarna. Ett av tre delprojekt har 
redan kommit igång. Här är självstän-
diga arbeten (examensarbeten) i fokus. 
Tre bedömare från varje lärosäte kom-
mer, först självständigt och därefter till-
sammans, att titta på sammanlagt tolv 
självständiga arbeten.

Succé för företags- 
ekonomers jubileumsdag

flera framstående alumner som seb:s vd annika falkengren, swedbanks vd michael Wolf 
och finansmarknadsminister Peter norman deltog i paneldiskussionen och middagen.
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IIES firade 50 år med  
världsledande ekonomer
Institutet för internationell ekonomi firar femtio år. Det har bland annat 
skett med ett seminarium i Aula Magna samtidigt som institutet fick ett 
nytt stort anslag.
text PEr LArSSON     foto EVA DALIN

Under femtio år har forskare vid Institutet för internationell ekonomi 
(IIES) vid Stockholms universitet, gjort internationellt uppmärksam-
made genombrott inom olika nationalekonomiska områden. IIES förste 
föreståndare var Gunnar Myrdal som 1974 fick Sveriges Riksbanks pris 
i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tillsammans med Frie-
drich von Hayek. Bland hans efterträdare på föreståndarposten finns 
namn som Assar Lindbeck och Torsten Persson. Tillsammans med sina 
kolleger har de publicerat många uppmärksammade forskningsresultat 
och även påverkat svensk politik och förvaltning, till exempel hur bud-
getprocessen ska se ut.

I början av september firade IIES femtioårsjubiléet med flera arrang-
emang där några av världens främsta nationalekonomer deltog. Den 3-5 
september anordnades Nobelsymposiet ”Growth and Development” 
och 5-8 september anordnades ”Climate and the Economy”. Den 5 sep-
tember gavs ett offentligt seminarium i Aula Magna som berörde dessa 
frågeställningar. Intresset var stort. Alla som ville lyssna till paneldis-
kussionen ”How Can Policy and Aid Help in Bringing Down World 
Poverty?”fick inte plats i aulan. Biståndsminister Gunilla Carlsson 
inledde och lämnade sedan över till den namnkunniga panelen där 
Jeffrey Sachs från Columbia University kanske var den mest kända delta-
garen utanför ekonomikretsar. 

Idealt forum
Nästa paneldiskussion hade rubriken “How Can We Solve the Problem 
of Global Warming?”. Miljöminister Lena Ek inledde med att påminna 

om den betydelse Sverige och Stockholm haft för internationellt mil-
jöarbete, med Stockholmskonferensen om miljö 1972 som främ-
sta exempel. Hon sade även att det var svårt att hitta ett mer idealt 
forum än IIES för att föra en diskussion om kopplingen mellan kli-
mat och miljö. Även här fanns världsledande namn i panelen som 
Nicholas Stern från London School of Economics, tidigare chef för 
Världsbanken och ansvarig för den så kallade Sternrapporten som 
beskrev ett scenario om följderna av den globala uppvärmningen, 
samt Hans-Werner Sinn från Münchens universitet. 

40 miljoner till IIES
Vid seminariet tillkännagavs även att IIES får ett anslag på 40 mil-
joner kronor. Grundstommen på 25 miljoner kronor, utdelas gemen-
samt av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Marianne och 
Marcus Wallenbergs Stiftelse. Regeringen satsar 10 miljoner kronor 
och Stockholms universitet 5 miljoner.

– Den här satsningen är oerhört viktig för vårt institut samtidigt 
som det är inspirerande att få ett brett erkännande av både vår forsk-
ning och vår satsning på internationalisering. Anslaget ger institu-
tet fantastiska möjligheter att ge sig in på nya spännande forsknings-
områden och samtidigt genomföra en generationsväxling bland fors-
karna, säger Per Krusell, professor vid Institutet för internationell 
ekonomi.

Mer information om IIES 50-årsfirande på www.iies.su.se/
Nobel2012   

den brittiska ekonomen nicholas stern var en av paneldeltagarna. På plats fanns även 
bland andra biståndsminister Gunilla carlsson, tidigare riksbankschefen lars heikensten 
och tidigare rektor Gustaf lindencrona.
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Smakprov på universitetslivet
kloCkan är 8.30. Utanför tunnelbaneupp-
gången samlas eleverna i årskurs två på natur-
vetenskapliga programmet vid Jensen gymna-
sium Södra. Lärarna Anders Sjöberg och Eli-
sabeth Winquist går igenom programmet med 
eleverna för förmiddagens besök på Forskar-
dagarna. Först står ett pass med utbildnings-
information och därefter får eleverna välja 
en av fem parallella föreläsningar som ges av 
nydisputerade forskare. Klockan 11 är det åter-
samling och den som vill får stanna kvar och 
lyssna på fler föreläsningar.

När vi frågar några elever om förväntning-
arna inför besöket är det litet oklart vad de för-
väntar sig. Att plugga vidare är något som  
ligger minst ett år framåt i tiden, men funde-
ringarna börjar komma så flera säger att det är 
bra att få utbildningsinformation.

När det är återsamling efter föreläsningarna 
frågar vi några elever om deras intryck. Mika-
ela Andersson, Toby Brett och Johan Vester-
gren har alla lyssnat på en föreläsning om krab-
bor. De säger att det fanns en del svåra begrepp 
som föreläsaren använde och att det var litet 
svårt att hänga med. Men de tyckte ändå att det 
var intressant och en bra föreläsare. 

– Hon var engagerad och det spred sig, säger 
Johan Vestergren.

Emma Ferb lyssnade på ett föredrag i konst-
vetenskap om Alfons Åberg-böckerna. Emma 
tyckte att talaren var bra och engagerad, men 
lägger till att hon själv skulle ha svårt att känna 
sig lika engagerad för ämnet.

Sammanfattningsvis tycker Mikaela, Toby, 
Emma och Johan att det varit ett intressant 
besök men att gå så långt som att själva börja 
forska är inget som någon av dem funderar 
kring.

Efteråt säger läraren Anders Sjöberg att 
elever han trott inte skulle vara särskilt intres-
serade av ett framtida studentliv ändå gillade 
besöket. Per larsson
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Den 3-4 oktober arrangerades Forskardagarna 
vid Stockholms universitet. Liksom de tidi-
gare 13 åren berättade nydisputerade forskare 
om sin forskning och sina upptäckter inom vitt 
skilda områden i korta populärvetenskapliga 
föreläsningar. Gemensamt för forskarna var 
att de lagt fram sina avhandlingar under läs-
året 2011/2012. Fråga Forskare var ett popu-
lärt inslag och bestod av en panel av forskare. 
Diskussionen drevs av frågor från publiken. I 
år genomfördes Fråga Forskare med två teman: 
Val i USA och Strindberg.

Det var betydligt fler besökare än förra året 
och 17 föredrag var fullsatta.

– Det var jätteroligt med den stora tillström-
ningen av besökare. Men framförallt, vilka 
duktiga forskare – det har varit roligt att arbeta 
med ett projekt som innefattar kontakt med så 
många smarta, ambitiösa, och begåvade männ-
iskor, säger projektledaren för Forskardagarna, 
Sebastian Lindholm.

forskardagarna

först fick eleverna från Jenssen gymnasium södra information om att studera, sedan valde de en 
föreläsning. ett intressant besök, sammanfattade Johan vestergren, mikaela andersson, emma ferb 
och toby brett. författaren Gunilla bergström lyssnade på föredraget om alfons åberg.
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enklare att diarieföra  
och arkivera
Effektivare dokumenthantering, en enklare och tydligare process samt 
mer tillgängliga arkiv. Det blir fördelarna med den klassificeringsstruktur 
för diarieföring och arkivering som införs vid årsskiftet.

text PEr LArSSON 

Universitet arbetar sedan flera år utifrån visio-
nen om en digital dokumenthantering och 
använder sig bland annat av ett system för dia-
rieföring, W3D3, som ska underlätta att visio-
nen förverkligas.

Göran Rydeberg, chef för Sektionen för 
arkiv och registratur, beskriver systemet som 
mycket enkelt och användbart. Det används 
inom förvaltningen och drygt hälften av insti-
tutionerna (motsv). 

När en enhetlig obligatorisk klassifikations-
struktur för alla slags allmänna handlingar vid 
universitetet enligt föreskrift från Riksarkivet 
införs vid årsskiftet, kommer fördelarna med 
W3D3 bli ännu tydligare än idag. Här kan 
man differentiera åtkomst till handlingar och 
information, vilket bland annat ökar integri-
tets- och sekretesskyddet. Samtidigt blir det 
möjligt för personal vid andra institutioner att 
söka i diarierna, utifrån givna behörigheter. 
Alla äldre diarie- och dossiéplaner (motsv) vid 
universitetet kommer att ersättas av klassifi-
kationsstrukturen för ärenden och handlingar 
som genereras från och med årsskiftet.

Enbart diarieförda handlingar återfinns i 
W3D3. Institutionsprotokoll och flera andra 
dokument ska inte heller i fortsättningen dia-

rieföras men däremot upptas i klassificerings-
strukturen som i sin tur avgör hur handling-
arna sedan arkiveras.

Gratis för institutioner
Att gå över till W3D3 är kostnadsfritt för insti-
tutioner. Sektionen för arkiv och registra-
tur står för utbildningen och det går även att 
vända sig dit för den som behöver stöd eller vill 
diskutera kring behörigheter. Sektionen ansva-
rar även för ett par nätverk för medarbetare 
inom universitetet som arbetar med dokument- 
och arkivhantering.

Anne-Louise Berg, projektledare vid 
Tekniska avdelningen för övergång till digi-
talisering av dokumenthantering och utökat 
användande av W3D3, säger att användarna 
börjat upptäcka konkreta fördelar sedan de 
övergått till W3D3. Från det nya systemet går 
det till exempel att göra direktutskick till per-
soner som sökt en tjänst. När någon sänder in 
sin ansökan digitalt, till exempel för en dok-
torandtjänst vid universitetet, kan ansökan 
direkt hämtas i W3D3 av behöriga. Ärenden 
kommer dessutom automatiskt att arkiveras, 
utan att handläggarna behöver vidta några 
åtgärder. 

Alla vid en myndighet 
måste tänka på att
•	 Information	om	myndighetsutövning	

ska som regel dokumenteras och 
bevaras. 

•	 Dokumenteringen	ska	i	de	flesta	fall	
diarieföras, när den färdigställts.

•	 Diarieföring	vid	universitetet	sker	
centralt vid förvaltningen eller vid 
institutioner(motsv).

•	 Alla	har	rätt	att	begära	och	få	prövat	
om man begär tillgång till allmänna 
handlingar vid myndigheter.

Är du osäker på vad som ska diarieföras 
och bevaras, kontakta ansvariga vid 
institutionen (motsv) eller Sektionen för 
arkiv och registratur, arkivet@su.se 

Vad kan du berätta om Stockholms universitet? 
Medarbetarnas egna berättelser ska 
bidra till en tydligare bild av universitetet. Det 
är målet för det så kallade Berättelseprojektet 
som nu startar. 
 Projektets mål är att hitta goda engagerande 
berättelser om hur universitetets utbildning 
och forskning gett resultat, säger rektor Kåre 
Bremer.
 – De kan sedan spridas både i personliga 
samtal och i marknadskommunikationen. Pro-
jektet ska förhoppningsvis skapa en känsla av 
gemenskap och stolthet hos oss medarbetare.
Berättelser berör människor på en djupare nivå 
än power point-bilder och statistik. Tekniken, 
som kallas storytelling, är en vedertagen metod 
för olika verksamheter att nå fram med bud-
skap i ett samhälle som präglas av informa-
tionsstress. Storytelling handlar om att skapa, 
berätta och vidareförmedla en historia. 
 – Till exempel Ikea har samlat in person-
ligt upplevda berättelser som relaterar till 

varumärket i praktiken. De används både 
internt och externt för att förtydliga bilden 
av vad organisationen står för, säger Helena 
Bruzelius vid Kommunikationsenheten som 
leder berättelseprojektetet vid Stockholms 
universitet.

Workshop för medarbetare
De närmaste månaderna är cirka 150 med-
arbetare inbjuda till workshopar. Vid träf-
farna fokuserar deltagarna på berättelsen 
som teknik och omsätter sedan tekniken i 
praktiken. Workshoparna leds av medarbe-
tare vid universitetet som först får en speciell 
utbildning för detta. Resultatet från berät-
telseinsamlingen kommer att manifesteras i 
olika former under 2012-2014. Det kan bli 
i form av i en utställning inne i Stockholm, i 
filmer och i presentationer.
 Har du frågor eller vill bidra med din egen 
berättelse ta kontakt genom beratta@su.se.

Läs mer!
Med detta 
nummer av tid-
ningen bifogas 
”Nyckeln till 
ett tydligare 
universitet” 
– en populär-
version av 
universitetets 
kommunikationsplattform (Regelboken, 
bok 1). Där kan du läsa mer om var-
för Stockholms universitet behöver en 
tydligare profil, huvudbudskap och 
kärnvärden. Dessutom får du exempel 
på några berättelser om personer med 
anknytning till universitetet som påver-
kat samhället.

Nyckeln till ett 
tydligare universitet
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öva språk över en kopp kaffe 
vid terMinsstarten bYtte Lärostudion 
namn till Språkstudion. Namnbytet är en del 
av en större förändring av verksamheten. Bland 
de nya aktiviteterna märks språkcaféerna, 
som äger rum varje eftermiddag i ”Språkpar-
ken” i rum E231, Södra huset. Tanken är att 
erbjuda studenter möjlighet att öva språk under 
avslappnade former tillsammans med moders-
målstalare. Caféerna ska också inspirera fram-
för allt språkstudenter att finna egna vägar för 
sin språkinlärning.

– Språkstudenter har jämförelsevis lite kon-
takttid med lärare och förväntas ta mycket 

eget ansvar för sin språkutveckling utanför 
den formella undervisningen. Vi ser detta som 
ett sätt att skapa miljöer där de kan ta detta 
ansvar. Språkcaféerna är en del av vårt forum 
för informellt lärande, och passar många stu-
denters lärstilar mycket bra. Det komplet-
terar därigenom vårt formella utbud, säger 
Christine Ericsdotter, fonetiker och förestån-
dare för Språkstudion. 

Caféer på 13 språk
Hittills har caféerna haft mycket positivt 
genomslag både hos studenter och språklärare. 

I dagsläget finns tretton språk representerade 
på caféet. Populärast är de svenska sessionerna, 
som är fullsatta varje gång med runt 40 besö-
kare. Besökarna är både studenter och personal 
med svenska som främmande- eller andraspråk 
och internationella studenter.

– Caféet har helt klart mött ett behov. 
Både studenterna och deras lärare vittnar 
om hur svårt det är för dem att få kontakt 
med svenska modersmålstalare, säger Ellen 
Freider, språkkonsult och administratör vid 
Språkstudion. 

Språkcaféverksamheten drevs tidigare i  
studentkårens regi, på Lappis. Det var Linnea 
Lindgren, som tidigare arbetade som inter-
nationell samordnare på studentkåren, 
som tog initiativet med inspiration från 
KTH:s motsvarighet. Studentkåren vände 
sig till Språkstudion med önskan att språk-
caféet skulle få leva kvar i universitetets regi. 
Språkstudion ställde sig positiv, och införde 
nya former. I Språkstudions modell garanteras 
att det finns modersmålstalare vid varje ses-
sion. Dessa rekryteras framför allt bland inter-
nationella studenter. En annan förändring är 
att även språk med få aktiva studenter får ta 
plats. Per larsson 

schema för språkcaféet ht 2012

måndag 13.30–14.30 Japanska
tisdag 14.00–15.00 Kinesiska
  14.00–15.00 Holländska* 
  17.00–18.00 ryska
  17.00–18.00 Polska*
onsdag 15.00–16.00 Tyska
  15.00–16.00 Arabiska
  16.00–17.00 Franska
  16.00–17.00 Spanska
torsdag 16.00–17.00 Svenska
  17.00–18.00 Portugisiska
fredag 15.00–16.00 Italienska
  15.00–16.00 Engelska

*Varannan vecka, med start vecka 43

Sjung på svenska!
sPråkstudion Har nu en uttalskör i 
svenska. Den hålls en gång i veckan och leds av 
Kajsa Söderlundh, musiker, röst- och retorik-
lärare vid Institutionen för Språkdidaktik, och 
Christine Ericsdotter, fil dr i fonetik som även 
har grundläggande kantorsutbildning. Genom 
bland annat sång, tungvrickare och ram-
sor övas språkliga och kulturella aspekter på 
ett estetiskt-praktiskt sätt. Alla deltar på sina 
egna villkor, och ingen förkunskap om vare sig 
svenska språket eller körsång krävs.
– Vi har fått väldigt fin feedback från delta-
garna, för somliga av dem är det här nyckeln 
till deras svenska röst, säger Christine Erics-
dotter. 
 Kören drivs som ett pilotprojekt inom Språk-
studion, och deltagandet sker på frivillig basis. 

Inspelningar av övningssånger görs i Språkstu-
dions inspelningsstudio. Ljudfiler med sångex-
empel samt noter med fonetisk och ortografisk 
text finns på Språkstudions webb. Det första 
korta giget för kören blir på det svenska språk-
caféet den 25 oktober, då det i samband med 
FN-dagen den 24 oktober är tema fred hela 
veckan på Språkstudion. Kom gärna och sjung 
med!
 Uttalskören övar en gång i veckan, torsdagar 
12–12.45. Ingen föranmälan behövs, och inga 
förkunskaper i vare sig svenska eller körsång.

Du kan också gilla Språkstudion på Facebook:

www.facebook.com/
LanguageLearningResourceCentre
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varje eftermiddag ordnas språkcaféer i södra huset.

christine ericsdotter leder kören.
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Fakultetsklubben en  
fantastisk möjlighet
fakultetsklubben Manne siegnbaHn 
är en mötesplats för personal, för tidigare 
anställda och för doktorander vid Stockholms 
universitet. Det är en ideell förening, i vilken 
man löser ett årligt personligt medlemskap. 
Detta ger tillträde till lunchrestaurangen och 
dessutom kan du spela spel, läsa, fika eller bara 
njuta av omgivningen. Medlemskap ger även 
tillträde till olika aktiviteter (se nedan), möjlig-
het att hyra lokalerna, ha postseminarier eller 
slinka in och ta med sig gäster.

– Fakultetsklubben är en fantastisk möjlighet 
till gränsöverskridande möten och livgivande 
diskussioner, säger dess ordförande prorektor 
Lena Gerholm.

Hon önskar att fler av universitetets medar-
betare tar chansen att gå med i Fakultetsklub-
ben. Enligt Lena Gerholm får man mycket för 
pengarna. Lunchen ligger under representa-
tionsgränsen och har nu sänkts från 110 till 105 
kronor.

– Det är något mer än en lunchrestau-
rang, man kan ordna frukostmöte och efter-
middagste, ha postseminarier eller bara gå ut 
i köket och ta en macka och något att dricka, 
säger Lena Gerholm.

Andrzej Wojcik, är professor vid Insti-
tutionen för genetik mikrobiologi och tox-
ikologi. Han brukar gå till Fakultetsklub-
ben ungefär en gång per månad och då alltid i 
samband med externa besök 

– Fakultetsklubben är en otroligt fint 
restaurang, med stil och atmosfär. Det fak-
tum att klubben är i Manne Siegbahnhuset 

gör den även mer attraktiv, framför allt för 
besökare inom mitt område strålningsforsk-
ning. Manne Siegbahn var nämligen, till-
sammans med Rolf Sievert, en pionjär inom 
strålskydd. Klubben är ett bra visitkort 
för Stockholms universitet, säger Andrzej 
Wojcik.  Per larsson

www.su.se/medarbetare/personal/ 
natverk-foreningar/fakultetsklubben

andrzej Wojcik brukar ta externa besök till fakultetsklubben för lunch.

Aktuellt
28 november klockan 17 
Pub med föreläsning av Merrick Tabor:  
Det amerikanska valet 

10 december 
Nobelmingel

Bli medlem!
Medlem blir du enklast genom att 
betala in årsavgiften 200 kronor på 
postgiro 20 25 42-7. Glöm inte skriva 
namn, adress och institution/enhet. 
Ungefär två veckor senare kan du 
använda ditt vanliga passerkort i 
Fakultetsklubbens dörr.
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delta vid brunnsvikens  
ljusfest 4 november
Söndag den 4 november  blir det ljusfest runt 
Brunnsviken. Runt vattnet tänds marschal-
ler, ljus och facklor. Från flera platser kom-
mer även musik och sång att höras. Det finns 
möjlighet att köpa facklor och att fika och äta 
något på flera ställen.
 Förra året var Stockholms universitet med 
och hade en eldkorg och kaffe vid Kräftriket. 
Även i år planerar universitetet att finnas på 
plats i Kräftriket. Konferensservice ansvarar 
för universitetets deltagande och ser gärna att 
andra institutioner och enheter medverkar. 
Det kan dels vara genom att finnas med vid 
universitetets eldkorg, dels genom att arrang-
era egna aktiviteter vid Brunnsviken. 
 De som är intresserade av att delta eller 
har frågor kan kontakta Inga Horndahl vid 
Konferensservice på inga.horndahl@su.se. 
Arrangörer är Haga-Brunnsvikens vänner i 
samarbete med föreningar och företag runt 
Brunnsviken.

www.haga-brunnsviken.org

sveriges mest sökta  
utbildningar
Återigen slår antalet sökande till vårens kur-
ser och program vid landets lärosäten rekord. 
Totalt har 209 000 sökt. 37 290 personer 
har sökt program och fristående kurser vid 
Stockholms universitet till vårterminen 2013. 
Det är en ökning med drygt 3 200 sökande, 
eller drygt 9 procent, jämfört med vårtermi-
nen 2012. Det visar de preliminära siffrorna 
från Verket för högskoleservice.
Juristprogrammet vid Stockholms universitet 
är det mest sökta i landet med 4 239 sökande 
följt av juristprogrammet i Uppsala. På tredje 
och fjärde plats bland landets mest sökta 
utbildningar finns Socionomprogrammet och 
Psykologprogrammet vid Stockholms univer-
sitet. Stockholms universitet toppar även gäl-
lande ansökningar till fristående kurser där 
Företagsekonomi I är landets mest sökta kurs.

Ytterligare paviljonger  
vid södra huset 
Stockholms universitet har för tillfälligt brist 
på lokaler och är i behov av provisoriska 
lokaler i anslutning till befintlig verksam-
het. Därför byggs nu ännu en paviljong vid 
Södra huset på gården mellan hus E och F. 
Paviljongen är lika den som finns mellan hus 
C och D. Paviljongen är i två våningsplan och 
ska användas till kontor- och undervisnings-
lokaler. Beräknad inflyttning är under andra 
hälften av november.
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Demografiska avdelningen bestod av två personer när Elizabeth Thomson för 
åtta år sedan kom till universitetet för att bli ny chef. Sedan dess har hon satt 
demografin på kartan. Bland annat genom inrättandet av Linnécentret SPaDE.

Profilen

text ANNETTE ULVENHOLM WALLqVIST     foto EVA DALIN

elisabeth thomson bodde i 
stockholm en period i mitten av 
1990-talet och blev förälskad i 
staden. nu är hon tillbaka.

Demografins  
drottning Elizabeth
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et var varken hög lön eller status 
som lockade amerikanska Eliza-
beth Thomson till jobbet som pro-
fessor i demografi vid Stockholms 
universitet. I stället var det utma-
ningen att bygga upp en enhet som 
kunde ta demografin in i framti-
den. Till sin hjälp hade hon öron-

märkta pengar från universitetet. 
– Medlen gjorde det möjligt att utveckla forsknings-

programmet och ta in studenter och kolleger. Dess-
utom var jag övertygad om att min erfarenhet av att söka 
externa medel skulle komma till nytta, säger hon.

Sedan dess har SUDA, Stockholms universitets demo-
grafiska avdelning, vuxit och expanderat med närmare 20 
personer, Linnécentret SPaDE har bildats och flera namn-
kunniga forskare knutits till universitetet och enheten.

– Det är svårt att bevisa att en politisk reform är 
orsaken till ett förändrat beteende hos befolkningen, 
men det klarar vi på SPaDE tack vare att vi kan 
utforma och utföra fokuserade studier på effekterna av 
politiska beslut.

I vågskålen låg också en fascination och en dragning 
till ett land som är så likt hennes hemland USA, men ändå 
så annorlunda. 

– Jag kände en samhörighet med Sverige sedan ett tidi-
gare sabbatsår här. 

Uppmuntrades söka vidare
Det mesta i Elizabeth Thomsons akademiska karriär ver-
kar ha gått på räls. Som ung forskningsassistent uppma-
nades hon av sina kolleger att doktorera och fick dess-
utom möjlighet att skriva sin avhandling på betald arbets-
tid. Med avhandlingen i hamn såg hon framför sig en 
lugn forskartillvaro på privatfinansierade Battelle Human 
Affairs Research Center där hon var anställd. Att söka sig 
till universitetsvärlden för att undervisa lockade föga. 

– Båda mina föräldrar var högskolelärare och jag 
tyckte att deras arbete verkade jobbigt, säger hon och 
skrattar.

Men de mest prestigefulla forskningstjänsterna i USA 
finns vid universiteten, och det dröjde inte länge innan Eli-
zabeth Thomson uppmuntrades av sina professorer att ta 
vara på sin talang och söka sig vidare.

– Jag sökte tolv jobb för att göra dem glada. Mitt krav 
var att det antingen skulle vara på en trevlig ort eller att 
det skulle vara en tjänst med forskningsfokus.

Universitetet i Wisconsin-Madison ville gärna ha 
henne. Läget var perfekt med närheten till vatten, men 
universitetet var topprankat och Elizabeth Thomson  
gruvade sig för att pressen skulle bli för hård. Vid det laget 
var hon ensamstående mor och ville mest ha ett bra jobb 
och skapa ett behagligt liv för sig och sin son. 

– Fast efter att ha varit där på intervju ändrade jag 
mig. Jobbet verkade så bra och jag blev lovad en hel del 
stöd.

När hon för fyra år sedan pensionerades från sin tjänst 
i Madison hade hon kommit till en punkt då hon var  
professor i sociologi. Då hade hon dessutom hunnit med 
några år som professor i demografi vid Stockholms  
universitet och chef för den demografiska enheten.

Till Stockholms universitet kom hon 2004. Även 
denna gång efter att någon annan uppmanat henne att 
söka tjänsten. 

– Till en början såg jag ingen anledning till att tacka ja 
till jobbet. Bland annat för att lönen var mycket lägre än 
i USA.

Spännande med annat land
Ändå slog hon inte tanken ur hågen. Med tio år kvar till 
pensionen var hon en högt rankad forskare i USA och 
hennes nästa steg i karriären skulle vara att bli chef för 
den sociologiska institutionen vid sitt universitet. Men 

Det akademiska livet 
i USA är oerhört 
krävande. Att komma till 
Sverige blev en otrolig 
frihetskänsla

Elizabeth 
Thomson
 
Bor Mariaberget på 
Södermalm – härligt 
område, och Söder ligger i 
mitt hjärta.
Favoritlärare Mrs. 
McKeehan, gymnasielärare 
som uppmuntrade mig att 
studera matematik och 
professor Hubert Blalock, 
en berömd sociolog som 
jag läste tillsammans med 
under doktorandtiden.
Om jag vore rektor för en 
dag Det jag vill skulle inte 
kunna göras på en enda 
dag. Svenska universitet 
är i hög grad organiserade 
uppifrån. Men ett riktigt 
bra universitet organiserar 
“sig självt”– medarbetarna 
är källan till idéer och 
samarbeten. Om jag enbart 
hade en dag på mig skulle 
jag ordna en stor konferens 
om detta.
Smultronställe vid 
universitetet Skafferiet i 
Ekoparken.
Bäst med Sverige 
Folkhemmet – det 
gemensamma ansvaret 
att förse alla med en 
grundtrygghet.
Sämsta med Sverige 
Jantelagen 
Vem blir USA:s nya 
president Barack Obama, 
förstås!

det lockade föga eftersom det också skulle innebära en hel 
del administrativt arbete. 

– Däremot kändes det spännande att få bo och leva i ett 
annat land. Och så gillade vi ju Sverige, både jag och min 
man. Samtidigt hade jag svårt att helt klippa banden till 
Madison. Jag hade en talangfull forskargrupp och ett stort 
administrativt stöd som jag visste inte skulle finnas här. 
SUDA bestod ju bara av en person, berättar hon. 

Så Elizabeth Thomson förhandlade till sig att få vara 
kvar på universitetet i Wisconsin-Madison på halvtid. I 
drygt fyra år, fram till den amerikanska pensionen, arbe-
tade hon halva året i Sverige och halva i USA. 

– Numera är Sverige mitt hemland och Stockholm min 
hemstad. Jag känner mig mer bunden till Stockholm än 
Madison, trots att jag inte bott här lika länge. Men jag tror 
ändå inte att vi stannar resten av livet, säger hon.

Kärleken till Stockholm väcktes redan i mitten av 
1990-talet när Elizabeth Thomson kom hit för att samar-
beta med dåvarande professorn i demografi, Jan Hoem. 
Det sammanföll med att hennes man, som är miljösoci-
olog, hade ett samarbete med Svenska Jägarförbundets 
forskningsstation i Ultuna. 

– Det året bodde vi på Lappkärrsberget och vi blev 
båda omedelbart förälskade i Stockholm. Det blev ett 
av de underbaraste åren i våra liv, konstaterar Elizabeth 
Thomson.

I Stockholm kom de båda 50-åringarna att känna sig 
som unga på nytt. Båda hade arbetat hårt på sina respektive 
akademiska karriärer på amerikanska toppuniversitet.

– Det akademiska livet i USA är oerhört krävande. Att 
komma till Sverige blev en otrolig frihetskänsla, berättar 
Elizabeth Thomson. 

Svenska stunder
Men den första tiden i Sverige var också djupt förvirrande 
eftersom likheten med USA visade sig vara förrädisk. 

Elizabeth Thomson kallar det för sina ”svenska stun-
der”. De där vardagssituationerna när hon trodde att något 
var givet, men visade sig vara något annat. Som att vin bara 
går att köpa i särskilda affärer på vissa tider, eller att man 
måste betala för plastkassarna i affären.

– Nu kommer de där stunderna inte lika ofta, även om 
det fortfarande händer, säger hon.

Även i forskningsklimatet ser hon skillnader som hon 
måste lära sig hantera. Positivt är att forskningen i Sve-
rige har högre status, både hos allmänhet och politiker, 
än i USA. Forskare syns ofta i medierna och deras åsik-
ter blir tagna på allvar i det offentliga rummet. Dessutom 
är granskningen av forskningsresultaten både rigorös och 
opartisk och det är relativt enkelt att söka forskningsanslag.

– Jag uppskattar att engelskan används i forskarvärlden, 
det gör det möjligt att samarbeta  internationellt.  

Däremot skulle hon önska att de svenska universiteten 
var bättre på att ge administrativt stöd till sina forskare.

– Eftersom så stor del av det administrativa i Sverige fal-
ler på forskarna, försvinner mycket tid från själva forsk-
ningen, säger hon.

Hon anser också att den byråkrati som genomsyrar 
forskningsmiljön motverkar hög kvalitet och produktivitet. 

– Men många forskare är pragmatiska och lär sig att ta 
sig runt och hantera byråkratin. Men det hindrar inte att 
det skulle kunna bli bättre.  
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Den brittiske matematikprofessorn G H Hardy häv-
dade 1940 i sin delvis självbiografiska essä En mate-
matikers försvarstal att en matematikers uppgift är 
att pröva nya teorem och bidra till vetenskapen – att 
förklara sin forskning för utomstående är inget man 
bör ägna sig åt och rentav något som är värt förakt. 
Tack och lov är det inget som Sergei Merkulov, pro-
fessor vid Matematiska institutionen, håller med om. 
Han berättar gärna om sin forskning, ömsom på 
engelska ömsom på svenska. 

– Det vi matematiker letar efter, teorem, finns i 
naturen. Åtminstone inom det område jag jobbar 
med, holonomi, har teoremen existerat i alla tider, 
långt före mänskligheten dök upp.  Men de tar hund-
ratals år för oss att finna.

När Sergei Merkulov i mitten av 1990-talet pre-
senterade en lösning på det som kallades Bergers pro-
blem gjorde han en stor insats inom ett delområde i 
geometrin som kallas holonomi, där man studerar 
linjer och punkter på flerdimensionella former. Han 
fick även en matematisk grupp uppkallad efter sig. 

– Jag vaknade en morgon och såg lösningen på tio 
minuter. Det var som att hitta en svamp. Det var inte 
min uppfinning. Jag hade arbetat hårt och letat länge 
och nu hittade jag den, säger Sergei Merkulov.

– Det svåra är att skapa metoder så att jag kan 
mäta och förstå mer om den här svampen. Det är det 
jag ägnar mitt liv åt. 

Forskning

Geometrisk svamp- 
plockning i tio dimensioner 
Sergei Merkulov växte upp i Ryssland och läste matematik på universitetsnivå 
redan som trettonåring. Numera är han professor vid Matematiska institutionen 
och världsledande inom en del av den differentiella geometrin. Han ser sig som en 
upptäckare och sin forskning liknar han vid svampplockning.

Tretton år gammal började Sergei Merkulov 
på en av de specialiserade skolor i Moskva som 
förutom vanliga skolämnen också undervisade 
på hög nivå i matematik. Han studerade däref-
ter vid universitetet och började sen jobba vid den 
Sovjetiska vetenskapsakademien. I samband med 
Sovjetunionens sammanbrott i början av 1990-
talet lämnade han Moskva och flyttade först till 
Danmark, och han blev sedermera professor vid 
University of Glasgow i Skottland. Efter att först 
ha besökt Stockholms universitet som gästfors-
kare, är han sedan 2002 på heltid verksam inom 
geometrigruppen vid Matematiska institutionen. 

Visualiseringar löser samband
Geometri har flera tusen års historia, och uppstod i 
Egypten och Babylonien ur ett praktiskt behov av att 
mäta avstånd, ytor och volymer. Under 1900-talet 
har geometrin utvecklats till en vetenskap där mate-
matiker arbetar i kanske tio eller tjugo dimensioner. 
Fortfarande handlar geometri om visualiseringar för 
att lösa matematiska och naturvetenskapliga sam-
band, men lösningarna är numera varken grafiska 
eller intuitiva – åtminstone inte för en lekman. 

– Det går att öva upp förmågan att jobba i flera 
dimensioner. Du kan inte se det med dina ögon. 
Det är inte möjligt att rita figurer i tio dimensio-
ner, men ändå kan man se dem.

text HENrIK LUNDSTrÖM      foto EVA DALIN, WIKIPEDIA

Sergei Merkulov arbetar mycket inom ett område 
som kallas differentiell geometri. De kommande 
åren ska han studera en matematisk grupp som kall-
las Grothendieck-Teichmüller, GT. Inom matema-
tik spelar grupper en viktig roll, exempelvis kan de 
användas för att uttrycka symmetrier och geome-
triska figurer.

– GT-gruppen besitter en rad magiska egenska-
per. Först nyligen förstod vi att gruppen också har 
en djup geometrisk innebörd. Det är få forskare som 
jobbar med det här och vi befinner oss i frontlinjen. 

Nyligen blev Sergei Merkulov föreståndare för 
Stockholms Matematikcentrum, ett nära sam-
arbete mellan universitetet och KTH. I sin egen 
forskning kommer han att utveckla samarbetet med 
matematiker bland annat vid ETH i Zürich och vid 
Max Planck-institutet i Tyskland. 

Delar av den matematik Sergei Merkulov syss-
lar med ligger till grund för dagens kvantfysik och 
Einsteins särskilda relativitetsteori. Hans resul-
tat kan därför komma att få betydelse inom så kall-
lad strängteori, som försöker gifta ihop klassisk fysik 
med kvantfysik. På sikt skulle resultaten till och med 
kunna påverka vår syn på universum.

– Just nu verkar det mest vara en galen tanke, 
men jag har i bakhuvudet att det är möjligt att 
vårt arbete kan ha en sådan påverkan, säger Sergei 
Merkulov. 

sergei merkulov  arbetar för tillfället bland annat med permutahedroner (till höger) 
som är en geometrisk struktur som kontrollerar många algebraiska strukturer.
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Med uppdrag att utveckla 
undervisningen
Hennes fokus är varken lärare eller elever, utan själva undervisnings-
situationen. Inger Erikssons forskning handlar ytterst om att öka för-
utsättningarna för alla lärare att öka elevers kunskapsbildning.

– Min forskning handlar mycket om att pröva 
olika redskap för att se hur undervisningen kan 
kvalificeras på ett bättre sätt än idag.

Inger Eriksson är professor i pedagogik 
med inriktning mot lärande och läroplans-
teori. Sedan 2008 ansvarar hon för kursen 
Learning Study – utveckling av undervisning 
för lärande i skolan. Under det senaste året 
har hon anlitats på deltid av Stockholm Stad 
för att handleda ett tjugotal lärare, som tidi-
gare gått kursen, att själva handleda sina kol-
legor ute på skolorna.

Lesson and Learning Studies, LLS, har de 
senaste åren blivit något av en modefluga, kon-
staterar Inger Eriksson. Lärarna får här kollek-
tivt planera en lektion, som man sedan doku-
menterar och analyserar, och därefter förfinar 
lektionsplanen. Inger Eriksson betonar att LLS i 
första hand varken är kompetensutveckling för 
lärare eller bör användas som en generell under-
visningsmodell. Istället ger det lärarlag en möj-
lighet att systematiskt utvärdera och utveckla 
”svaga punkter i undervisningen där eleverna 
hela tiden reproducerar samma missförstånd”.

– För lärarna handlar en Learning Study om 
att inta en experimentell hållning till sin under-
visning. Inte att föreslå mer grupparbete eller 
att jobba med datorn, utan att pröva grundläg-
gande frågeställningar om vilket lärande som 
görs tillgängligt, vilka uppgifter man jobbar 
med och hur de presenteras. 

Matematik utan siffror
I ett av sina egna forskningsprojekt ska Inger 
Eriksson och två kollegor tillsammans med ett 
par lågstadielärare på Lidingö pröva ett nytt sätt 
att undervisa i matematik. Istället för att låta 
eleverna i årskurs 1 lära sig att räkna ut 2 plus 3 
eller 4 gånger 4 – så kallad aritmetik – vill de att 
eleverna till en början ska närma sig matemati-
ken utan siffror.

Inspirerat av den ryska forskaren Vasili 
Davydovs ska eleverna jobba med det symbol-
språk som finns inom algebran. Istället för att 
exempelvis börja med enkla additionsuppgifter 
som 2+5 får eleverna börja arbeta med problem 
där de måste bestämma olika längder och stu-
dera skillnader och likheter med hjälp av symbo-
ler som a, b, >, <, = och ≠.

– Svenska elever är skickliga på enkla opera-
tioner men de är väldigt dåliga på problemlös-
ning. De här typerna av ingångar i matematiken 

svensktalande Finland. Hon har dessutom i ett 
forskningsprojekt jämfört kemiundervisningen 
i några klasser i Finland och Sverige. Att snegla 
på Finland och tro att det går att kopiera deras 
undervisning är ingen framkomlig väg för den 
svenska skolan, anser Inger Eriksson. Sverige 
och Finland har olika kulturer och olika tradi-
tioner, och hon understryker att både den fin-
ska och svenska skolan har sina saker att jobba 
med. Istället vill hon flytta fokus till själva 
undervisningen – lärandesituationen. 

– Det vanliga synsättet är att lärarna 
antingen brister i sin professionalitet eller i 
sin kunskap, eller att det är hos eleverna det 
finns brister. Vi är faktiskt väldigt dåliga på 
att utreda vad som faktiskt är problemet. 
Och vi ställer alldeles för sällan frågan till 
undervisningen.  

text HENRIk LUNdSTRÖm      foto Eva daLIN

som vi vill pröva bygger kunskap för en mycket 
mer problemlösande hållning. 

Som elev på Åland, där Inger Eriksson växte 
upp och fortfarande bor, fick hon själv som ton-
åring höra att hon inte hade något läshuvud – 
”jag var en ganska rörig och vild unge och inte 
alls nån som lärarna tyckte om att ha i skolan”. 
Även som lärare har hon mött många elever som 
klassats som ”mindre begåvade”.

– Jag jobbade som stödlärare åt en gosse när 
han gick i årskurs 2, och han sa ’jag kommer 
aldrig att lära mig läsa’. Idag är han en mycket 
framgångsrik företagsledare.

Erfarenheter från Finland
Inger Eriksson har alltså egna erfarenheter, både 
som elev och lärare, av den i Sverige så uppmärk-
sammade finska skolan – åtminstone från det 

inger eriksson har erfarenhet från både den svenska och finska skolan.
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Hallå där
Varför vill återinföra adelsväsendet? 
Det jag framförallt vill sätta fokus på är att 
man kan och bör använda sig av olika sätt för 
att belöna människor och inte bara fokusera på 
lönekuvertets tjocklek. Ett exempel skulle kun-
na vara att återinföra adelstitlar. Förmodligen 
behöver man dock uppfinna nya titlar eftersom 
adelsväsendet har viss historisk ballast.

Gör fler titlar och utmärkelser forskare mer 
kreativa?
Belöningar och uppskattning tror jag får de 
flesta att jobba lite hårdare och min erfarenhet 
hittills av forskarlivet är att kreativitet oftast är 
en följd av hårt arbete.

Har forskare andra incitament än vad VD:ar 
har och i så fall varför?
Inom de flesta discipliner är det svårt att bli 
särskilt rik som forskare vilket förstås gör att 
drivkrafterna ser lite annorlunda ut.

Är inte hedersdoktorat redan ett sätt att 
belöna donatorer?
Absolut, och det tycker jag är alldeles utmärkt. 
I mitt ursprungliga blogginlägg lyfte jag fram 
just den akademiska världen som förebild.

Vilka nya adelstitlar skulle du kunna tänka 
dig att införa?
Jag har inga personliga favoriter, men en fördel 
är om det är titlar som alltid skrivs ut i sam-
band med namnet, såsom "von". Men eventu-
ellt måste vi uppfinna helt nya titlar för att inte 
förväxlas med nuvarande adel som så att säga 
lever på väldigt gamla meriter.

Vad skulle man kunna tänkas få en sådan 
titel för?
Det finns ju ingen större poäng att belöna de som 
redan belönats rikligt, till exempel genom att bli 
rika. Däremot tycker jag man kan belöna sådana 
som har gjort särskilt stora insatser för landet, till 
exempel genom hjältedåd såsom Raoul Wallen-
berg eller genom att ha donerat hela sin förmö-
genhet till samhällsnyttiga ändamål.

Robert Östling, forskare 
vid Institutet för 
internationell ekonomi 
med beteendeekonomi som 
främsta forskningsintresse 
och som är skribent på 
bloggen Ekonomistas där 
hans inlägg ”Återinför 
adelsväsendet!” fått stor 
uppmärksamhet.

Ett exempel 
skulle kunna 
vara att  
återinföra  
adelstitlar.

NAMN OCH NYTT
redaktör PEr LArSSON     foto EVA DALIN, LINDA rOMPPALA, JESPEr SANNEL, SEB, SWEDBANK, TELIASONErA, rEGErINGEN

visste du att...
annika falkengren vd för SEB, Michael 
Wolf, vd för Swedbank; Lars Nyberg, vd 
Teliasonera och Peter Norman, finans-
marknadsminister, alla har examen 
från Företagsekonomiska institutionen. 
De deltog även i en paneldebatt när insti-
tutionen inledde sitt femtioårsfirande 
den 4 oktober.

Vilka utmärkelser har du själv fått?
Jag har fått Arnbergska priset av KVA för min 
avhandling.

Vilken titel skulle du helst vilja trycka på 
visitkortet?
Just nu räcker "pappa" och "doktor" gott, 
men kan jag tituleras "farfar" och "professor" 
innan jag pensioneras kommer jag att vila 
extra tryggt i min grav.

vad tycker du? Skriv en insändare  
till Universitetsnytt och skicka till  
per.larsson@su.se

Ny jury för  
innovationsstipendium 
stoCkHolM business region har 
valt en ny jury för Stockholms Stads Inno-
vationsstipendium (tidigare Uppfinnarsti-
pendiet). Nu finns både en centraljury och 
sju ämnesområdesjurys. Christina Bendz 
vid SU Inovation leder juryn för Life Sci-
ence innovationer. I denna jury finns även 
Saeid Esmaeilzadeh, adjungerad professor 
i materialkemi och medgrundare av inku-
batorn och riskkapitalbolaget Serendip-
ity Innovations. Tommy Bergqvist (sty-
relseledamot i SU Innovation och Stock-
holms universitets Holding) leder juryn 
för Tjänsteinnovationer.
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I korthet
anna kaYa som är lärare på 
Norrbackaskolan i Sigtuna och 
webbredaktör på Nationellt centrum 
för svenska som andraspråk vid 
Institutionen för språkdidaktik, har fått 
Svenska Akademiens svensklärarpris 
2012. 

Martin HögboM, docent vid 
Institutionen för biokemi och biofysik, 
har tilldelats The Svedberg-priset för 
sina studier av ADP-ribosylhydrolasers 
struktur och funktion.

annika lantz, professor i psykologi, 
har vunnit pris för "Outstanding Paper" 
i Emerald Literati Network 2012, i 
klassen Journal of Workplace Learning.

göran daHlbäCk och olle ferM, 
professorer i medeltidshistoria, har 
av Kungl. Vetenskapssamhället i 
Uppsala fått pris för skapande och 
utveckling av det mångvetenskapliga 
medeltidsseminariet.

MattHias danninger, doktorand vid 
Fysikum, har  av Områdesnämnden för 
naturvetenskap utsetts till mottagare av 
2012 års stipendium ur Sigrid Arrhenius' 
stipendiefond.

CaMilla bardel anställs som 
professor i italienska.

Mats larsson, professor i kemisk 
fysik och föreståndare för Albanova 
universitetscentrum, får Helsingfors 
universitets medalj i brons.

tHoMas JoHnen är ny professor i 
portugisiska.

fredrik uggla är ny föreståndare för 
Latinamerikainstitutet. 

Pia ädelrotH och Mats nilsson 
har befordrats till professorer vid 
Institutionen för biokemi och biofysik.

JoHan roCkströM befordras 
till professor i miljövetenskap med 
inriktning mot vattenresurser och 
global hållbarhet vid Stockholms 
Resilienscenter.

Caroline evans blir gästprofessor vid 
Institutionen för mediestudier.

erik kJellströM är ny adjungerad 
professor vid Meteorologiska 
institutionen.

Ny rektor 
den 25 oktober beslutade regeringen 
att anställa Astrid Söderberg Widding som 
rektor vid Stockholms universitet. Hon är 
professor i filmvetenskap och är idag vice-
rektor för humaniora och samhällsveten-
skap. Astrid Söderbergh Widding anställs 
från och med den 1 februari 2013 till och 
med den 31 januari 2019. Tidigare har uni-
versitetsstyrelsen och hörandeförsamlingen 
ställt sig bakom henne.

Britta Sannel till final i  
Forskar Grand Prix  
veM kan På tre minuter presentera sin forsk-
ning på det mest inspirerande, fängslande och 
pedagogiska sättet i Sverige? Chansen är stor 
att det blir Britta Sannel från Institutionen för 
naturgeografi och kvartärgeologi vid Stock-
holms universitet. Den 28 september vann 
Britta Sannel regionfinalen i ”Forskar Grand 
Prix” som anordnades på Tom Tits i Södertälje. 
Därmed är hon kvalificerad till Sverigefinalen 
som arrangeras på Debaser Medis den 4 decem-
ber. Finalen anordnas av Vetenskap & Allmän-
het, VA, i samarbete med de fyra forsknings-
råden FAS, Formas, Vetetenskapsrådet och 
VINNOVA. Britta Sannel forskar om hur sub-
arktiska torvmarker med permafrost har för-
ändrats över tiden och hur de påverkas av kli-
matförändringar.

Stipendier till  
kvinnliga forskare
anna aHlströM oCH Ellen Terserus stif-
telse har beslutat om stipendiater för 2012. 
Humanistisk fakultet: Innehavare av stipen-
dier för filosofie doktorer (postdok) blir Hed-
vig von Ehrenheim inom antikens kultur och 
samhälle, Sara Myrberg, nordiska språk, och 
Ingrid Ryberg, filmvetenskap. Innehavare av 
doktorandstipendium blir Sara Gummesson, 
osteoarkeologi. Samhällsvetenskaplig fakul-
tet: Innehavare av stipendier för filosofie dokto-
rer (postdok) blir Maja Lagerqvist, kulturgeo-
grafi, och Johanna Andersson Raeder, ekono-
misk historia. Ingen innehavare av doktorand-
stipendium är utsedd inom samhällsvetenskap-
lig fakultet Anna Ahlströms och Ellen Terserus 
Stiftelse utlyser stipendier till kvinnliga dokto-
rander och kvinnliga filosofie doktorer vid de 
humanistiska och samhällsvetenskapliga fakul-
teterna vid Stockholms universitet.

Assar Lindbeck-medalj till 
Handelsprofessor
i saMband Med en nationell konferens för 
nationalekonomer i Aula Magna den 27-28 
september delades årets Assar Lindbeck-
medalj ut. Pristagare var Per Strömberg, pro-
fessor vid Handelshögskolan i Stockholm. 
Han fick ta emot medaljen av Mårten Palme, 
professor vid Nationalekonomiska institutio-
nen och ordförande i Nationalekonomiska 
föreningen.
 Medaljen är uppkallad efter Assar Lindbeck, 
professor vid Institutet för internationell 
ekonomi (IIES), som även höll en föreläsning. I 
den paneldiskussion om miljö och ekonomiska 
styrmedel som följde deltog bland andra Åsa 
Romson, språkrör för Miljöpartiet. Konferensen 
arrangerades av Nationalekonomiska 
institutionen med ekonomiskt stöd av Jan 
Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt 
Tore Browaldhs Stiftelse.
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höstpaddling på  
brunnsviken
Ett 60-tal personer från Sektionen för geo- 
och miljövetenskaper hade friluftslunch 
med tema paddling en dag i slutet av sep-
tember. Det var både rutinerade paddlare 
och nybörjare som gav sig ut i kajaker i 
uppfriskande duggregn på väg mot lunch-
pausen i Café Sjöstugan. 
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hsv utesluts ur enQa
ENQA (The European Association for Qua-
lity Assurance in Higher Education) är en 
organisation med syfte att främja samarbete 
inom kvalitetssäkring av högre utbildning i 
Europa. Som medlem blir Högskoleverkets  
utvärderingsverksamhet granskad vart femte 
år. ENQA har nyligen avslutat en sådan 
granskning och fattat beslut om att Högsko-
leverket (HSV) inte längre uppfyller kriteri-
erna för medlemskap. HSV får två år på sig 
att anpassa utvärderingssystemet till ENQA:s 
kriterier. 

HSV säger i ett pressmeddelande att man 
kommer att fullfölja den pågående utvärde-
ringscykeln fram till 2014. Ansökan om full-
värdigt medlemskap kommer därmed att 
baseras på nästa kvalitetsutvärderingssystem.

– Den övergripande inriktningen på vårt 
utvärderingssystem, med fokus på studen-
ternas resultat, ligger fast. Det kan dock bli 
aktuellt att komplettera systemet, säger stats-
sekreterare Peter Honeth vid Utbildnings-
departementet.

Rektor Kåre Bremer skriver i sin blogg att 
kritiken är särskilt pinsamt eftersom HSV 
var en av grundarna av organisationen och 
har varit starkt pådrivande i utvecklingen 
av ENQA:s riktlinjer. Han hoppas nu att 
ENQA:s beslut driver på utvecklingen av ett 
nytt utvärderingssystem.
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Krönika Gabriella Lindholm . Skarpsills
uppdraget. Sillgriss
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Botniasjön . Sjögräsängar .   Fiskeripolitik
.   Fokus på skarpsille
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OM SVENSK HAVSFORSKNING OCH HAVETS RESURSER

TIDSKRIFTEN OM SVENSK HAVSFORSKNING OCH HAVETS RESURSER

Havsutsikt innehåller populärvetenskapligt skrivna artiklar. Den utkommer med tre 
nummer per år, och en prenumeration är gratis. Anmäl dig via www.havet.nu eller på 
telefon 08 - 16 17 42.

uranus i lövstabruk
Sweden Solar System är världens till 
utsträckning största modell av vårt planet-
system, där Globen representerar solen. 
Planeterna skalas i storlek och avstånd rela-
tivt Globen och radas upp norrut. Model-
len av Uranus har tidigare funnits i Furu-
viksparken söder om Gävle. 
 – Nu har den flyttats några mil söderut 
till Lövstabruk, där Uranus passerar på 
sitt närmaste avstånd från "Solen", säger 
Gösta Gahm som är professor i astronomi.  
  www.astro.su.se/swesolsyst

sök till sveriges  
unga akademi! 
Sveriges unga akademi startade den 27 maj 
2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakade-
mien, KVA, och består idag av 28 ledamöter 
från flera olika ämnesområden. Akademin är 
ett tvärvetenskapligt forum och en forsknings-
politisk plattform för unga forskare i Sverige. 
Liknande unga akademier har startat i flera 
länder Under 2013 avser Sveriges unga aka-
demi att utse sex nya ledamöter för mandat-
perioden 2013-2018 och ska ha en öppen utlys-
ning där alla vars disputation inte ligger längre 
bort än cirka 10 år har möjligheten att ansöka. 
Kriterier för inval är vetenskaplig excellens 
samt ett engagemang i att arbeta med och driva 
den unga akademins frågor. Sista ansöknings-
dag är den 9 januari 2013. Mer information 
finns på www.sverigesungaakademi.se 

hemsöborna på 
tryckeriet 
Den sista Strindbergstex-
ten i Samlade Verk, Hemsö-
borna, är nu färdigredige-
rad och har gått till tryck. 
Boken kommer ut i novem-
ber. Texten är redigerad av 
Camilla Kretz och kommen-
terad av Hans Söderström. 
 – Hemsöborna är ett av 
August Strindbergs mest uppskattade verk och 
en med bravur skriven roman. Den första utgå-
van publicerades för jämnt 125 år sedan, då i 
en av förlaget censurerad och språkligt bear-
betad version. I Samlade Verk har texten upp-
rättats efter originalmanuskriptet. Det är fan-
tastiskt att vi innan minnesårets slut kan läsa 
alla Strindbergs verk i trogna versioner och att 
ett mycket omfattande utgivningsarbete när-
mar sig sin fullbordan, säger Per Stam som 
är huvudredaktör för Nationalupplagan av 
August Strindbergs Samlade Verk.
  www.strind.su.se

forskarfredag lockade  
till debaser
Varje år arrangeras ForskarFredag som 
en del i EU-kommissionens initiativ 
Researchers’ Night. Dagen arrangeras 
samtidigt i hela Europa. Årets Forskar-
Fredag gick av stapeln den 28 septem-
ber och Stockholms universitet deltog i 
en fullspäckad dag på Debaser Medis i 
Stockholm. 2 000 högstadie- och gym-
nasieelever besökte Debaser som sprud-
lade av aktivitet när forskare från bland 
andra Stockholms universitet, Karolin-
ska Institutet, och KTH berättade om 
en mängd olika och intressanta forsk-
ningsområden. 
 Bland talarna från Stockholms uni-
versitet fanns Maja Willén som talade 
om den perfekta bostaden och Mattias 
Frihammar som talade om vår kunga-
familj. Fysikerna Joel Johansson och 
Thomas Kvorning berättade hur långt 
Mel Gibson faktiskt flyger när han blir 
skjuten i filmen Dödligt vapen. Publi-
ken som mestadels bestod av tonåringar 
kanske inte kände till just filmen men 
följde det fullsatta seminariet  
Hollywood-fysik engagerat. 
sebastian lindHolM
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reviderade riktlinjer  
för representation
Rektor har den 18 oktober 2012 fat-
tat beslut om att revidera riktlinjerna för 
representation vid Stockholms universi-
tet. Riktlinjerna ersätter riktlinjerna för 
representation som fastställdes i augusti 
2012. Rektor har samma dag även fast-
ställt riktlinjer för att förhindra mutor vid 
Stockholms universitet. Riktlinjerna finns 
i Regelboken, bok 3.
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9 noveMber  
adaM Helms semina-
rium: Agenten i fokus

27 noveMber 
Mässa om utbytes-
studier 

9 noveMber
deMonstration 
av Adobe connect – 
videomöte

23 noveMber 
välkoMstdag för 
doktorander 

26 noveMber  
att åka på personal-
utbyte 

Läs mer på www.su.se/medarbetare/medarbetarkalender

kalender

6 noveMber 
engelsk introduk-
tionskurs för medar-
betare 
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den 13 sePteMber träffades cirka 35 
VD:ar från små och mellanstora företag i Aula 
Magna för en dags erfarenhetsutbyte och nät-
verkande. Det var Avdelningen för externa 
kontakter (EXK) som i samarbete med det 
europeiska VD-nätverket CEO Collaboration 
Forum arrangerade en så kallad Open Day. 

Programmet inleddes av rektor Kåre Bremer 
som hälsade gästerna välkomna. Därefter 
följde workshops, ledda av utvalda delta-
gare och baserade på aktuella frågeställ-
ningar och utmaningar hämtade från den 
egna verksamheten. Eva Klasson Wehler, chef 
för Avdelningen för externa kontakte, pre-
senterade hur Stockholms universitet arbe-

tar med näringslivet; allt från strategiska part-
nerskap i stora projekt till praktikplatser för 
studenter. Uno Fors och Ingvar Sjöberg från 
Institutionen för data- och systemvetenskap 
och Ulf Eriksson från SU Innovation var också 
på plats för att svara på frågor om respektive 
verksamhet. 

Ungefär en tredjedel av de deltagande före-
tagen var intresserade av samarbete med uni-
versitetet och nu pågår uppföljning av dessa 
genom bland annat ytterligare möten och för-
medling av kontakter med berörda institutio-
ner. De flesta är intresserade av uppsatsstuden-
ter och praktikanter, men även av att ställa upp 
som till exempel gästföreläsare. Petra norling

vd:ar nätverkade i aula magna under open day

Gör din röst hörd! Skriv en insändare till Universitetsnytt och skicka till per.larsson@su.se

kåre bremer, eva klasson Wehler, avdelningen  
för externa kontakter och dave darsh från ceo  
collaborative forum.



UNIVERSITETSNYTT  NR 5 2012
30

editor DANIEL HOLMBErG     Photo EVA DALIN, JOAKIM KOcJANIc 

 WWW.su.se/enGlish/neWs  redaktion@su.se

tHe universitY’s teaCHer training programmes are continuously 
receiving more funds, such as in the case of the recently presented budget 
bill. One explanation is that Stockholm University is now at the forefront 
of development. The most obvious example is the new tutoring schools, 
where an increasing number of teacher students do the practical part of 
their training. As early as last year, the University started a pilot project 
with special funding from the Ministry of Education. The new SEK 40 
million that were allocated in this year’s budget to expand these activities 
have to be applied for, but we expect to receive a decent share of these 
funds, as we are the only university in the country to already have such 
activities up and running. Another explanation for the new funds is that 
our teacher education programmes are now popular and considered to be 
of high quality. For the second year in a row we are increasing the num-
ber of places in, for example, the preschool teacher training programme 
after strong pressure from municipalities in the region and the Ministry 
of Education. Next year, we are going to accept 360 future preschool 
teachers, compared to 250 this year.
 A third explanation for the increase in our public funds is that the new 
certification reform, which takes effect in 2015, places particularly high 
demands on supplementary training in the Stockholm region. In relation 
to this, the budget bill allocated new funds to the ongoing initiatives for 
further education of teachers (Lärarlyftet and Förskollärarlyftet), but also 

New funds for our teacher training

iies celebrated 50 years with  
world-leading economists 
for 50 Years, researchers at the Insti-
tute for International Economic Studies 
(IIES) at Stockholm University have made 
internationally acclaimed breakthroughs in 
economics. The first director of IIES was 
Gunnar Myrdal, who in 1974 received the 
Sveriges Riksbank Prize in Economic Sci-
ences in Memory of Alfred Nobel together 
with Friedrich von Hayek. His successors 
on the director’s position include such 
names as Assar Lindbeck and Torsten Pers-
son. Together with their colleagues, they 
have published much well-known research 
and also influenced Swedish politics and 
administration.
 In the beginning of September, IIES 
celebrated its 50th anniversary with several 
events involving some of the world’s fore-
most economists. The Nobel symposium 
“Growth and Development” took place 
on 3-5 September, and “Climate and the 
Economy” took place on 5-8 September. 
On 5 September, a public seminar on these 
issues was held in Aula Magna. Minister 
for International Development Coopera-
tion Gunilla Carlsson opened the seminar 
before handing over to the renowned panel 
which included, among others, Jeffrey 
Sachs from Columbia University.
 The next panel discussion was titled 
“How Can We Solve the Problem of Global 
Warming?” Minister for the Environment 
Lena Ek opened with a reminder of the 

important role Sweden and Stockholm 
have played in international environ-
mental cooperation, using the Stockholm 
environmental conference in 1972 as the 
primary example. She also said that it 
was hard to find a more ideal forum than 
IIES for the discussion of the connection 
between climate and the environment. 
This panel also included world-leading 
names such as Nicholas Stern from the 
London School of Economics, former 
Chief Economist of the World Bank and 
responsible for the Stern Review, and 
Hans-Werner Sinn from the University 
of Munich.  
 www.iies.su.se/Nobel2012

IN ENGLISH

to special courses for teachers who lack a few credits in their degrees and 
to immigrants with foreign teaching degrees. We expect to take a big 
step forward in the development of all these certification programmes 
over the next year with the help of the special project leader hired by the 
External Relations Office – a position which is also financed externally.  
We have also been assigned by the University Board to appoint a regional 
collaboration team to develop proposals for solutions to certification is-
sues for which there is currently no realistic plan of action.
 At the same time, it is important to emphasise that our basic principle 
of only providing education of high quality with a scientific basis remains 
firm. The teacher training appears to be in a cycle where the number 
of applicants and registered students are increasing 
substantially in virtually all our courses. By only ac-
cepting the ones with the potential to become really 
good teachers, we are contributing further to this 
positive development. In time, we should also be able 
to expect a rising results curve as the students 
starting at Stockholm University have better 
prior knowledge and qualifications for the 
teaching profession.
anders gustafsson 

 anders.gustavsson@su.se

What can you tell us about  
Stockholm University?
The staff’s own stories will contribute to forming a 
clearer image of the University. That is the goal of 
the new storytelling project. The project aims to find 
good, engaging stories about how the University’s 
education and research have led to results, says Vice-
Chancellor Kåre Bremer.
 The “storytelling” technique is an established 
method of getting your message out. Storytelling is 
about creating, telling and passing on a story.
In the next few months, about 150 staff members 
will be invited to workshops about stories. If you 
have any questions or would like to contribute with 
your own story, please contact us at  
beratta@su.se.
 This issue of the magazine comes with “Nyckeln 
till ett tydligare universitet” – a popular version of 
the University’s communication platform. There 
you will be able to read more about why Stockholm 
University needs a more defined profile, key message 
and core values. In addition, you will get to read a 
few examples of stories about people with ties to the 
University who have made an impact on society.

Sing in Swedish!
Språkstudion now has a Swedish pronunciation 
choir. Linguistic and cultural aspects are practiced 
through songs, tongue-twisters and rhymes. Every-
body participates on their own terms, and no prior 
knowledge of the Swedish language or choir singing 
is required. The choir is organised as a pilot project 
at Språkstudion, and participation is voluntary. The 
pronunciation choir practices every Thursday from 
12 to 12:45 pm. There is no need to sign up; just 
drop in and sing along!
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tHe Mall Mood, the law firm Linklater, 
H&M, White Arkitekter, Stockholm Inter-
national Fairs, Stockholmshem, the Church 
of Sweden and Rosendal’s Garden – what do 
they all have in common? Well, they all rent 
beehives from Karolina Lisslö and Josefina 
Oddsberg, who run the company Bee Urban. 
Karolina and Josefina describe themselves as 
two environmentally conscious biologists from 
Stockholm University. Their company is a good 
example of what is called social entrepreneur-
ship – a combination of business and social 
responsibility. In their case, it is about raising 
awareness of the importance of bees for the 
pollination of flowers, trees and other plants. 
At a time when more and more companies 
want to show that they take social responsibili-
ty and work with CSR issues (Corporate Social 
Responsibility), Karolina and Josefina saw 
their opportunity. By renting out beehives they 
can contribute to better pollination in city cen-

The Centre for Social  
Entrepreneurship Stockholm 
Social entrepreneurship entails solutions to social 
problems based on business methods, but pla-
ces less importance on the profit only going to the 
business owner/entrepreneur. It is just as valuable if 
part of the profit goes to the society in non-mone-
tary terms. The Centre for Social Entrepreneur-
ship Stockholm (CSES) is operated by SU Innova-
tion and financed by the European Social Fund. 
Anyone living in East Middle Sweden is welcome 
to contact CSES with their questions about social 
entrepreneurship. Bee Urban is one of about 30 
companies receiving support from CSES.  
  www.cses.se

Stockholm University invests 100 
million in international relations
By investing in international recruitment of eminent 
researchers and students, international exchanges 
and increased collaborations, Stockholm University 
intends to stimulate the academic environment and 
strengthen the University's position in the interna-
tional market.
 In addition to a call for 25 two-year postdoc-
toral positions and recruitment of international 
researchers, an institute for advanced studies is 
being established which will be open for 15-20 
guest researchers. The institute will be a meeting 
place for researchers active in different fields, 
thus creating scientific value for the University.
 “The high scientific quality that we currently 
have at the University also needs to be stimulated 
here by the international perspective. Therefore, 
we are setting up an institute with inspiration from 
Princeton, which is the most famous example,” says 
Astrid Söderbergh Widding, Deputy Vice-Chancel-
lor at Stockholm University.
 An internationally oriented academic environ-
ment requires both incoming and outgoing stu-
dents and teachers. In order to promote exchanges, 
calls for 50 sabbatical semesters for teachers will 
be advertised. This gives teachers the opportunity 
to fully focus on their research and broaden their 
international perspective during one or two semes-
ters at a foreign university. Strong financial support 
will also be given to departments at the University 
that recruit international students. The initiative 
will also promote exchanges by strengthening coo-
peration with priority partner universities.

Autumn kayaking at Brunnsviken
At the end of September, about 60 people from the 
Section for Earth and Environmental Sciences had 
an outdoor lunch with a kayaking theme. Both 
experienced paddlers and beginners went out in 
kayaks in a refreshing light rain on the way to their 
lunch break at Café Sjöstugan.

Celebration of lights at  
Brunnsviken on 4 November
On Sunday 4 November, there will be a celebration 
of lights at Brunnsviken. Candles and torches will 
be lit around the water, and several locations will 
have music and singing. There will also be opp-
ortunities to buy torches and have a cup of coffee 
and something to eat. Stockholm University will 
be present at Kräftriket. The event is organised 
by Haga-Brunnsvikens vänner (Friends of Haga-
Brunnsviken) in collaboration with organisations 
and businesses from around Brunnsviken.  
 www.haga-brunnsviken.org

The company that gives  
honey a good aftertaste  

beehives in central stockholm

New Vice-Chancellor
The University Board has decided to recom-
mend the government to appoint Astrid 
Söderbergh Widding as the new Vice-Chan-
cellor of Stockholm University as of 1 Febru-
ary 2013. The government will make the 
final decision in the matter.

tres and increased awareness of the importance 
of bees, while the companies can demonstrate 
that they are active in the CSR field.
Bee Urban rents out beehives to companies and 
is responsible for the maintenance of the hives. 
The company also takes care of the honey, 
which the customers then receive as a thank you 
for their support. The honey from the rented 
bees costs more than honey from the shop, but 
it also has a good “aftertaste”. By paying a little 
more for the honey, the companies can convey 
that they are taking responsibility and contribu-
ting to a more ecologically sustainable society, 
both internally and externally.
The company currently has 34 beehives in 17 
different locations in Stockholm – many of 
them in the centre of the city. It is also possible 
to adopt bees for a few SEK per bee and year. 
Furthermore, Bee Urban is involved in various 
research projects concerning the health of bees.
 www.beeurban.se

Politicians mingled with PhD 
graduates at City Hall 
This year, more than 180 people were 
honoured at the combined inauguration 
and conferment ceremony on 28 Septem-
ber. Out of the 239 doctoral students who 
graduated in the academic year 2011/2012, 
122 were in attendance to receive their lau-
rel wreath (or hat, in the case of law stu-
dents). Ten of this year’s 21 jubilee doctors 
participated, i.e., people who received their 
doctorates 50 years ago, and then 35 new 
professors were inaugurated.
 After the ceremony there was a banquet 
in the Golden Hall. The starter consisted of 
marinated deer meat, the main course was 
Baltic Sea cod, and the lemon tart for dess-
ert was just as delicious as the first two dis-
hes. Minister of Education Jan Björklund 
gave the congratulatory speech, which was 
followed by dancing in the Blue Hall until 
it was time to end this year’s celebrations.
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i den nYligen utgivna Cities of Opportu-
nities, Price Waterhouse Coopers jämförelse 
av 27 städer i världen, kommer Stockholm 
på en smått fantastisk femteplats efter New 
York, London, Toronto och Paris. Vi vinner 
till och med två av de kategorier som ingår 
i den sammanvägda rankningen, nämligen 
innovation och intellektuellt kapital samt 
hälsa och säkerhet. 
 Det finns trots den fina placeringen 
också ett antal tydliga utmaningar om vi 
vill fortsätta att stå oss i den allt skarpare 
konkurrensen mellan städer och regioner 
globalt. Den kanske viktigaste handlar om 
näringslivets långsiktiga kompetensförsörj-
ning.  Enligt beräkningar från Stockholms 
läns landsting kommer det 2030 att fattas 
över 70 000 högutbildade i regionen trots att 
vi idag tillsammans med Oslo är den snab-
bast växande huvudstaden i Västeuropa. 
 För att möta den utmaningen måste 
vi vara attraktiva. Det handlar i detta 
sammanhang om både villkoren för 
näringsliv och för individer. Går det att 
skaffa bostad? Finns det riskkapital? 
Är det rimliga pendlingstider? Finns det 
andra spännande människor i regionen? 
Är skatterna konkurrenskraftiga? Är 
kultur- och nöjesutbudet lockande? Är 
kvaliteten på den offentliga servicen hög? 
I dagens kunskapsintensiva näringsliv är 
det svårt att separera näringsklimatet från 
individklimatet. Den som tror att nivån på 
bolagsskatten allena avgör har inte förstått 
dynamiken mellan människor och företag.
 God kompetensförsörjning handlar 
givetvis också om utbildning och närings-
livets förmåga att ta till vara på resultatet 
från skolor och högskolor.
 Här spelar relevant och högkvalitativ 
utbildning på universitet och högskolor 
stor roll, men därmed också näringslivets 
förmåga och möjlighet att samverka och 
samarbeta med de akademiska institu-
tionerna. Frågan om samverkan mellan 
akademi och näringsliv kommer så gott 
som alltid upp i diskussioner med våra 

vässad kompetens-
försörjning avgörande  
för Stockholm

medlemsföretag om vad de anser är vik-
tigt och kan förbättras. Det gör även risk-
kapitalförsörjningen, inte minst i tidiga 
faser. Här vet vi att vi har problem.
 Ett annat viktigt område är Forskning 
och Utveckling (FoU). Sverige har idag en 
av den industrialiserade världens starkaste 
FoU- profiler och utryckt i andel av BNP 
satsar vi mest av alla OECD-länder.
Den privata sektorn dominerar och stod för 
74 procent av FoU-utgifterna 2007-2011. 
FoU-andelen av BNP har dock minskat 
sedan 2001 och förväntas inte stiga över den 
nivån ens till 2020, då den beräknas vara 
fyra procent av BNP.
 Huvudstadsregionen har landets största 
koncentration av FoU-resurser. Tillsammans 
står Stockholm och Uppsala län för över en 
tredjedel av FoU-resurserna, både vad gäller 
utgifter och årsarbeten. Bara drygt 10 pro-
cent av Sveriges FoU-resurser finns utanför 
huvudstadsregionen, Göteborg och Malmö.
 I regionen finns också flera viktiga 
innovationsmiljöer. Dessa ligger främst 
kring de stora lärosätena. Också här är 
samarbetet med näringslivet viktigt, inte 
minst för att vi ska få bättre utväxling på 
de investeringar som görs.

Maria rankka
vd, Stockholms Handelskammare

Maria Rankka är vd för Stockholms 
Handelskammare. Hon har tidigare 
bland annat varit medarbetare hos 
Carl Bildt och vd för tankesmedjan 
Timbro.

maria Rankka 
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Frågan om samverkan 
mellan akademi och 
näringsliv kommer så 
gott som alltid upp i 
diskussioner med våra 
medlemsföretag om 
vad de anser är viktigt 
och kan förbättras.


