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Nästa nummer kommer ut 14 september, 
manusstopp 27 augusti.

Djärv målstyrning eller nationell 
bypolitik? Omdömena om Högskoleverkets 
nya utvärderingssystem för högre utbildning är 
motstridiga. 
 Beskeden från den första utvärderingsom-
gången har duggat tätt från HSV på sistone. Det 
är bara början. Resultaten är en sak – men själva 
metoden en annan. Utbildningsministern går 
ut hårt med att det nya systemet är en effektiv 
varningsklocka för dem med många utbildningar 
av bristande kvalitet. Eftersom studenternas 
kunskaper när de går ut är viktigast är det 
dessa som bör mätas. Även universitetskanslern 
skriver under på att systemet fungerar väl, med 
hänvisning till bedömargruppernas omdömen. 
Bland annat hans företrädare har gått till skarp 
motattack, och hävdar att det innebär en resurs-
styrning i smyg från högskolor till universitet. 
 Det kan konstateras att bedömargruppernas 
resultat är högst varierande inbördes. Vissa äm-
nen har påfallande hög underkännandeprocent, 
andra låg. Visar det på faktiska kvalitetsskill-
nader, eller är bedömarna bara olika stränga? 

 Ett annat problem med utvärderingsmetoden, 
som också påpekats av det europeiska samarbetsor-
ganet ENQA, är att systemet i sig inte är kvalitets-
drivande. Modellen bygger på belöning – ekono-
misk utdelning för dem som får betyget mycket hög 
kvalitet – eller straff – hotet om indraget examens-
tillstånd för dem som får betyget bristande kvalitet. 
Men det ges inga förslag hur utbildningar med 
bristande kvalitet skulle kunna förbättras. Det får 
lärosätena sluta sig till på egen hand. 
 En metod med så många frågetecken väcker 
knappast förtroende. Snarare kan man undra om 
inte all den tid och de resurser som 
nu investeras i utvärderingssys-
temet kunde ha nyttjats bättre i 
kärnverksamheten, för utbild-
ning och forskning av högsta 
kvalitet.
 
Astrid söderbergh Widding
Vicerektor för humaniora  
och samhällsvetenskap
vicerektor.hs@su.se  

Utvärderingssystem med frågetecken

Jag har en grundmurad respekt för juridiken som en god 
moralisk kraft i samhället, och som dessutom har prövats 
i årtusenden. Jag är en systemkramare, med läppstift.

mårten schultz i Dagens Juridik om att bli utsedd till Årets jurist.
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artiklar i tidskrifter på andra språk inom naturvet-
enskap. Det är en ökning från 1 082 stycken 2009.

Kritik har också riktats mot bedömargruppernas 
sammansättning, bland annat från språkinstitu-
tioner vid Stockholms universitet. Det är svårt 
att undvika jävsproblematik i små ämnen med 
främst inhemska bedömare. Den kritiken viftas 
bort av HSV. 
 Även för den som håller med om att stu-
denternas kunskaper är viktigast att bedöma 
innehåller det nya systemet en rad frågetecken. 
Är verkligen uppfyllelsen av de centrala läran-
demålen, reglerade i högskoleförordningen, den 
bästa måttstocken för resultat? Hur ska varje 
sådant mål ens kunna mätas utifrån en gransk-
ning av examensarbetena? Hur mäter man till 
exempel om studenten kan ”visa sådan färdighet 
som krävs för att självständigt arbeta inom det 
område som utbildningen avser”? Och hur ska 
systemet kunna göra reda för studenternas mål-
uppfyllelse utöver examensarbetena? Eftersom 
målen gäller utbildningen som helhet är det 
metodmässigt tveksamt att plocka ut enbart exa-
mensarbetet för mätning, utan att väga in andra 
aspekter. 
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tiPs? hör av diG!

Per Larsson,   
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Unik forskningsanläggning

Peter Reinhed inspekterar en del av vakuumsäkerhetssystemet 
till jonlagringsringarna DESIREE vid AlbaNova. Ringarna 
kan kylas till 10 Kelvin vilket gör det möjligt att studera 
reaktionsprocesser med atomära och molekylära system 
under förhållanden som efterliknar de i interstellära moln. 
DESIREE-anläggningen är unik i världen och är utvecklad och 
byggd av Stockholms universitet med betydande stöd från 
Vetenskapsrådet och Knut & Alice Wallenbergs stiftelse.
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Ekonomisk historia (kandidat)
Journalistik (kandidat)
Medie- och komm.vetenskap (kandidat)Nationalekonomi (magister)

BRISTANDE KVALITET

Nyheter

Övervägande positiva resultat  
i första kvalitetsutvärderingarna
En majoritet av universitetets utbildningar som granskats av Högskole- 
verket bedöms ha hög eller mycket hög kvalitet, men fyra får kritik. 

texter PER LARSSON     montaGe MATADOR    

det samhällsvetenskapliga området fick master-
examen i psykologi och kandidat- och master-
examen i kulturgeografi högsta betyg.

Fyra av de granskade utbildningarna vid 
universitetet fick kritik i detta första utlåtande 
från HSV. Två av dem, utbildningarna som 
leder till kandidatexamen i journalistikveten-
skap respektive medie- och kommunikationsve-
tenskap, vid Institutionen för mediestudier finns 
inte längre i den form som har granskats av 
Högskoleverket utan har efter en egeninitierad 

extern utvärdering arbetats om. Utbildningen 
som leder till magisterexamen i nationaleko-
nomi antar inga nya studenter sedan år 2006. 

Kontinuerligt kvalitetsarbete
Den fjärde utbildningen som fått kritik är den 
som leder till kandidatexamen i ekonomisk 
historia.

Yvonne Svanström, prefekt vid Ekonomisk-
historiska institutionen, säger att det är trå-
kigt men påpekar samtidigt att det var på ett av 

I slutet av april presenterade Högskolever-
ket (HSV) resultaten från delar av den första 
omgången kvalitetsutvärderingar enligt den 
nya modellen. Av de granskade utbildning-
arna vid Stockholms universitet bedömdes de 
flesta ha hög eller mycket hög kvalitet. På det 
naturvetenskapliga området fick alla granskade 
utbildningar minst betyget hög kvalitet. Kan-
didat- och masterexamen i geografi, kandidat-
examen i biogeovetenskap och masterexamen 
i geologiska vetenskaper fick högsta betyg. På 

MycKET hög KVALITET

Biogeovetenskap (kandidat) 

Demografi (master)

Finansiell ekonomi (master)

Geografi (kandidat)

Geografi (master)

Geologiska vetenskaper (master)

Kriminologi (master)

Kulturgeografi (kandidat)

Kulturgeografi (master)

Psykologi (master)

Sociologi (magister)

hög KVALITET

Ekonometri (master)

Företagsekonomi (kandidat)

Företagsekonomi (magister)

Geovetenskap (kandidat)

Journalistik (master) 

Kriminologi (kandidat)

Management (master)

Marknadsföring (master)

Medie- och komm.vetenskap (master)

Nationalekonomi (kandidat)

Nationalekonomi (master)

Naturgeografi och kvartärgeologi (master)

Psykologi (kandidat)

Psykologexamen 

Sociologi (kandidat) 

Sociologi med inriktning mot personal,  
arbete och organisation
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stockholms universitet genomfÖr ett kvalitetsprojekt 
2012–2014 med fokus på HSV:s kvalitetsutvärderingar. Kvali-
tetsprojektet har två syften. Det ena rör information och stöd till 
verksamheten inför utvärderingarna och det andra handlar om 
att få fram ett beslutsunderlag till rektor rörande de självvärde-
ringar som ingår i utvärderingarna. Sannolikt utvidgas projektet 
med ett syfte som rör uppföljningen av de utbildningar som ifrå-
gasätts. Målet är att skapa en universitetsgemensam erfarenhets-
bank kring innebörden av att visa, analysera och värdera utbild-
ningarnas resultat. 

I varje utvärdering av en utbildning som leder till en examen 
ingår som en central del framtagandet av en självvärdering av 
utbildningen. Självvärderingarna granskas av en av rektor utsedd 
central läs- och granskningsgrupp (LOGG), som består av repre-
sentanter för universitetets lärare/forskare. Gruppen ska läsa och 
skriftligen kommentera varje utkast till självvärdering samt ge 
återkoppling till den ansvarige för skrivandet av självvärderingen.

Vid frågor som rör kvalitetsprojektet och/eller Högskoleverkets 
utvärderingar, kontakta i första hand Tove Holmqvist via e-post: 
tove.holmqvist@su.se eller via telefon: 08-16 2205.

Samlad information om kvalitetsarbetet finns på www.su.se/
medarbetare/fran-ledningen/utvecklingsprojekt/hsv-utbildnings-
utvardering.

fyra mål man fick betyget ”bristande kvalitet”, 
”visa förmåga att självständigt identifiera, for-
mulera och lösa problem samt att genomföra 
uppgifter inom givna tidsramar”, där fyra av 
nio uppsatser bedömdes brista. Övriga tre mål 
fick hög måluppfyllelse.

Institutionen har ett kontinuerligt kvalitets-
arbete, bland annat har en ny teori- och metod-
kurs på nivå III givits för första gången under 
vårterminen 2012. 

– Den hoppas vi kommer att bidra till att 
säkra uppsatsernas kvalitet. Ytterligare en för-
ändring är det kandidatprogram i Internatio-
nella relationer och ekonomisk historia som 
börjar under hösten 2012. Då studenterna föl-
jer ett program kommer de att vara rustade att 
skriva uppsats när den infaller i slutet på en hel 
utbildning, säger Yvonne Svanström.

Institutionens pågående arbete handlar i 
första hand om att stärka handledarresurserna 
samt skapa en tydligare progression från ter-
min 1 till och med 3, där skrivandet inom givna 

tidsramar ges ett än större fokus än tidigare. 
I mitten av maj offentliggjordes resultat av 

fler granskade utbildningar, bland annat i före-
tagsekonomi. Stockholms universitets utbild-
ningar i företagsekonomi får i denna gransk-
ning bra betyg. Masterprogrammet i finansiell 
ekonomi tilldelades omdömet mycket hög kva-
litet och de övriga fyra granskade utbildning-
arna fick omdömet hög kvalitet. Den 30 maj 
kom även besked om utbildningar i sociologi, 
demografi och kriminologi. Av de sex utvärde-
rade utbildningarna får tre omdömet mycket 
hög kvalitet och tre omdömet hög kvalitet. 

Stöd till institutioner
Vicerektor Astrid Söderbergh Widding säger 
att universitetet självklart måste ta den kritik 
som kommit på allvar.

– Vi måste noggrant gå igenom beslutsun-
derlagen och det arbetet sätter igång omedel-
bart. Granskningen har denna gång skett uti-
från nya kriterier och systemet är oprövat. Det 

har dessutom framförts kritik från flera håll 
mot själva granskningssystemet. Det är där-
för svårt att utifrån den här första omgången 
dra några slutsatser om utbildningen vid Stock-
holms universitet som helhet. 

Stockholms universitet har kommit väl ut i 
de första utvärderingarna enligt universitetets 
kvalitetssamordnare Tove Holmqvist. 

– Om man jämför de stora universiteten lig-
ger andelen bristande utbildningar på unge-
fär samma nivå hos alla. Stockholms universi-
tet har hittills fått den absolut största andelen 
utbildningar med omdömet ”mycket hög kvali-
tet” av dessa lärosäten, säger Tove Holmqvist. 

Kvalitetsrådet vid Stockholms universi-
tet ska nu noga analysera HSV:s beslut. Enligt 
Tove Holmqvist är det aktuellt med insatser i 
form av råd och stöd till de institutioner som 
ska arbeta fram en åtgärdsredovisning när 
besluten kommer. I det arbetet kan de få stöd 
från kvalitetsprojektets och områdesnämnder-
nas tjänstemän.  

stöd vid utvärderingarna kritiserad utvärderingsmodell

samarbete ska ge landets bästa lärarutbildning
stockholms universitet och Umeå universitet startar ett nytt 
samarbetsprojekt.

– Vi är mycket glada över att ha startat det här utvecklingsprojektet 
tillsammans med Umeå universitet. Genom att dela erfarenheter och lära 
av varandra kommer vi hitta konkreta sätt att utveckla lärarutbildning-
arna, säger Anders Gustavsson, vicerektor vid Stockholms universitet.

– Målet för oss båda är att kunna erbjuda studenterna landets bästa 
lärarutbildningar, säger Anders Fällström, vicerektor vid Umeå universitet.

Universiteten ska i projektet fokusera på tre olika områden: ännu 
högre kvalitet på examensarbeten, utveckling av den verksamhetsförlagda 
delen av utbildningen – den del som sker ute på skolor – samt ytterligare 
förbättringar av den utbildningsvetenskapliga kärnan, som bland annat 
innefattar didaktik och pedagogik. 

turernA kring Det system som HSV nu använder för kvalitetsut-
värdering har varit många. För två år sedan avgick universitetskans-
lern Anders Flodström i protest mot det system som regeringen ville 
införa, och som han inte trodde på.

Många företrädare för högskolesektorn var fortsatt kritiska mot 
det nya systemet, men regeringen införde det ändå, med en del juste-
ringar. Den främsta förändringen med det nya systemet är att studen-
ternas examensarbeten till skillnad mot tidigare väger tungt. Dessutom 
kopplas en mindre del av regeringens resurstilldelning till lärosätena 
till resultaten i utvärderingen.

När de institutioner och utbildningar som omfattades av den 
första utvärderingsomgången förra våren skulle lämna in de 
underlag HSV behövde hördes även kritik. Tidsplanen var för snäv 
och en hel del arbete fick göras under sommaren då det var svårt 
att få tag på medarbetare som kunde svara på olika frågor, gick 
det att läsa här i Universitetsnytt.

För ett par månader sedan kom så en rapport från europeiska kva-
litetssäkringsorganisationen ENQA. Kritiken var hård: Systemet har 
allvarliga brister och mäter inte kvaliteten på utbildningen på det sätt 
Sverige förbundit sig genom att acceptera ENQA:s riktlinjer. ENQA 
var också kritiskt till att regeringen har drivit igenom det utan att 
lyssna på vare sig rektorer eller studenter.

Projektet bygger på att universiteten granskar varandras arbets-
sätt och resultat genom så kallad ”peer-review”. De två lärosätena 
ska till exempel med hjälp av synpunkter från kollegorna höja kvali-
teten på examensarbeten och kursplaner.

Universiteten vill också dela med sig av sina erfarenheter från pro-
jektet. Därför kommer det att erbjudas öppna seminarier på lärosä-
tena, där alla intresserade kan ta del av arbetet.

– Vi vill inspirera andra utbildningar vid Stockholms och Umeå 
universitet, men också vid andra lärosäten, att genomföra liknande 
utvecklingsprojekt, berättar Anders Fällström.

Projektet påbörjas under hösten 2012 och beräknas vara slut 
under vårterminen 2014. 
ninA stone
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Även KTH:s förvaltningschef Anders 
Lundgren underströk att Albano är ett 
gemensamt projekt för de båda lärosätena 
tillsammans.Efter Aleksander Wolodarskis 
presentation av detaljplanen, som renderade 
honom en spontan applåd, följde 40 minuters 
frågestund som framför allt fokuserade på 
tillgänglighet och kommunikationer.

Förslaget bygger på viljan att mötas i stads-
rum, arkitektur skapar mer än bara fasader 
enligt arkitekten Aleksander Wolodarski. 
I det nuvarande förslaget samsas universi-
tetslokaler med bostäder, ibland var för sig, 
ibland i samma byggnad. Service med buti-
ker och restauranger ingår också. Områdets 
huvudentré vetter mot Roslagsvägen, här 
möter en byggnad med områdets största 
aula, utformad för att ansluta till topografin. 
Värtabanan som skär tvärs igenom Albano 
däckas över – av säkerhetsskäl men också för 
att skapa sammanhang istället för att vara en 
barriär.

Under den senaste granskningsperi-
oden kom ett antal yttranden in till stads-

byggnadskontoret. De flesta tillstyrker 
planförslaget men har synpunkter kring 
Nationalstadsparken, buller och utform-
ningen av bebyggelsen. Stockholms universi-
tet och KTH konstaterar i sitt gemensamma 
yttrande att förslaget svarar väl mot universi-
tetens behov och skapar ett levande universi-
tetsområde i ett attraktivt natur- och kultur-
landskap. 

Länsstyrelsens yttrande, som väger tungt 
i sammanhanget, hade vid denna tidnings 
pressläggning ännu inte lämnats till stads-
byggnadskontoret.

Busstrafik och buller
Bland yttrandena märks till exempel SL som 
har en del detaljönskemål vad gäller buss-
trafiken. Östermalms stadsdelsnämnd vill 
ha en tvingande planbestämmelse om för-
skola i Albano. Miljö- och hälsoskydds-
nämnden tillstyrker detaljplanen under för-
utsättning att studensbostäderna utformas 
i enlighet med rådande bullerföreskrifter. 
Skönhetsrådet är positivt till att Albano tas i 

”Albano motsvarar behoven”
– Jag hoppas att alla anställda tar del av planerna och stöder projektet. 
Albano kommer att bli en fantastisk tillgång för Stockholms universitet och 
för KTH. Det sade rektor Kåre Bremer när han inledde informationsmötet 
för medarbetarna den 9 maj.

text EVA ALBREKTSON     foto EVA DALIN    

bruk för universitetens behov men anser att 
förslaget är för stort, högt och skrymmande 
och avstyrker därför i nuvarande form. 
Förbundet för Ekoparken och Kommittén för 
Gustavianska parken hävdar att det är lag-
stridigt att bygga på det föreslagna sättet i 
Nationalstadsparken.

Kåre Bremer kommenterar frågan om lag-
ligheten så här:

– Enligt förarbetena till miljöbalken finns 
inget hinder för pågående markanvändning 
i sådana delar av en nationalstadspark som 
redan är tagna i anspråk. Utbyggnad i områ-
den som redan har exploaterats kan också 
tillåtas. Skyddet av Nationalstadsparken är 
därför fullt förenligt med Stockholms univer-
sitets och KTH:s utbyggnad i Albano.  

Lagstiftaren nämner dessutom specifikt 
Albano som ett område för utveckling av 
högre utbildning och forskning. 

Eller som Aleksander Wolodarski sade om 
Nationalstadsparkens landskap:

– Arkitekturen ska väja för naturen! 
Se även Ordet är fritt, sidan 28. 

södra delen av albano med anslutning till roslagsvägen och albanova.  På lilla bilden visar aleksander Wolodarski (till vänster) modellen över albano.

Nyheter
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Inom ramen för Stockholm University 
Academic Initiative finns en strävan att 
etablera samarbeten med en utvald grupp 
av framstående universitet. Ett av dessa är 
Tsinghua University i Peking som besök-
tes av en delegation ledd av rektor Kåre 
Bremer i november 2011. De diskussio-
ner som då inleddes har nu resulterat i ett 
bilateralt samarbets- och utbytesavtal, 
som innehåller avgiftsbefrielse för utby-
tesstudenter. 

Tsinghua är rankat som etta eller tvåa 
bland de 1 500 lärosäten som finns i Kina. 
Naturvetenskap och teknik är universite-
tets främsta styrkeområden. Universitetet 
har cirka 25 000 studenter. Förutom det 
universitetsövergripande avtalet har även 
de båda lärosätenas juridiska fakulteter 
slutit ett avtal. 

Kontakta Tom Morell vid Sektionen för 
internationell mobilitet för mer informa-
tion om avtalet på telefon 16 1184 eller 
e-post Tom.Morell@su.se. tom morell

utbytes- och samarbets-
avtal med tsinghua  
university 

2008 fick Byggnadsplaneringen upp-
drag av biblioteket att göra en beställ-
ning för arkitektöversyn av biblioteks-
lokalerna och nu börjar processen närma 
sig själva byggstarten. Behovet av fler och 
bättre grupprum är akut, lokalerna måste 
anpassas till förändrade arbetssätt och 
inredningen är nedsliten. Studenterna har 
länge klagat på den slitna miljön som inte 
längre motsvarar deras behov.  

Syftet med den ombyggnad som star-
tar i slutet av 2012 är att förbättra stu-
denternas studie- och arbetsmiljö. 
Grupprummen byggs om till mer ända-
målsenliga enheter med bättre ventilation 
och funktionell inredning. I öppna ytor 
ska det vara lätt att kunna skilja på tysta 
och mindre tysta miljöer. 

Lokalerna anpassas även efter nya 
arbetssätt som behov av el till bärbara 
datorer. Dessutom ska lokalerna utnytt-
jas på ett effektivare sätt. Små tjänsterum 
och långa korridorer på plan 4 tas bort 
och det skapas mer flexibla arbetsytor så 
att besökarna får mer ljus och plats för 
grupparbeten.

Kontaktperson är Birgitta Löfgren, 
administrativ chef som nås på 08-16 2580 
eller birgitta.lofgren@sub.su.se 
evA enArsson

biblioteket byggs om

Nyheter

Stockholmsuniversiteten  
i amerikanskt samarbete
De tre rektorernA för Stockholms uni-
versitet, Kungliga Tekniska högskolan och 
Karolinska Institutet var i april på ett gemen-
samt besök vid University of Illinois i Urbana-
Champaign, USA. Där undertecknade de ett 
dokument om samarbete. Initiativet till sam-
arbetet kommer från University of Illinois 
som vill bilda en allians med de tre lärosätena 
i Stockholm för samverkan inom både utbild-
ning och forskning men även för kontakterna 
med omgivande samhälle. Alliansen kallas 
 Inspire och ambitionen är ett mer intensivt 
samarbete än traditionella internationella kon-
takter.

Under två dagar i slutet på april var därför 
24 personer från Stockholm på besök vid Uni-
versity of Illinois campus, som ligger cirka två 
timmar söder om Chicago. Från Stockholms 
universitet deltog både rektor och prorektor 
samt akademiska företrädare och cheferna för 
Avdelningen för externa kontakter och Sek-
tionen för internationell mobilitet. I universi-
tetets delegation ingick även studenten Erica 
Rose som arbetar vid studentkårens internatio-
nella kansli.

Etablerade samarbeten
Redan innan mötet hade forskarkontakter 
mellan Stockholms universitet och University 
of Illinois inventerats och man kunde då kon-
statera att det finns etablerade samarbeten 
inom alla fakulteter. För att ytterligare klar-
göra möjligheter till utbyten och forsknings-
projekt deltog i mars forskare inom lingvistik 
och nordiska språk i ett symposium i Urbana. 
Liknande möten kan komma att ske inom fler 
ämnesområden. 

Ett avtal om studentutbyten skrivs nu och 
det omfattar tio studenter per år. Det är där-
med betydligt större än de avtal Stockholms 
universitet har med andra internationella läro-
säten där det finns utbyte av en till fyra studen-
ter varje år.

– Jag tycker det är intressant att fördjupa 
vårt samarbete med en utvald grupp utländska 
lärosäten och University of Illinois är ett ame-
rikanskt universitet av hög kvalitet som pas-
sar oss bra, säger rektor Kåre Bremer. Det är 
också givande att göra detta i samarbete med 
KTH och KI.

Kontaktperson för projektet med University 
of Illinois är Elisabet Idermark vid Sektionen 
för internationell mobilitet. elisAbet iDermArk

Jag tycker det är 
intressant att 
fördjupa vårt 
samarbete med 
en utvald grupp 
utländska lärosäten 
och University 
of Illinois är ett 
amerikanskt 
universitet av hög 
kvalitet som passar 
oss bra.
kåre bremer, rektor
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Peter Gudmundsson. harriet Wallberg-henriksson och kåre bremer 
undertecknar avtalet med university of illinois.
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Doktorander skolas i 
entreprenörskap
Under maj genomförde SU Innovation för första 
gången en poänggivande kurs i entreprenörskap 
för doktorander i naturvetenskap.

”USP” och ”pitch” tillhör inte de uttryck 
doktorander normalt hör på föreläsningar, 
i alla fall inte i naturvetenskap. Men den 
här onsdagen får tjugotalet doktorander 
veta hur viktigt det är att hitta något som 
gör deras affärsidé unik (Unique Selling 
Point, USP) och vikten av att snabbt kunna 
sälja in sin idé till potentiella investerare 
(pitcha).

Doktoranderna är de första som går en 
introduktionskurs i entreprenörskap i regi 
av SU Innovation. De träffas två timmar 
vid fyra tillfällen under maj. Kursen ger 
en (1) högskolepoäng och för att vara tids-
effektiva kombineras kurstillfällena med 
lunch.

Kursen fokuserar på att utveckla idéer 
som kommer ur forskningsresultat till 
affärsmöjligheter. Deltagarna får höra om 
förutsättningar för att starta eget företag, 
men även alternativ som utlicensiering och 
samarbete med industriföretag. Under kur-
sens gång får deltagarna också utveckla sin 
affärsplan.

Viktigt teckna avtal
Kursen har tagits emot väl. Långt fler sökte 
än vad det fanns platser. Efter varje tillfälle 
görs en utvärdering och betyget från för-
sta träffen var högt, säger Christina Bendz 
som är affärsutvecklare på SU Innovation 
och ansvarig för kursen. 

När Universitetsnytt är med vid andra 
tillfället berättar Christina Bendz om bety-
delsen av att teckna avtal när man vill gå 
vidare med en affärsidé. 

– Här finns en kulturskillnad mel-
lan akademin och näringslivet. Som fors-
kare är ni vana med att dela era idéer fritt. 
Men det fungerar inte i näringslivet, om 
man gör det så får man finna sig i att någon 
annan snor idén och tjänar pengar på den.

Men hon lugnar åhörarna med att de 
kan vända sig till SU Innovation för juri-
disk rådgivning.

Efter lunchen talar en patentjurist, 
Annika Unge Reis från patentbyrån Valea. 
Hon förklarar vad patent, varumärken och 
designskydd är och för vad och hur länge 
man kan få skydd. Och det gäller att vara 
försiktig med vad man säger om sina upp-
täckter som kan komma att omsättas till 
patent: 

– Varje gång du presenterar något på 
en konferens eller samtalar med en kollega 
ökar risken att avslöja något som kan ris-
kera din patentansökan.

Balans publicering-patent
Under lunchen får deltagarna berätta om 
sina affärsideér och ”USP:ar”. Hao Wen-
ming doktorerar i materialkemi – ett 
område med stora möjligheter att kommer-
sialisera upptäckter. Flera av hans kolleger 
har gjort det och själv har han tagit fram ett 
nytt material tillsammans med ett litet före-
tag inom Berzeliicentret EXSELENT. Hao 
Wenming och företaget har kommit en bra 
bit på väg i patentsökandet och kommersia-
liseringen av sin upptäckt.

Men det gäller att veta hur man agerar:
– Det gäller att balansera vad man publi-

cerar och vad man söker patent för, säger 
Hao Wenming.

Vid samma bord sitter Lena Låstad. Hon 
är doktorand i psykologi och den enda icke-
naturvetaren bland deltagarna. Inom hen-
nes ämne finns det några kolleger som kom-
binerar forskning med entreprenörskap, 
något hon tror är en bra idé. 

– Själv är jag nyfiken på entreprenörskap 
och anmälde mig därför till kursen. Det är 
utmanande att fundera kring patent och hur 
man kan skydda sina affärsidéer.

Det är en lång process att gå från fors-
kare till entreprenör och man måste foku-
sera om, enligt Christina Bendz.

– Att få starta den här kursen har varit 
min gamla dröm. Det är viktigt att intro-
ducera entreprenörskap som ett alternativ 
redan under doktorandtiden.

Målsättningen är att SU Innovation 
under hösten ska kunna erbjuda kursen till 
alla doktorander och forskare vid Stock-
holms universitet.  

text PER LARSSON      foto EVA DALIN

stiftelse säkrar pris 
i kriminologi
År 2006 inrättades genom bidrag från en 
amerikansk donator ett tillfälligt internatio-
nellt Stockholmspris i kriminologi. Staten 
bidrog samtidigt till ett årligt kriminologi-
symposium. Kriminolog Jerzy Sarnecki vid 
Stockholms universitet ingår i prisjuryn och 
under flera år har symposiet där priset delas 
ut, Stockholm Criminology Symposium, hål-
lits vid Stockholms universitet. 

Nu har Stockholmspriset i krimino-
logi permanentats genom att staten och 
Torsten Söderbergs stiftelse bildat en ny stif-
telse med ett kapital på 30 miljoner kronor. 
Administrationen av priset ska skötas av 
Stockholms universitet och rektor ingår i stif-
telsens styrelse. 

Årets pristagare är professor Jan van Dijk 
från universitetet i Tilburg, Nederländerna, 
som tilldelas priset för sitt arbete med the 
International Crime Victims Survey. Året 
kriminologisymposium sker den 11–13 juni 
på City Conference Center.

sverige rankas som  
nummer ett i europa
En ny världsomfattande rankinglista av län-
ders högre utbildning placerar Sverige som 
nummer ett i Europa och nummer två i värl-
den, efter USA. Rankinglistan som inklude-
rar data från 48 länder publicerades i maj av 
Universitas 21, ett globalt nätverk som inklu-
derar 23 forskningsbaserade universitet. 

Den nya rankningen är annorlunda då 
den rankar länders högre utbildningssystem 
och inte enskilda universitet. Summeringen 
av rankingen togs fram av University of 
Melbourne där man tittade speciellt noga på 
indikatorer som investeringar inom utbild-
ningen, forskning och forskningsresultat, 
internationell samverkan, mångfald, och 
framtidsutsikter. 

Bakom USA och Sverige placerade sig 
Kanada, Finland, och Danmark på övriga 
topp-fem platser. sebAstiAn linDholm

studenthuset växer fram. 
Under våren lyfts väggar och golv i 
Studenthuset på plats. Byggnaden ska vara 
klar om ett år med invigning i augusti 2013. 
Mer information på www.su.se/studenthuset

neda keshavarzi, lena låstad och  
hao Wenming diskuterar affärsidéer.
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fler till internationella  
masterprogram
Antalet studenter antagna till internationella 
masterutbildningar som börjar höstterminen 
2012 vid Stockholms universitet har ökat med 
10 procent jämfört med höstterminen 2011. 
Totalt har 628 studenter antagits till något av 
universitetets över 70 masterprogram. 
 Masterprogram inom IT, internationell 
och jämförande pedagogik, företagseko-
nomi, management, juridik och national-
ekonomi har fått flest antagna internatio-
nella studenter.
 Hela Sverige har sett en ökning i antalet 
internationella studenter antagna till mas-
terprogram som börjar höstterminen 2012. 
Totalt har 9 333 studenter antagits till mas-
terprogram vid svenska lärosäten.

fullsatt vid  
cnn-besök 
Den 11 maj gästade CNN:s 
stjärnreporter och programle-
dare för Quest Means Business 
Richard Quest Stockholms uni-
versitet och Företagsekonomiska 
institutionen. Tillsammans med 
panelmedlemmarna Marianne 
Hamilton, Theresa Squatrito, 
Tony Fang och Tommy Jensen 
diskuterade Richard Quest hur 
det amerikanska valet och andra 
politiska val under 2012 påverkar 
världsekonomin. Wallenbergssa-
len var fylld till sista plats av stu-
denter, alumner och andra gäster.
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EU-kommissionär gästade universitetet
i år firAr EU:s utbytesprogram Erasmus 25 
år– Det här programmet har varit ett av de 
mest framgångsrika inom EU. Programmet har 
gjort det lättare för studenter att få jobb.

Det sade Androulla Vassiliou, EU:s utbild-
ningskommissionär, när hon gästade Stock-
holms universitet den 15 maj och talade i Aula 
Magna. Rektor Kåre Bremer lyfte även fram 
betydelsen av Erasmus när han hälsade kommis-
sionären välkommen. I år studerar över 250 stu-
denter från Stockholms universitet utomlands 
inom ramen för Erasmus och universitetets 
ambition är att öka studentutbytet ytterligare.

EU går nu vidare med att öka utbytet inom 
utbildningsområdet genom att införa det nya 

Erasmus för alla. Programstarten är planerad 
till 2014 och programmet innebär att betyd-
ligt mer resurser satsas på att utveckla kunska-
per och färdigheter. Erasmus för alla ersätter 
existerande program som Erasmus, Leonardo 
da Vinci, Comenius och Tempus då dessa slås 
samman i ett, enhetligt program.

Yrkesutbildningar inkluderas
Enligt Androulla Vassiliou är det främsta syf-
tet att underlätta för de som söker utbyte och 
för de institutioner som deltar i utbytespro-
gram. Erasmus för alla ska i än högre utsträck-
ning leva upp till yngre människors behov och 
inrikta sig på att de som deltar i utbyten ska få 

jobb. Yrkesutbildningar inkluderas även i det 
nya programmet som dessutom ska omfatta 
länder utanför EU.

Den rådande ekonomiska krisen i Europa 
ställer än högre krav på EU att agera lång-
siktigt och satsa på att människor ska 
utbildas och få nya färdigheter, påpe-
kade Androulla Vassiliou. Det blir väsent-
ligt större anslag till forskning och utbild-
ning under den nya programperioden 2014 
till 2020. Bland de åtgärder som är på gång 
märks ett nytt stöd till masterstudenter så 
de kan avsluta sin utbildning utomlands och 
ett ökat stöd till samarbete mellan akademin 
och näringslivet. Per lArsson
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androulla vassiliou presenterade erasmus för alla tillsammans med britta lejon, ordförande i  
folkbildning – learning for active citizenship och europaparlamentarikern kent johansson.
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IT ska bli naturlig del 
i undervisningen
Genom projektet Future Learn ska användandet 
av IT i undervisningen öka.

text MADELEINE SALOMON     foto EVA DALIN    

Idag sker alltmer digitalt. Då gäller det att även 
lärarna hänger med i utvecklingen och för in 
detta i sin undervisning. Det säger Uno Fors, 
professor och ställföreträdande prefekt vid 
Institutionen för data- och systemvetenskap. 

Sedan höstterminen pågår ett tvåårigt IKT-
projekt, Future Learn, vid universitetet där 
institutionerna inom lärarutbildningarna kan 
söka anslag. IKT står för informations- och 
kommunikationsteknologi och projektet går 
helt enkelt ut på att förbättra användandet av 
IT i undervisningen.

– Genom Future Learn har lärare fått möj-
lighet att prova IT i sin undervisning. De har 
också fått upp ögonen för hur mycket det verk-
ligen går att använda IT i lärosituationer, säger 
Uno Fors, som också är ansvarig för projektet. 

En institution som fått anslag i den för-
sta vändan och som nu kommit en bra bit på 
väg är Institutionen för specialpedagogik. 
I specialpedagogprogrammet ingår kursen 
Specialpedagogens yrkesspecifika kompetenser 
där studenterna ska lära sig att ta fram åtgärds-
program för elever i behov av särskilt stöd. 

– Det är en mycket betydelsefull kompe-
tens i lärarnas framtida yrkesutövning, förkla-
rar Jari Linikko. Som specialpedagog måste 
man kunna upprätta åtgärdsprogram för dessa 
elever. Det innebär att lärarna måste kunna 
analysera svårigheter både på grupp-, individ- 
och organisationsnivå.

Simuleringsprogram
Genom Future Learn har studenterna på pro-
grammet arbetat med simulering av virtuella 
elevfall. 

– Själva simuleringsprogrammet fanns 
redan och har tidigare använts av medicin-
studenter. Vi har sedan anpassat programmet 
för specialpedagoger och hittat ett fungerande 
koncept, säger Jari Linikko. 

Genom simuleringsprogrammet har studen-
terna kunnat kartlägga problematiken, utrett 

Future Learn är ett tvåårigt univer-
sitetsövergripande projekt som startade i 
september. Projektet syftar till att öka och 
förbättra IKT-stödd undervisning inom uni-
versitetet. Målet är att utveckla och införa 
moderna metoder vid lärande och exami-
nationer, inklusive simulering och visuali-
sering. Future Learn stödjer lärares egna 
projekt men genomför också workshops.

och skaffat information från olika håll om de 
virtuella eleverna. Jari Linikko förklarar att 
datasimuleringen gett studenterna förståelse 
för hur omfattande en sådan här utredning är 
och hur mycket information de måste samla in 
för att kunna upprätta ett åtgärdsprogram. 

– Fördelarna med programmet är också att 
studenterna, genom en personlig inloggning, 
har tillgång till simuleringsverktyget via inter-
net oavsett tid och plats.

Universitetslärarna kan sedan ge feedback.
– I början av höstterminen kommer vi att 

fortsätta projektet genom att utöka antalet fall-
beskrivningar samt skriva en rapport, säger 
Jari Linikko.

Projekt på två år
Una Cunningham, universitetslektor vid 
Institutionen för språkdidaktik har i den andra 
ansökningsomgången tilldelats anslag för 
projektet ”Den digitala språkläraren”. Inom 
ramen för Future Learn vill hon nu bland 
annat ta reda på vilka kompetenser och verk-
tyg som finns på institutionen när det gäller 
IKT.

– Jag tror att medarbetarna vid institutionen 
besitter en hel del kunskap som de använder på 
sin fritid men inte i arbetet. Den här kunskapen 
borde komma lärarutbildningen tillgodo, säger 
Una Cunningham. 

Projektet går därför ut på att utveckla 
IT-kompetensen hos lärarutbildarna. Samtidigt 
är tanken att medarbetarna ska dela med sig av 
sin kunskap till varandra.

Future Learn löper alltså på två år och Uno 
Fors är oroad över vad som händer efter sats-
ningen.

– Jag saknar en nationell satsning där flera 
lärosäten skulle kunna få anslag tillsammans. 
Vi har hittat möjligheter där många institutio-
ner kan involveras, även över fakultetsgrän-
serna och en lösning som fungerar på en insti-
tution fungerar på fler. Det vet vi.

– Men vad händer efter att Future Learn har 
avslutats för de lärare som vill delta men sak-
nar resurser, undrar Uno Fors.  

stockholms universitet  
i almedalen 
Rektor Kåre Bremer deltar i år i Almedals-
veckan i Visby i juli. Han ska medverka i ett 
seminarium arrangerat av SULF, och även 
närvara vid andra seminarier onsdag 4 juli 
och torsdag 5 juli. 
 Torsdag 5 juli kl 16-19 har universitetet 
för avsikt att arrangera ett samtal kring en 
aktuell fråga, följt av ett mingel. Mer infor-
mation kommer.
 Universitetet kommer som vanligt även 
att synas under Almedalsveckan genom de 
forskare som deltar i programpunkter hos 
andra arrangörer. CSES (Center för Soci-
alt Entreprenörskap Stockholm) som drivs 
av SU Innovation är också på plats tillsam-
mans med fem andra organisationer.

sajt för juniora forskare 
Forskningsservice erbjuder nu hjälp till 
självhjälp för juniora forskare, med tips 
och råd för extern finansiering. Med Junior 
Researchers @SU vill Forskningsservice 
ge riktad information till juniora forskare 
samt skapa erfarenhetsutbyten mellan juni-
ora forskare. Sajten vänder sig främst till de 
som har disputerat men ännu inte är etable-
rade forskare. Du kan själv registrera dig på 
www.su.se/medarbetare/service/forskning/
finansiering/mondo-sajt.

ny lönepolicy och  
nytt stödmaterial 
Rektor har fattat beslut om en ny lönepolicy 
för Stockholms universitet. Den ersätter de 
tidigare gällande riktlinjerna för lönesätt-
ning. Policyn bygger på de centrala löneav-
talens (RALS) utgångspunkter och princi-
per för lönesättning som Arbetsgivarverket 
och de centrala fackliga organisationerna 
tecknat. Lönepolicyn anger vad Stock-
holms universitet bedömer vid lönesättning 
och vilka övergripande lönekriterier som 
ska styra bedömningen vid lönesättningen. 
Den återkommande dialogen med medarbe-
tarna lyfts fram som en viktig förutsättning 
för att den individuella lönesättningen ska 
fungera på ett bra sätt.

Som komplement till lönepolicyn har 
Personalavdelningen tagit fram ett stödma-
terial för lönesättande chefer – ”Att sätta 
lön vid lönerevision” – där lönekriterierna 
från lönepolicyn konkretiseras och där reso-
nemangen kring lönesättning fördjupas. 

Presentation av  
rektorskandidater
Processen med att rekrytera en ny rektor 
för Stockholms universitet fortgår. I slutet 
av augusti presenteras kandidaterna. Tan-
ken är att de ska ges möjlighet att presen-
tera sig och svara på frågor i Aula Magna 
på förmiddagen den 30 augusti. Evene-
manget är öppet för alla medarbetare och 
studenter. I anslutning till presentationen 
kommer hörandeförsamlingen att träffa 
kandidaterna enskilt för att direkt efteråt 
gå till val om ny rektor.

jari linikko använder simulerings- 
program i undervisningen.
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text MADELEINE SALOMON     foto EVA DALIN    

Universitetsledningen berättar vad som är på gång och finansborgarrådet Sten Nordin 
gästtalar. Du får också veta mer om service och tjänster som underlättar ditt arbete. 
Ta chansen att lyssna och även mingla med kolleger från hela universitetet.

ProGram
13.00  utställningen öppnar 

13.00  Gästtalare om sin relation till stockholms universitet

13.30  kåre bremer, rektor, och ann-caroline nordström, förvaltningschef
  Framtidsfrågor för universitetet

14.00  astrid söderbergh Widding och anders karlhede, vicerektorer
  Utmaningar och framgångsexempel

14.30  fika och möjlighet att ta del av utställningen

15.00  sten nordin, finansborgarråd stockholms stad
  Kunskapsstaden Stockholm 

15.30  diskussion och frågestund med sten nordin och universitets- 
  ledningen om villkoren för forskning och utbildning 

16.00–17.00 mingel och möjlighet att ta del av utställningen

konferencier: John Chrispinsson, journalist och författare

Välkommen!
Programmet är preliminärt. Uppdaterat program och mer information hittar du på www.su.se/medarbetare/upptakt

upptakten 27 augusti  
– speciellt för dig! 

Glad sommar!

Vi ses i höst!
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Det här innebär en 
kraftfull förstärkning 
av forskningen vid 
SciLifeLab, och att 
Stockholmsregionen 
får en ännu starkare 
ställning internationellt 
inom de molekylära 
biovetenskaperna 
inklusive miljöforskning
kåre bremer, rektor

scilifelab stockholm finns i nya  
lokaler vid karolinska institutet i solna.
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egeringen satsar rejält 
på SciLifeLab de kom-
mande åren. Det offent-
liggjorde utbildnings-
minister Jan Björk-
lund vid en presskon-
ferens i början av april. 
Exakt hur mycket 
pengar regeringen skju-

ter till avslöjas i höst – när forskningsproposi-
tionen presenteras. Regeringens uttalade ambi-
tion, att SciLifeLab ska omsätta en miljard kro-
nor inom ett par år, tyder på ett årligt tillskott 
från departementet på cirka 300 miljoner kro-
nor per år. 

Till det kan läggas att Wallenbergstiftelsen 
har utlovat 220 miljoner kronor i stöd. Dess-
utom aviserade Astra Zeneca, vid utbildnings-
minister Jan Björklunds presskonferens, ett fem-
årigt samarbetsavtal. Avtalet innebär att bola-
get satsar mellan fem och tio miljoner dollar per 
år i olika forskningsprojekt vid SciLifeLab. 

– Det här innebär en kraftfull förstärkning 
av forskningen vid SciLifeLab, och att Stock-
holmsregionen får en ännu starkare ställning 
internationellt inom de molekylära biovetenska-
perna inklusive miljöförskning, säger universi-
tetets rektor Kåre Bremer.

Miljontals analyser 
En stor del av pengarna kommer att läggas på 
att utveckla laboratorier och att köpa in ny 
utrustning, bland annat datorer. Forskningen 
genererar enorma mängder data – en stor del 
av verksamheten vid SciLifeLab handlar om 
att ta fram och analysera miljontals protein- 
och gensekvenser. 

Toppforskning  
inom molekylära  

bioveTenskaper
Regeringen vill att SciLifeLab ska bli världsledande inom biovetenskaper 
och satsar flera hundra miljoner kronor i höstens forskningsproposition. 

SciLifeLab får status av nationellt forskningsinstitut, men ska också locka 
unga lovande forskare från hela världen till Stockholm och Uppsala.

SciLifeLab i stark  
expansion – även  
utan nya pengar
SciLifeLab, Science for Life Laboratory, 
är ett samarbete mellan Stockholms 
universitet, Karolinska Institutet, KTH 
och Uppsala universitet. Verksamheten 
startade under 2010 med syftet att samla 
universitetens forskning inom bioveten-
skaper. Stockholms universitet bidrar med 
forskare framför allt inom bioinformatik, 
men även inom miljöområdet.

Grundplåten till SciLifeLab var 
regeringens forskningsproposition 2008 
(580 miljoner kronor totalt under fem år). 
Merparten av finansieringen står dock 
universiteten själva för via de forsknings-
grupper som flyttat hit. 

SciLifeLab Stockholm kommer under 
2012 att öka antalet forskare från 180 
till 400, och under 2013 ökar antalet 
ytterligare till mellan 600 och 700. 2013 
flyttar SciLifeLab in i ett tredje hus på 
KI:s campus. Denna expansion är dock 
oberoende av de nu presenterade sats-
ningarna. 

Av de cirka 100 miljoner kronor 
per år som SciLifeLab Stockholm redan 
idag får från regeringen går en tredje-
del till Stockholms universitet. Dessa 
medel används uteslutande till att 
finansiera teknologiplattformarna vid 
SciLifeLab. Idag är tre forskargruppervid 
Stockholms universitet lokaliserade till 
SciLifeLab. När det nya Gammahuset 
tas i bruk hösten 2013 finns möjlighet 
 att flytta fler forskargrupper till 
SciLifeLab.

www.scilifelab.se

text HENRIK LUNDSTRÖM     foto EVA DALIN

– Vi utnyttjar idag superdatacentrum i Upp-
sala, men deras kapacitet räcker inte för oss. 
Med de nya medlen kan vi stärka både kompe-
tens och hårdvara, säger Fredrik Sterky, före-
ståndare för SciLifeLab Stockholm. 

SciLifeLab finns både i Stockholm och Upp-
sala – med enheten i Stockholm som den större 
enheten. Lokaliseringen med två fysiska enheter 
består, åtminstone inledningsvis, men en gemen-
sam styrelse ska bildas under hösten för att 
ytterligare samordna verksamheten.

Från och med 2013 får SciLifeLab status som 
nationellt forskningsinstitut. Redan i dag kan 
forskare vid landets universitet använda Sci-
LifeLabs faciliteter. Med den stärkta finansi-
eringen ökar dessa möjligheter, konstaterar Fred-
rik Sterky. 

SciLifeLab kommer att erbjuda forskargrup-
per tillgång till utrustning och analyser. Dess-
utom kan enskilda forskare själva bedriva verk-
samhet vid SciLifeLab. Det kommer då exempel-
vis att kunna ge ekonomiskt stöd med boende. 

Locka internationella forskare
– Inom forskningsområdet genomik men fram-
för allt inom bioinformatik finns ett väldigt stort 
intresse från övriga universitet i landet att vi ska 
ta ett nationellt ansvar, säger Fredrik Sterky, som 
hoppas att SciLifeLabs samlade kompetens och 
tekniska faciliteter även ska locka yngre lovande 
forskare utanför landets gränser.

– Vi kommer att bjuda hit nybildade forskar-
grupper från hela världen som under några år 
kan få stöd att bygga upp sin verksamhet och 
etablera sig på den internationella arenan, säger 
Fredrik Sterky.

Svensk läkemedelsforskning har de senaste 
åren präglats av nedläggningar. Fredrik Sterky 
hoppas att SciLifeLab på sikt kan bidra till att 
vända den negativa trenden. SciLifeLab kom-
mer framöver att öka satsningen på klinisk 
forskning och att skapa kontakter med läke-
medelsindustrin globalt. 

–  Förhoppningsvis kommer vi att skapa en 
sådan koncentration av kompetens att vi blir 
intressanta för internationella läkemedelsbolag, 
säger Fredrik Sterky. 

Reportaget
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– Det kommer inte att räcka att bara minska utsläppen. 
Först när vi förstår hur Östersjön fungerar, från de allra 
minsta organismerna till hela det ekologiska systemet, kan 
vi göra korrekta och vetenskapligt underbyggda insatser 
för att förbättra Östersjöns miljö, säger Birgitta Bergman, 
professor vid Botaniska institutionen.

För inte så länge sedan trodde forskare att stora delar 
av världshaven var som öknar – alltför näringsfattiga för 
att härbärgera något liv. Men nya kraftfulla biotekno-
logiska analysmetoder har under 2000-talet avslöjat en 
enorm artrikedom av mikroorganismer i alla världens 
oceaner, och att de har stor betydelse för det marina livet. 
Idag vet man att hälften av biomassan i haven utgörs av 
mikroorganismer. Detsamma gäller troligtvis i Östersjön, 
berättar Birgitta Bergman.

Reportaget

Birgitta Bergman leder ett projekt som kartlägger 
bakterier och andra mikroorganismer i Östersjön. På 
sikt bidrar det med förståelse om hur vi kan rädda 
det övergödda innanhavet.

text HENRIK LUNDSTRÖM     foto BIRGITTA BERGMAN

Dammsuger  
Östersjön på gener 

– Det finns mycket mer liv i haven än vi tidigare trott. 
Det är en Pandoras ask som öppnat sig. På samma sätt är 
det i Östersjön. Man har inte brytt sig om mikroorganis-
mer i tillräcklig omfattning – det som inte syns med blotta 
ögat finns inte. 

Birgitta Bergmans forskargrupp vid Botaniska insti-
tutionen leder projektet Microbial Metagenomics of the 
Baltic Sea, som finansieras av Stiftelsen Baltic Sea 2020 – 
grundat av finansmannen Björn Carlson. Projektet invol-
verar världsledande forskare, både vid J. Craig Venter 
Institute i USA och vid SciLifeLab i Stockholm. Under ett 
par års tid har forskargruppen samlat vattenprover från 
olika områden av Östersjön. Vattenproverna har därefter 
analyserats med hjälp av så kallad metagenom-analys. På 
så vis kan DNA från alla mikroorganismer och virus som 
fanns i vattnet kartläggas. 

– Vi har utvunnit 22 miljoner gensekvenser från mik-
roorganismer i Östersjön, som vi nu håller på att sor-
tera upp. Det kommer att ge oss en helhetsbild av hittills 
oanade mått över livet som finns i Östersjön.

Studier av algblomningar
Nästa steg är att försöka förstå vilka funktioner generna 

har, det vill säga vad mikroorganismerna lever av, vad 
de gör och hur detta påverkar övrigt liv i Östersjön. 
Forskarna kommer bland annat att studera hur organis-
merna omsätter kväve och fosfor, de två viktiga närings-
ämnen som står bakom övergödningen. Dessutom stude-
rar man de så kallade ”algblomningarna” – som utgörs av 
cyanobakterier – och gifterna som dessa producerar. 

– Bland annat studerar vi det toxin som förmodas ge 
upphov till neurodegeneration hos människa, vilket kan 
ligga bakom sjukdomar som ALS och Alzheimers sjuk-
dom, säger Birgitta Bergman.

Delar av de så kallade metagenom-sekvenseringen görs 
redan idag vid SciLifeLab, och resultaten analyseras i sam-
arbete med forskare knutna dit. I takt med att SciLifeLab 
växer kommer alltmer av sekvenseringen att utföras i 
Stockholm.

– Vår forskning kräver storskalig sekvensering, på 
en skala som vi forskare för 10–15 år inte ens kunde 
drömma om. Och det underlättar förstås att samarbetet 
med SciLifeLab kommer att utföras i samma stad, säger 
Birgitta Bergman. 

cyanobakterier fångade i mikroskop från en ”typisk algblomning” i östersjön i juli 2011.

birgitta bergman
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– Dels finns något gott i att röra på sig och få 
nya perspektiv. Jag har varit i Uppsala sedan 
grundutbildningen, med undantag för min 
postdok. Men framförallt tycker jag att det är 
en mycket spännande satsning vid SciLifeLab.

Mats Nilsson är idag professor och ledare 
för en forskargrupp vid Institutionen för immu-
nologi, genetik och patologi vid medicinska 
fakulteten i Uppsala. Själv är han biolog i bot-
ten, men gruppen samarbetar med såväl kli-
niskt inriktade forskare som biologer och 
ingenjörer. 

– En stor del av vår forskning är teknolog-
iskt baserad, men den har både biologiska och 
medicinska tillämpningar. Därför tycker jag att 
jag passar bra in i in i miljön vid SciLifeLab och 
samarbetet mellan de tre universiteten.

Intresserade av mRNA
Forskargruppen utvecklar nya metoder för att 
analysera molekyler inuti celler i levande väv-
nadsprover. Framförallt är forskarna intres-
serade av så kallad mRNA, som har en avgö-
rande betydelse för cellens liv. Att lokalisera 
mRNA-molekyler i celler och ta reda på deras 
aktivitet ger en indikation på hur cellen mår. 
Det här skulle kunna bli ett viktigt redskap för 
exempelvis cellbiologer, men ännu är metoden 
under utveckling.

– Vi håller på att ta fram ett analysverktyg, 
sen samarbetar vi med biologer och kliniker om 
hur man ska tolka de bilder och resultat vi tar 

lockas till scilifelab  
av tvärvetenskap
Under sommaren flyttar Mats Nilsson merparten 
av sin forskargrupp från Uppsala universitet 
till SciLifeLab i Stockholm – lockad av den 
tvärvetenskapliga miljön och inriktningen mot 
storskalig biologi.

text HENRIK LUNDSTRÖM     foto EVA DALIN, MATS NILSSON

fram. Metoden är särskilt intressant för cancer-
diagnostik. 

Till midsommar har Mats Nilsson blivit 
utlovad ett nyinrett laboratorium i SciLifeLab:s 
lokaler vid Karolinska Institutet. Men innan all 
verksamhet är i full gång dröjer det nog några 
månader, tror han.

– Man lyckas nog aldrig helt i planeringen 
vid flyttar. När man väl står på ett nytt labb 
är det alltid något instrument som saknas eller 
inte fungerar som det ska. Men nån gång i sep-
tember kommer vi förhoppningsvis att vara i 
full fart igen, säger Mats Nilsson, vars forskar-
grupp kommer att tillhöra Stockholms univer-
sitet. 

Reportaget 15

Vilken betydelse har 
SciLifeLab för Stockholms 
universitet?
 
SciLifeLab är den största statliga satsningen 
inom livsvetenskaperna någonsin. Att 
Stockholms universitet, tillsammans med 
KTH, Karolinska Institutet och Uppsala uni-
versitet står som ansvariga för uppbygg-
naden och den framtida vidareutvecklingen 
av SciLifeLab visar på vår vetenskapliga 
styrka. SciLifeLab kommer att ge våra fors-
kare, både de som arbetar i Frescati och de 
som arbetar på SciLifeLab, tillgång till expe-
rimentella och bioinformatiska resurser som 
vi omöjligt skulle ha kunnat bygga upp på 
egen hand och öppnar helt nya möjligheter 
för vår forskning.

Gunnar von Heijne, professor i biokemi och 
Stockholms universitets representant i led-
ningsgruppen för SciLifeLab Stockholm

SciLIfeLab har stor betydelse som resurs 
inom den biovetenskapliga forskningen, sär-
skilt för molekylära analyser av gensekven-
ser och genuttryck. Många av våra forskare 
utnyttjar redan idag SciLifeLabs teknikplatt-
formar. På sikt kan SciLifeLab få större bety-
delse också i bredare perspektiv, till exem-
pel som bas för rekrytering av framstå-
ende forskare, för utveckling av nya ledande 
forskningsområden samt leda till förstärkt 
samverkan mellan universiteten i regio-
nen. Det är dock väsentligt att SciLifeLabs 
utveckling inte drivs för enkelriktat mot det 
medicinska hållet, utan att naturvetenska-
perna får ett starkt inflytande på verksam-
heten och dess framtida utveckling.

Ylva Engström, prodekan vid 
Naturvetenskapliga fakulteten och ledamot i 
styrelsen för ScLifeLab
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odlade celler från en frisk person och en cancerpatient. de gröna och röda prickarna är mrna-
molekyler – som är aktiva kopior av de gener som finns i cellkärnan. de gröna prickarna är 
mrna-molekyler från en frisk person, medan de med röda prickar bär på en mutation i den så 
kallade kras-genen som leder till cancer. de blåa objekten är cellkärnor.

i sommar ska mats nilsson flytta in i ett  
nyinrett laboratorium vid scilifelab:s lokaler.
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Utbyte och praktikplatser  
i uppföljningen

Varje år görs en uppföljning av universitetets verksamhetsplan för att se 
hur vi lever upp till de prioriterade mål som finns. De nyckeltal som är 
uppsatta i den nuvarande planen har målvärden satta för 2013. Det går 
därför ännu inte att säga huruvida universitetet uppnått målen, de svaren 
dröjer ytterligare två år.

I uppföljningen finns ett antal verksamhetsindikatorer och här går det 
att jämföra med föregående år. Det gäller bland annat antal examina, 
andel disputerade lärare och antal vetenskapliga publiceringar. Könsför-
delningen är en annan indikator. Här kan man utläsa att cirka 60 procent 
av studenterna är kvinnor, mellan 50 och 60 procent av doktoranderna 
medan enbart 20-37 procent av professorerna vid de fyra fakulteterna är 
kvinnor. Lägst var andelen vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Uppföljningen görs även på institutionsnivå. Ett mål är att andelen in- 
och utresande studenter ska öka. Företagsekonomiska institutionen har 
överlägset störst andel utresande studenter med 11 procent. Internationa-
lisering är ett prioriterat område vid institutionen, berättar prefekten Tho-
mas Hartman.

– Vi vinnlägger oss om att ha attraktiva partners runtom i världen, vi 
informerar och marknadsför på olika sätt möjligheterna till utlandsstu-
dier mot studenterna. Ett av argumenten är att framtida arbetsgivare  
värdesätter sådan erfarenhet. 

Informationen börjar vid första terminens introduktionsföreläsning. 
Institutionen försöker också ha informativa hemsidor om utbyten och 
anordnar internationella dagar. På det nya kandidatprogrammet i före-
tagsekonomi och statsvetenskap, där undervisningsspråket är engelska, 
ingår också en obligatorisk utlandstermin. (Detta påverkar dock inte siff-
rorna förrän läsåret 2012-2013.)

Lockande forskningsmiljö 
Tittar man på de institutioner som har många gästforskare och postdok-
torer är det ett par som sticker ut – Meteorologiska institutionen har 38 
stycken och Institutionen för lingvistik 33.

Ulla Hammarstrand som är prefekt vid Meteorologiska institutionen 
tror att den höga siffran framförallt förklaras av att Internationella Mete-
orologiska Institutet (IMI) är knutet till institutionen. IMI:s främsta upp-
gift är att stödja gästforskare inom meteorologi, men även andra närlig-
gande ämnen, när de kommer till Sverige. 

Francisco Lacerda, prefekt vid Institutionen för lingvistik, tror det är 
forskningsmiljön som institutionen lyckats skapa som förklarar intresset.

– Vi får många förfrågningar av studenter från utlandet som vill 
komma till våra forskarutbildningar, som vi tyvärr inte har möjlighet att 
ta emot.

Gästforskarnas besök och den breda doktorandrekryteringen spelar 
en viktig roll för både forskningen och undervisningen, fortsätter han. 

– Det direkta utbytet av idéer och diskussionen av forskningsfrågor 
med kollegor från andra universitet hjälper oss att veta vad som är på 
gång och att få feedback på våra idéer. 

Gästerna brukar hålla seminarier eller delta i undervisningen, vilket 
också ger studenterna möjlighet att få nya infallsvinklar eller andra sätt 
att hantera gamla problem, säger Francisco Lacerda.

Väg ut på arbetsmarknaden
Praktik och arbetslivsanknytning i utbildningen är andra prioriterade frå-
gor i verksamhetsplanen. Historiska institutionen hade 2011 överlägset 
flest studenter som genomförde extern praktik, 113 stycken. 

Det rör sig om studenter på yrkesinriktade program och utbildningar. 
Dessa är kulturvetarprogrammet, som är ett kandidatprogram som avslu-
tas med kurser som innehåller fem eller tio veckors handledd praktik, de 
fristående kurserna Projektledning och Curatorutbildning som båda har 
fem veckors praktik, samt Arkivvetenskap och Förlagsvetenskap som är 
ettåriga kurser på avancerad nivå och där praktiken är på tio veckor.

Studenterna ordnar själva praktikplatser och handledare och de får 
coaching av oss om det behövs, berättar studie- och karriärvägledaren 
Andreas Bloch. Han ser studenternas sökande efter praktikplatser som en 
förberedelse för arbetslivet.

– På den arbetsmarknad de kommer ut på annonseras i allmänhet inte 
jobb ut utan man får själv ta initiativ och hitta arbetsplatser där man vill 
arbeta. Arbetslivsanknytningen har fungerat bra på utbildningarna. Sam-
arbetet innefattar även till exempel externa föreläsare och det har inte gått 
ut över den akademiska friheten, säger Andreas Bloch. 

Attraktiva partners i omvärlden och starka egna forskningsmiljöer  
ger utslag i universitetets verksamhetsuppföljning.

text PER LARSSON    foto EVA DALIN

Historiska institutionen 113

Statsvetenskapliga institutionen 57

Institutionen för nordiska språk 50

Naturgeografi och kvartärgeologi 29

Material- och miljökemi 25

Reklam och PR 25

Antal studenter som genomför extern  
praktik under utbildningen

Biokemi och biofysik 32%

Organisk kemi 31%

Kulturgeografi 18%

Fysikum 10%

Företagekonomi 9%

Andel inresande studenter 

164 Antal inresande postdoktorer under 
2011. 140 av dessa fanns inom 
Naturvetenskapliga fakulteten.

579 Antal peer-reviewgranskade artiklar 
i tidskrifter på andra språk inom 
samhällsvetenskap. Det är en 
ökning från 502 stycken under 2010.
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miljöarbete under luppen

År 2013 ska hela Stockholms universitet miljö-
certifieras enligt miljöledningsstandarderna ISO 
14001 och EMAS. Det innebär bland annat att 
en certifieringsrevision ska ske.  För att förbe-
reda institutioner och enheter på denna certifie-
ring har en intern miljörevision skett det senaste 
året. En professionell miljörevisor och sex 
interna revisorer har varit på besök runt om vid 
universitetet för att titta på miljöarbetet.

Anne Heikkinen Sandberg och Thomas 
Pirander är två av dessa. Vanligtvis arbetar de 
som ceremonimästare respektive som utbild-
ningstolk vid universitetet. Förra våren fick de 
en tredagars utbildning för miljörevisorer inom 
statliga myndigheter på Naturvårdsverket. 
Dessutom genomfördes en provrevision vid Kul-
turrådet innan de skrev ett kunskapsprov. Efter 
kursen har de haft fortlöpande diskussioner 
med miljökonsult Inger Bertilsson som är den 
externa miljörevisorn vid universitetet.

Heldagsbesök
Anne beskriver sig som allmänt miljöintresserad 
och tycker det är spännande att få vara med och 
bidra till universitetets miljöcertifieringsprocess. 

Om två år ska Stockholms universitet vara miljöcertifierat. Det senaste året 
har interna miljörevisorer förberett inför den slutliga miljörevisionen.

text PER LARSSON     foto EVA DALIN

– Dessutom är det lärorikt och utvecklande 
att lyfta blicken från mitt ordinarie arbete.  
 Besöken, som tar en dag, förbereder de med 
att granska relevanta dokument som institutio-
nen producerat såsom dess lokala miljöhand-
lingsplan. När Anne och Thomas kommer till 
institutionen har de ett inledande möte med så 
många från institutionen som möjligt där de 
informerar om miljöledningsarbetet i stort, den 
interna miljörevisorns uppgift och hur dagen 
kommer att se ut. Därefter blir det intervjuer 
med institutionens miljörepresentant, prefekt 
och upphandlingsansvarig där revisorerna stäl-
ler frågor baserade på de dryga 50-talet skall-
krav som finns i ISO-standard 14001. Vidare 
får institutionens miljörepresentant visa verk-
samheten innan revisorerna skriver ned iaktta-
gelser i en rapport som lämnas vid en avslutande 
samling.

Frågor om datorer
De vanligaste frågorna som kommer upp är 
kring den lokala miljöhandlingsplanen där 
miljörepresentanten kan ha svårt att formu-
lera målen korrekt enligt den mall universite-

tet bestämt. En vanlig fråga är också huruvida 
datorerna kan stängas av eller inte under nat-
ten med tanke på uppdateringsrutinerna (vilket 
man kan göra!).
 Flera av de personer Anne intervjuat har und-
rat hur man ska hinna lyckas med ett gott mil-
jöarbete inom den ordinarie verksamheten utan 
att få några resurser för det. Det finns även en 
önskan om att universitetet på ett tydligare sätt 
ska visa sitt miljöengagemang, både internt och 
externt.

– Vid de institutioner jag besökt har man i 
många fall redan infört en mängd åtgärder och 
rutiner för att minska sin miljöpåverkan. Det 
som saknas är en skriftlig dokumentation av det 
man gör. 

– Jag har mötts av engagerade och intresse-
rade medarbetare som välvilligt och stolt visat 
hur långt de kommit i sitt miljöarbete. Det är 
härligt!

Under hösten byggs vidare på miljöled-
ningssystemet. Institutionernas och avdelning-
arnas miljöarbete ska följas upp och miljösam-
ordnarna fortsätter med sina besök. Dessutom 
blir det en ny omgång av revisionsbesök. 

Till 2013 ska hela Stockholms 
universitet miljöcertifieras enligt 
miljöledningsstandarderna ISO 14001 
och EMAS. Minskad miljöpåverkan, 
att vara ett föredöme och effektivare 
resursanvändning är några argument 
för certifieringen

www.su.se/medarbetare/personal/
miljöarbete

Det här innebär 
miljöarbetet för dig
Den vanlige medarbetaren ska veta 
hur hans eller hennes arbete påverkar 
miljön och på bästa möjliga sätt 
minska sin miljöbelastning genom 
förändrat arbetssätt/beteende, säger 
universitetets miljökoordinator Jenny 
Lilliehöök.

–  Tanken är inte att vi till exempel 
ska sluta resa utan att vi tänker efter 
före. Behöver jag göra en fysisk resa? 
Kan jag denna gång ersätta den med 
ett webbmöte eller videokonferens? 

I korthet

att vara miljörevisor handlar även om att informera om hur institutionerna kan arbeta med miljöfrågor, 
säger anne heikkinen sandberg och thomas Pirander. de har hittills gjort sju revisionsbesök var.
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appar ska hjälpa kenyanska  
löpare ur fattigdomen

Per-Olof Hansson, doktorand i pedagogik 
från Linköpings universitet, har tillbringat tre 
år i Kenya där han startade välgörenhetsorga-
nisationen Global relations. Per-Olof är själv 
maratonlöpare och fick kontakter med löpare 
i Nairobi. 

I Kenya finns många barn och ungdomar 
som springer runt hungriga. För de springer, 
både långt och fort. Ibland har de inte ätit på 
flera dagar men det hindrar dem inte från att 
springa. Per-Olof bestämde sig därför till en 
början för att försöka hjälpa dem med bland 
annat mat och kläder. När sedan projektet 
växte till att inte bara omfatta detta utan även 
mobiltelefoni, utbildning och företagande 
så föll det sig naturligt att Global relations 
omvandlades till Running relations.

Sedan har det skapats mobilappar till 
löparna. Med mobilapparna kan de mäta hur 
långt och hur fort de springer vilket är viktigt 
om man ska träna på ett effektivt sätt. All data 
kan samlas in och de kan föra statistik, genom 
GPS kan de se var de sprungit och ha koll på 
alla sina pass. 

Det tekniska sköts av William Jobe, dok-
torand vid Institutionen för data och system-
vetenskap (DSV), Stockholms universitet. Han 

forskar även om hur mobiltelefonerna kan 
användas av löparna för undervisning och 
lärande. Med smarta telefoner kan man lära 
sig mycket inte minst genom att surfa på inter-
net och få kontakt med andra människor via 
till exempel Facebook. 

Spring med en mästare
En viktig del av projektet innebär att de fak-
tiskt också kan tjäna pengar direkt. För keny-
anska löpare är löpning en väg ut ur fattig-
domen. Konkurrensen är stenhård men går 
det bra och löparna får möjlighet att tävla ute 
i världen så innebär det att de kan tjäna stora 
pengar. 

Projektet har initierat Slum Runs och Run 
with a Champ. Slum Run är en sorts träning 
med samhällsinformation eftersom löparna 
guidar och berättar om omgivningen. Löpare 
och turister som besöker Kenya och Nairobi 
kan då betala en slant och få möjlighet att 
jogga i slummen med en kenyansk löpare. Ett 
pass kostar cirka 40 kronor och för en kenyan 
är det en hel dagslön. För elitlöpare finns det 
möjlighet att delta i Run with a Champ.

En fråga som man oundvikligen ställer sig 
är hur mobilmottagningen fungerar? Fak-

tum är att Rift Valley i Kenya har bättre täck-
ning än stora delar av Sverige. Istället för tråd-
nät som vi har i stora delar av vårt land så har 
Kenya ett utbyggt mastnät och till och med 
masajerna går runt och pratar i telefonen när 
de vaktar sin boskap ute på savannen. 

En av de kenyanska löparna, William Nor-
wabe, var med och sprang Göteborgsvarvet nu 
senast på tiden 1:03:08 och kom på 13:e plats 
enbart slagen av kenyanska och etiopiska elit-
löpare. Tills för en tid sedan jobbade William 
på ett sjukhus som städare men då han dagli-
gen tränar två pass så försökte han lägga ett 
pass när de hade gemensam morgonfika. Det 
gillade inte Williams chef som tyckte att det 
var ett osocialt beteende och gav honom spar-
ken. 

Även William Jobe tycker om att springa. 
När han var där senast så deltog han i en halv-
mara och kom i mål på tiden 1,45. I svenska 
mått mätt så är det en strålande tid men när 
William kommit i mål så frågar en kenyansk 
flicka honom vänligt vad han egentligen hade 
gjort där ute på banan eftersom han var så 
långsam.     

  Om du gillar löpning och har vägarna 
förbi Kenya missa inte www.slumrun.com       

William jobe forskar om hur 
mobiltelefoner kan användas 
av löparna för undervisning och 
lärande. och även han är löpare. 

Forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap är med i ett 
projekt som ska förbättra livsbetingelserna för kenyanska löpare.

text PER NORDSTRÖM     foto EVA DALIN



henrik hAnsson, Docent i IT och 
lärande och även bror till Per-Olof Hansson 
och handledare till William Jobe i artikeln 
intill, har tillsammans med några kollegor 
vid Institutionen för data- och systemveten-
skap (DSV) i Kista startat en löpargrupp 
med målet att springa Stockholm Marathon 
den 2 juni. Alla i gruppen utom Henrik är 
helt oerfarna när det gäller maraton. 

Varför tränar du? 
– Det finns flera svar och frågan och svaret 
har varierat över tid. När jag var 42 år (nu 
48 år) bestämde jag mig för att vara i bättre 
form vid 50 än vid 40. Jag började träna 
systematiskt, först tre år styrketräning 
sedan konditionssporter såsom löpning, 
simning, cykel. Inledningsvis kunde jag inte 
springa ens en kilometer, nu springer jag 
maraton.

Jag började träna för att kunna jobba, 
var helt enkelt för klen och trött för långa 
arbetsdagar. Under fas 1 handlade det 
mycket om att jag var tvungen att tvinga 
mig själv, sedan blev jag i bättre form och 
började med olika lopp med fokus på upp-
levelser och inte tid. Nu är jag i en fas 3 där 
jag byggt in motionsträningen i vardagsli-
vet som en naturlig del och tränar för att 
koppla av, helst varje dag om inte jobbet 
säger nej. Träningen varierar mellan löp-
ning, simning, spinning och styrketräning 
och olika andra grenar beroende på säsong. 

– Vi har ett gym på DSV som jag varit 
med och byggt upp. En grupp tränar på tis-
dagar. En grupp springer regelbundet på 
söndagar med Team Stockholm Marathon. 
I dag den 13 maj var vi fyra från DSV som 
sprang 31 km.

Anmäl ett lag till  
Bellmanstafetten!
Torsdag den 23 augusti och lördag den 25 
augusti är det dags för årets Bellmanstafetten i 
terrängen vid Stora Skuggan. Bellmanstafetten 
är lika mycket en fest som en tävling. Du ingår i 
ett lag tillsammans med fyra andra löpare. Alla 
springer fem kilometer. Sedan är det dags för 
picknick. 2011 var 2 741 lag med drygt 13 500 
löpare anmälda. Passa på och anmäl ett lag från 
institutionen. ”På köpet” får du ett mål för din 
träning över sommaren. 

www.bellmanstafetten.se

Andra lopp i höst
1 september: Tjejmilen

15 september: DN Stockholm Halvmarathon

28–30 september: Lidingöloppet

6 oktober: Tjur Ruset

Så kommer du  
igång med löpningen
Börja försiktigt

Gå en hel del i början

Öka träningen gradvis

Få in träningen i vardagen 

Sätt upp ett mål

www.sporthalsa.se

De laddar för maraton

henrik hansson i löpspåret med 
sina kolleger vid institutionen.
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text STAFFAN WESTERLUND     foto EVA DALIN    

” Revanschlust gjorde att  
 jag satsade på skolan”

Att Mark Klamberg blev forskare i folkrätt är kanske inte så underligt 
med tanke på uppväxten i lärdomsstaden Lund som son till judiska 
flyktingar från kommunistdiktaturens Polen. Kanske kan också hans 
engagemang i FRA-debatten ses i ljuset av föräldrarnas flykt från ett 
övervakningssamhälle.

edan i trean på gymnasiet vis-
ste jag att det var folkrätt jag ville 
hålla på med, antingen som aka-
demiker eller på Utrikesdeparte-
mentet.

Mark Klamberg beskriver 
uppväxten i 1970- och 80-talens 
Lund som en skyddad verk-
stad jämfört med Stockholm och 

Malmö. Staden ligger i topp vad avser andelen invånare 
med högskoleutbildning. Själv bodde han i en kosmopoli-
tisk stadsdel med många invandrare som hade kommit till 
Sverige för att plugga på universitetet.

– Lund är en socialt homogen miljö som avviker starkt 
från resten av Sverige. Det var en annan stämning och tid 
på 1970-talet än idag. Som invandrare var det lätt att få 
jobb, säger Mark vars pappa är arkitekt och mamma  
jobbar som orderhanterare på verkstadsföretaget Alfa-
Laval.

När han började mellanstadiet flyttade han och för-
äldrarna till en annan stadsdel i Lund. Där var inte lika 
invandrartätt så Mark med sina polskjudiska rötter stack 
ut, vilket han fick erfara den hårda vägen.

– Det var några ungar som mobbade mig. Det skapade 
en revanschlust hos mig som gjorde att jag satsade på sko-
lan; jag kunde kanske inte slå dem på skolgården men i 
klassrummet var det jag som bräckte dem. 

Intresse för utrikespolitik
Med åren blev han alltmer intresserad av utrikespolitik. 
Visserligen gick han naturvetenskaplig linje och gillade 
matte, men redan i trean på gymnasiet visste han att det 
var folkrätt han ville hålla på med. Han började läsa stats-
kunskap men hoppade av och bytte till juridik när han 
insåg att statskunskapen inte innehöll någon folkrätt. 

– Ärligt talat tyckte jag att övrig juridik förutom folk-
rätt var rätt tråkig, så jag läste dubbelt för att få det hela 
undanstökat. 

Efter ett tag bestämde sig Mark för att ta en paus från 
studierna. Det var nära att han hamnade heltid på McDo-
nalds där han tidigare helgarbetat , men istället dök det 
upp ett jobb på förlaget Skandinavisk Press som bland 
annat säljer receptkort. Mark, som talar polska, började 
som produktchef och blev snart controller för förlagets 
polska dotterbolag 

Mark Klamberg har hunnit med ett antal andra 
uppdrag i sitt 37 år korta liv. Han har suttit ting samt 
jobbat på internationella brottmålsdomstolen i Haag, 
Svenska FN-förbundet, Folk och Försvar och Utrikes-

Profilen

internationella brottsmålsdomstolen i haag, svenska fn-förbundet och utrikesdepar-
tementet var några av mark klambergs arbetsplatser innan han började forska.
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departementet.  Men i bakhuvudet hägrade en akade-
misk karriär. 

– Pappa var visserligen den förste i i vår familj med uni-
versitetsexamen. Men det har funnits en stark bildnings-
tradition långt tillbaka i tiden. Mina morföräldrar kom 
från en djupt religiös bakgrund; att studera Toran och 
andra heliga skrifter hörde till religionsutövningen.

Judiska arvet har påverkat
– Min morfar började som textilarbetare men skrev lik-
väl en bok om hur kommunismen emanciperade judarna 
i Polen under 1900-talet. Det är en bok som beskriver hur 
judarna blev fria från religiös indoktrinering men boken 
är i sig ett exempel på ideologisk hjärntvätt som endast 
kan förstås utifrån den tidsanda och miljö som den skrevs 
i, kommenterar Mark.

Själv är han inte det minsta religiös. Men det judiska 
arvet har ändå påverkat hans val i livet. Liksom tusentals 
andra judar flydde föräldrarna från Polen i samband med 
de antisemitiska stämningar som piskades upp av kom-
munistpartiet i slutet av 1960-talet. Som barn fick han 
upp ögonen för andra världskriget och Nürnbergproces-
sen.  Tribunalen mot de nazistiska förbrytarna behandlas 
i hans avhandling om bevisfrågor i internationell  
processrätt. 

Det politiska intresset  fick sin kanal i och med folk-
omröstningen om EU-medlemskapet 1994. För Mark var 
EU ett fredsprojekt med syfte att knyta samman de forna 
kommunisdiktaturerna i Östeuropa med de mogna demo-
kratierna i väst. Till en början jobbade han på ja-sidan 
utan att ha någon partitillhörighet, men senare blev han 
medlem i Liberala ungdomsförbundet. 

När jag uttalar mig  
inom mitt forsknings-  
och undervisnings-
område vill jag inte 
hamna i en situation  
där jag får stämpeln 
liberal eller folkpartist

Mark 
Klamberg

Aktuell Nydisputerad på 
avhandling om folkrätt.
Favoritlärare Jag 
vill gärna lyfta fram 
min svensklärare på 
gymnasieskolan Spyken 
Rut Ehrlow som lärde 
mig hur man skriver en 
essä. Under 90-talets 
Balkankrig hade hon 
även synpunkter på 
varför ordet etnisk 
rensning är olämpligt då 
det var en förskönande 
omskrivning för folkmord 
och krigsförbrytelser.
Smultronställen vid 
universitetet Gröna 
Villan för den fina 
vegetariska menyn. 
Om jag vore rektor för 
en dag Då skulle jag slå 
ett slag för den tredje 
uppgiften, universitetet 
kan bli än bättre på att 
dela med sig av kunskap.

– Med tanke på mina föräldrars erfarenheter var det 
uteslutet att gå med i ett socialistiskt parti. Att det blev 
just Folkpartiet av de borgerliga partierna berodde på att 
jag hade kompisar som var med och att partiet hade  den 
mest generösa flyktingpolitiken. 

Drivande i FRA-debatten
Skyddet av den personliga integriteten var också en hjärte-
fråga som lockade Mark Klamberg till liberalismen. Men 
när debatten kring den så kallade FRA-lagen blossade 
upp under 2008 hamnade han på motsatt sida av parti-
ets ledning som drev på för att lagen skulle införas. Mark 
blev en mycket aktiv bloggare och var medförfattare till 
en uppmärksammad debattartikel i Dagens Nyheter som 
kritiserade lagförslaget. Han skrev även ett antal rätts- 
vetenskapliga artiklar i ämnet. 

– Det fanns stora brister i det beslutsunderlag som riks-
dagsledamöterna hade när förslaget röstades igenom. Jag 
kan acceptera att kontraspionage och bevarande  av rikets 
säkerhet måste skyddas från allmän insyn, men enligt för-
slaget skulle även polisen få tillgång till kommunikation. 
Utan insyn och tydliga regler kan sådan övervakning bli 
ett allvarligt hot mot rättsäkerheten. 

Ingen dinosaurie
Det var genom Folkpartiet han träffade sin fru Birgitta 
Ohlsson. Dagens Nyheters politiske kommentator Hen-
rik Brors ifrågasatte att den blivande småbarnsmamman 
skulle kunna bli EU-minister. Birgitta Ohlsson genmälde 
ampert på sin Facebook-sida  att hennes man minsann 
inte är någon dinosaurie. Uttrycket spred sig som ringar 
på vattnet ända till USA. I ett inslag i amerikanska ABC 
News  fick  Mark Klamberg  tillsammans med kändis- 
polisen Martin Melin representera de progressiva pap-
porna som befolkar landet Utopia i norra Europa.

– Vi hinner faktiskt med varandra mer nu när Birgitta 
är minister än när hon var riksdagsledamot. Till skill-
nad från förut har hon en hel stab av experter som hjäl-
per henne. Tidigare hade arbete och fritid en tendens att 
flyta ihop. 

Själv är Mark Klamberg folkpartistisk represen-
tant i Stockholms stads trafik- och renhållningsnämnd. 
Men han håller helst låg profil i rollen som politiker. Han 
berättar när han blev tillfrågad av SVT om en intervju 
angående kränkningar av mänskliga rättigheter i Libyen 
och omvärldens möjligheter att stävja eventuella över-
grepp. Jodå, gärna det, men medan Mark ville delta i rol-
len som doktorand i folkrätt ville  SVT ge honom epitetet 
liberal debattör. 

– När jag uttalar mig inom mitt forsknings- och 
undervisningsområde vill jag inte hamna i en situation 
där jag får stämpeln liberal eller folkpartist. Då förvän-
tas jag uttala mig som representant för en partipolitisk 
hållning. Ibland delar jag åsikter, ibland inte. Ibland går 
det inte att komma ifrån att politik och forskning skaver 
mot varandra.  

eu-omröstningen 1994 
väckte det politiska intresset 
hos mark klamberg.
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Historia är ett ledande forskningsområde vid universite-
tet och Historiska institutionens forskning spänner över 
många fält. Ett av dem är idrottshistoria som är ett rela-
tivt nytt område inom den akademiska forskningen och 
Stockholms universitet har landets första professur i ämnet. 
Professuren innehas av Jens Ljunggren och även om OS 
1912 egentligen inte tillhör hans forskningsområde kan 
han berätta en hel del om det stora idrottsevenemanget. 

De olympiska spel som gick av stapeln innan 1912 hade 
inte infriat skaparen Pierre de Coubertins förväntningar. 
Arrangemangen hamnade i skymundan av pågående världs-
utställningar och tävlingarna var utspridda över en längre 
tid. Pierre de Coubertin och Internationella olympiska kom-
mittén (IOK) sökte en arrangör som kunde förnya spelen och 
deras val föll på Stockholm, vilket visade sig bli ett lyckosamt 
drag. Evenemanget blev framgångsrikt och tävlingarna fick 
glänsa i eget majestät utan konkurrens från annat håll. 

Jens Ljunggren berättar att OS 1912 inte bara handlade 
om idrott utan det pågick en rad andra arrangemang i staden 
kopplat till tävlingarna. 

– Deltagarna erbjöds en helhetsupplevelse, på samma sätt 
som de olympiska spelen många gånger senare har mark-
nadsförts. Det var fester, utställningar, middagar, divertis-
semang, konserter, uppvisningar och fyrverkerier i en aldrig 
sinande följd. 

Avtryck i stadsbilden
Stockholm var tydligt präglat av den pågående olympiaden 
med utsmyckningar och flaggor över hela staden. Även om bil-
jettförsäljningen inte blev den succé man hoppats på genere-
rade turisterna stora inkomster för staden. Hotellen var full-
bokade och restaurangerna fullsatta. Detta var första gången 
som de olympiska spelen satte ett sådant avtryck i stadsbil-
den och både festerna och tävlingarna uppmärksammades i 
pressen. Sportjournalistik var vid denna tid en ny genre, vil-
ket ledde till att spelens ritualer och symboler fick mycket upp-
märksamhet i media. Alla var dock inte nöjda med spelens 
nationalistiskt ideologiska fundament. Delar av arbetarrörel-
sen var skeptiska och radikala falanger manade till motstånd 
och kritik. 

– Ytan var onekligen vacker, men om man tittade noga gick 
det att upptäcka en och annan spricka i fasaden, säger Jens 
Ljunggren. 

Kvinnor i tre sporter 
De olympiska spelen är idag en mycket mer global rörelse än 
vad det var 1912 då de flesta av deltagarna var vita män ur 
medel- eller överklassen från USA eller Västeuropa. Vid denna 
tid rådde ett starkt motstånd mot kvinnligt tävlande från både 
IOK och de svenska arrangörerna. Men britterna och det in-
ternationella simförbundet drev på för att inkludera kvinnlig 
simning på programmet. Så blev det, och förutom i simning 
fanns kvinnliga deltagare både i tennis och i gymnastik. 

– Det var ingen slump att det var just i dessa tre sporter 
kvinnor tilläts, berättar Jens Ljunggren. Tennis var en över-
klassport där idrott blandades med nöje och flört. Både sim-
ning och gymnastik hade dessutom folkuppfostrande ambitio-
ner samtidigt som de lät kvinnorna framträda med en kropps-
lig elegans, vilket gjorde att de i lägre grad än andra sporter 
utmanade rådande kvinnoideal. 

Kvinnorna var dock utan tvekan i minoritet med endast 53 
tävlande, vilket motsvarade 2,2 procent av det totala deltagar-
antalet. Totalt sett hade Sverige den överlägset största deltagar-
truppen med 445 deltagare och Sverige tog även flest medaljer.

Även om OS idag ter sig annorlunda på många sätt 
lades ändå en grund för spelens idrottsliga utveckling i 
Stockholm 1912. 

Läs mer om universitetets idrottshistoriska forskning  
på www.historia.su.se/forskning/forskningsomraden/
idrottshistoria 

I år är det 100 år sedan de olympiska spelen arrangerades i 
Stockholm. Professor Jens Ljunggren vid Historiska institutionen 
berättar om hur OS i Stockholm blev avgörande för de olympiska 
spelens fortsättning.

OS 1912 – en vändpunkt i 
den OlympiSka hiStORien

text MARIE HALLING     foto SCIF:S BILDARKIV

Forskning

den officiella svenska os-affischen, av konstnären olle hjortzberg.
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Även om OS idag ter sig 
annorlunda på många sätt 
lades ändå en grund för 
spelens idrottsliga utveckling 
i Stockholm 1912.
jens ljunggren

tidtagare på specialbyggd trappa inför ett 
lopp. målkameran hade en elektrisk sladd 
kopplad till startens pistol.
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De Tar Tempen  
på Toleransen

Hur ser vi på muslimska friskolor och användning av niqab i skolan?  
Och hur speglas samer i media? Det är frågor som forskare vid 
Stockholms universitet söker svar på i ett europeiskt forskningsprogram.

textER PER LARSSON      foto THOMAS HENRIKSSON, ESPEN BRATLIE / SCANPIX, PER LARSSON

Forskning

I Europa finns en mångfald av språk, kulturer och nationa-
liteter. I nationell lagstiftning och i EU:s regelverk tillförsäk-
ras religiösa, etniska och kulturella grupper sina rättighe-
ter. Men i praktiken råder inte alltid tolerans. I flera länder 
diskrimineras till exempel romer, och politiska partier reser 
krav på lagar riktade mot muslimer. 

Inom ramen för forskningsprogrammet Accept Plura-
lism studerar forskare från 14 EU-länder och Turkiet hur 
pass toleranta EU-länderna verkligen är. De försöker defi-
niera vad som menas med tolerans och kartlägger vilka 
etniska och religiösa konflikter som uppstår i Europa. Dess-
utom beskrivs institutionella lösningar som tagits fram för 
att lösa olika konflikter. En viktig uppgift för forskarna är 
också att föreslå vilka lösningar som skulle behöva tas fram 
för att hantera de konflikter som uppstår i Europa.

Strävan efter assimilation
Från svensk sida deltar fyra forskare från Stockholms univer-
sitet, två vid Institutionen för pedagogik och didaktik och två 
vid Statsvetenskapliga institutionen. De har skrivit de tre rap-
porter som tas fram i varje deltagande land. De två första – 
om hur frågor kring tolerans om mångfald hanteras i respek-
tive land respektive om synen på tolerans i skolan – tar alla 
forskargrupper fram. Ämnet för den tredje rapporten vari-
erar mellan länderna. I Sverige har forskarna valt att studera 
tolerans gentemot samer (se nedan). Den studien är därmed 
unik inom programmet då inga andra forskargrupper stude-
rar urbefolkningar.

I den svenska ”bakgrundsrapporten” beskrivs Sverige som 
en homogen nationalstat med få erfarenheter av minoritets-
politik. Här har en ambition att assimilera invandrare och 
minoriteter varit förhärskande, enligt pedagogikprofessor 
Hans-Ingvar Roth som leder den svenska forskargruppen.

Den andra svenska rapporten – om mångfald och tole-
rans i skolan – kom för ett år sedan och var skriven av Fredrik 
Hertzberg, lektor i pedagogik. Han studerade attityden hos 
främst lärare och skolledare inom två områden. Det första var 
inställningen till muslimska friskolor. Det andra var synen på 
att bära burka och niqab i den svenska skolan. 

Motstånd mot slöja i skolan
Fredrik Hertzberg fann en viss tveksamhet mot muslimska 
friskolor. Moståndet var desto starkare mot att bära någon 
form av slöja för ansiktet inom skolan. Argumenten som lyf-
tes fram var främst av pedagogisk eller praktisk karaktär – 
som att man bör kunna se ansiktet på läraren och eleverna. 
Argument för tolerans och jämställdhet har däremot inte haft 
framträdande roller. Enligt Fredrik Hertzberg framträder 
dock inte uttrycklig rasism.

Genomgående i båda studierna är idén om att utbildningen 
ska vara likvärdig och att religionens roll i skolan ska vara 
begränsad. Många av de tillfrågade lyfter fram att skolan bör 
vara religionsneutral. Skolan anses ha en viktig uppgift i att 
fostra eleverna till medborgare och skapa en samhällsgemen-
skap – och enlig många tillfrågade kan religiösa friskolor och 
religiöst motiverad klädsel motverka detta.

Den internationella forskargruppen kommer att vid de 
återstående mötena försöka dra slutsatser, på basis av land-
rapporterna och om vad man kan lära sig från varandras erfa-
renheter. En bok om toleransindikatorer ska också skrivas 
innan projektet avslutas under våren 2013. Toleransindikato-
rer är ett sätt att försöka fånga in karaktären och graden av 
”tolerans” i skilda samhällsmiljöer som kan vara till hjälp i 
kampen mot intolerans.

Hösten 2011 anordnades ett öppet heldagsseminarium om 
tolerans och diskriminering vid Naturhistoriska riksmuseet 
inom ramen för forskningsprogrammet. Bland talarna fanns 
integrationsminister Erik Ullenhag.

Pedagogiska och praktiska argument användes främst 
mot användandet av slöja i skolan, enligt forskarna.
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ensidig 
mediabild  
av samer 
Den treDje stuDien i den svenska delen av 
Accept Pluralism handlar om hur samer speglas 
i media. Statsvetarna Andreas Gottardis och Ulf 
Mörkenstam har tillsammans med Hans- 
Ingvar Roth studerat vad regionala och natio-
nella medier skrivit om Sametinget sedan 1993 
då tinget inrättades. Frågan har varit om medie-
rapporteringen präglas av tolerans mot samer 
som ursprungsbefolkning. Forskarnas slutsats är 
att rapporteringen varit tveksam ur ett tolerans-
perspektiv. 

– Journalisterna ger en förenklad beskrivning 
och oproblematisk bild av vad som händer i  
Sametinget, säger Andreas Gottardis.

I nyhetsrapporteringen kring Sametinget är 
det nästan uteslutande samerna själva som skuld-
beläggs för att Sametinget inte fungerar så bra. 
Den svenska statens roll och svensk samepolitik i 
ett vidare perspektiv saknas nästan genomgående 
i nyhetsförmedlingen, särskilt frågan om Same-
tingets dubbla roller.

– Å ena sidan har Sverige erkänt samer som 
ursprungsbefolkning och skapat Sametinget som 
representativt organ för det samiska folket, vilket 
ses som nyskapande runtom i världen. Å andra 
sidan är tinget en administrativ myndighet under 
regeringen, säger Andreas Gottardis.

Samernas rätt till självbestämmande i enlig-
het med FN:s konvention och vad den egentli-
gen betyder ignoreras även konsekvent av media, 
enligt honom.

Stereotyper om samer
Andreas Gottardis tror att förklaringen till rap-
porteringen kan sökas i stereotyper om samer. 
De har historiskt nedvärderats och inte ansetts 
kunna ta hand om sig själva.

– Många förväntar sig att den samiska grup-
pen ska vara homogen och agera därefter. Men 
i själva verket består samerna av flera grupper 
och då måste en del motsättningar som finns där 
anses vara legitima, säger Andreas Gottardis. 

Även om mediebilden av samer är ensidig och 
ansvaret läggs på dem själva så har forskarna inte 
kunna belägga någon tydlig rasism i medierap-
porteringen. Men diskriminering av ursprungs-
befolkningar har ändå en särskild dimension.

– I samernas fall handlar det om intern kolo-
nisation och att vi genom historien förnekat dem 
landrättigheter, säger Hans-Ingvar Roth.

Accept Pluralism
14 EU-länder och Turkiet ingår i projektet som omfattar 15 universitet och 
forskningscentra samt tre frivilligorganisationer. Programmet finansieras av EU:s 
sjunde ramprogram och sträcker sig till 2013. Syftet är att titta på frågor kring 
mångfald och tolerans i dessa länder. Vid Stockholms universitet deltar Hans-Ingvar 
Roth och Fredrik Hertzberg, vid Institutionen för pedagogik och didaktik, samt Ulf 
Mörkenstam och Andreas Gottardis vid Statsvetenskapliga institutionen. 

 www.accept-pluralism.eu

Journalisterna 
ger en förenklad 
beskrivning och 
oproblematisk bild 
av vad som händer 
i Sametinget.
AnDreAs gottArDis

journalisterna ger en förenklad bild av vad som händer 
i sametinget, enligt statsvetaren andreas Gottardis.

fredrik hertzberg, ulf mörkenstam, hans-ingvar roth och 
andreas Gottardis utgör den svenska delen av accept Pluralism.
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Hallå där
Vad handlar din avhandling om? 
– Det finns mellanstatliga avtal som ska 
främja utländska investeringar, så kallade 
investeringsavtal. De här avtalen kan begränsa 
och försvåra en stats möjligheter att reglera 
utländska investerares och företags verksamhet 
när staten vill skydda miljön och människors 
hälsa liksom säkra en hållbar användning av 
naturresurser. Min avhandling undersöker hur 
investeringsavtalens regler påverkar miljörätts-
liga styrmedel och systemet för miljömässigt 
hållbar samhällsstyrning

Du är den första disputerade svenska parti-
ledaren på över 40 år och den enda som kom-
binerat forskarstudier med att vara partile-
dare. Hur har du lyckats?
– Forskning är en ganska långsam process där 
hjärnan arbetar länge och på djupet med sam-
ma fråga. Politiken är en motpol där det går 
snabbt och man i de korta debatterna inte går 
så djupt. För mig har politiken fungerat som en 
ventil, det är både kul och hälsosamt att ägna 
sig åt något annat än enbart sin forskning.

Vad kan politiker lära av forskare?
– Politiker måste kunna komma från olika värl-
dar och ha olika bakgrund, men de måste också 
förhålla sig till och förstå vetenskapsdiskus-
sionen och vetenskapssamhället. De ska förstå 
värdet av ny kunskap och kunna sätta in den i 
ett sammanhang. Och inte minst vilken fråga 
som är forskning och vilken som är politik. Ett 
exempel är klimatfrågan – forskare tar fram 
modeller om vad som händer om utsläppen fort-
sätter i samma omfattning som nu, men vilka 
risker som samhället kan ta är en politisk fråga.

Vad har du med dig från dina studier?
– Studierna ger självförtroende och grund-
tryggheten att veta att man kan ta in olika 
frågeställningar lika väl som att man kan 
ställa rätt frågor för att få bra svar. Jag stäl-
ler krav på substans och ifrågasätter om vi 
tänkt på olika aspekter innan vi går ut med 
ett förslag. Jag ångrar inte alls att vägen 
till juridiken var lite krokig och att jag inte 
började med den direkt utan att beslutet fick 
mogna fram.

Vad minns du mest från studenttiden?
– Egentligen studentlivet mellan lektionerna 
och att i maj sitta på gräsmattan och försöka 
läsa ett kompendium. Och att möta och lära 
känna andra studenter som är intresserade av 
samma frågor, både de som läser samma ämne 
och de som är aktiva i samma föreningar.
– Jag engagerade mig kårpolitiskt i SU21 som 
inte var ett politiskt parti och arbetade för att 
inkludera hållbarhetsfrågor i universitet. Vi 
gick bland annat till val på att ta bort motvin-
den vid tunnelbaneuppgången, allt för att få 
fler att vilja åka kollektivt till universitetet.

Åsa Romson, Miljöpartiets 
språkrör som nyligen dispute-
rade på en avhandling i mil-
jörätt. Sedan tidigare har hon 
två kandidatexamina från 
Stockholms universitet – en i 
svenska och en i juridik.

Vi gick bland 
annat till val 
på att ta bort 
motvinden vid 
tunnelbaneupp-
gången, allt för 
att få fler att 
vilja åka kollek-
tivt till universi-
tetet.

NAMN OCH NYTT
redaktör PER LARSSON     foto MILJÖPARTIET DE GRÖNA, KAILI MAIDE, EVA DALIN

Visste du att...
bergiAnskA träDgårDen, som till-
hör Stockholms universitet och Kungliga 
Vetenskapsakademien (KVA), har en his-
toria som sträcker sig tillbaka till 1700-
talet. Trädgårdens ursprung är en dona-
tion till KVA av bröderna Peter Jonas och 
Bengt Bergius. Deras malmgård med tillhö-
rande trädgård vid Karlbergsvägen skulle 
tjäna som trädgårdsskola och hortikultu-
rell försöksanläggning. År 1885 flyttade 
trädgården ut till sitt nuvarande område 
vid Brunnsviken. Stora delar av trädgården 
är statligt byggnadsminne och förvaltas av 
Statens fastighetsverk. 
 Varför inte passa på att besöka trädgår-
den i sommar?
 www.bergianska.se

Medalj från kungen
Anders Fridfeldt, studierektor vid Institutio-
nen för naturgeografi och kvartärgeologi, 
har tilldelats Johan August Wahlbergs me-
dalj av Svenska Sällskapet för Antropologi 
och Geografi. Medaljen delades ut på slottet 
av kungen. 

Wallenberganslag 
Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse 
har beslutat om större 
anslag till forsknings-
projekt. Bland de som 
fått anslag finns pro-
fessor Gunnar von 

Heijne vid Institutionen för biokemi och 
biofysik som får 58,5 miljoner kronor i 
stöd till bioinformatikverksamheten. Peter 
Brzezinski, professor vid samma institution, 
är medsökande på en ansökan från KTH.

Ny ordförande för Sveriges studenter
Erik Arroy, vice ordförande för Stockholms 
universitets studentkår, har valts till ordföran-
de för Sveriges förenade studentkårer, SFS.
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I korthet
jonAs tAllberg, professor vid 
Statsvetenskapliga institutionen, har 
fått Friedrich Wilhelm Bessel Research 
Award från tyska Alexander von 
Humboldt-stiftelsen. 

lennArt bergstrÖm, professor i 
materialkemi, har erhållit den tyska 
Humboldt-stiftelsens forskningspris 
”Humboldt Research Award” på 60 000 
euro.

tinA elfWing och clAre brADshAW 
blir från och med 1 augusti föreståndare 
respektive ställföreträdande föreståndare 
vid Stockholms universitets marina 
forskningscentrum.

bengt kArlsson blir från 1 augusti 
ny prefekt vid Institutionen för biologisk 
grundutbildning.

AnnikA WAern är ny föreståndare 
vid Mobile Life VINN Excellence 
Centre och bArry broWn biträdande 
föreståndare.

liliAnne eninger vid Psykologiska 
institutionen får tre miljoner kronor från 
forskningsrådet FAS inom utlysningen 
om barns och ungdomars psykiska hälsa.

sergei merkulov är ny föreståndare 
för Stockholms matematikcentrum.

mArtin jAkobsson blir ny prefekt vid 
Institutionen för geologiska vetenskaper 
och cArl-mAgnus mÖrth som 
ställföreträdande prefekt. 

frAncoise sullet nylAnDer 
anställs som professor i franska med 
språkvetenskaplig inriktning. 

DAviD neumAn, bo nilsson och 
richArD julin är nya affilierade 
professorer vid Konstvetenskapliga 
institutionen.

toomAs sAArne, student vid 
Stockholm Resilience Centre, får av 
Samfundet S:t Erik Stockholmspriset 
för bästa master- eller magisteruppsats, 
framlagd och godkänd under 2011.
 
kArenAnn soon, masterstudent i 
internationell pedagogik från Kanada, 
är Stockholms universitets mottagare av 
utmärkelsen Global Swede. 

Anu koivunen befordras till professor i 
filmvetenskap.

jAn conrAD befordras till professor i 
astropartikelfysik.

Mårten Schultz – årets jurist 
i unDersÖkningen Juristbarometern 
får Sveriges unga jurister nominera och 
rösta fram den jurist de beundrar mest. 
Årets vinnare är Mårten Schultz, profes-
sor i civilrätt vid Stockholms universitet, 
som fick 13.3 procent av rösterna. Han 
var populärast bland såväl studenterna 
som notarierna och de biträdande juris-
terna. (Förra året kom Mårten Schultz 
på andra plats i tävlingen.) 
 Flera andra jurister som arbetar vid 
Stockholms universitet eller har sin 
utbildning härifrån finns med på årets 
tio i topplista. På plats tre finns Jens 
Lapidus, advokat och författare med 
examen från Stockholms universitet. På 
plats sex finns Petter Asp, professor i 
straffrätt och på plats sju Åsa Romson, 
språkrör för miljöpartiet.

Upprop för humanister
”humAnister På tWitter, kom igen! Vad job-
bar ni med?” Det inlägget gjorde Marie Halling, 
kommunikatör vid Humanistiska fakultetskans-
liet, på Twitter i våras. Retorikkonsult, biblioteka-
rie, journalist, filmkonsulent, kommunikationschef 
och riksantikvarie var några av de närmare fyrtio 
svar som kom in.
 Marie Halling skickade ut frågan efter 
att Svenskt Näringsliv kom med rapporten 
Högskolekvalité 2012 där det stod att humanister 
har svårt att få jobb. 
 – Jag upplever det som att många av våra 
studenter får kvalificerade jobb, men yrkestitlarna 
avslöjar inte alltid att det döljer sig en humanist 
bakom dem. Ofta är man handläggare vid en 
myndighet eller något liknande. Jag tror att många 
humanister är dåliga på att skylta med att de 
faktiskt läst humaniora, säger Marie Halling. 
När hon möter presumtiva studenter frågar de ofta 
”Vad blir jag?”. 
 – Jag ville konkretisera vad man faktiskt kan 
arbeta med efter en humanistisk utbildning och 
därför lade jag ut frågan på Twitter för att försöka 
få igång en diskussion med konkreta exempel på 
yrken och arbetsplatser.

Utreder enklare regler 
Regeringen har beslutat att tillsätta, Cecilia 
Magnusson Sjöberg, professor i rättsin-
formatik vid Stockholms universitet, som 
särskilt utredare för förenklat uppgiftsläm-
nande för företagen. Syftet med utredningen 
är att företagen som regel bara ska behöva 
lämna uppgifter till statliga myndigheter en 
gång och till ett ställe.

Nils Wahl ny generaladvokat
Nils Wahl har utsetts till generaladvokat 
vid EU-domstolen. I dag är han domare vid 
Europeiska unionens tribunal. Nils Wahl 
har en professur i europeisk integrationsrätt 
vid Stockholms universitet. Detta är första 
gången som en svensk generaladvokat utses. 

Klart med årets hedersdoktorer
På Det juriDiskA området är hedersdoktorerna Annette Kur, professor i immaterialrätt vid 
Münchens universitet, och David B. Wilkins, professor i rättsvetenskap vid Harvard Law School. 
Inom humaniora är det Marjatta Hietala, professor i allmän historia vid Tammerfors universitet, 
och Milton Núñez, professor i arkeologi vid universitetet i Uleåborg. På det samhällsvetenskap-
liga området utses Keith Banting, professor i statsvetenskap vid Queen’s University i Kingston, 
Kanada. På det naturvetenskapliga området är hedersdoktorerna astropartikelfysikern Kathe-
rine Freese, kartografen Lars Granath, mikrobiologen Ray Dixon och geologen Isabella Raffi. 
De nya hedersdoktorerna promoveras vid universitetets installations- och promotionshögtid 
den 28 september. 
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Vi anklagar!
vi AnklAgAr stockholms stadsbyggnadsnämnd, styrel-
serna för Stockholms universitet och Kungliga Tekniska 
högskolan samt studentkårernas styrelser för att medve-
tet överträda det lagliga skydd som regering och riksdag 
utarbetat för att skydda den Kungliga Nationalstadspar-
ken, vår huvudstads gröna oas, från exploatering. Steg för 
steg äts parken upp.

Stockholms stads planer för Albanoområdet i Natio-
nalstadsparken strider mot Miljöbalkens bestämmelser. 
Dessa fastslår att ”ny bebyggelse och nya anläggningar 
får komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om 
det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö 
och utan att det historiska landskapets natur- och kultur-
värden i övrigt skadas”. 

Såväl kulturlandskapet som de biologiska spridnings-
vägarna utsätts för bestående skador om den planerade 
exploateringen genomförs. Förslaget är lagstridigt och 
måste avfärdas.

Läs remissvaren från Förbundet för Ekoparken, Kom-
mittén för Gustavianska parken och Haga-Brunnsvikens 
vänner vilka sänts till Stockholms Stadsbyggnadskontor. 

Handlingarna finns på www.nationalstadsparken.org./
yttranden.

richard murray, Förbundet för Ekoparken 
gösta blücher, Kommittén för Gustavianska Parken
märtha Angert lilliestråle, Haga-Brunnsvikens vänner

Ordet fritt

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

svar:
hÖgre utbilDning och forskning är en av vårt samhälles viktigaste 
framtidsfrågor. Det gäller hela Sverige och särskilt Stockholmsregio-
nen, som växer mer än övriga delar av landet. Stockholms universitet 
ska naturligtvis bidra till utvecklingen av högre utbildning och forsk-
ning i huvudstadsregionen. Regeringen har också varje år framfört 
önskemål om att Stockholms universitet ska utöka utbildningen, bland 
annat av lärare till förskolan, grundskolan och gymnasiekolan. För att 
klara dessa önskemål och utmaningar måste universitetet få utökade 
lokaler.

Regering och riksdag har bestämt att Stockholms universitet ska 
ligga i Frescati. I Frescati finns små möjligheter till utbyggnad men i 
det närbelägna Albano, som under lång tid tagits i anspråk för industri 
och annan verksamhet, kan universitetet få de nya lokaler som behövs 
för att tillgodose framtidsbehovet av högre utbildning och forskning.

 Stockholms universitet, Frescati och Albano ligger som bekant i 
Nationalstadsparken som skyddas av miljöbalken. Enligt lagstifta-
ren (förarbetena till den aktuella paragrafen i Miljöbalken) finns inget 
hinder för pågående markanvändning i sådana delar av en national-
stadspark som redan är tagna i anspråk. Ytterligare utbyggnad i områ-
den som redan har exploaterats kan enligt lagstiftaren också tillåtas. 
Lagstiftaren nämner dessutom specifikt Albano som ett område för 
utveckling av högre utbildning och forskning. 

Skyddet av Nationalstadsparken är fullt förenligt med Stockholms 
universitets utbyggnad i Albano och den nödvändiga utvecklingen av 
högre utbildning och forskning i Stockholmsregionen.

kåre bremer, rektor Stockholms universitet

max scheja, institutio-
nen för pedagogik och 
didaktik

1.Tidningen har ett 
fantastiskt bra upplägg 
med tydliga avsnitt. 
Den känns väldigt lätt 
och inbjuder till läs-
ning.

2. Jag skulle vilja läsa 
mer högskolepedago-
gisk diskussion. Gene-
rellt tycker jag tid-
ningen är bra. Det är 
roligt att se vad andra 
gör och bra att läsa om 
någon ”profil”.

1. Vad var det bästa i förra numret av Universitetsnytt?  2. Vad vill du läsa mer om i tidningen?

Göran Wallin,  
Personalavdelningen

1.Artikeln om Tiina 
Rosenberg och inläg-
get om lön av Anders 
Björklund i Ordet är 
fritt. Det är jättero-
ligt att chefer engage-
rar sig och lönepoliti-
ken kan alla ha en åsikt 
om. Namn och nytt är 
också intressant.

2. En artikel om alla 
konstverken vid uni-
versitetet, exempelvis 
Olle Baertling som säljs 
för miljonbelopp och 
finns att se, högt upp i 
gången mellan A och 
B huset.  Tror många 
missar de tavlorna!

marie lundbäck,  
universitetsbiblioteket

1. Jag har inte hunnit 
läsa tidningen.

2.  Jag vill ha litet mer 
inblick i vad det forskas 
om på olika håll. Det är 
intressant att veta när 
man jobbar i den här 
miljön.

malin sigvardson,  
engelska institutionen

1. Artikeln om Tiina 
Rosenberg, den om his-
torien bakom flytten 
till Frescati och den 
om Strindbergsprojek-
tet. Det var ett matigt 
nummer.

2. Fortsätt med längre 
reportage och se till att 
tidningen innehåller 
en blandning av artik-
lar om forskning och 
artiklar som rör med-
arbetare.

Pål levin, ekonomisk- 
historiska institutionen

1. Jag fastnade för bilden på 
Tiina Rosenberg. Det var 
också intressant att läsa 
om Södra huset och kam-
pen kring byggandet av det.

2. Artiklar som diskute-
rar tips och strategier för 
yngre forskare, till exem-
pel om publikationsstrate-
gier och hur man balanse-
rar undervisning och forsk-
ning. Även djuplodande 
intervjuer/reportage som 
tar upp spännande och lite 
mer filosofiska problem 
kring högre utbildning och 
forskning, till exempel vart 
forskning inom samhälle 
och humaniora är på väg.

Enkät
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14 juni 
bokreleAse: Sam-
hället, alkoholen och 
drogerna 

27 Augusti
uPPtAkt fÖr  
meDArbetAre 

13 juni
euroPeisk demogra-
fikonferens 

26 juni 
sistA dag för anmälan 
av specialaktiviteter till 
Forskardagarna.

31 juni-4 Augusti  
stockholm PriDe
Speeddejta universitetet 
på Pridefestivalen. Fors-
kare ger smakprov på 
aktuell forskning med 
genusanknytning.

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

Kalender

13 juni 
fÖreläsning om 
pseudovetenskap med 
Francisco Lacerda.

unDer våren hAr universitetets image- och 
rekryteringskampanj synts i bland annat kol-
lektivtrafik och dagstidningarnas utbildnings-
guider. Kommunikationen har tagit fasta på 
att universitetet är en del av Stockholm och att 
utbildning och forskning ger resultat för indivi-
der och samhälle. 

Liksom tidigare år har en så kallad obser-
vationsmätning gjorts för att se vad målgrup-
pen, presumtiva och befintliga svenska studen-
ter, tyckte om kampanjen.

Universitetet får bra betyg från studen-
terna. Närmare nio av tio befintliga, och 
drygt sex av tio presumtiva studenter, kände 
direkt igen Stockholms universitet som 

avsändare i kampanjen (när de fick se rekla-
menheter där avsändaren var dold). När 
de fick välja bland ord som de tyckte bäst 
beskrev kampanjen så var enigheten stor: 
Modern, Inspirerande, Attraktiv och Upp-
manande. På frågan om var någonstans de 
har sett reklam för universitetet så hamnar 
de så kallade stortavlorna i tunnelbanan 
samt utbildningskatalogen i topp. Ytterli-
gare ett gott betyg på att Stockholms uni-
versitet är intressant för presumtiva studen-
ter är de höga ansökningssiffrorna till höst-
terminen – en ökning med 14 procent i jäm-
förelse med samma tidpunkt förra året. 
linDA cArlsson

Gott betyg för universitetets kampanj Tips på sommarläsning
Journalisten Eva-Karin Gyllenberg 
tipsar i Dagens Nyheter om läsning 
för hängmattan. En av böckerna på 
hennes lista är den nya 
konstboken om Frescati 
- Gestaltningar. Passa 
på att läs - och upptäck 
konsten i Frescati. 
Boken kan köpas i 
SU-butiken och i 
Akademibokhandeln  
i Frescati.
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A bolD focus on objectives, or village politics at a national level? There 
are conflicting views on the new higher education assessment system of 
the Swedish National Agency for Higher Education (HSV). 
 Results from the first round of assessments have recently been an-
nounced by HSV in quick succession. This is just the beginning. The 
results are one thing, but the methods are another. The Minister for 
Education has been adamant that the new system is an effective wake-
up call for those offering many education programmes that have quality 
shortcomings. It is the knowledge of the students when they graduate 
that is the most important factor, and that which should be evaluated. 
Even the Chancellor of the Swedish Universities has affirmed that the 
system works well, with reference to the views of the assessment panel. 
His predecessor numbers among those who have gone on the counter-
attack, claiming that this is a way to surreptitiously direct resources away 
from colleges and towards universities. It can be stated that the assess-
ment panel results show great internal variation; some subjects show a 
remarkably high percentage of failure ratings, while others show a low 
percentage. Is this really due to differences in quality, or do the assessors 
just vary in their degrees’ of stringency? Criticism has also been directed 
towards the composition of the assessment panels, from for example the 
language departments of Stockholm University. It is difficult to avoid 
the issue of conflict of interest in minority subjects that essentially have 
internal assessors. HSV has waved aside such criticism. 
 The new system even gives rise to a number of questions for those who 
agree that the knowledge of the students is the most important factor to 
evaluate. Is the fulfilment of core teaching objectives that are regulated by 
the Higher Education Ordinance in reality the best yardstick with which 

Evaluation system under question

eu commissioner visits the university 
this yeAr the EU Erasmus exchange pro-
gramme celebrates its 25th anniversary.
“This programme has been one of the most 
successful within the EU. The programme has 
made it easier for students to find jobs,” said 
EU Commissioner for Education Androulla 
Vassiliou (in the middle) when she visited 
Stockholm University on 15th May and gave a 
speech in Aula Magna. 
 Vice-Chancellor Kåre Bremer also 
highlighted the importance of the Erasmus 
programme when he welcomed the EU Com-
missioner. This year there are more than 250 
students from Stockholm University studying 
abroad within the Erasmus framework and it 

is the ambition of Stockholm University that 
these numbers should increase.
 The EU is now going on to increase 
educational exchanges with the introduction 
of the new Erasmus for All programme. The 
programme is planned to begin in 2014 and 
means that significantly more resources will 
be invested in knowledge and skill develop-
ment. Erasmus for All will replace existing 
programmes such as Erasmus, Leonardo da 
Vinci, Comenius and Tempus, as these will all 
be combined into one harmonised program-
me. Vocational education courses will also be 
included in the new programme, which will 
also encompass non-EU countries.

IN ENGLISH

to measure results? How can each of the individual objectives in this 
category be measured by reviewing degree project dissertations? How 
can one measure, for example, if a student can ‘display the skills required 
to work independently within the area of the education programme’ 
and how shall the system take into account targets that are achieved 
by students in addition to degree project work? As the objectives apply 
to education as a whole, the methodology of choosing to measure only 
degree project work, instead of also taking other aspects into account, is 
an uncertain methodology. 
 Another problem with this method of assessment, which has also been 
pointed out by the European collaboration agency ENQA, is that the 
system in itself is not a driver of quality. The model is built on reward 
– financial awards for those who receive very high quality ratings – or 
punishment – the threat of having the authorisation to award degrees 
revoked for those who receive poor quality ratings. However, there are 
no suggestions as to how poor quality could be improved 
and the education establishments are left to work this out 
on their own. 
 A method that gives rise to so many questions is hard-
ly one that inspires confidence. On the contrary, one can 
ask if all the time and resources that are currently being 
invested in the assessment system might not have been 
better utilised in core operations, to provide education 
and research of the highest quality. 

Astrid söderbergh Widding  
 vicerektor.hs@su.se 

Stockholm University establishes 
American collaboration 
In April the Vice-Chancellor of Stockholm 
University and the presidents of KTH and 
Karolinska Institutet together visited the 
University of Illinois in Urbana-Cham-
paign, USA. During their visit they signed 
a collaboration agreement. The University 
of Illinois took the initiative in establishing 
the collaboration agreement due to a desire 
to form an alliance with the three seats of 
learning in Stockholm, to collaborate not 
only within education and research areas, 
but also to come into contact with the sur-
rounding society. An agreement on student 
exchange is now in preparation and will 
involve ten students annually.
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scientists At the Department of Compu-
ting and System Science are participating in a 
project to improve the lives of Kenyan runners. 
Per-Olof Hansson, a doctoral student of 
pedagogics at the University of Linköping, has 
spent three years in Kenya, where he founded 
the charity organisation Global Relations. In 
Kenya there are many children and adolescents 
who run around hungry. And they do run, 
both far and fast. Sometimes they have not 
eaten for several days, but that doesn’t prevent 
them from running. Per-Olof therefore decided 
in the beginning to try to help them with things 
like food and clothing. Then when the project 
expanded to include not just the basics, but 
also mobile telephones, education and starting 
businesses, it was a natural step for Global 
Relations to become Running Relations.
 Now mobile telephone apps have been crea-
ted for the runners. Using the mobile telephone 
apps the runners can measure how far and how 
fast they have run, which is important to being 
able to train efficiently. All types of data can 
be collected to provide statistics and using GPS 
the runners can see where they have run and 
monitor all of their training sessions. 

Mostly positive results in  
the first round of quality  
assessments
At the end of April the Swedish National 
Agency for Higher Education presented 
results from parts of the first round of qua-
lity assessments performed in accordance 
with the new model. The majority of the 
assessed courses and programmes at Stock-
holm University were judged to be of high 
or very high quality. In the natural sciences 
all of the courses and programmes that 
were assessed were awarded a minimum of 
a high quality rating. The Bachelor’s and 
Master’s degree programmes in Geography, 
the Bachelor’s degree programme in Biogeo-
science and the Master’s degree programme 
in Geological Science were awarded the 
highest ratings. In the social sciences the 
Master’s degree programme in Psycho-
logy and the Bachelor’s and Master’s degree 
programmes in Cultural Geography were 
awarded the highest ratings.
 Four of the programmes assessed recei-
ved criticism. Two of these programmes, 
leading to Bachelor’s degrees in Journa-
lism Studies and Media and Communi-
cation, no longer have the same format as 
they did when they were assessed by the 
Swedish National Agency for Higher Edu-
cation and have been restructured. The 
programme leading to a Master’s degree 
in Economics is not enrolling any new 
students. The fourth degree programme 
to receive criticism was the programme 
leading to a Bachelor’s degree in the His-
tory of Economics.
 The results from more of the assessed pro-
grammes were released in mid-May, inclu-
ding the assessment of Business Adminis-
tration. The Stockholm University Business 
Administration programme was awarded 
a high rating. The Master’s programme in 
Banking and Finance was awarded the dis-
tinction of very high quality and the other 
four programmes assessed were awarded 
high quality ratings.

Sweden ranked number 
one in Europe 
A new worldwide ranking of higher edu-
cation places Sweden in top position in 
Europe and number two in the world, with 
the USA first. The ranking list, which inclu-
des data from 48 countries, was published 
in May by Universitas 21, a global network 
that includes 23 research-based universities. 
The new list ranks the higher education sys-
tem of the country and not just individual 
universities. The overall rankings were cal-
culated by the University of Melbourne, 
with special attention paid to indicators 
such as investment in education, research 
and research results, international colla-
borations, diversity and future prognosis. 
Canada, Finland and Denmark occupied 
the remaining three top five positions, 
behind the USA and Sweden.

 The technology is administered by William 
Jobe, a doctoral student at the Department of 
Computing and System Science at Stockholm 
University. He is also performing research to 
determine how mobile telephones can be used 
by the runners for teaching and learning. With 
smart phones it is possible to learn a lot, not least 
by surfing the Internet and coming into contact 
with other people, such as via Facebook. 
 An important part of the project is that 
there is also the opportunity to earn money 
directly. For Kenyan runners this means that 
running can be one way to escape poverty. 
Competition is tough, but if things go well 
for the runners and they have the opportunity 
to compete on a world footing then they can 
make a lot of money. 
 The project has initiated Slum Runs and Run 
with a Champ. A Slum Run is exercise with a 
social information aspect, as the runners serve as 
guides and describe their surroundings. Runners 
and tourists visiting Kenya and Nairobi can then 
pay to have the opportunity to jog around the 
slums with a Kenyan runner. Elite runners have 
the opportunity to participate in Run with a 
Champ.

Apps to help Kenyan  
athletes escape poverty 

Nils Wahl becomes  
new Advocate-General
Nils Wahl has been appointed Advocate-
General at the Court of Justice of the Euro-
pean Union. He is currently a serving Euro-
pean tribunal judge. Nils Wahl was pre-
viously a professor of European Integration 
Law at Stockholm University. This is the first 
time that a Swedish Advocate-General has 
been appointed. 

Enter a team for  
Bellmanstafetten!
The Bellmanstafetten team relay event 
will be held this year on Thursday 23rd 
August and Saturday 25th August in the 
countryside around Stora Skuggan. The 
Bellmanstafetten relay is more of a festive 
occasion than a competition. Participants 
form a team, together with four other 
runners. Each team member runs five 
kilometres. Then it’s picnic time. Seize the 
chance to enter a team from your depart-
ment! Into the bargain you will have a 
target to aim for to motivate you in your 
training sessions during the summer. 
  www.bellmanstafetten.se

William jobe from the department of computing and system science.
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Det vAr buss 540 som körde mig från 
mitt Rinkeby till ett annat universum. 
Bussresan som skulle komma att bli så 
mycket mer än en geografisk rörelse från 
Sveriges fattigaste förort där den sorgliga 
statistiken vittnade om högst arbetslöshet, 
marginalisering, utanförskap, trångbodd-
het, barnfattigdom, högre sjuksiffror och 
kortare livslängd. En halvtimmes resa som 
skulle leda till en klassresa som blev passet 
till ett liv jag knappt vågade drömma om. 
Universitetet var ett annat universum. Ett 
fjärran, främmande landskap där student-
kamraterna talade i termer jag knappt be-
grep. Lantställen, stuckaturer, golfrundor, 
kakelugnar, kräftskivor, skidorter och lin-
nedukar. De hade föräldrar med visitkort 
som visste hur en derivata skulle lösas och 
hur inflationen påverkar arbetslösheten 
i teorin. Men de visste ingenting om hur 
arbetslösheten känns i praktiken. De visste 
inte vad det innebär att växa upp med en 
ensamstående trebarnsmamma som job-
bade på dagis på dagarna och städade på 
kvällarna för att få ihop till räkningarna. 
De visste inte vad det innebär att ha en 
pappa som knappt kan skriva ett begrip-
ligt vykort från världens alla hamnar.  
De visste inte hur fattigdomen förgiftar 
vardagen och hur man drygar ut yoghur-
ten med vatten och hur man mättar magar 
genom att steka torrt bröd i olivolja. Men 
den kunskapen är inte värd några univer-
sitetspoäng. 

Egentligen ville jag studera juridik. Jag 
ville bli advokat för att försvara de svaga, 
skrev jag i min dagbok som översvämma-
des av världsförbättrande idealism. Men 
syokonsulentens ord föll som en giljotin 
över mina högt ställda ambitioner. ”Du 
kommer aldrig klara svenskan”, siade 
hon. Trots att jag läste engelska, franska, 
spanska, grekiska och latin på gymnasiet. 
Men i mina kvarter bodde inga advoka-
ter. I mina kvarter bodde inga akade-
miker. I mina kvarter bodde ingen som 
kunde bevinga mig med självkänsla och 
framtidstro. 

Universitetet –  
passet till ett nytt liv

Tio år efter gymnasiet stötte jag på 
syokonsulenten i Sturebadets exklusiva 
bastu. Vi satt där nakna när hon fylld av 
förundran utbrast: ”Det gick ju bra för dig 
trots allt.”

Svenska språket blev mitt levebröd. Det 
språk hon trodde skulle bli ett hinder blev 
min motor. Mina studier i statsvetenskap, 
internationella relationer och en massa 
annat som resulterade i 213 poäng gav mig 
möjligheten att skriva böcker, artiklar, 
manus och leda tv- och radioprogram. 
Språket blev mitt främsta vapen tack vare 
universitetet. Idag när jag reser runt i 
landet och föreläser för ungdomar är mitt 
främsta budskap att de inte ska lyssna på 
syokonsulenter. Att de ska motbevisa alla 
som misstror dem. Låt dem som nervär-
derar er kompetens och kapacitet trigga 
er till storverk. Det finns ingen ljuvare 
drivkraft än revanschlusten. 

När jag reser runt i världen hyllar jag 
det svenska universitetssystemet. Såna som 
jag hade aldrig fått chansen att studera 
utan studiemedel. Med mina medhavda 
smörgåsar satt jag på buss 540 och kände 
mig som världens rikaste kvinna. Dess-
utom var universitetet rena barnleken 
med all frihet och fritid jag fick och kunde 
arbeta extra som hotellstäderska och 
dessutom kunde engagera mig ideellt i 
ungdomsorganisationer och antirasistiska 
föreningar. Så tack Stockholms universi-
tet för bussbiljetten till ett liv jag knappt 
vågade drömma om

AlexAnDrA PAscAliDou 

Språket blev 
mitt främsta 
vapen tack vare 
universitetet.

Alexandra Pascalidou har bland 
annat studerat statsvetenskap, 
internationella relationer, natio-
nalekonomi och kreativt skrivande 
vid Stockholms universitet. Idag 
är hon författare, journalist, pro-
gramledare i radio och tv, kolum-
nist, bloggare och föreläsare om 
retorik, kreativitet, mångfald och 
mänskliga rättigheter.

Alexandra 
Pascalidou 

Nästa nummer kommer ut 14 september, manusstopp 27 augusti.
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