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I radioprogrammet ”Spanarna’’ spanade Per Naroskin häromveckan över 
artighetens och modets betydelse för civilisationen med tesen att de är 
dess grundpelare. Exempel han gav fick mig att fundera över den betydelse 
mänskliga relationer har för resultat och trivsel inom arbetet. Särskilt tydligt 
blir detta i hur vi hanterar frågor som innebär val mellan olika verksamheter 
– förmår vi göra detta på ett rationellt sätt utan att bli osams? 

Anställningen av lärare är universitetens viktigaste strategiska beslut. 
Dessa beslut är också en klassisk källa till långlivade motsättningar, i värsta 
fall med förödande effekter för verksamheten och för de inblandade per-
sonerna. Nu ökar kraven på universiteten att fatta även andra strategiska 
beslut, beslut som innebär forskningsprioriteringar. Nämnas kan Wallen-
bergfondernas krav på prioritering av ansökningar och det ökande behovet 
att finansiera infrastruktur med anslagsmedel. Hur kan vi göra dessa priori-
teringar i den kollegiala miljö som är grunden för vår verksamhet?  Hur kan vi 
nå bästa resultat och få acceptans för besluten utan att det leder till motsätt-
ningar och konflikter?  Kan vi agera så att goda relationer istället utvecklas? 

Nyckeln till framgång är kanske just artighet och mod. Vi måste ha mod att 
diskutera knepiga frågor, som de viktiga prioriteringsfrågorna, frågor där vi 
har olika åsikter och olika intressen. Ibland finns en rädsla för öppen diskus-
sion, man drar sig för obehagliga samtal. Men det är ett misstag. Svåra frå-
gor måste diskuteras öppet – men artigt. I grunden är det naturligt och kon-
struktivt att ha olika åsikter – dialektiken driver utvecklingen framåt. Men 
diskussioner måste föras så att skilda åsikter i sak inte leder till personliga 
motsättningar. Den öppna, artiga, diskussionen utvecklar goda relationer.

Det konstruktiva samtalet ger förutsättningar för en gemensam syn på 
verksamheten och i generös samverkan kan vi åstadkomma mycket mer än 
om vi snålt bevakar våra revir. Universitetet har en enorm styrka och vi har 
möjligheten – och ansvaret – att använda denna.

Anders Karlhede,
vicerektor för naturvetenskap
vicerektor.nat@su.se

StockholmS univerSitetS viSion
År 2015 ska utbildning och forskning vid flertalet av universitetets institutioner 
och enheter inta en nationellt ledande och internationellt framstående ställning
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Elin Enfors disputerade 2009 i naturresurshus-
hållning vid Systemekologiska institutionen och 
var sedan vid Stockholm Resilience Center i 1,5 
år. Nu är hon postdok i två år vid ett forskningsin-
stitut i Montpellier i Frankrike som heter CIRAD. 
Elin fick tre postdok-ansökningar beviljade sam-
tidigt; av FORMAS, Marie Curie och Sida. Hon 
tackade nej till både FORMAS och Marie Curie, 
för Sidas villkor var mycket bättre för henne. Med 
den formen fortsätter man att vara anställd på 
sitt hemuniversitet men gör arbetet utomlands.

– Jag sökte till CIRAD för att institutet har 
en unik kompetens inom jordbruk och utveck-
ling vilket är mitt huvudsakliga forskningsom-
råde. En av ledarna för gruppen jag är med i är 
dessutom en oerhört kunnig person som jag gärna 
ville samarbeta med. Och så tycker jag mycket 
om Frankrike.

Lärorikt första år
Det har varit ett lärorikt första år. En av de vik-
tigaste erfarenheterna har varit att klara att stå 
på egna ben vetenskapligt, och våga lita på den 
egna instinkten. Hon har även fått uppleva hur 
olika aspekter av forskningen anses mer eller min-

dre viktiga i olika forskningsmiljöer. I Frankrike 
lägger man till exempel betydligt större vikt vid 
vetenskapshistoria än i Sverige. En insikt är också 
att det finns ett egenvärde i att använda olika tolk-
ningsmodeller parallellt för att förstå komplexa 
problem. Hon tycker inte det funnits några större 
problem med att vara postdok även om det var en 
utmaning att börja arbeta på ett nytt språk. En 
annan svårighet kan vara att hantera upplevda 
åtaganden mot sin heminstitution medan man 
samtidigt försöker göra ett bra jobb på den nya 
institutionen. 

– Det är ju inte så att alla projekt som man är 
involverad i hemma tar slut bara för att man åker 
iväg. Här tror jag att det är viktigt att vara tyd-
lig med vilka uppgifter man fortfarande kommer 
ägna sig åt under sin postdok-tid, och vilka som 
någon annan faktiskt måste ta över, för att und-
vika frustration från alla håll.

Viktigt för karriären
Hon ser även en risk att det kan bli ensamt som 
postdok.

 – Jag har haft turen att ha min sambo med 
i Frankrike. Men om vi inte hade varit två så 

trivs med forskningen och livet i Frankrike

utlandsvistelse viktigt 
steg i karriären

hade det nog varit lite ensamt. För även om man 
umgås med sina kollegor så är man så klart 
inte del av något större socialt sammanhang i 
ett nytt land. 

Elin tror postdok-tiden kan vara viktig för 
karriären, på flera sätt. Nu känner hon sig 
säker på att hon vill fortsätta forska, och hon 
har fått möjlighet att bygga upp ett större eget 
nätverk. Efter tiden i Frankrike kan hon även 
ganska obehindrat arbeta i fransktalande mil-
jöer.

– Och sen är det så klart bra att kunna skriva 
upp en postdok i sitt cv, eftersom det är merite-
rande som forskare att ha gjort det. 

Efter tiden i Frankrike ser hon fram emot att 
komma tillbaka till Stockholm och väva sam-
man kunskaperna från CIRAD med forsk-
ningen på Stockholm Resilience Center.
Vad är viktigast att tänka på för en blivande 
postdok?
– Att åka någonstans där det finns en person 
som man verkligen vill samarbeta med, och till 
ett ställe där man tror man skulle trivas ett par 
år, inte bara med forskningen utan med livet i 
sin helhet.

TExTER: PER LARSSON
FOTO: EVA DALIN

Tiden som postdok kan vara avgörande för den akademiska karriären. Vi har talat 
med några postdoks om deras erfarenheter och tankar om framtiden. Dessutom 
tipsar vi om vad du bör tänka på inför ansökan och vilka finansiärer som finns.

Elin Enfors gör en postdok på 

ett franskt forskningsinstitut. 

Det har varit ett lärorikt första 

år där hon lärt sig stå på egna 

ben vetenskapligt.
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Buddistforskare i Berkeley
Sedan ett par år är Berkeley i norra Kalifor-
nien hemvist för religionsvetare Stefan Lars-
son och hans familj. Efter att ha disputerat i 
Stockholm 2009 föll valet på Kalifornien och 
en tvåårig postdok finansierad av Vetenskaps-
rådet. Flera orsaker samverkade. Berkeley är 
en av de främsta platserna i världen för forsk-
ning relaterad till buddhismen. Dessutom var 
den nyblivne professorn inom tibetansk budd-
hism i Berkeley intresserad av Stefans forsk-
ning och ville att han skulle komma. Ytterli-
gare en bidragande orsak var att Stefan inte 
fick en forskarassistenttjänst han sökt. 

– Det uteblivna tjänsten var först en besvi-
kelse, men så här i efterhand tror jag att det 
var bra för mig att byta miljö och komma till 
Berkeley. Sist men inte minst så tänkte jag att 
Berkeley och Kalifornien skulle vara en plats där 
även min fru och mina två söner skulle trivas. 

Med utgångspunkt i tibetanska texter - främst 
biografier och diktsamlingar från femtonhund-
ratalet - belyser Stefan sidor av buddhismen som 
är udda och sällan blivit föremål för forskning. 

Genom sin forskning hoppas han kunna bidra till 
en bättre förståelse av religion i allmänhet och av 
buddhismen i synnerhet.

– Postdok-tiden har givit erfarenheter av 
många olika slag, vidgade vyer, en mängd nya 
kontakter, möjligheter att publicera min forsk-
ning, och möjligheten att få arbeta tillsammans 
med, lära och inspireras av, framstående fors-
kare. Det har bidragit till att jag förbättrat mina 
metodologiska, teoretiska, och även språkliga 
kunskaper, vilket kommer vara av betydelse för 
min framtida forskarkarriär. 

Risktagande
Vistelsen i Berkeley har även medfört ett visst 
risktagande. 

– Det är inte så enkelt för en familj att leva på 
ett stipendium. Min fru var tvungen att säga upp 
sig från jobbet eftersom tjänstledighet inte bevil-
jas för medföljande, vi måste hyra ut vår lägen-
het i Sverige, skaffa ny lägenhet och ny skola för 
barnen i USA, skriva ut oss ur den svenska folk-
bokföringen och därmed det svenska trygghets- 

systemet, vi förlorar två års sjukpenninggrun-
dade inkomst, vi var tvungna att skaffa försäk-
ringar för hela familjen, med mera. Vi har fått 
lämna vårt trygga svenska liv för att bygga upp 
ett nytt fungerande liv för familjen här i USA. 

Men han är ändå glad och tacksam för möj-
ligheten att komma till Berkeley.

– Jag är övertygad om att hela familjen kom-
mer att ha stor nytta av allt vi lärt oss genom att 
vara här när vi återvänder till Sverige i juni 2012. 
Vad är viktigast att tänka på för en blivande post-
dok?
– Först och främst måste man vara motiverad 
och ha en bra forskningsidé. Sen är det också 
viktigt att hitta en plats där man vill vara och 
att det finns tydliga skäl till varför just denna 
plats är speciellt lämplig för just det forsknings-
projekt man önskar utföra. De som arbetar där 
måste även vilja att man ska komma just dit. Allt 
detta måste framgå tydligt i ansökan. Slutligen 
får man inte ge upp eller bli deprimerad om man 
får avslag. Det är bara att förbättra ansökan och 
försöka igen.

Stefan Larsson tror att både han 

och resten av familjen kommer 

att ha nytta av tiden i Berkeley.

FOTO: MARIA KRISTENSSON
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Hanne Løvlie är tillbaka i Sverige och har fått 
en tjänst vid Linköpings universitet efter att ha 
varit postdok i Oxford och vid Uppsala uni-
versitet. När hon 2007 disputerade i zoologi 
vid Stockholms universitet på en uppmärksam-
mad avhandling om höns sexliv såg hon post-
dok som det främsta alternativet. Dels ville hon 
det, dels är arbetsmarknaden inom ”grön” bio-
logi begränsad och postdok mer eller mindre 
ett krav för att fortsätta som forskare. Då hon 
var ensam om sina forskningsfrågor vid Stock-
holms universitet och resten av forskargruppen 
fanns vid det framstående Edward Grey Insti-
tute var valet av Oxford naturligt.

– Jag hade varit på besök där tidigare och 
trivdes båda med människorna och den aktiva 
och högklassiga forskningen. Vad de kunde 
erbjuda var allt jag behövde, en stimulerande 
och aktiv miljö med vänliga forskare och stu-
denter intresserad av beteendeekologi och evo-
lutionsbiologi, samt djungelhöns att forska på.

Hanne Løvlie fick ett postdokstipendium 
från Vetenskapsrådet för två år i Oxford och 
ett ”återvändarår” som blev vid Uppsala uni-
versitet. Nyligen har hon påbörjat en anställ-

oxford bäddade för jobb i Sverige

Catrin Norrby har återvänt 
till Sverige efter många år i 
Australien och är nu profes-
sor vid Institutionen för nord-
iska språk. Utlandsäventyret 
startade med en postdok vid 

Monash University i Melbourne genom STINT-
pengar 1998-99. Efter postdoken sökte och fick 
hon ett lektorat vid University of Melbourne. 
Totalt blev det drygt tio år i Australien.

– Åren utomlands har varit otroligt berikande 
och jag har skaffat mig kontakter ”för livet” 
där jag fortsätter att samarbeta med kolleger i 
Australien. Många av de internationella kontak-
ter jag fått tror jag aldrig att jag skulle ha kunnat 
odla här hemma. 

Till hösten kommer till exempel en gästfors-
kare från hennes gamla institution i Melbourne 
hit i sex veckor. 

Australien tur  
och retur

Heléne Lundqvist vid Institutet 
för internationell ekonomi, IIES, 
disputerade i oktober 2011vid 
Uppsala universitet. Den sista ter-
minen på forskarutbildningen var 
hon gästdoktorand vid IIES. 

– Under den terminen förstod jag att det fanns 
utrymme – både vad gäller finansiering och kontors-
plats – för en postdok. Eftersom att IIES är en väl-
digt inspirerande och högt välrenommerad arbets-
plats var jag väldigt intresserad av att påbörja en 
sådan postdok efter min disputation, och blev där-
för väldigt glad då detta visade sig vara möjligt.

Finansieringen sträcker sig över perioden 31 
oktober 2011 – 31 augusti 2012, och kommer från 
ett ERC-projekt, ”Media and Policy”.

– Min postdok vid IIES är mitt första jobb efter 
disputationen, och jag är säker på att denna möj-
lighet kommer att vara meriterande som sådan. 
Dessutom innebär denna postdok mer tid åt forsk-
ning och mindre åt undervisning och administra-
tion, vilket jag hoppas kommer resultera i fler slut-
förda projekt.

Heléne Lundqvists generella råd är att se till 
så att postdoken är i linje med det man vill göra 
efteråt, så att det inte bara blir en ”mellanperiod”. 
Själv är hon just nu inne i den så kallade ”junior job 
market”-processen där hon hoppas få ett nytt aka-
demiskt jobb – antingen i Sverige eller utomlands.

Från uppsala till 
Stockholm

ning som forskarassistent/assistant professor 
vid Linköping universitet. Tjänsten är i för-
sta hand fyra år men med möjlighet till fast 
anställning. 

Många erfarenheter
Hanne Løvlie radar upp många erfarenheter 
som tiden i Oxford gav henne. Erfarenheten 
av att skriva en ansökan, att få pengarna, 
påbörja ett nytt projekt, att se hur andra uni-
versitet är organiserade, andra rutiner och 
att skapa nya kontaktnät. För att ta några 
exempel. Men det finns även mindre posi-
tiva sidor. Att ha stipendier som inkomst-
källa innebär att man blir utförsäkrad med 
tiden. Ett annat problem är att postdok-tiden 
typiskt är kring två år. Ganska snart efter 
man har åkt i väg måste man tänka på att 
söka pengar för nästa steg.
Vad är viktigast att tänka på för en blivande 
postdok?
– Planera tidigt! Det är inte bara att skriva en 
ansökan när man doktorerat klart. Det tar tid 
att bygga upp kontaktnät och meriter som gör 
dig lite bättre än alla andra.

Hanne Løvlie har fått en tjänst i Linkö-

ping där hon kan fortsätta forska om 

djurs beteende.
foto: alex hayward

FOTO: BEN SHELDON
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Ett av målen i universitetets verksamhets-
plan för 2011-2012 är att antalet inresande 
gästforskare och postdoktorer ska öka. De 
fakulteter och institutioner vi kontaktat 
bekräftar även att det är meriterande för 
den enskilde att åka utomlands som exem-
pelvis postdoktor och att postdok-erfaren-
het väger tungt vid tjänstetillsättningar. 
Vid många institutioner blir unga fors-
kare uppmanade att söka postdok utom-
lands och vissa institutioner lägger en hel 
del tid på att hjälpa dem på vägen mot ett 
internationellt jobb.

Universitetet har inget centralt gene-
rellt stöd till postdoktorer. Men enligt 
Personalavdelningen hjälper flera institu-
tioner dem med praktiska frågor som att 
skaffa bostad. Stockholms universitet och 
KTH tittar nu även på att inleda ett sam-

Postdok del av internationaliseringen
arbete om frågan om stöd till gästfors-
kare, där utländska postdoktorer ingår. 
Universitetet har också en handbok för 
gästforskare (www.su.se/english/staff-
info/handbook).

Vid Stockholms universitet är 113 perso-
ner– 54 män och 59 kvinnor – registrerade 
som postdoktorer i personalsystemet, vil-
ket innebär att de går på det centrala kol-
lektivavtalet för postdoktorer. Dessutom 
tillkommer ett antal forskare som i prakti-
ken är postdoktorer men inte ingår i detta 
kollektivavtal. Hur många de är och hur 
många forskare från Stockholms universi-
tet som för tillfället finns runt om i världen 
som postdoktorer är dock svårt att få fram 
uppgifter på. Vid Stockholms universitet 
finns inte någon person med uttalat ansvar 
för frågor kring postdoktorer. 

Forskningsservice anordnar årligen en 
informationsdag för postdoktorala studier 
och forskning. Olika forskningsfinansiärer 
presenterar då sig och den finansiering de 
kan erbjuda. I mitten av april är det dags 
nästa gång. Programmet vänder sig i första 
hand till den som vill söka sig utomlands för 
längre eller kortare period för att vidareut-
veckla sin forskning och akademiska kar-
riär. Men dagen är också av intresse för fors-
kare som vill uppmuntra någon utländsk 
kollega att söka sig hit, rekrytera interna-
tionellt och vara värd/”postdoc advisor”. 
Fakulteterna ordnar även den 14 februari 
en gemensam karriärdag för doktorander i 
slutfasen av doktorandtiden

TExT: PER LARSSON

Vetenskapsrådet (VR). Internationell post-
dok söks senast 23 februari. VR utlyser post-
dok två gånger per år, vår och höst. www.
vr.se 
Formas (Forskningsrådet för miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande). Utlyser 
under våren ”karriäranställningar för nydis-
puterade forskare inom samhällsvetenskap-
lig och humanistisk forskning om hållbar 
utveckling”. www.formas.se
Forskningsrådet för arbetsliv och social-
vetenskap (FAS). Sista dag för ansökan om 
postdok-bidrag är 1 februari 2012. FAS har 
även ett samarbete med Marie Curie, FAS 
Marie Curie International Postdoc Fellowship 
Programme med deadline i januari (http://
cofas.fas.se/en/How-to-apply/Call). www.
fas.se 
EU:s sjunde ramprogram för utveckling 
inom forskning och teknik (FP7) har flera 
möjligheter för postdoktorala studier inom 
Marie Curie Actions. http://cordis.europa.eu/
fp7/mariecurieactions/ 
Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Pro Futura 
är ett postdoktoralt spetsforskningspro-
gram som ger särskilt framstående juniora 
forskare möjlighet att ägna en längre tid åt 
fri forskning. Flexit-programmet är ett pilot-
projekt, där RJ söker flexibla lösningar för att 
sprida forskning och forskare utanför akade-
min. Programmet utgör en postdoktoral kar-
riärs- och meriteringsmöjlighet i samverkan 
mellan humanistisk/samhällsvetenskaplig 

forskning och näringslivet. www.rj.se 
Vinnova. Har ingen traditionell postdok-
finansiering i direkt anslutning till avlagd 
doktorsexamen, men inom programmet 
VINNMER stöddes ”mobilitet för samarbete 
- meritering främst för kvinnliga forskare”. 
Inga fler utlysningar görs, men arbete med 
ett nytt program pågår. www.vinnova.se
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW). 
KAW har ett karriärprogram för unga fors-
kare, Wallenberg Academy Fellows, som 
innebär långsiktiga resurser för de mest 
lovande unga forskarna, tidigare postdok-
vistelse är ett av bedömningskriterierna. 
www.wallenberg.com/kaw
Sverige-Amerika Stiftelsen. Stipendier för 
master-, forskar- och postdok-studier i USA 
och Kanada. www.sweamfo.se 
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse 
samt Tore Browaldhs stiftelse. Stiftelserna 
stödjer samhällsvetenskaplig forskning. Wal-
landerstipendierna är avsedda att finansiera 
framstående yngre nydisputerade doktorers 
fortsatta forskning inom de ekonomiska dis-
ciplinerna. Sista ansökningsdatum: 31 janu-
ari 2012. www.handelsbanken.se/shb/inet/
IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&id=Forsk
ningsstiftelserna
Wenner-Gren Stiftelserna. Särskilda sti-
pendier för postdoktoral utbildning (Wen-
ner-Gren Fellows). Deadline: 31 januari. Sti-
pendierna ger unga forskare inom området 
biomedicin möjlighet att erhålla kvalifice-

rad postdoktoral utbildning utomlands samt 
att därefter bedriva forskningsverksamhet i 
Sverige. Postdoktorsstipendier för utbildning 
i utlandet (svenska postdoktorer). Deadline: 1 
oktober. Postdoktorsstipendier för utbildning 
i Sverige (utländska postdoktorer). Deadline: 1 
oktober. www.swgc.org/stipendier.aspx
Human Frontier Science Programme. Stöder 
banbrytande forskning inom livsvetenska-
perna, bl.a. genom postdok-stipendier. www.
hfsp.org/funding/postdoctoral-fellowships.
Fulbright Commission. Swedish Visiting Lectu-
rer/Research Scholar Program är till för svenska 
postdoktorer som vill undervisa och/eller 
bedriva avancerad forskning i USA. Sista ansök-
ningsdag är 1 februari 2012. Motsvarande pro-
gram finns för amerikanska postdoktorer som 
vill verka i Sverige. www.fulbright.se/Grants/
index.html

ett urval av postdok-finansiärer 

Använd utlysningsdatabasen Research Pro-
fessional. www.researchprofessional.com

Prenumerera på Forskningsservice nyhets-
brev om forskningsfinansiering genom att 
skicka e-post till: nyhetsbrev@fs.su.se

Kontakta Forskningsservice via e-post: 
info@fs.su.se

För vidare information:



7

UTBI LDN I NG

Universitetsnytt Januari 1/2012

Fler betalande studenter  
söker till universitetet
Stockholms universitet är ett av de mest att-
raktiva svenska lärosäten för internationella 
masterstudenter. Antalet avgiftsskyldiga 
studenter som sökt till Stockholms univer-
sitets internationella masterprogram höst-
terminen 2012 är över 50 procent fler jäm-
fört med året innan, det första året med stu-
dieavgifter för utomeuropeiska studenter.

– Detta är ett glädjande bevis på att 
Stockholms universitet håller hög interna-
tionell klass och är ett prioriterat val bland 
internationella studenter trots införandet 
av studieavgifter samt att höstens rekryte-

ringsarbete varit lyckosamt, säger prorektor 
Lena Gerholm.

En stor ökning har skett bland de utom-
europeiska studenterna, över 50 procent 
fler ansökningar jämfört med hösten 2011. 
Totalt sökte i år 4 664 avgiftsskyldiga stu-
denter till Stockholms universitet, motsva-
rande siffra året innan var 3 015. Studenter 
från Kina, Bangladesh, USA och Etiopien 
står för en stor del av ansökningarna.

Det totala antalet sökande till Stockholms 
universitets internationella masterpro-
gram höstterminen 2012 är 30 procent 

fler jämfört med året innan. Nytt för i år 
är att flest sökande från Europa kommer 
från Storbritannien. Totalt är det 6 444 
sökande masterstudenter, jämfört med 4 
949 året innan. De populäraste program-
men är inom ämnet företagsekonomi.

Till höstterminen 2011 införde reger-
ingen studieavgifter för studenter från tred-
jeland, det vill säga länder utanför EU/EES 
och Schweiz. Avgifternas storlek bestäms av 
universiteten och högskolorna själva.

TExT: VIKTOR SANDqVIST

FOTO: EVA DALIN

UTBI LDN I NG

400 nya utländska studenter deltog i Orientation Day i Aula Magna den 16 januari.
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Premiär för Stockholm 
Summer School 
I juni anordnar Stockholms universitet i samarbete med Kungliga 
Tekniska högskolan och Karolinska Institutet en gemensam 
sommarskola för internationella studenter. 
Stockholm Summer School inleds den 
18 juni och är ett steg i det ökade sam-
arbetet mellan huvudstadens tre största 
lärosäten. Totalt erbjuds fem kurser; 
två från Stockholms universitet res-
pektive Karolinska Institutet, och en 
kurs genom KTH. Kurserna det går att 
välja på är Bioentrepreneurship, Future 
Energy Technology, Global Health, The 
Earth’s Climate and Climate Change och 
The Swedish Model. Sommarskolan är 
en chans för internationella studenter att 
få uppleva Stockholm och Sverige i kom-
bination med utbildning på högsta nivå. 
Kurserna ger en bra bild av de olika pro-
filer de tre universiteten har, enligt pro-

rektor Lena Gerholm som också lyfter 
fram att det är ett samarbete mellan tre 
av Sveriges ledande lärosäten.

– Det är slående att se hur starka vi är, 
på ett internationell plan, när vi samar-
betar. Våra utbildningsmöjligheter passar 
ihop och de tre universiteten komplette-
rar varandra väl. Det här är ett bra första 
steg och skapar möjligheter för framtida 
samarbeten. 

Brett program med sociala aktiviteter
De två kurser som erbjuds genom Stock-
holms universitet är The Earth’s Climate 
and Change och The Swedish Model. Den 
förstnämnda är en introduktionskurs som 

nytt stipendieprogram för kinesiska juriststudenter
Genom det nya stipendieprogrammet 
Stockholm Arbitration Scholarships 
for Chinasom som finansieras av de tre 
advokatbyråerna Gernandt & Daniels-
son, Mannheimer Swartling och Vinge 
ökar nu möjligheterna för kinesiska stu-
denter att komma till Stockholms univer-
sitet för att studera skiljemannarätt på 
masterprogrammet International Com-
mercial Arbitration Law (ICAL). Stipen-

dierna täcker hela studiekostnaden för 
tre högt kvalificerade kinesiska studen-
ter att delta i det ettåriga programmet 
för forskarstuderande. ICAL-program-
met erbjuder en internationell och jäm-
förande studie av skiljeförfarande från 
både teoretiska och praktiska perspektiv. 
Varje år deltar cirka trettio framstående 
unga jurister från olika delar av värl-
den i det interaktiva programmet där 

bland annat undersöker växthuseffekten 
och klimatförändringar. The Swedish Model 
undersöker, både ur ett historiskt och ett 
politiskt perspektiv, hur Sveriges välfärds-
samhälle utvecklats. 

Studenterna vid Stockholm Summer 
School erbjuds även studentboende samt 
att ta del av ett brett program med soci-
ala aktiviteter. 

En av tankarna bakom sommarskolan är 
att den ska väcka intresse för ytterligare stu-
dier vid universitetet. 

Sista ansökningsdatum för Stockholm 
Summer School är 1 mars 2012.  

TExT: JON BUSCALL/SEBASTIAN LINDHOLM

WWW.STOCKHOLMSUMMERSCHOOL.SE 

såväl akademiker som ledande praktiker 
undervisar. Studenterna får även möjlig-
het att utanför klassrummet delta i semi-
narier och konferenser samt att besöka 
advokatbyråer och organisationer i 
Stockholm som är en av världens ledande 
platser för skiljedomsförfarande.
 Behöriga att söka stipendierna är de 
som tagit juristexamen i Kina. 

TExT: PER LARSSON

FOTO: SBR - STOCKHOLM VISITORS BOARD

Sommarkurserna ska väcka intresse för studier i Stockholm.
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Bra arbetsmarknad för  
nyexaminerade förskollärare
Den 20 januari arrangerade Stockholms universitet 
examenshögtid för nyblivna förskollärare. Efterfrågan 
på arbetsmarknaden är stor och framtiden är ljus för de 
drygt 100 studenter som beger sig ut i yrkeslivet.

För många var det sista tillfället att träffa studie-
kamraterna och avslutningsstämningen låg i luf-
ten i aulan i Konradsberg. I talarstolen uppma-
nade Barn- och ungdomsvetenskapliga institu-
tionens prefekt Ann-Christin Cederborg de nya 
förskolelärarna att lyssna på barnen de kommer 
att jobba med och höra vad de har att berätta. 
Hon berättade hur stolt hon är över den första 
kull förskollärarstudenter som tar examen vid 
den nya institutionen – och samtidigt passade 
hon på att hälsa dem välkomna tillbaka om de 
vill studera vidare.

I salen satt runt 70 av de drygt 100 förskol-
lärare som avslutar den utbildning de påbörjade 
2008, i det tidigare lärarprogrammets studiegång 
”Lärande i förskolan”. Vid högtiden deltog också 
en grupp nyexaminerade förskollärare som läst 
en vidareutbildning på halvfart från barnskötare 
till förskollärare vid Stockholms universitet.

På programmet stod både sångframträdan-
den – Anna Falk med Gabriel Wingård på fly-
gel – och allsång som leddes av studierektorn 
Mie Josefson. Och när det var dags för den sista 
allsången, ”Nu går sista visan”, var det åtskil-
liga som tagit kort på sig och studiekamraterna 
i bänkarna.

Bra arbetsmarknad
Många av de nya förskolelärarna har redan klart 
med anställning eller har tjänster att återvända 
till.

– Det finns ett stort rekryteringsbehov av 
förskollärare, särskilt i storstadsregionerna. 
Kommunerna står i princip i kö för att anställa 
våra nyutexaminerade förskollärare. Vi vet att 
flera av studenterna redan har ett arbete som vän-
tar på dem. Förskolans verksamhet och förskol-
lärarens uppdrag har också fått en mer kvalifi-
cerad målbeskrivning i och med den reviderade 
läroplanen för förskolan, som kom 2011. Därför 
finns en stark strävan att öka andelen personal 
med pedagogisk högskoleutbildning, säger Mie 
Josefson.

Söktrycket till förskollärarprogrammet är 
högt. Till höstterminen 2011 sökte över 1 500 
personer utbildningen. Även på vårterminen, 
som traditionellt har lägre söktryck, ville fler än 
1 000 personer börja förskollärarprogrammet 
som omfattar 3,5 år, det vill säga sju terminer.

TExT: PER LARSSON

FOTO: EVA DALIN

Fredrik Kahn är en av de studenter som 
började utbildningen hösten 2008. Han 
är nöjd med utbildningen och tycker 
den hållit hög nivå.
– Det har varit bra avgränsning av vad 
man läst och det var en hög teoretisk 
nivå. Ambitionen måste vara att höja 
den akademiska nivån inom förskolan.
Under vårterminen ska han fortsätta 
studera på masternivå och när det 
sedan är dags att arbeta igen funderar 
han på att söka en ny tjänst inom för-
skolan.
Elizabet Aras och Stephanie Shamoon 
började läsa till förskolelärare direkt 
efter gymnasiet. Det tycker utbild-
ningen varit litet som en berg- och dal-
bana där det finns saker som behöver 
förbättras men även riktiga höjdpunk-
ter som gjort att de fått upp ögonen för 
olika saker. En termin var de utbytesstu-
denter vid en högskola i Vermont i USA. 
De beskriver vistelsen som något av det 
bästa de gjort, både utbildningsmäs-
sigt och eftersom de fick lära känna en 
ny kultur.

Samtliga nya lärar- 
utbildningar på plats
Cirka 250 nya lärarstudenter har påbörjat 
det nya grundlärarprogrammet vid Stock-
holms universitet, som startar denna ter-
min. Redan under hösten startade de tre 
andra programmen som tillsammans 
utgör den nya lärarutbildningen: förskol-
lärarprogrammet, ämneslärarprogram-
met och yrkeslärarprogrammet. Paral-
lellt med de nya programmen läser också 
många studenter vid den ”gamla” lärar-
utbildningen (Lärarprogrammet, Kombi-
nationsprogrammet och Lärarutbildning 
i yrkesämnen).

Mycket har skrivits i media om det 
låga söktrycket till lärarutbildningarna. 
Det stämmer i vart fall inte vid förskol-
lärarprogrammet, som hade över 1 500 
sökande på 144 platser.

Prefekten Ann-Christin Cederborg gratulerade 

de nya förskolelärarna och hälsade dem  

välkomna åter för vidare studier.
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Studenter bidrar till att 
bredda rekryteringen
Samtidigt som Lawen Dehghani läser till jurist, åker hon till Tumba 
tre gånger i månaden för att hjälpa högstadieelever med läxorna.

Lawen Dehghani är en av 32 studentmento-
rer inom Medvind, en verksamhet som ska 
locka nya grupper till universitetet. 

– Jag vill att eleverna ska känna att vem 
som helst kan plugga vid universitetet. 
Man behöver inte vara nån speciell typ, 
man behöver inte komma från nåt speci-
ellt land eller från en särskild del av stan, 
säger Lawen Dehghani.

Sedan september träffar hon regelbun-
det tre femtonåriga tjejer på Storvretskolan 
i Botkyrka kommun. Eleverna går i nian 
och deras egna mål är att höja sina betyg 
för att komma in på gymnasiet. 

– De har väldigt låga betyg med tanke 
på deras potential. En tjej är otroligt duk-
tig i matte, men hon kommer inte över VG, 
säger Lawen Dehghani.

Studieteknik och pluggdisciplin är 
några saker som Lawen Dehghani försö-
ker lära ut – allt från att stänga av mobi-
len till att dra streck mellan talen i matte-
boken.

– De är väldigt ambitiösa när vi ses, men 
det är fortfarande en utmaning att få dem 
att plugga utanför skolan. 

Språksvårigheter
Två av eleverna är födda utomlands, och 
har bott i Sverige i tre respektive sex år. 
De talar visserligen bra svenska men möter 
ändå språksvårigheter i skolan, konstaterar 
Lawen Dehghani.

– Många gånger har eleverna kunskap om 
det mesta eller allt som kommer upp på pro-
ven, men ibland kan frågorna vara formule-
rade på ett sätt som de inte förstår. Och de 
förmår inte alltid uttrycka sin kunskap på 
korrekt svenska.

När Lawen Dehghani hörde talas 
om Medvind var det en självklarhet att 
delta. Lawen Dehghani har själv kur-
disk bakgrund. På hennes gamla skola 
på Södermalm saknades så gott som helt 
personal med invandrarbakgrund, ”kan-
ske fanns det någon städare”. Då är det är 
svårt att drömma om eller se sig själv i en 
framtida yrkesroll, säger hon.

– Hela min släkt är akademiker, så det var 
självklart för mig att läsa vidare. Men jag 
tror att det påverkar jättemycket om man 
inte kan identifiera sig med någon som plug-
gar på universitet eller har en högre yrkes-
befattning.

Under halvåret med Medvind har Lawen 
Dehghani på nära håll sett hur orättvist sko-
lans resurser fördelas. Exempelvis har hon 
kunnat konstatera att eleverna i många fall 
har gamla läromedel och ingen av dem har en 
hel linjal att ta med sig på träffarna.

– Alla har verkligen inte samma förut-
sättningar i Sverige, konstaterar Lawen 
Dehghani upprört. 

Samarbete med kommuner
Medvind är en del av universitetets arbete 
för att bredda rekryteringen av studenter. 
Verksamheten sker i samarbete med Stock-
holm stad och Botkyrka kommun. Två sko-
lor från vardera kommunen deltar, berät-
tar universitetets handläggare för breddad 
rekrytering Faezeh Khalaji.

– Jag fick nyligen ett mejl från en biträ-
dande rektor på en skola i Botkyrka som 
tycker att det här är ett fantastiskt projekt. 

Eleverna på den skolan står på kö för att vara 
med i Medvind, säger Faezeh Khalaji.

De studenter som blir antagna som 
mentorer får ersättning för sin insats, och 
innan de börjar träffar sina elever ges de 
två dagars utbildning. Läxläsning står i 
fokus, men det finns också en målsättning 
att alla elever under året ska göra studie-
besök vid universitetet. 

Från universitetets perspektiv kan 
Medvind ses en del av den så kallade tredje 
uppgiften, att vända sig mot omgivande 
samhälle. För deltagande studenter ger 
året som mentor en lärdom för livet, fram-
håller Faezeh Khalaji. Men hon understry-
ker att verksamheten bottnar i humanitära 
värderingar. 

– Att läsa på universitetet är en mänsk-
lig rättighet. Tyvärr har inte alla samma för-
utsättningar, på grund av exempelvis famil-
jeförhållanden eller uppväxtmiljö. Att tidigt 
visa högskolevärlden för de här eleverna 
breddar deras perspektiv, och ger dem kun-
skaper som jag inte tror att de annars hade 
fått, säger Faezeh Khalaji.

TExT: HENRIK LUNDSTRÖM

FOTO: EVA DALIN

Att hjälpa till med 

läxläsning inom 

Medvind är en 

självklarhet, enligt 

Lawen Dehghani 

(till höger).
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Gratis läxhjälp 
för skolelever
Lärarjouren har breddat verksamheten med 
gratis läxhjälp och privatundervisning.

I Frescati är det inte enbart universite-
tetstudenter som pluggar. Sedan i höstas 
kommer även elever från gymnasier och 
högstadier i Stockholmsområdet till All-
huset på onsdagseftermiddagar för att få 
läxhjälp. Den onsdag vi besöker Allhu-
set sitter tio gymnasister, samtliga tjejer, 
böjda över böckerna. De flesta av dem 

ägnar sig åt läxor i matematik och fysik. 
Tre studenter från Stockholms universi-
tet och KTH finns på plats för att hjälpa 
dem. 

Malin Holm och Elin Lennartsson 
läser samhällsvetenskapligt program 
med inriktning bild och är här för att få 
hjälp med en fysikläxa.

– Det är skönt att inte behöva sitta hemma 
då det ofta blir stopp i pluggandet då. Det 
är lättare att fokusera här och det är bra 
lärare, säger Malin Holm som är här för 
första gången.

– Det här verkar jättetrevligt. Det är bra 
att det här alternativet finns då man inte all-
tid kan få den här hjälpen i skolan, säger Elin 
Lennartsson som gör sitt andra besök hos 
Lärarjouren. 

Stort intresse
Möjligheterna till gratis läxläsning har 
blivit en succé, enligt Lärarjourens vd 
Eva Åberg.  Det har kommit elever från 
20 olika skolor, främst gymnasier, men 
även yngre åldrar. Eleverna har själva fått 
avgöra i vilka ämnen de behövt hjälp, vil-
ket har inneburit mycket matematik och 
fysik, men även svenska, historia och före-
tagsekonomi.

Som pedagoger använder sig Lärarjouren 
av sina ”kunskapsambassadörer”, studen-
ter som i vanliga fall arbetar som lärar-
vikarier åt Lärarjouren i skolor runt om i 
Stockholm. Dessa studenter har gått igenom 
Lärarjourens grundutbildning som behand-
lar pedagogik, klassrumssituationer, läro-
planer med mera. 

– Det har varit ett stort intresse från våra 
vikarier att vara med vid läxhjälpstillfäl-
lena. Många av våra pedagoger studerar vid 
Stockholms universitet och KTH och då pas-
sar det bra att komma till Lärarjourens loka-
ler för att undervisa, fortsätter hon.

Förutom att hjälpa till med läxorna berät-
tar studenterna för eleverna och svarar på 
frågor om vad det innebär att studera vid uni-
versitetet. Genom att befinna sig vid universi-
tetet kan de känna litet på hur miljön är här, 
tillfogar Eva Åberg.

Läxläsning i hemmet
Privatpersoner kan även anlita Lärarjourens 
vikarier för läxläsning eller privatundervis-
ning i hemmet. Den verksamheten har även 
gått bra, enligt Eva Åberg, inte minst för att 
det går att få rut-avdrag för läxhjälp åt barn 
upp till 16 års ålder. Under hösten har man 
haft 5-10 pedagoger ute på den typen av 
uppdrag varje dag. Ibland möter de eleven 
i hemmet, men även ofta på ett närliggande 
bibliotek eller på elevens skola. 

Stockholms universitet och KTH är till-
sammans med grundaren aktiva delägare i 
Lärarjouren.

TExT: PER LARSSON

FOTO: EVA DALIN

WWW.LARARJOUREN.SE

Malin Holm får hjälp 

av Simon Runsten från 

KTH med fysikläxan.
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Ökad tillgänglighet 
för Actaskrifter 
Publicering i fulltext, möjlighet att köpa skrifter via 
biblioteket och dessutom till ett lägre pris. Nu ska 
tillgängligheten öka för Actaskrifterna.
Förlaget Acta Universitatis Stockholmien-
sis, AUS, bildades 1956 och ger fortfa-
rande ut vetenskapliga publikationer vid 
universitetet. Genom åren har det totalt 
blivit cirka 1 500 skrifter i olika serier 
inom humaniora, juridik och samhälls-
vetenskap. Under 2011 gavs 19 skrifter ut 
och en ny skriftserie tillkom.

Ansvaret för AUS ligger vid 
Universitetsbiblioteket och leds av en 
redaktionskommittéen med representan-
ter från de tre fakulteter som ger ut skrif-
ter på AUS. Sedan förra året är Thomas 
Neidenmark, forskarkoordinator vid uni-
versitetsbiblioteket, ordförande i redak-
tionskommittéen. Han berättar att det 
senaste halvåret inneburit flera stora för-
ändringar. I och med att avtalet med den 
tidigare distributören avslutades tog uni-
versitetsbiblioteket över distributionen av 
böckerna. Därmed beslutade man också 
att upphöra med att ha böcker i lager. Idag 
trycks alla AUS böcker först när de beställs 
(print on demand). 

En annan viktig förändring är att alla 
titlar publiceras i fulltext i DiVA, Digitala 
Vetenskapliga Arkivet. Dessutom pågår ett 
arbete vid universitetsbiblioteket med att 
digitalisera äldre böcker (se nedan), vilket 
innebär att alla äldre AUS-titlar ska bli till-
gängliga såväl i tryckt som i digital form. 

Dessa förändringar gör Acta-skrifterna 
mer tillgängliga – och dessutom får de lägre 
pris för köparna. Då biblioteket nu är dist-
ributör finns inte längre krav på att AUS 
behöver gå med vinst. Det har medfört att 
priset på böckerna har kunnat sänkas med 
upp till 85 procent. En bok från AUS kos-
tar idag mellan cirka 60 och 150 kronor, 
vilket är självkostnadspris.

Möjligt köpa online
Förutom att kunna se om Actaskrifterna 
finns tillgängliga för utlåning ska även 
dessa kunna köpas direkt via bibliotekska-
talogen. Det sker genom att en onlineshop 

I ett av källarrummen i universitetsbibli-
oteket finns fyra maskiner av det ovan-
ligare slaget; de används för att scanna 
in och digitalisera böcker och andra 
tryckta skrifter. En maskin påminner om 
en mangel. Den är så bred att det går 
att skanna in den flesta kartor och dia-
gram. Men skanningsroboten är nog den 
mest spektakulära. Den kostar en hel 
del och för att försäkringen ska gälla får 
den som sköter den inte använda ringar 
eller armbandsur som kan skada prismat. 
Efter att en bok lagts in maskinen suger 
den upp varje boksuppslag, fotografe-
rar av sidorna och bläddrar vidare till 
nästa uppslag genom en liten vindpust 
in i boken. Samtidigt visas den skannade 
sidan upp på datorskärmen så att den 
som sköter maskinen kan se att allt kom 
med och kan justera till något vid behov. 
1 000 sidor i timmen klarar den, enligt 
leverantören. Men eftersom det krävs en 
del kringarbete och kontroll tar den inte 
fullt så många sidor per timme.

I ett första skede är det Actaskrifterna 
och alla avhandlingar från Stockholms 
högskola och universitetet med start 
från 1906 som ska digitaliseras. Det finns 
7 000 kända avhandlingar – och fler lär 
finnas – så detta arbete beräknas ta flera 
år. Dessa avhandlingar ska sedan publi-
ceras i fulltext i DiVA och därmed bli till-
gängliga direkt från bibliotekskatalogen.

integreras med bibliotekskatalogen under 
våren 2012, där det går att både beställa 
och betala böckerna med betalkort. Den 
beställda boken trycks och skickas direkt 
från universitetstryckeriet US-AB. Acta-
skrifterna ska även marknadsföras via 
andra boksajter som Amazon och Bokron-
dellen. Sammantaget innebär förändring-
arna en kraftigt ökad exponering av forsk-
ningspublikationer från Stockholms uni-
versitet. Böcker från AUS bör dessutom 
i högre grad kunna användas i undervis-
ningen, enligt Thomas Neidenmark.

– Genom att böckerna inte kan ta slut, 
eftersom de inte utgör en begränsad upp-
laga på lager, bidrar universitetsbiblioteket 
till att institutionerna kan sätta ihop kurser 
utifrån tilltänkta lärandemål och inte uti-
från vilka böcker som för tillfället är till-
gängliga.

Privilegium att vara i Acta
Ambitionen är att Acta ska växa och hålla 
fortsatt hög kvalitet. 

– Acta är ett viktigt varumärke som bör 
kunna synliggöra Stockholms universitet 
än mer. Vi vill samtidigt att det ska vara ett 
privilegium att publicera sig i Acta, säger 
Thomas Neidenmark.

Universitetsbibliotekets uppgift är att 
tillhandahålla stöd till serieredaktörerna 
och förenkla för forskarna som publicerar 
sig i AUS. Universitetsbiblioteket hjälper 
till med hela publiceringsprocessen – från 
att använda formatmallar i författandet till 
att boken sänds från tryckeriet. Den veten-
skapliga granskningen ska liksom tidigare 
ske vid institutionerna.

AUS redaktionskommitté arbetar också 
med att förenkla processen för att få ge ut 
böcker i AUS. Bland annat finns nu ett elek-
troniskt formulär för forskare där de kan 
ansöka om utgivning.

TExT: PER LARSSON

FOTO: EVA DALIN

SUB.SU.SE/AUS
Under 2011 gavs 19 Actaskrifter ut.

Roboten bläddrar 

automatiskt vid 

skanningen.
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kunskap redskap mot fattigdom 
Fattigdomsbekämpning handlar inte bara om mer 
biståndsresurser. För utvecklingsekonomen Jakob Svensson 
är kunskap en viktig faktor. Han studerar hur individer och 
andra aktörer kan stärkas på dåligt fungerande marknader.

– Mycket av min forskning handlar om ansvars-
utkrävning, eller snarare bristen på ansvarsut-
krävning. 

Jakob Svensson är professor i nationaleko-
nomi, biträdande föreståndare för Institutet för 
internationell ekonomi (IIES) och utvecklings-
ekonom. Under ett antal år har han studerat 
förhållanden i Uganda, framför allt inom skola 
och sjukvård. I sin forskning fokuserar Jakob 
Svensson på relationen mellan det offentliga och 
den enskilde – hur offentlig verksamhet är orga-
niserad och hur det påverkar individens möjlig-
heter och val. 

– Många utvecklingsländer har extremt svaga 
institutioner. Sådant vi tar för givet i Sverige finns 
kanske på papperet även i dessa länder, men säl-
lan i verkligheten.
 För ett par år sedan drev Jakob Svensson ett 
framgångsrikt fältexperiment på landsbygden i 
Uganda. Femtio hälsostationer, liknande vård-
centraler, som totalt betjänade hundra tusen 
hushåll, ingick i projektet. Genom att ställa en 
rad enkla frågor till vårdpersonal och besökande 

patienter kunde man exempelvis konstatera att 
den genomsnittliga väntetiden på vårdcentralerna 
var tre timmar – att jämföra med de tre minu-
ter som vårdpersonal själva uppgav. Forskarna 
gjorde också oannonserade besök på vårdcentra-
lerna. Det visade en rad missförhållanden i mötet 
mellan patient och vårdpersonal. 

– Personalen hade termometrar, det såg vi, men 
de frågade aldrig om patienten hade feber, än min-
dre kollade de tempen. Och hälften av vårdperso-
nalen var inte ens på plats.

Aktiva krav från bybor
Nästa steg var att sammanföra vårdtagare och 
vårdgivare. Under en rad möten, arrangerade 
med hjälp av lokala biståndsorganisationer, 
kunde grupperna själva diskutera vårdsituatio-
nen – med forskarnas sammanställda data som 
underlag. 

Uppföljningen ett år senare visade att byborna 
mer aktivt än tidigare ställde krav på hälsostatio-
nerna. Närvaron på hälsostationerna hade ökat, 
personalen började använda medicinsk utrust-

ning och väntetiden minskade. Dessutom sjönk 
barnadödligheten i försöksgruppen och under-
närda barn ökade i vikt. 

– Projektet fick stora effekter, utan att några 
resurser tillfördes. Det som kostade pengar var 
datainsamlingen.
 Varje år i världen dör omkring tio miljoner barn 
under fem år av behandlingsbara sjukdomar som 
diarré, lunginflammation och malaria. Det beror 
inte bara på bristande utbildning och resurser, 
konstaterar Jakob Svensson. Dåligt fungerande 
samhällsinstitutioner leder till bristfällig uppfölj-
ning och granskning. Konsekvensen blir att både 
enskilda och samhällsekonomi drabbas. 

– Finns det sätt att pusha de institutioner som 
ändå finns och fungerar? Eller kan vi istället invol-
vera andra aktörer och på så vis indirekt stärka de 
institutioner som vi tror är viktiga?

Jobbat på världsbanken
Jakob Svensson disputerade 1996, och handle-
der idag en handfull doktorander. Men det var 
långt ifrån självklart att han skulle ägna sig åt 
ekonomi. Först tänkte han bli läkare, som sin 
syster, men utbildningen tog lång tid och hennes 
arbetssituation lockade inte heller. 

– Istället började jag läsa psykologi, men det 
passade inte mig riktigt. Sen började jag studera 
statsvetenskap, men där bråkade jag med en pro-
fessor och slutade. Först därefter började jag läsa 
ekonomi.

Sedan avhandlingen färdigställts jobbade 
Jakob Svensson i några år på Världsbankens 
forskningsavdelning. Där kom han för första 
gången i kontakt med Uganda. Numera till-
bringar han tre veckor varje år i landet.
 Utvecklingsekonomi handlar i grunden om fat-
tigdomsbekämpning, konstaterar Jakob Svens-
son. Ända sedan tonåren har han haft en driv-
kraft att förändra. 

– Skillnaden mellan vår del av världen och 
utvecklingsländer är för stor för att man inte ska 
spendera mycket tid och resurser för att jämna ut 
det lite grann. Det känner jag starkt.

TExT: HENRIK LUNDSTRÖM

FOTO: JAKOB SVENSSON, EVA DALIN

Forskare inom området politisk ekonomi 
intresserar sig för frågor i gränslandet 
mellan ekonomi och statsvetenskap. Var-
för varierar den ekonomiska politiken i ett 
land över tid? Varför är vissa länder och 
regioner rikare och mer framgångsrika än 
andra? 

www.su.se/ledandeforskning

ledande forskning 

Jakob Svensson varvar  

forskning i Stockholm  

med fältstudier i Uganda.
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unikt arkiv ger inblick i 
1600-talets ryska vardag 
I Stockholm finns det unika arkivet som ger inblick i 1600-talets Novgorod.
Novgorod ligger 20 mil sydost om Sankt 
Petersburg. Staden är en av Rysslands äldsta 
och var länge som gränsstad mot väst en av 
landets mest betydande städer. Såväl viking-
arna som Hansan har haft staden som stöd-
jepunkt för sin handel.

Novgorod har hamnat i frontlinjen flera 
gånger när Ryssland invaderats. 1611-
1617 ockuperade svenska trupper staden. 
Novgorods stadsarkiv blev då en del av 
det krigsbyte som togs. De cirka 30 000 
handskrivna sidor som fanns där fördes 
av fältmarskalken Jakob de la Gardie till 
Stockholm och hamnade i Riksarkivet som 
Ockupationsarkivet. Först på 1800-talet 
började forskare intressera sig för materialet 
– som visade sig vara en guldgruva. Bränder 
och krig har ödelagt de flesta gamla ryska 
stadsarkiv.

Ockupationsarkivet från Novgorod 
är därför det enda bevarade samman-
hållna ryska stadsarkivet från tiden före 
Romanoverna.

Men vad denna ”skattkista” innehåller 
har länge varit relativt okänt för forskarna. 
Först i mitten av 1990-talet påbörjades, 
med stöd av flera stora forskningsfinansiä-
rer, en vetenskaplig katalogisering av samt-
liga dokument i arkivet. Arbetet avsluta-
des 2009 med två stora volymer. Då hade 

Elisabeth Löfstrand vid Slaviska institutio-
nen i Stockholm och Laila Nordquist vid 
Institutionen för moderna språk i Uppsala 
läst alla sidorna i arkivet, sammanfat-
tat innehållet och sammanställt utförliga 
register.

Vanliga människor träder fram
- Katalogen ger en unik ingång för främst 
historiker, kulturhistoriker och språkfors-
kare till materialet som ger en fascinerande 
bild av vardagsliv och administration vid 
början av 1600-talet, säger Elisabeth Löf-
strand.

Forskarna kan här få ny kunskap om hur 
om skattesystemet fungerade och hur var-
dagslivet var. I arkivet finns bland annat 
räkenskapsböcker för statliga inrättningar 
som krogar, bastun, kvarnen, domstolen och 
tullen. Revisionsböckerna som låg till grund 
för beskattningen finns även här. Dessutom 
finns förhörsprotokoll och olika kontrakt. 
Brevväxlingen mellan myndigheter och fog-
dar i provinsen samt brev från befolkningen 
till myndigheterna (böneskrifter) ger även ny 
kunskap om vardagslivet. 

I arkivet finns tusentals namngivna indi-
vider. De flesta är ”vanliga människor” som 
bönder och hantverkare och en del kan vi 
följa från år till år. (Se om svanskötaren 

Trenka Jakoltsov på nästa sida). I vissa doku-
ment beskrivs även vilka skador människor 
man ”anställde” hade, till exempel ärr, för att 
kunna känna igen dem om de rymde.

Arkivet har också bidragit till vissa språk-
liga upptäckter från denna tidsperiod. 

Arkivet som brobyggare
Flera ryska forskare har varit i Stockholm 
och tagit del av arkivet. Förra våren anord-
nades en konferens på Riksarkivet dit ryska 
forskare var inbjudna. Tack vare att stort 
anslag från Ryska humanistiska fonden kan 
ryska forskare, samt Elisabeth Löfstrand 
och Laila Nordquist, jobba med att ge ut en 
kritisk utgåva av Ockupationsarkivets revi-
sionsböcker. 

Digitala kopior av arkivets original-
handlingar är numera också tillgängliga 
på Svensk arkivinfos webbplats.

– Ockupationsarkivet har även blivit en 
brobyggare mellan svenska och ryska fors-
kare, tillägger Elisabeth Löfstrand.

För sitt arbete med arkivet – och studier 
av Novgorodregionen – blev hon utnämnd 
till hedersdoktor vid Novgorods universitet 
förra året.

TExT: PER LARSSON

FOTO: EVA DALIN
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I äldre tider hade svanar ett högt anseende i Europa. Det var 
strängt reglerat vem som fick jaga svanar och vem som fick hålla 
dem i fångenskap. Vilda svanar infångades och hölls i svangårdar, 
så också i Novgorod. En svanskötare höll vakt över de dyrbara fåg-
larna. Arbetet sköttes under många år av Trenka Jakoltsov. I Ocku-
pationsarkivet finns anteckningar om förändringar i antalet sva-
nar i svangården. Här finns också en noggrann redovisning om hur 
mycket havre som delades ut från kronans spannmålsmagasin till 
Trenka. 

Trenkas årslön var en rubel i pengar men resten av lönen betalades 
in natura, till exempel spannmål och ved. Han kunde också dryga 
ut sina inkomster genom att arbeta som skjutskarl. I skyldighe-
terna ingick att årligen fånga elva nya svanar. Om han inte upp-
fyllde denna kvot ledde det till en minskning av hans lön i form av 
spannmål. 

Sista gången han omnämns är den 12 mars 1615. Sedan försvin-
ner han ut ur arkivet. Den 12 april 1615 står hans hustru som 
mottagare av fodret. Men redan den 12 maj har hon ersatts av 
en ny svanskötare.

Svanskötaren  
trenka Jakoltsov

Bilden ovan visar en böneskrift från 

föräldralösa flickor. På stora bilden 

finns arkivets tjockaste rulle.
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Fysikpristagaren Saul Perlmutter talade till-

sammans med sina två pristagarkolleger inom 

fysik både i Aula Magna, ovan till höger, och 

i Albanova. På bilden ovan samtalar han med 

sin kollega och vän sedan många år, professor 

Ariel Goobar vid Fysikum. 

Kemipristagaren Dan Shechtman fick skriva 

autografer när han besökte Institutionen för 

material- och miljökemi.

Stockholms universitet fick även del av Nobel-

glansen genom litteraturpristagaren. Tomas 

Tranströmer, ovan till vänster har såväl exa-

men härifrån och är hedersdoktor vid univer-

sitetet.

Efter Nobelbanketten i stadshuset blev det 

efterfest i Allhuset, med tema Upplysningsti-

den (bilderna i mitten).
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hektisk vecka i nobels tecken
Nobelveckan erbjöd även denna gång möjligheter att lyssna till Nobelpristagare vid 
Stockholms universitet. Allhuset och Lantis var även plats för den stora efterfesten.

Även den här gången drog Nobelföreläsning-
arna den 8 december i Aula Magna fullt hus. 
KVA står bakom arrangemanget där Nobelpris-
tagarna i fysik och kemi samt ekonomiprista-
garna föreläser.

Den 12 december besökte Nobelpristagarna i 
fysik, Saul Perlmutter, Brian Schmidt och Adam 
Riess, Albanova fysikcentrum. De deltog i ett 
seminarium om supernovor och mörk energi till-
sammans med forskare från de två stora forsk-
ningsprojekt de är verksamma inom. Även andra 
forskare, studenter och allmänhet fanns på plats 
och fyllde Oskar Kleinsalen till sista plats.

Flera forskare inom fysik och astronomi vid 
Stockholms universitet deltar i Nobelpristagarnas 
forskargrupper. Fysikprofessor Ariel Goobar är 
den Stockholmsforskare som arbetat längst till-
sammans med pristagarna och även god vän 
med dem. I början av 1990-talet forskade han 
vid Berkeleylaboratoriet där han lärde känna 
Saul Perlmutter. Samarbetet har fortsatt och 
Saul Perlmutter har genom åren varit en flitig 

besökare i Stockholm. 
Jesper Sollerman, professor i astronomi, 

ingår i den andra ledande forskargruppen om 
supernovor och mörk energi, som leds av de 
andra fysikpristagarna Brian Schmidt och 
Adam Riess. 

Många Stockholmsbesök
– Nobelstiftelsen och Sverige har lyckats skapa 
ett bra sätt att lyfta fram forskningens betydelse 
i samband med Nobelveckan, säger Saul Perl-
mutter när vi möter honom efter seminariet.
Saul Perlmutter berättar även om hur Stockholm 
är en stad han gärna återvänder till. Redan som 
barn besökte han staden och under sin tid som 
forskare har det blivit flera besök, och då ofta 
hos kollegan Ariel Goobar.

Seminariet var även tillfälle för forskarna 
inom de två projekten att stråla samman. Totalt 
fanns cirka 50 personer på plats. De flesta av 
dem följde med på den middag som anordnades 
på Junibacken. I väntan på att bussarna ska avgå 

får vi några ord med Ariel Goobar som snart kan 
pusta ut efter en hektisk vecka i Nobels tecken. 
Han var med både vid prisutdelningen och vid 
Nobelbanketten. 

– Jag hade inte väntat mig att festen var så kul! 
Jag hade en bild av att det skulle vara stelt men 
så var det inte, och underhållningen var maffig.

Han följde även med pristagarna till efterfes-
ten, Nobel Night Cap.

– Den festen var mycket lyckad och var 
pricken över i:et!

Kemipristagare skrev autografer
Den 12 december besökte även Nobelpristagaren 
i kemi, Dan Shechtman, universitetet och även 
här var det fullsatt. Dan Shechtman var inbju-
den till Institutionen för material- och miljö-
kemi. Extrastolarna fyllde rummet när forskare 
och doktorander fick höra om upptäckten av kva-
sikristallerna. Sedan blev det rena rockstjärne-
stämningen. Doktorander stod i kö för att foto-
graferas bredvid Shechtman och få hans autograf.

Nobelpristagaren och hans fru åkte efteråt 
hem till professorerna Sven Hovmöller och 
Xiaodong Zou för middag. Även om de inte job-
bat tillsammans med Nobelpristagaren så har 
de under många år forskat kring kvasikristaller.

– Både Nobelpriset och besöket av Shechtman 
gav oss inspiration att fortsätta vår egen forsk-
ning om kvasikristaller och elektronkristallo-
grafi, säger Sven Hovmöller.

Middag på Spökslottet
I början på Nobelveckan anordnades välkomst-
middagar för pristagarna. Middagen för eko-
nomipristagarna gavs på Spökslottet. Rektor 
Kåre Bremer stod som värd och förutom prista-
garna med respektive deltog även ledamöterna i 
Nobelkommittén i ekonomi. I kommittén ingår 
flera forskare vid universitetet. En av dem är 
kommitténs ordförande, professor Per Krusell. 
Enligt honom var middagen uppskattad av pris-
tagarna och förhoppningen är att kunna bjuda 
även nästa års pristagare till Spökslottet. 

TExT: PER LARSSON

FOTO: SCANPIx, KLAS-HERMAN LUNDGREN, BJÖRN DALIN

Strax före midnatt den 10 december förvandlades Allhuset och Lantis till en helt ny värld 
för en kväll. Klockor gick baklänges, damer i höga frisyrer skred genom rummen, Bellman-
liknande unga män hördes sjunga stämsång och överallt serverades mat och dryck. Det var 
med andra ord Nobel Night Cap som gick av stapeln vid Stockholms universitet, arrangerat 
av studentkåren. 

Det var 1978 som en student tyckte att den officiella Nobelfesten slutade väl tidigt för en 
sådan grandios fest. Han tog därför initiativ till en efterfest som sedermera etablerades som 
Nobel Night Cap. Studentkårerna vid Stockholms universitet, KTH, Karolinska Institutet och 
Handelshögskolan turas om att arrangera.

Temat var 1771 – upplysningens tid. Som besökare i denna värld glider man som i en dröm 
omkring i ett Allhus totalt oigenkännligt av kulisser och galaklädda gäster. Där finns en mark-
nad där läckerheter serveras, en balsal, Drottningens budoir fylld med bakverk och choklad, en 
förtrollad trädgård och ett hemligt sällskap i källarvalven. Ute på gården snurrar en helstekt 
spädgris. Överallt minglar gäster, några spelar schack med knähöga pjäser medan andra lyss-
nar på en jazzkvartett eller en operatenor eller ägnar sig åt kändis-spotting. Stämningen är 
hög och kvällen oförglömlig. 

TExT: PETRA NORLING

Storslagen efterfest i Frescati
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Anneli Sax är sjukgymnast och ergonom vid 
företagshälsovården Avonova och leder grup-
pen. Hon berättar att den moderna vardags-
människan rör sig så lite att aktiviteter måste 
läggas till i vardagslivet. Minst 30 minuter om 
dagen bör man röra sig. 

– Ett stillasittande liv skapar mycket pro-
blem för våra kroppar och det finns inga gen-
vägar. Träning och motion hjälper våra stack-
ars kroppar att stå ut med det liv som de under 
så få år har blivit tvungna att anpassa sig till. 
I alla tider har vi rört oss mycket mer än vi gör 
i dag. I och med vårt stillasittande liv har ryg-
gont och onda axlar blivit vanligare.  

Bålen och magmusklerna är viktigt att träna 
för att förebygga belastningsskador som man 
får av för mycket stillasittande framför datorn, 
fortsätter hon.

– Att träna bålstabilitet genom att till exem-
pel stå på ett ben och lyfta armar och det andra 
benet rakt ut från kroppen är bra träning för 
mage och rygg. Men även att stå på ett ben 
när man borstar tänderna tränar balansen och 
bland annat mag- och ryggmusklerna. 

Det är aldrig för sent  
att komma igång! 
Under våren anordnas Kom-Igång-Träning vid sju tillfällen 
på universitetets personalgym. Träning blandas med lite 
prat och möjligheter att testa nya övningar.

Skapar positivt tänkande
Maricela de la Torre Castro jobbar vid Systemeko-
logiska institutionen. Hon tycker att träningen ska-
par ett positivt tänkande som gör att problem som 
uppkommer när hon forskar går snabbare att lösa. 

– Livet går ju upp och ner men fysisk träning 
gör att allt känns lättare, säger Maricela och slår 
några slag på boxbollen som hänger ned från taket. 

Sedan det blev populärt att gå på gym på 80-talet 
och lyfta skrot och träna ”body-building” har en 
hel del hänt med träningen. Att lyfta tungt och få 
stora muskler finns naturligtvis kvar men idag har 
flera andra träningssätt utvecklats som tränar olika 
muskelgrupper på bättre sätt än tidigare. 

På personalgymmet, som är beläget till höger 
om entrén till Lantis, finns det mesta ur tränings-
synpunkt såsom träningsmaskiner, fria vikter, 
motionscyklar, dragmaskiner och boxboll. Allt 
detta för 500 kronor per år för anställda.

Kom –igång-träning torsdagar till och med 8 
mars (ej vecka 9) 8.30-10.00 i personalgymmet. Är 
du intresserad? Maila Anneli Sax anneli.sax@avo-
nova.se.  

TExT: PER NORDSTRÖM
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nytt vFu-avtal på plats
Stockholms universitet, KTH, Södertörns hög-
skola och ett antal andra lärosäten i Stockholm 
har slutit ett nytt avtal med kommunerna om 
den verksamhetsförlagda delen av lärarut-
bildningen (VFU). Syftet med avtalet är bland 
annat att stärka lärarutbildningarnas kvalité, 
bidra till lärarnas kompetensutveckling och 
stimulera till gemensamma utvecklings- och 
forskningsarbeten.
 Avtalet, som började gälla den 1 januari, sät-
ter nya ramar för den verksamhetsförlagda 
delen av lärarutbildningen. Enligt avtalet ska 
alla lärarstudenter handledas av en behörig 
lärare med för den lärarstuderandes examen 
”rätt” inriktning och ämne. Så många hand-
ledare som möjligt ska också ha handledarut-
bildning. Varje student ska enligt avtalet få en 
plats i rätt skolform och rätt ämne. 

universitetet vann  
upphandling av korta vägen
I slutet av december kom beskedet om att 
Stockholms universitet vunnit upphandlingen 
om Korta vägen för områdena Stockholm 
och Södertälje. Omgång 6 och 7 startar under 
våren med 40 platser per termin i Stockholm, 
respektive 20 i Södertälje. Omgång 8 och 9 är 
planerade till hösten.
 Korta vägen riktar sig i första hand till utom-
nordiska akademiker som har studerat på 
utländskt universitet eller högskola i minst tre 
år och som har varit i Sverige i mindre än tre 
år, men även andra målgrupper kan komma 
ifråga denna gång. Det är en kostnadsfri 
utbildning som söks via Arbetsförmedlingen. 
Korta vägen gör en kartläggning av deltagar-
nas akademiska kompetenser, erbjuder utbild-
ningar och karriärvägledning samt ordnar 
praktik inom relevant område.
 Tidigare omgångar av Korta vägen vid 
Stockholms universitet har lett till ett mycket 
positivt resultat. Just nu pågår omgång 5 där 37 
av 39 deltagare befinner sig på praktik och där 
flera av deltagarna erbjudits en anställning på 
sin praktikplats.

TExT: IDA CLAVENSTAM

WWW.SU.SE/SAMVERKAN/FORETAG-ORGANISATION/KORTA-VAGEN

Inger Pettersson ger sig på boxbollen. Regelbunden träning är bra bland annat för rygg och onda 

axlar, säger sjukgymnasten Anneli Sax (till höger på nästa sida).
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Det är aldrig för sent  
att komma igång! 

Alla anställda med månadslön vid universitetet har rätt till en tim-
mes friskvård per vecka på betald arbetstid. Förutom detta erbjuds 
ett antal kostnadsfria eller kraftigt rabatterade aktiviteter i perso-
nalgymmet och Frescatihallen. Anställda har även rätt till en ersätt-
ning på 1 500 kronor per år för friskvård av enklare slag som gymnas-
tik, styrketräning, spinning, bowling, motionsdans och racketsporter. 
Även lagsporter som fotboll och handboll inkluderas. Ersättning ges 
för månads-, termins- eller årskort för deltagande. Den som tränar i 
personalgymmet kan använda en del av ersättningen till detta.

Information om friskvårdsprogrammet: www.su.se/medarbetare/
personal/arbetsmiljo-halsa/friskvard

Pass i Frescatihallen: www.su.se/medarbetare/personal/arbetsmiljo-
halsa/friskvard/frescatihallen-vt-2012-1.5647

Personalgymmet: http://people.su.se/~jcede/friskvard/sidor/
instruktioner/personalgym.htm

Friskvård på arbetstid
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Sedan 2008 har Stockholms universitet 
en manual för visuell identitet med bland 
annat logotyp, färger och typsnitt som 
ska användas när universitetet kommu-
nicerar. 

– Syftet med manualen är att ge verktyg 
för att skapa ett enhetligt och samman-
hållet uttryck i vår kommunikation. Det 
ska vara tydligt vem som är avsändare, 
säger Helena Bruzelius som är strateg vid 
Kommunikationsenheten.

Mätningar visar att Stockholms uni-
versitet tidigare har uppfattats som ano-
nymt, fortsätter hon, men att kännedo-
men om universitetet ökar tack vare orga-
nisationens förståelse för och samlade 
arbete med visuell identitet. 

Det blir lättare att hitta till och i manualen för visuell identitet. 
Dessutom har nya och tydligare riktlinjer tagits fram.

uppdaterad manual  
underlättar profilering

Nyheter i manualen
Manualens innehåll har blivit uppdaterat 
och blir nu sökbart eftersom den blivit inflyt-
tad under su.se-domänen och varje webbsida 
blivit sökmotoroptimerad. Manualen länkas 
som tidigare från Medarbetarwebben och 
har adressen www.su.se/visuellidentitet. 

Under våren kommer nya och tydligare 
riktlinjer att införas i manualen. Bland 
annat ska det finnas riktlinjer för ett rutnät 
(grid) som ger stöd i formgivning av trycksa-
ker. Uppdateringen innehåller även riktlin-
jer för fasta trycksaksformat vilket kommer 
att innebära att trycksaker får en mer enhet-
lig form när de ställs bredvid varandra i ett 
ställ. Nya kvalitetssäkrade färgkoder skapar 
bättre förutsättningar att färgerna uppträ-
der likvärdigt. I manualen finns alla riktlin-

jer listade. På startsidan kommer det att tyd-
ligt framgå vilka uppdateringar som gjorts.

En affisch har tagits fram för att visa 
viktiga element i den visuella identiteten. 
Affischen sprids till bland annat infor-
matörer, och det finns möjlighet att få 
fler affischer för den som önskar, säger 
Ingmarie Andersson som är informatör vid 
Kommunikationsenheten. 

– Tanken är att den ska ge inspiration och 
fungera som påminnelse och stöd.

TExTER: PER LARSSON

manualen för visuell  identitet  
hittar du via medarbetarwebben, 
på www.su.se/visuellidentitet

I manualen på medarbetarwebben finns bland annat 

exempel på material som utformats utifrån den visuella 

identiteten. Här listas även nya uppdateringar.
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Stockholms universitet har valt att säga upp avtalet med företaget ISS som avser daglig städning 
inom universitetets samtliga lokaler. Det sker i samband med att avtalet, som funnits i två år, 
löper ut den 31 oktober i år. I avtalet ingår att det går att förlänga 1 + 1 år men den möjligheten 
väljer inte universitetet att använda sig av.

Bakgrunden är att det kommit in klagomäl från olika håll angående ISS om att städning inte 
har utförts och att utförandet är undermåligt. Sedan har det kommit synpunkter på att lokal-

vårdarna har för stora arbetsområden och 
arbetsbelastning, säger Tekniska avdelning-
ens chef Ann-Marie Larsson

Golvvården som innefattar polishbehand-
ling med mera sköts av två andra företag, 
Förenade service och Rengörare Näslund. 
Dessa avtal löper under samma tidsperiod 
som avtalet med ISS och universitetet kom-
mer inte heller att förlänga dessa avtal när de 
löper ut 31 oktober. Detta på grund av att dag-
lig städning och golvvård ingår som en tjänst 
i den nya upphandlingen. Därmed görs inte 
separata upphandlingar för dessa tjänster. 

Nu påbörjar universitetet en ny upphand-
lingsprocess för städtjänster. I denna process 
kommer referenspersoner från institutioner, 
fackliga organisationer och studentkåren att 
delta. 

TExT: PER LARSSON

FOTO: EVA DALIN

ny upphandling för städavtal

Vi har talat med några informatörer om hur 
de använt sig av den visuella identitet.

Humanistiska fakulteten har bland annat 
producerat forskningsrapporter, utbildnings-
broschyrer och verksamhetsplaner enligt den 
visuella identiteten. 

– Manualen hjälper mig att välja rätt typ-
snitt, placera logotypen på rätt plats och att 
använda universitets färger. På detta sätt ska-
par vi trycksaker som ser professionella ut 
och det är tydligt att det är Stockholms uni-
versitet som är avsändare, säger fakultetens 
informatör Marie Halling.

Hon önskar samtidigt att det finns en 
större bildbank kopplad till manualen. Ett 
annat önskemål är att det finns fler variatio-
ner av vissa mallar.  

Katarina Carlén som är mark-
nads- och kommunikationsansvarig vid 
Företagsekonomiska institutionen önskar 
även hon fler bilder att använda sig av.

– Det skulle också vara bra om det fanns 
flera mallar och exempel på trycksaker 
för inspiration. Kanske en mall för utbild-

För att möta organisationens behov av bil-
der har universitetet köpt in ett verktyg 
som gör det möjligt att lagra, distribuera 
och söka bilder, en bildbank.  Den kom-
mer att länkas från Manualen för visuell 
identitet. 

Arbetet med att lägga in bilder i bild-
banken påbörjas i februari. Därefter ska 
den uppdateras kontinuerligt. Som ett för-
sta steg kommer det att finnas ett hundra-
tal bilder som gestaltar universitetet och 
dess verksamhet. Bilderna blir sökbara 
och kommer att kunna användas för webb, 
powerpoint och tryck. Bilderna i banken 
blir fria för användning för medarbetare 
vid Stockholms universitet.

”Bra stöd i manualen” Bildbank byggs upp

Här finner du våra 
profilprodukter

SU-butiken 
Arrheniuslaboratorierna  
Svante Arrhenius väg 16 
Hus A, plan 2 

Informationen 
Södra huset, B huset 
Universitetsvägen 10, rum B379

ningsfolder med texter om att studera vid 
Stockholms universitet

Institutionen gör många affischer, tryck-
saker, roll-ups, foldrar, broschyrer och 
annonser.

- Vi får bra stöd i manualen och nu när jag 
jobbat länge känner jag att jag lärt mig det 
mesta och behöver inte logga in hela tiden. 
Men manualen är ett bra stöd för nya medar-
betare och för våra samarbetspartners. 

Malin Stenberg de Serves är informatör 
vid Institutionen för naturgeografi och kvar-
tärgeologi och har producerat en hel del kurs-
foldrar, profileringsprodukter och postrar 
utifrån den visuella identiteten. I samarbete 
med Naturvetenskapliga fakulteten gjor-
des i höstas en serie saker enligt den visuella 
identiteten som inbjudan, t-shirts och pins 
till evenemanget ”Världens längsta experi-
mentbord”.

– Manualen är bra att ha som en uppslags-
bok, men samtidigt borde den vara tydligare 
om vad som gäller för institutioner, säger 
Malin Stenberg de Serves.

Nytt avtal till hösten.
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Under universitetets hela historia har filan-
tropiska gåvor varit viktiga. Ibland har de 
till och med varit helt avgörande för utveck-
lingen inom vissa ämnesområden och lett 
till forskningsgenombrott. Det var filantro-
piska gåvor som en gång i tiden gjorde det 
möjligt, att 1878 bilda universitetet, dåva-
rande Stockholms Högskola.

Fundraising blir allt viktigare som finansieringskälla. 
Och då krävs tydliga presentationer och goda 
relationer till potentiella givare.

viktigt visa  
samhällsnytta  
vid fundraising

Även idag är det viktigt för universitetet 
att få in externa medel från privatpersoner, 
stiftelser och företag. För att kunna attra-
hera donatorer behövs ett stort engagemang 
från universitetsledningen och ett effektivt 
operativt arbete. Därför har man inom uni-
versitetet nyligen bildat en styrgrupp för 
fundraising. Styrgruppen leds av rektor. 

Där ingår även de två nytillträdda vicerek-
torerna, prorektor och förvaltningschefen 
samt cheferna för Kommunikationsenheten 
och Avdelningen för externa kontakter.

Avdelningen för externa kontakter, där 
Eva Klasson Wehler är chef, ansvarar för 
det operativa arbetet. Henrik Pompeius och 
Karin Ulfsdotter Crépin leder där arbetet 
och Erica Öjermark Strzelecka är projekt-
assistent.

– Tanken är att vi ska höja effektivite-
ten och professionalisera arbetet så att uni-
versitetets forsknings- och utbildningsverk-
samhet i större utsträckning får nytta av 
externt stöd från privat sektor, säger Karin 
Ulfsdotter Crépin.

Det innebär att vi bland annat ska defi-
niera flera nya forskningsområden och stu-
diemiljöer som vi kan ”fundraisa” för, fort-
sätter Henrik Pompeius som förklarar att 
universitetet just nu är i förberedelsefasen. 
Det innebär att man nu är i full färd med att 
leta efter spännande ämnen och forskning 
att presentera för externa intressenter med 
engagemang i dessa frågor. 

Tydlig med samhällsnyttan
Stockholms universitet har en intressant 
position både akademiskt och geografiskt 
med sin position i huvudstaden där närhe-
ten till beslutsfattare i samhället gör uni-
versitetets verksamhet attraktiv för externa 
intressenter, enligt Henrik Pompeius och 
Karin Ulfsdotter Crépin. Och då måste man 
betrakta potentiella givare som kvalificerade 
investerare. De filantroper som överväger att 
skänka medel till betydelsefull kunskapsut-
veckling ser sin gåva som en investering i en 
bättre miljö, i ett bättre samhälle och på lik-
nande sätt, enligt Karin Ulfsdotter Crépin.

– Därför är det oerhört viktigt att våra 
fundraisingprojekt presenteras på ett enga-
gerande och begripligt sätt så att samhälls-
nyttan framgår tydligt, för den med engage-
mang inom området, men som kanske inte 
själv har forskarerfarenhet, säger Henrik 
Pompeius.

Universitetet står i startgroparna för att 
fördjupa sig i en omfattande urvalsprocess 
för att får fram alla de intressanta forsknings- 
och utbildningsprojekt som ska presente-
ras som särskilt betydelsefulla för potenti-
ella givare att stödja. Henrik Pompeius och 
Karin Ulfsdotter understryker att detta bara 
är början på en intressant utveckling – fund-
raising kommer på sikt att bli allt viktigare 
för universitets finansiering. 

TExT: MADELEINE SALOMON

FOTO: EVA DALIN

Karin Ulfsdotter Crépin, 

Henrik Pompeius och Erica 

Öjermark Strzelecka vid 

Avdelningen för externa 

kontakter ansvarar för 

universitetets arbete med 

fundraising.
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resultatet klart från hSv:s tillsynsbesök
Hösten 2010 gjorde Högskoleverkets juri-
diska avdelning ett tillsynsbesök vid Stock-
holms universitet. Syftet med tillsynsbesö-
ken, som görs regelbundet vid landets läro-
säten, är att kontrollera att lärosätena föl-
jer de lagar och förordningar som gäller för 
verksamheten. Före besöken skickas frågor 
till lärosätet och studentkåren. Vid besö-
ken möter sedan HSV universitetsledning 
samt representanter för studenterna och 
den verksamhet som granskas. Stickprov 
tas också av olika handlingar för att se hur 
ärenden hanteras.

I december 2011, drygt ett år efter besö-
ket, kom HSV:s tillsynsrapport. Där fram-
kommer bland annat att Stockholm uni-
versitet uppfyller de krav på studentrepre-
sentation som finns. Enligt studentkåren 
är inflytandet bra både på central nivå och 
på de institutioner som har kontakper-
soner för studentinflytande. HSV skriver 
vidare att samtliga granskade allmänna 
och individuella studieplaner för utbild-
ning på forskarnivå uppfyller kraven i 
högskoleförordningen. Men i de flesta av 
de granskade kursplanerna på grundnivå 

och avancerad nivå är examinationsfor-
merna antingen för oprecisa eller så anges 
de inte alls. Dessutom riktas kritik mot att 
antalet examinationstillfällen begränsas i 
samtliga kursplaner vid en av de granskade 
institutionerna. HSV kommer även fram 
till att ärenden om studieuppehåll hanteras 
olika. På den ena institutionen är förfaran-
det inte skriftligt vilket inte är acceptabelt. 
Brister i hanteringen av kursvärderingarna 
är en annan punkt som tas upp. 

Långa handläggningstider
HSV riktar kritik mot långa handlägg-
ningstider i flera fall. Tiden för handlägg-
ning av examensärenden bör inte överstiga 
två månader. Granskningen visar att den 
tiden överskreds i 19 av de 30 granskade 
fallen. Handläggningstiden för att över-
lämna ett överklagande till Överklagande-
nämnden för högskolan var också för lång 
för vissa ärenden. HSV konstaterar däremot 
att handläggningstiden för ärenden om stu-
dieuppehåll är kort. Detsamma gäller för 
handläggningstiden för de granskade ären-
dena om anstånd. 

I stort sett kan man säga att Stockholms 
universitet kom ganska väl ut med några 
få undantag, enligt universitetets chefs-
jurist Jenny Gardbrant och kvalitetssam-
ordnare Tove Holmqvist.

– Flera av de saker som tagits upp i 
rapporten var vi redan medvetna om och 
arbetar med. Några saker har vi redan 
åtgärdat. En konsekvens av besöket är 
att lärosätet får tillfälle att fundera över 
sina rutiner inte minst vad gäller viktiga 
kvalitetsaspekter, säger Jenny Gardbrant.

Stockholms universitet kommer att 
följa upp rapporten dels via Kvalitetsrådet, 
dels genom att chefsjurist, kvalitetssam-
ordnare och områdeskanslichefer träf-
fas och går igenom kritiken samt bedö-
mer vilka åtgärder som behöver vidtas. I 
något fall kan det bli nödvändigt med en 
intern uppföljning mot slutet av året, till 
exempel vad gäller långa handläggnings-
tider. Men i de flesta fall bör det räcka med 
att ansvariga enhetschefer återkopplar till 
den ovan nämnda arbetsgruppen.

TExT: PER LARSSON

Se bilder från Fatbursparken
Nu kan du gå på fotoutställning i B-huset. Det 
är Socialantropologiska institutionen som i kor-
ridorerna på plan 6 ställer ut bilder av foto-
grafen Andrzej Markiewicz. Bilderna är tagna i 
Fatbursparken på Södermalm och skildrar män-
niskor som uppehåller sig i parken. Institutionen 
har köpt in bilderna och det är tänkt att de ska 

sitta där ett bra tag framöver. Alla är välkomna 
att komma och titta på bilderna, säger prefekten 
Bengt G.Karlsson. 
 – Tanken är att göra korridorerna lite trevli-
gare för oss som jobbar här och för studenter och 
andra som besöker oss. Bilderna fångar samtidigt 
en hel del av det socialantropologer forskar kring.

Vid Socialantropologiska institu-

tionen  går det att titta på Andrzej 

Markiewicz fotografier.

FOTO: EVA DALIN
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Office, studentservice och IT-avdelningen. 
Dessutom besökte man universitetets bib-
liotek- och mediaavdelning, idrottsan-
läggning, studentbostäder samt The Hong 
Kong museum of Education, som alla lig-
ger på universitetets campusområde.

Internationaliseringsperspektivet vid 
Stockholms universitet har hittills främst 
varit inriktat på student- och lärarut-

The Hong Kong Institute of Education 
(HKIEd) är ett av åtta universitet i Hong 
Kong som finansieras med statliga medel. 
Totalt finns 16 universitet i provinsen. Under 
de senaste åren har man genomfört en stor 
utbildningsreform. Det nya utbildningssys-
temet kallas för 334-modellen och består av 
en treårig primary school, en treårig secon-
dary school och en fyraårig universitetsnivå. 
Under 2012 kommer man att implementera 
universitetsnivån. En annan ny reform är 
Edcuation +, vilken kommer att innebära en 
ökning av antalet utbildningsplatser och nya 
administrativa utmaningar.

Universitetet har funnits i Tai Po sedan 
1994 och inriktat sig på att utbilda lärare 
för kindergarten, primary school och secon-
dary school. Liksom i resten av Hong Kong 
är universitetet trespråkigt och undervis-
ningen sker på engelska, mandarin och kan-
tonesiska. Lärarutbildningen består av två 
nivåer, en treårig som ger rätt att undervisa 
och ett tilläggsår som kvalificerar studen-
ten att bli legitimerad lärare. För att kunna 
ge lärarstudenterna praktik finns flera 
övningsskolor i närheten av campus. 

Till de drygt 10 000 utbildningsplat-
serna som finns är det hård konkurrens 
och skolan satsar främst på att rekrytera 
toppstudenter. Universitetet ser gärna att 
utbytet med andra länder ökar, då inte 
bara med studenter utan även forskare och 
administratörer. 

Likartade frågeställningar
UDU:s utbytesavtal med HKIEd har funnits 
sedan 2006. Denna termin finns tre utre-
sande (från studie- och yrkesvägledarpro-
grammet och PAO-programmet) och två 
inresande. HKIEd har samarbete med 130 
partneruniversitet i 25 länder och varje år 
antas cirka 120 utbytesstudenter från övriga 
delar av Kina, Japan, Korea och Europa.

Administratörerna från Stockholms 
universitet träffade vid besöket bland 
annat representanter från International 

Åtta administratörer från Institutionen för pedagogik och didaktik (EDU) 
besökte The Hong Kong Institute of Education för att studera ett internationellt 
utbytesprogram och hur man hanterar administrativa frågor.

Administratörer besökte 
partneruniversitet i hongkong  

byte. Men enligt deltagarna på resan finns 
lika mycket att intressera sig för vad gäl-
ler administrationssamarbeten över grän-
serna. Främst i syfte att hämta inspiration 
och idéer. Trots olikheter i utbildningssys-
tem finns likartade administrativa fråge-
ställningar att ta hänsyn till.

FOTO OCH TExT: EVA LUNDIN

The Hong Kong Institutet 

of Education vid besöket 

under senhösten.
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Gör din röst hörd!

Skicka en insändare till Universitetsnytt
per.larsson@.su.se

ugglor ska fånga 
universitetets råttor

Få lär väl ha undgått att det finns en hel del råttor runt husen i 
Frescati. Råttgift har länge lagts ut för att bekämpa skadedjuren 
men det verkar inte ha haft någon större effekt.

Nu görs en ny satsning för att minska mängden råttor i 
området. Akademiska Hus har satt upp 15 kattuggleholkar 
på universitetsområdet. Förhoppningen är att kattugglor 
ska börja häcka i Frescati och därmed fungera som naturliga 
bekämpare av råttor och möss. 

Med anledning av att holkarna sätts upp slutar Akademiska 
Hus även med att lägga ut råttgift på universitetsområdet. Men om det är så att 
kattugglorna inte flyttat in i holkarna i under mars månaden kommer Akademiska 
Hus åter att lägga ut råttgift.

Förslag från miljögrupp
Förslaget att sätta upp holkar kommer från universitetsbibliotekets miljögrupp 
som kontaktade Akademiska Hus. Universitetets miljöråd stödjer också projektet. 
Kungliga Djurgårdsförvaltningen drar även sitt stå till stacken för att underlätta för 
kattugglorna att etablera sig i området genom att sätta upp egna holkar.

Johan Lind är zoolog vid universitetet och inblandad i projektet. Han berät-
tar att möss och smågnagare är kattugglornas huvudföda. Men enligt studier så 
uppgår ungefär 10 procent av deras föda, i vikt–alltså inte i antal, av brunråttor.

– En annan sak man inte direkt tänker på är att rovdjur påverkar bytesdjur mer 
än att bara dödandet. Ifall det finns rovdjur i närheten, som både syns, hörs och 
lämnar rovdjursdofter efter sig beter sig bytesdjur annorlunda. Man brukar tala 
om indirekta effekter. Hur detta skulle påverka råttorna i Frescati vet vi självklart 
inte men det finns en potential att detta också kan påverka.
Vilka andra naturliga fiender har råttorna i Frescati?
- Rävar och mård, även om jag inte har aning om hur mycket mård som finns runt 
universitetet, och kanske även duvhök.

Dessutom berättar han att det finns ett par berguvar som håller till bort mot 
Oxberget, gasklockorna i Hjorthagen och Lill-Jansskogen. Förutom berguv och 
kattuggla häckar inte några andra ugglearter i Nationalstadsparken.

Johan Lind hoppas att ugglor flyttar in i holkarna och att det framöver ska bli 
möjligt att höra och se kattugglor här. Men samtidigt säger han att det är svårt 
att förutspå hur det kommer att påverka råttorna.

– Men det är värt att prova för att sedan utvärdera. Innan vi ropar hej och ser 
en råttfri framtid framför oss måste vi dock först och främst hålla tummarna att 
det överhuvudtaget flyttar in någon kattuggla!

TExT: PER LARSSON

FOTO: ADAM KUMISzCzA,  JOHAN LIND

Cynthia de Wit sorterar rätt.

cehum – nytt centrum  
vid universitet
Den 1 januari inledde Centrum för de humanis-
tiska ämnenas didaktik (CeHum) sin verksam-
het. Det är en centrumbildning och dess upp-
drag är att erbjuda en vetenskapligt grundad 
undervisning och fortbildning i ämnesdidak-
tik och bedriva ämnesdidaktisk forskning för 
såväl högskolan som grund- och gymnasiesko-
lan. Centret, med cirka 20 tillsvidareanställda 
medarbetare, ansvarar för utbildningen på fors-
karnivå i ämnesdidaktik. Centret är placerat vid 
Institutionen för etnologi, religionshistoria och 
genusvetenskap. Till centret knyts under 2012 
lärarna och forskarna med inriktning mot este-
tiska och praktiska lärprocesser (bild, musik, 
drama, slöjd). Från och med den 1 januari över-
gick huvuddelen av den verksamhet som bedrivs 
vid Institutionen för utbildningsvetenskap med 
inriktning mot humaniora och samhällsveten-
skap (UHS) till CeHum. Den del av UHS verksam-
het som berör ämnesdidaktik i samhällskunskap, 
psykologi, företagsekonomi och geografi över-
går till Centrum för de samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik (CeSam).

nya namn i universitetsstyrelsen
Lärarna i Stockholms universitets valförsamling 
har beslutat att till ordinarie ledamöter i univer-
sitetsstyrelsen utse professor Mats Danielsson, 
professor Ylva Engström och professor Bengt 
Novén samt till gruppsuppleanter professor Jonas 
Ebbesson, att träda in som förste suppleant, och 
professor Cynthia de Wit att träda in som andra 
suppleant.

tre marie curie-anslag 
till universitetet
Tre nya Marie Curie Intra European Fellowships 
(IEF) har gått till Stockholms universitet. Två av de 
forskare som får anslag ska vara vid Institutionen 
för tillämpad miljövetenskap (ITM) och ha pro-
fessor Örjan Gustafsson som ”ansvarig forskare”. 
Det rör sig om Carme Bosch från Spanien och 
Tommaso Tesi från Italien. Det tredje anslaget går 
till Sofie Kluge vid Institutionen för litteraturve-
tenskap och idéhistoria, som har professor Anders 
Cullhed som ”ansvarig forskare”.

 I januari sattes 

holkarna upp.  

Förhoppningsvis 

väljer några ugglor 

att häcka under 

våren.
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Fortsatta samtal om  
lärarutbildning
Stockholms universitet tar klivet vidare från 
höstens samtalsserie om skolan och lärarut-
bildningen genom att diskutera lärarutbild-
ning och skolan ur olika interna perspektiv. 
Den 23 januari hölls första samtalet, om lärar-
studenterna. Måndag den 20 februari blir 
det samtal om lärarutbildarna under rubri-
ken ” Att utbilda de nya lärarna – läraridenti-
tet, ämnestillhörighet, beprövad erfarenhet”. 
Alla som arbetar med lärarutbildning vid uni-
versitetet bjuds in till en diskussion om utma-
ningar och möjligheter i det framtida arbetet. 
Moderator är journalisten John Crispinsson.  
Plats: DeGeersalen, Geovetenskapens hus. 
Klockan 15-17.
 Kommande samtal blir om VFU-
handledarnas roll (19 mars) samt om 
forskarnas perspektiv (23 april). Vidare 
information lämnas av Nina Stone vid 
Kommunikationsenheten, nina.stone@su.se.

nya läsplatser i kräftriket
Den 9 januari slogs portarna upp till Smedjan 
i hus 8 som under 2011 har renoverats för att 
kunna erbjuda studenterna ytterligare läsplat-
ser. I Smedjan finns totalt 202 platser förde-
lade på 7 rum. I cafédelen finns 90 platser och 
i den näst största salen 44 platser. Det finns 
också ett mindre rum med tillgång till prin-
tomat. Planen är att en caféverksamhet ska 
komma igång under vårterminen.

topp-100 på leidenrankningen
Stockholms universitet tillhör världens 
hundra högsta rankade lärosäten. Det visar 
den senaste upplagan av den prestigefyllda 
Leidenrankningen. Rankningen baseras främst 
på antalet vetenskapliga arbeten som publi-
ceras och hur ofta de citeras av andra forskare. 
På listan baserad på ”genomsnittlig fältnor-
merad citeringsgrad” rankas Stockholms uni-
versitet högst av de svenska lärosätena, på 
plats 78. På den nya listan ”Top-10%” hamnar 
Stockholms universitet på plats 96, som först 
bland de svenska lärosätena.

ny institution i humaniora
Från och med årsskiftet har Humanistiska 
fakulteten en ny institution. Institutionen för 
journalistik, medier och kommunikation (JMK) 
och Filmvetenskapliga institutionen har slagits 
samman och tillsammans bildat Institutionen 
för mediestudier. Centrum för modevetenskap 
placeras också vid institutionen. Professor 
Sigurd Allern är tillförordnad prefekt till och 
med 30 juni 2012.

Starta-eget-kurs
SU Innovation ger starta-eget-kurser för såväl 
medarbetare som studenter. Under vårtermi-
nen heter seminarieserien ”Från idé till mark-
nad”. Här får du lära dig mer om marknadsfö-
ring, prissättning, avtal, ekonomi och inspi-
reras av andra. Kommande seminarier är 15 
februari, 22 februari, 29 februari och 7 mars. 
Intresset för seminarierna är stort och antalet 
platser har utökats och det är möjligt att skriva 
upp sig på väntelistan. Kontakta Julia Lindkvist 
Martinsson, 073-628 65 55, 
julia.lindkvist.martinsson@innovation.su.se 

Seminarier om städer  
i förändring
Hur och på vilka villkor byggs och formas 
våra stadsrum? Under 2012 kommer den frå-
gan att diskuteras i den öppna seminariese-
rien City Axioms/Stadens axiom där bland 
annat socialantropologer, arkitekter och geo-
grafer deltar. Serien är ett samarbete mel-
lan Socialantropologiska institutionen, White 
Arkitekter och KTH. Under våren ges fem semi-
narier. Nästa tillfälle är 25 februari.  
    www.socant.su.se

Dags anmäla sig till 
Forskardagarna
Årets upplaga av Forskardagarna äger rum 3-4 
oktober i Södra huset. Forskardagarna arrang-
eras för det fjortonde året i rad och arrang-
eras i syfte att göra aktuell forskning till-
gänglig för omvärlden genom att presen-
tera avhandlingar på ett populärvetenskap-
ligt sätt för en vidare krets. Är du nydispute-
rad och vill tala om din forskning? Kontakta 
i så fall projektledaren Sebastian Lindholm 
vid Kommunikationsenheten, sebastian.lind-
holm@su.se. Anmälan görs senast 15 april.

två nya myndigheter
Högskoleverket (HSV), Verket för 
högskoleservice(VHS) och Internationella pro-
gramkontoret för utbildningsområdet (IPK) 
ersätts av två nya myndigheter i januari 2013.  I 
ett delbetänkande från Högskolemyndighets- 
och programkontorsutredningen föreslår ut-

redaren att verksamheterna vid dessa tre myn-
digheter vid årsskiftet går över i två nya myn-
digheter: en som ansvarar för kvalitetssäk-
ring, tillsyn, analyser och statistik och en som 
ansvarar för högskoleservice och internatio-
nellt samarbete (bland annat tillträdesfrågor, 
högskoleprovet och bedömning av utländ-
ska betyg). Delar av den verksamhet som i dag 
bedrivs vid Högskoleverket ska renodlas i en ny 
granskningsmyndighet och därigenom stär-
kas så att den nya myndigheten får en tydlig 
granskande funktion i högskolesystemet med 
ansvar för kvalitetssäkring och tillsyn. VHS, IPK 
och delar av Högskoleverkets verksamhet ska 
sammanföras till en ny servicemyndighet med 
ansvar för verksamhet av tydlig service- och 
samordningskaraktär och med vissa främjande-
uppgifter.

Bra betyg för mobile life
Internationella experter har utvärderat resul-
tatet för Mobile Life VINN Excellence Centre 
under etapp 2 (1 april 2009 - 31 mars, 2012).
Slutsatsen för vetenskaplig kvalitet och pro-
duktivitet är att centrat på relativt kort tid 
har etablerat sig som ett internationellt 
forskningslabb av hög kvalitet. De tvär-
vetenskapliga och innovativa forskningsidéer 
som finns lyfts fram. Forskningsmiljön ver-
kar vara utmärkt för att skola juniora forskare 
och utveckla seniora forskare till internatio-
nell ledare. Utvärderingsgruppen anser att 
centrumet har gjort betydelsefulla framsteg 
sedan den senaste översynen och har utveck-
lat ett distinkt tvärvetenskapligt centrum 
som överensstämmer med riktlinjerna för 
VINN Excellence Centre. 
    www.mobilelifecentre.org

Bästa affärsidé belönad
Visual Regio har utsetts till ”Bästa affärsidé 
2011” av SU Innovation och belönades vid en 
prisceremoni med pengar och affärsutveck-
lingstjänster till ett värde av 10 000 kronor. 
Visual Regio har utvecklat ett molnbaserat 
marknads- och säljverktyg för att öka företags 
lönsamhet. Verktyget visualiserar marknaden 
på ett nytt sätt och effektiviserar prospekte-
ring, styrning och uppföljning.
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hallå där ...

Sara Maad Sasane vid Matematiska insti-
tutionen som är en av fyra forskare vid 
Stockholms universitet som får stöd inom 
Vinnovaprogrammet Vinnmer som syftar 
till meritering av kvinnliga forskare efter 
doktorsexamen. Hon får anslag för forsk-
ning vid University of Surrey. Totalt får 26 
lovande kvinnliga forskare upp till halva 
lönen betald för att jobba i en ledande 
forskningsmiljö. 

vad innebär det för dig att få 
anslaget?
– Jag får tid att forska, och jag får åka till 
England och arbeta på ett nytt forsknings-
projekt.

vad forskar du om?
– Mitt forskningsområde är differential-
ekvationer inom matematisk analys. I det 
här projektet forskar jag om matematiska 
modeller i biologi. Bland annat ingår ett 
delprojekt om cellcykelmodeller, som ska 
användas för att modellera cancertumö-
rers tillväxt. 

vad hoppas du få ut av tiden i 
england?
– Att få en ordentlig skjuts inom detta 
område som är mer tillämpat än de forsk-
ningsprojekt jag har arbetat med tidigare.

hur kommer du att hålla  
kontakten med matematiska 
institutionen?
– Jag kommer till Stockholm ibland på korta 
besök. Jag har också två examensarbetare 
som jag handleder på distans via e-post och 
Skype.

De andra tre forskarna vid Stockholms uni-
versitet som får ett Vinnmeranslag är: 
Belen Martin-Matute, docent vid 
Institutionen för organisk kemi, som får 
anslag för att under tre års tid (fyra måna-
der per år) forska vid Institute of Chemical 
Research in Catalonia i Spanien. Hon forskar 
kring utveckling av hållbar katalys genom 
innovation och nya tekniska processer. 
Annika Pohl, materialkemist från Uppsala 
universitet, får anslag för att forska vid 
Institutionen för material- och miljökemi.
Feifei Gao, vid University of Caen i 
Frankrike får anslag för att kunna forska vid 
Institutionen för material- och miljökemi.

ULLA SUNDBERG, forskare vid Institutionen för 
lingvistik, får Tal- och språkpriset 2011 av Svensk 
Förening för Foniatri och Logopedi.

STAFFAN HELLBERG, professor emeritus vid 
Institutionen för nordiska språk, har fått 
Svenska Akademien årliga språkforskarpris för 
2011.

SONJA HÄUSSLER är ny professor i Koreas språk 
och kultur.

ARJA KARIVIERI anställs som professor i anti-
kens kultur och samhällsliv.

FREDRIK UGGLA är ny professor i latinamerika-
studier.

JAN ANDERSSON är ny prefekt för Juridiska 
institutionen och Christina Ramberg ställföre-
trädande prefekt.

MICHAEL HELLNER anställs som professor i 
internationell privat- och processrätt. 

BRITA HERMELIN har befordras till professor i 
geografi, särskilt kulturgeografi.

DENIS SEARBY har befordrat till professor i gre-
kiska.

TORKILD TANEM har befordrats till professor 
vid Företagsekonomiska institutionen.

LUDVIG BECKMAN har befordrats till professor 
i statsvetenskap.

MALIN BRÄNNBACK anställs som gästprofes-
sor vid Företagsekonomiska institutionen.

JOAKIM MALMSTRÖM, är ny chef  på 
Planeringsenheten, efter MARTIN MELKERSSON 
som blivit universitetsdirektör vid SLU. 

SUSANNE THEDEéN, utbildningsledare vid 
Humanistiska fakultetskansliet, blir chef för 
nyinrättade områdeskansliet för humaniora, 
juridik och samhällsvetenskap.

FOTO: LISA TOREMARK, AMOL SASANE, CECILIA BRUzELIUS

i korthet

mäktigast i miljösverige
Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Center vid Stockholms 
universitet och professor i naturresurshushållning, har mest inflytande 
på miljöfrågorna i Sverige enligt tidningen Miljöaktuellt. Fyra på listan 
är miljöpartiets språkrör Åsa Romson, som även är doktorand i miljörätt 
vid Stockholms universitet. På plats nio återfinns Johan Kuylenstierna, 

adjungerad professor vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi. På plats 23 finns Carl 
Folke, professor i naturresurshushållning och vetenskaplig föreståndare för Stockholm Resilience 
Centre. Erland Källén, professor i dynamisk meteorologi, finns på plats 25.

ingvar carlsson Award till Jens carlsson
Fjorton unga forskare som återvänt till Sverige efter postdok får med hjälp av Stiftelsen för strategisk 
forskning (SSF) möjlighet att starta självständig och nyskapande forskningsverksamhet. Jens Carlsson 
vid Institutionen för biokemi och biofysik är en av dem som får anslag. Han får anslag för forskning om 
”Datorbaserad prediktion av GPCR-strukturer och ligander”.

Per krusell blir Wallenberg Scholar
Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångs-
rika forskarna vid svenska universitet. Varje utsedd forskare får ett femårigt fritt disponerbart stöd till 
sin forskningsverksamhet om 3 miljoner kronor per år. En av 2011 års Wallenberg Scholars är Per Krusell, 
professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, som ska använda anslaget till att 
utöka gruppen som sysslar med klimatforskning.
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Långa och intensiva arbetsdagar. Nya sätt att arbeta och tänka. Många 
intryck och värdefulla kontakter för livet. En postdoktoral tjänst utomlands 
vidgar sinnet och främjar karriären.

en postdok vidgar världen

Första dagen vid Stockholms universitet var den 
amerikanska statsvetaren Theresa Squatrito 
och hennes mentor på väg till Stora skuggan för 
lunch. Han nämnde i förbigående att de betande 
fåren var kungens.

– Då tänkte jag ”Vart har jag kommit?”, säger 
Theresa och skrattar. Hon hade funderat på hur 
det skulle bli att leva i en monarki, dock inte före-
ställt sig att möta den på får-nivå!

Professor Arnold Maliniak var post dok i 
Israel i början av karriären. Hans mentor dekla-
rerade att forskarna förväntades arbeta från 8 till 
21, sex dagar i veckan.

– Jag trodde förstås att han skämtade, men 
upptäckte sedan att det var så, säger Arnold som 
ändå tycker att post dok-åren är bland de bästa 
i hans liv. 

Universitetsnytt har bjudit in till ett samtal om 
att vara postdoktoral medarbetare utomlands 
och vid fikabordet sitter också Sara Strandberg. 
Hon är nyss hemkommen från CERN – parti-
kelfysikcentret i Schweiz där hon varit postdok 
i tre år. 

Hur är det att vara postdok?
Sara: En jättebra erfarenhet! Man lär sig driva 
projekt från början till slut och att ta ledaransvar. 
Och så får man se att man kan göra saker på fler 
sätt än sitt eget. För mig var det otroligt inten-
siva år, både arbetsmässigt och socialt. Varje helg 
i februari-mars gick sex bussar med fysiker till 
Chamonix för att åka skidor. Det var också en 
speciell tid i CERN eftersom verksamheten höll 
på att byggas upp då. Tillsammans fick vi se när 
den första partikelstrålen cirkulerade i accelera-
torn. Ett ljust minne! 
Theresa: Hittills har min tid som postdok varit 
jättebra! Jag lär mig mycket av att samarbeta med 
min erfarna mentor, många yrkesknep, som hur 
man nätverkar och får en artikel publicerad. Jag 
hinner också se mycket och reser inom Sverige 
och Europa. Postdok är en fantastisk möjlighet 
att få uppleva en annan del av världen!
Arnold: En stor fördel är att man kan fokusera 
på forskningen som postdok. Det kan man sällan 
göra senare, när man också måste sköta under-
visning, administration och annat arbete.

Finns några nackdelar?
Sara: Ja, att socialförsäkringarna är sämre utom-
lands. Man samlar ingen pension i Sverige under 
tiden och jag fick bara sex veckors betald föräld-
raledighet när min dotter föddes. Var tvungen 
att trixa med semesterdagar och annat för att 
kunna vara hemma i fem månader. Sedan fick vi 
ordna en nanny.
Theresa: För postdoks i Stockholm är boendet 
ett stort problem. Jag har haft tur, men andra är 
så stressade över boendet att de inte kan jobba 
effektivt. På Wennergren center är det tolv måna-
ders kö, men man får ju inte besked om tjäns-
ten så långt innan. Dessutom är alla sajter med 
bostäder på svenska och i början kan man inte 
ett ord.
Arnold: På vår institution har vi en administratör 
som delvis arbetar med att förmedla bostäder till 
våra gästforskare och postdoks. Forskningspro-
jekten betalar en liten avgift för tjänsten. 

Sara: Vilken bra idé! En sådan tjänst borde fin-
nas gemensam för universitetet. Det är verkligen 
svårt att få en bostad i Stockholm. I Genève var 
det lätt. 

Är postdok nödvändigt för en akademisk karriär?
Sara: Ja! Inom mitt fält är det i princip omöjligt 
att få en fast tjänst som forskare utan postdok, 
och den ska ha varit utomlands. 
Theresa: Det är annorlunda inom samhällsve-
tenskap, tror jag. En postdok är ett plus, men 
åtminstone inom statsvetenskap är det många 
som får en utmärkt akademisk karriär utan.
Sara: För naturvetare sker en stor utslagning 
efter postdok. Alla som vill kan ordna en post-
dok, men få får en fast tjänst som forskare när 
de kommer hem. Många blir nog besvikna, men 
efter några år tror jag ändå de är nöjda med vart 
de hamnat. Det finns ju ett liv utanför det aka-
demiska också.

medverkande

Theresa Squatrito är postdok och forskarassistent vid Statsvetenskapliga institutionen sedan 
drygt två år. Hon har doktorerat i statsvetenskap vid University of Washington, Seattle.
Sara Strandberg är lektor vid Fysikum och hennes område är elementarpartikelfysik. Hon 
gjorde sin postdok vid University of California, Berkeley, men var stationerad på CERN – det 
stora europeiska partikelfysikcentret utanför Genève.
Arnold Maliniak är professor i fysikalisk kemi vid Institutionen för material- och miljökemi. Han 
har varit mentor för ett antal utländska postdok-forskare under åren. Själv var han postdok vid 
Weizmanninstitutet i Israel 1989 och 1991. 
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en postdok vidgar världen

Har ni några tips till dem som ska söka en 
postdok-tjänst?
Arnold: Att försöka bredda sig och byta fokus 
jämfört med avhandlingen. 
Theresa: Jag tycker de ska tänka på hur de är som 
personer och vad som passar dem. Det är inte så 
lätt att flytta runt halva jorden och bygga upp ett 
liv. I början kan det bli ensamt.
Sara: De bör se till att de hamnar i en bra grupp. 
Bland människor som är trevliga och erfarna, 
som kommer att ta hand om dem, hjälpa dem och 
rekommendera dem vidare. Det finns en del själv-
iska personer inom forskningen.

Arnold, du har ju varit mentor till flera postdoks. 
Hur tar du emot dem?
Arnold: Jag försöker se till att använda de kun-
skaper de har med sig, göra dem till ett tillskott 
i gruppen, ibland genom att omfördela lite. Man 
måste växelverka med dem beroende på hur de 
är som personer. Vissa är väldigt självgående, 
sociala och lär sig svenska bra. Andra håller sig 
för sig själva och är bara här för att forska. Vi 
har haft postdoks på institutionen som nästan 
inte vetat om Sverige är en demokrati eller en 
militärdiktatur!

Hur kan man underlätta för dem som kom-
mer hit?
Sara: Hjälpa till med praktiska saker som bank-
konto och personnummer. Presentera dem för 
andra och bjuda med dem på till exempel mid-
dagar.

Theresa: Ja, det sociala är viktigt! Om man inte 
trivs blir man ingen bra forskare. Bara när det 
sociala fungerar och man mår bra, kan man bidra 
fullt ut.

TExT: EVA ANNELL

FOTO: EVA DALIN

Boendet kan vara problem för postdoks i Sveriges, även om jag haft 

tur, säger Theresa Squatrito.

Inom fysikområdet är det i praktiken nödvändigt med postdok för att 

få fast tjänst, enligt Sara Strandberg.

Postdok-tiden i Israel var 

bland de bästa åren i mitt liv, 

säger Arnold Maliniak.
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Initiative for innovation in Stockholm
Innovation is the theme of the upcoming par-
liamentary research policy bill. A few months 
before Stockholm County Governor Per Unckel’s 
untimely death he introduced and was leading 
an initiative to increase the innovation poten-
tial of the Stockholm region. This 2011–2012 ini-
tiative was given the title of ‘Innovationskraft 
Stockholm’ (innovative power in Stockholm). 
This is now being managed by the Stockholm 
County Administrative Board and those par-
ticipating include the City of Stockholm, the 
Municipalities of Stockholm County, Stockholm 
County Council, Stockholm University, the 
Karolinska Institute, KTH, Stockholm Business 
Region, Stockholm Chamber of Commerce and 
others. One of the first tangible products of 
Innovationskraft Stockholm was a joint paper 
submitted to the Swedish Government prior to 
the upcoming parliamentary research and inn-

ovation policy bill, with four defined areas of 
priority assessed to be central to the region’s 
innovative potential and competitiveness. The 
first priority highlighted was the Science for Life 
Laboratory. What is positive about this is that it 
is an initiative of the three universities, strongly 
characterised by basic research, which is unani-
mously agreed to be the single most important 
research facility in the region, with the potential 
to be a research environment among the best in 
the world, as well as being an engine for inno-
vation and industrial applications. Other priori-
ties concern better support for service innova-
tions, government strategies for venture capi-
tal and government strategies for innovation 
procurement. 

The joint paper also refers to the fact that 
Stockholm, according to the World Knowledge 
Competitiveness Index, is one of the most 

operational management voice 
for Deputy vice-chancellors
At the turn of the year the new university organi-
sation comes into effect. That is when the Board 
of Science and the Board of Humanities, Law 
and Social Sciences come into operation. The 
chairs of the boards at the same time respectively 
become the Deputy Vice-Chancellor of Science 
and the Deputy Vice-Chancellor of Humanities, 
Law and Social Sciences and become part of the 
university management team together with the 
Vice-Chancellor, the Pro Vice-Chancellor and the 
University Director. The four faculties remain. 
Within the area of science this brings only minor 
organisational changes. The Board of Science will 
assume the prior role of the Board of the Faculty 
of Science and the Deputy Vice-Chancellor will 
concomitantly become the Dean of the Faculty. 
 Despite only being a matter of minor changes 
in the area of science the incoming Deputy Vice-
Chancellor/Dean Anders Karlhede still sees dis-
tinct benefits to the new organisation.
 “Now I will be the management team repre-
sentative for our operations and will have the 
opportunity to be involved in important discus-
sions at an earlier stage,” he says.
 Within the Board of Humanities, Law and 
Social Sciences the changes are more major, even 
if they may not be noticed so much at the depart-
mental level. The three faculties will remain, but 
cross-disciplinary subject-overbridging issues 
will be dealt with by the Board, led by incom-
ing Deputy Vice-Chancellor Astrid Söderbergh 
Widding.

“It will be a challenge as Deputy Vice-
Chancellor to represent the three faculties, 
having a background in, and therefore more 
depth of knowledge, of only one of them,” 
she says.
 She nevertheless believes that there is still 
much to be gained from viewing the facul-
ties from an overbridging perspective. 
 “There is much in common in different areas 
within the university that the faculty structure 
risks making insular,” states Astrid Söderbergh 
Widding.

Paradigm shift in publishing
Open access (OA) means that all scientific 
results are made accessible to everyone via the 
Internet. OA publishing has grown strongly 
in recent years and looks to become even 
more widespread in the future. Since 2010 the 
Swedish Research Council and other major 
funders of Swedish research have required that 
researchers publish in open access to be eligi-
ble for grant funding and Vice-Chancellor Kåre 
Bremer has also encouraged this.
 “We stand on the brink of a paradigm shift. 
In five years it will be second nature for most 
researchers to publish their work in digital full 
text format,” says Thomas Neidenmark.
 In the summer he took up a new position as 
Stockholm University Library’s research coor-
dinator and working with open access issues is 
an important part of his role. At the universi-
ty’s libraries there is an E-publishing team that 
works with issues concerning open access. The 

team follows developments and provides infor-
mation and advice about where and how it is 
most beneficial to publish results. DiVA is one 
aspect of this work. As research coordinator 
Thomas wants to develop contacts between 
researchers and resources (the libraries).

Significant journals  
converting to open access 
In 1949 Professor Carl-Gustaf Rossby intro-
duced the journal Tellus at the Department of 
Meteorology at Stockholm University College. 
Rossby was the editor until his death in 1957 
when Bert Bolin took over; a position he held 
until 1982. The following year the journal was 
subdivided into Tellus A and Tellus B. The for-
mer focussed on dynamic meteorology and 
oceanography and appointed Harald Lejenäs 
as editor. Tellus B focussed on chemical and 
physical processes in the atmosphere and 
appointed Henning Rodhe as editor.
 Both journals have become widely known 
and have an impact factor on a par with the 
other international journals within meteorol-
ogy. Tellus B has a vanguard position among 
the most prestigious journals of its area.
Tellus A and B are distributed today by the 
major American publishing house Wiley 
Blackwell. At the turn of the year things 
will change. The journals will convert to an 
open access publishing format under the 
newly founded Swedish company CoAction 
Publishing.
 “I believe that open access will be better 

Anders karlhede, vicerektor för naturvetenskap

vicerektor.nat@su.se

knowledge-dense regions in the world. 
Innovationskraft Stockholm has assessed devel-
opment potential and conditions for the univer-
sities, colleges and knowledge-dense commerce 
to be fundamental in strengthening the compet-
itiveness of the region, and consequently the 
competitiveness of the coun-
try as a whole. Finally, I would 
like to thank every-one for 
their good efforts during the 
year and wish you all a very 
Merry Christmas and Happy 
New Year.

kommer sen
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for everyone and lead to the positive devel-
opment of the journals. They will become 
visible globally in a different way than they 
are today and can therefore disseminate 
research results to a wider audience,” says 
Henning Rodhe.
 Henning Rodhe believes that a positive spi-
ral can be created as more authors submit 
their work to the journals and consequently 
become more cited, which may then attract 
even more researchers to submit their articles 
to the journals.

Stockholm university trip to china
A group of Stockholm University represent-
atives, led by Vice-Chancellor Kåre Bremer, 
visited in November four Chinese universi-
ties located in three different cities and also 
arranged activities for presumptive students 
as well as discussing current and potential uni-
versity agreements within student exchange 
and research. 
 The journey started with a visit to Peking 
University. Stockholm University and Peking 
University share a 30 year old university wide 
agreement. An agreement which was the first 
ever agreement Peking University signed with 
an international university. 
 Stockholm University also held a lunch 
reception for the members of the Swedish 
Chamber of Commerce in Beijing. During one 
of the days in Beijing a “Stockholm University 
Evening” was arranged. Students who had vis-
ited the Stockholm University booth at the 
China Education Expo 2011, held in October, 
were invited. 
 The program continued with visits to 
Tsinghua University in Beijing, Jilin University 
in Changchun, and Fudan University in 
Shanghai. Kåre Bremer was invited to attend 
a lecture series with international standards 
under the heading “Global Vision” at Tsinghua 
University. Apart from this the delegation 
continued with general presentations about 
Stockholm University at all the universities 
listed above as well as conducting departmen-
tal visits and further discussions on university 

collaborations. 
 The trip was part of Stockholm University 
Academic Initiative, a project set to extend 
international research collaborations and pro-
motion of new scholarships for international 
students. 
 
low unemployment rate  
for newly qualified scientists
Since 1996 the Faculty of Science has performed 
regular follow-ups of its graduate students. The 
results are compiled into a report “Efter studi-
erna” (meaning ‘post-studies’), which comes out 
once every four years. The fifth and most recent 
report of the series has recently been issued and 
encompasses 1,413 people who graduated or 
performed graduate project work at the Faculty 
of Science during the period 2006-2009.
 Unemployment rates were low among those 
who responded. Only 3.4 percent stated that 
they were currently unemployed, which is signif-
icantly lower that the national total unemploy-
ment statistics for Sweden. The universities are 
the largest employers and the most common 
areas are research and development. One fourth 
of all of those who responded stated they had 
gone on to research studies.

Waste sorting stations in place 
Students and other visitors to Stockholm 
University can now sort their waste packaging 
into paper, plastics, metal, glass, recyclable bot-
tles and cans, newspapers and office stationery. 
The waste sorting stations are located in the 
Södra huset building on floor 3 and floor 4 from 
building A to building F.
 The waste sorting stations consist of two 
black wooden units, with pull-out compart-
ments and one that is top-loaded. There are 
signs specifying where  waste should be placed. 
University waste management contractors, 
H.A. Recycling, will empty the waste sorting sta-
tions and make sure these are kept tidy. 
 On average around 400 tonnes of unsorted 
domestic waste is generated at Stockholm 
University and the target is to reduce this. 
Following an assessment of how well the waste 
sorting stations work, the intention is to place 
more of these in other buildings within the uni-
versity area.

Sven spends the winter in the 
Antarctic – for the second time
Sven Lidström journeyed to the South Pole 
in November and he will remain there until 
December next year. A few years ago he 
became the second Swede in history to spend 
the winter at the South Pole and now it is 
time to spend just over another year at the 

Amundsen-Scott base.
What will you do?
“I will be responsible for the day-to-day running 
of the neutrino detector/telescope ICECUBE, a 
major international experiment in astroparticle 
physics that Stockholm University is involved in.”
Why go back for another six months in the dark?
“Yes, first we have six months of sun and then 
you actually long for the darkness. When win-
ter comes it isn’t really completely dark all the 
time. We of course have the light of the moon 
and sometimes the aurora australis. The aurora 
australis (equivalent of the northern lights but 
in the southern hemisphere) is incredible down 
here and this year will probably be even better 
than for a long time as we are experiencing a 
solar climax. Then there is also the fact that the 
project we are involved with is so interesting 
and fun. There are masses of interesting pro-
jects going on down here and you really are in 
the middle of what is going on.”
What are your thoughts when the last flight  
of the season leaves the base?
“We’ll see what it feels like this time. The last 
time everything happened so fast that there 
was hardly any time to think. Then it was quite 
a good feeling, we had practised and prepared 
for the moment for over six months. Then there 
is a little fear mixed in, knowing that we must 
manage on our own for the next eight months 
as it is too cold for anyone to get here during 
that period.” 
What personal possessions could you not  
manage without?
“You can survive without most things really, 
but a pair of really good, warm and comfort- 
able long johns and a good hat are nice to have 
when the temperature drops below -70C. 
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– Vad gör man inte för vetenskapen, säger Karin 
Tahvanainen och ler.

Hon syftar på de äventyrliga expeditioner 
som hon varje sommar gör tillsammans med 
forskarna vid Avdelningen för populationsge-
netik. Då ger sig Karin ut i fält och fångar öring i 
de jämtländska sjöarna och åarna. Det är en del 
i det så kallade bävervatts-projektet där man 
ska kartlägga genetiska variationer i öringpo-
pulationen. 

Det är långa dagar, sena kvällar att lägga nät 
och tidiga morgnar att vittja dem, tung pack-
ning att bära och gummibåtar som ska flyttas 
flera kilometer varje dag mellan sjöarna. Fors-
karlaget bor i små stugor eller tältar. 

Särskilt besvärligt är det när de ska meta 
öring vid en jämtländsk å. Där är vattnet när-
mast stillastående och stora moln av mygg, 
knott och broms härjar kring henne. Ibland är 
Karin alldeles rödprickig när hon kommer hem.

– Det är något rent djävulskt. Det går inte 
att skydda sig.

Kungsörnarna som svävar över deras läger 
är roligare sällskap. Någon varg har hon dock 
inte sett, än. 

– Nä, inte i Jämtland. Men i Finland har jag 
sett en.
 Vi har satt oss i soffgruppen i det ganska rym-
liga fikarummet som Avdelningen för popula-
tionsgenetik förfogar över. Avdelningen ingår 
i zoologiska institutionen. Karin Tahvanainen 

är biomedicinsk analytiker och leder arbetet i 
avdelningens laboratorium. 

Karin gillar att jobba i labbet. Det har hon 
gjort sedan hon gick ut laboratorieskolan 1970 
och fick anställning på Statens bakteriologiska 
laboratorium. Där arbetade hon med bakterie-
odlingar och virusodlingar.

– Man fick jobb direkt på den tiden.
Sedan har hon gått bio-geoutbildningen vid 

Stockholms universitet. Hon har arbetat några 
år på Sveriges lantbruksuniversitet, gjort en 
avstickare till ett privatlaboratorium några år, 
men sedan 1998 är hon Avdelningen för popu-
lationsgenetik trogen. Där trivs hon.

Det är väldigt skiftande jobb, mindre styrt 
än att jobba på rutinlabb.

Omväxlande arbetsuppgifter
Hennes jobb är omväxlande. Hon arbetar fram-
förallt med analyser av infångade öringar. Hon 
sköter också om studenternas kursutvärde-
ringar och har stenkoll på vad de tycker om 
utbildningen. Men det mest spännande i hen-
nes jobb sker alltså på sommaren. Det är veck-
orna i juli och augusti.

Utmärkelsen ”Nit och redlighet i statens 
tjänst”, där hon valt en guldklocka, får hon 
hämta den 17 februari ur rektors hand på Spök-
slottet som ligger högst upp på Drottningga-
tan. Det besökte hon senast när det var en 
sammankomst med universitetets konstför-

ening. Hon är en smula stolt över utmärkel-
sen. ”Nit och redlighet” tycker hon stämmer 
in på henne.

Jag tror att jag har gjort ett ganska bra jobb 
och har inte gjort några allvarliga tabbar, säger 
hon.

Däremot har hon inte berättat det för 
någon på jobbet, inte ens hennes dotter vet 
om det än.

- Jag ligger lågt. Håller låg profil. Men här i 
labbet är det jag som ansvarar, säger hon.

TExT: THOMAS HELDMARK
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Skiftande jobb bland  
bakterier och mygg
Forskningsassistenten Karin Tahvanainen vid Avdelningen för 
populationsgenetik är en av dem som i år får utmärkelsen för 
”nit och redlighet i rikets tjänst”. Varje sommar ger hon sig ut 
på fältexpeditioner bland mygg, knott och vilda djur.

nit och redlighet i rikets tjänst

Den som arbetat 30 år i statlig tjänst upp-
märksammas av sin arbetsgivare för lång 
och trogen tjänst, eller ”nit och redlighet 
i rikets tjänst”. Vid Stockholms universi-
tet uppmärksammas dessa trotjänare en 
gång per år vid en mottagning på Spök-
slottet. I år är mottagningen den 23 febru-
ari. De inbjudna får då ta emot en medalj 
eller gåva ur rektors hand. I år är 58 perso-
ner inbjudna till ceremonin.


