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I slutet av september var rektorskonseljen på internat i Vaxholm. Där diskute-
rades Högskoleverkets pågående kvalitetsutvärderingar av utbildningar och 
ett förslag från Kvalitetsrådet om utökat verksamhetsstöd i samband med 
dessa utvärderingar; i synnerhet självvärderingarna. Som framgick i föregå-
ende nummer av Universitetsnytt har flera institutioner och utbildningar 
redan lämnat in sina självvärderingar – under stark tidspress. 

Högskoleverkets nya system för utvärdering av utbildningar startade i 
januari 2011. Vid Stockholms universitet omfattas i höst folkhälsovetenskap, 
genusvetenskap, rättsvetenskap, medicinsk strålningsfysik samt två yrkes-
examina – sjukhusfysiker och jurist. Efter nyår gäller utvärderingarna framför 
allt språk, därefter naturvetenskapliga utbildningar. De avslutande omgång-
arna pågår under 2013.

Självvärderingen är ett tungt underlag i kvalitetsutvärderingen. Det är 
ett tidsödande och krävande arbete att åstadkomma denna självvärdering 
och alltför komplext för att överlåtas på en person. Man måste börja pla-
nera detta arbete i god tid, inte vänta tills den egna omgången börjar. Man 
kan inte heller luta sig tillbaka mot tidigare gjorda granskningar. I dessa har 
ofta beskrivits hur man arbetar vid institutionen. Nu gäller utvärderingen 
emellertid resultat – i meningen studenternas uppnådda mål. I självvärde-
ringen gäller det att analysera och värdera hur väl studenterna lyckas i förhål-
lande till examensmålen. För detta behövs underlag, konkretiseringar. Där-
för behöver man vid institutionerna spara underlag. Det gäller till exempel 
examensuppgifter, men även studenternas svar och redovisningar. I den mån 
man gör muntliga examinationer kan man spela in och spara sådana. Också 
kursvärderingar kan ge information om huruvida studenterna når examens-
målen. Vad tycker de själva? Ställs den typen av frågor i kursvärderingar? 
Det finns många andra typer av underlag som institutionerna kan basera sin 
argumentation på. De ämnen som har självvärderingen framför sig har chan-
sen att börja spara sådana underlag nu. Kvalitetsrådet har dragit en del slut-
satser om vilka underlag som är bra att spara, sammanställa och analysera 
inför kommande självvärderingar).

Som stöd för kommande utvärderingsarbete skapas nu en läsgrupp. Det 
är fortfarande institutionerna som skriver sina självvärderingar, men med 
gransknings- och kommentarhjälp från denna grupp. 
Det behövs också en ökad central samordning av uni-
versitetets interna informationsprocess och av kon-
takterna med Högskoleverket. Slutligen innebär 
det nya kvalitetssystemets inriktning på resultat 
en intensifiering av utbildningsplanering så att län-
karna mellan kursens innehåll, mål och examina-
tion är tydliga. Det nya systemet förutsätter helt 
enkelt att Bolognaprocessen är helt genomförd. 

Lena Gerholm, prorektor
prorektor@su.se
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Rekordlångt  
experimentbord i Frescati
260 meter experimentbord och 150 experiment med allt från 
glasstillverkning till inblick i tarmens bakterieflora. I början av 
september var 2 500 högstadieelever i Frescati för att bekanta 
sig med vad kemister och andra naturvetare sysslar med.

orskningens resultat är inte enbart förbehållna den akademiska världen. 
Lärosätena har även ett ansvar att sprida resultaten av forskarnas arbete 
och skapa arenor där forskare och samhälle möts. På de kommande 

sidorna ges exempel på hur Stockholms universitet och forskarna här på olika 
sätt sprider kunskap om forskning och väcker intresse för studier.

TEMA: FORSKN I NG OCH SAMHäLLE
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Som en lång vit sträng tonade raden av tält 
upp sig över gräsmattan. I första tältet utan-
för uppgången från tunnelbanan förkla-
rade neurokemister hur självlysande arm-
band fungerar och varför chili känns så het. 
Drygt 250 meter senare hälsades de runt  
2 500 högstadieeleverna välkomna till ”Bak-
teriernas värld” och fick veta att varje männi-
ska består av två kilo bakterier samt titta på 
bakterier som finns i yoghurt och disktrasor.

I tälten däremellan fanns mycket att titta 
på och lära sig för den kunskapstörstige. Där 
gick det bland annat att titta på olika minera-
ler, fossiler och se spåren av Antarktis klimat-
historia. Det gick att leta  DNA i kiwifrukter 
och att skjuta upp en plastburk i ett rör med 
”bakpulverbomben”. Andra experiment var 
att få ägg att flyta och att ”trolla bort” vatten.

Vid ett bord stod studenten Linn Borg och 
förklarade varför en burk Coca-Cola sjun-
ker medan en burk med light-varianten av 
drycken flyter. (Sötningsmedlet har lägre 
densitet än sockret.) Linn hade fullt upp med 
besökare och beskrev att det ibland blev som 
en ”storm” där.

– Det är jättekul och ungarna är så trevliga!
Andra aktiviteter var att göra jättesåp-

bubblor, spränga en läskburk, vaska guld och 
svara på frågor om klimatet. Det som lock-
ade mest var nog ändå tillverkningen av glass 
med flytande kväve. För att hindra att studen-
terna som höll i tillverkningen skulle bli ned-
trampade av elever som ville få den färska 
glassen fick en väktare placeras ut! 

På tre scener bjöds dessutom på kemi- 
och fysikshower. Här gick det bland annat 
att höra hur rösten påverkas när man andas 
helium (pipig röst) och svavelhexaflourid 
(dov och sävlig stämma) och se hur konst-
gjord snö skapas. Och när eleverna tittat på 
experiment och shower bjöds de på en påse 
med mellanmål och informationsmaterial 
om att studera naturvetenskap.

Kemins år
2011 är kemins år och Naturvetenskapliga 
fakulteten vid Stockholms universitet vill 
då passa på att lyfta fram ämnet kemi och 
visa konkreta exempel på kemins betydelse 
i vår omgivning. Experimentbordet är ett av 
arrangemangen under året.

– Med experimentbordet vill vi visa upp 
vilken fantastisk bredd vi har på forskningen 
inom naturvetenskap vid Stockholms univer-

sitet. Jag hoppas att fler högstadieelever i och 
med detta får upp ögonen för hur inspire-
rande det är att genomföra och lyckas med 
naturvetenskapliga experiment, säger Hans 
Adolfsson som är sektionsdekan för kemi vid 
fakulteten.
Vid tälten med mellanmålet stod fakultetens 
dekan Stefan Nordlund.

– Det är suveränt med experimenten och 
att så många kommit hit. Här visar vi kemins 
mångfald och hur viktig den är i samhället. 
Jag vill också understryka att det här evene-
manget drivs fram av eldsjälar inom fakul-
teten, informatörerna Malin Stenberg de 
Serves och Ylva Carlheim-Gyllensköld.

Var då experimentbordet världens 
längsta som utlovat? Guinness rekordbok, 
som ger den officiella stämpeln för världsre-
kord, kom inte ut och mätte bordet. Orsaken 
var att det inte sedan tidigare finns någon 
kategori för experimentbord och att man är 
restriktiv med nya rekordkategorier. Så då 
bör man väl kunna säga att experimentbor-
det var det längsta i världen, så länge inte 
motsatsen kan bevisas…

TExT: PER LARSSON

FOTO: EVA DALIN

Experimentbordet sträckte sig drygt 250 
meter ut på gräsmattan.TV4 fanns på plats 
och gjorde ett inslag. Här är det neurokemis-
ten Anna Forsby som intervjuas.
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Den fjärde fredagen i september har av 
EU-kommissionen utlysts till Resear-
chers´ Night. Syftet är att visa på fors-
karens vardag och hur viktigt och spän-
nande forskning kan vara. I Stockholm 
går evenemanget under namnet Forskar-
Fredag med medverkan av forskare från 
regionens lärosäten, I år fanns aktiviteter 
på Debaser Medis, ute på Medborgarplat-
sen, på Tom Tits Experiment, Södertörns 
högskola, Karolinska Institutet och KTH 
i Flemingsberg.

Flera forskare från Stockholms uni-
versitet medverkade i aktiviteterna på 
Debaser Medis. En av dem var språkfors-
karen Ulla Sundberg. Hon deltog i en dis-
kussion under rubriken ”Oss människor 
emellan” med bland annat en kommen-
dörkapten och en ljudforskare där man 
diskuterade forskning kring tal, musik och 

Forskarfredag lockade 
till Debaser Medis

hörsel samt om hur barn löser mysteriet 
med talet, språket och kommunikationen. 
Under rubriken ”Tanken och människan” 
medverkade matematikern Elin Gawell 
och beteendeforskaren Johan Lind som 
diskuterade vad som skiljer mentala för-
mågor hos djur och människor.

I Medborgarplatsens bibliotek bjöds det 
bland annat på ”Hollywoodfysikshow”. 
Fysikerna Stefan Sjörs och Joel Johansson 
från universitetet försökte bland annat att 
förklara hur Spindelmannen kan få sina 
egenskaper och vad som skulle hända 
om man förstorar upp en spindel. På 
Medborgareplatsen fanns även möjlighet 
att testa olika aktiviteter och lära sig mer 
om till exempel mode genom historien och 
om den mörka materien i universum.

TExT: PER LARSSON

FOTO: EVA DALIN

Under namnet Universitetet på Plattan 
samarbetar Stockholms universitet med 
Bibliotek Plattan i Kulturhuset vid Sergels 
torg. Tanken är att erbjuda stockholmarna 
kunskap och samtal med forskare inom 
humaniora. Sist ut av höstens föreläsningar 
är: ”Lager på lager – Stockholm under två-
tusen år”
Sven Lilja, professor i historia med sär-
skild inriktning på Stockholm, och Torun 
Zachrisson, docent i arkeologi, föreläser och 
samtalar med publiken. 
Tid: Lördag 26 november kl 13–15
Plats: Bibliotek Plattan, Kulturhuset,  
Sergels torg

www.SU.SE/PLATTAN

Universitetet på Plattan

I samarbete med Rum för barn på 
Kulturhuset ger Stockholms universitet en 
serie föreläsningar med fokus på barn.

Tid:18.00–19.30

Plats: Studio 3, våning 3, Kulturhuset. 

Föreläsningarna är öppna för alla och det är 
fri entré.

Först ut är fonetikprofessorn Francisco 
Lacerda, som den 2 november tar upp ämnet 
”Så lär man sig sitt språk. Om språkinlärning 
hos små och stora barn”. 

www.SU.SE/RUMFORBARN

Rum för barn

Beteendeforskaren Johan Lind beskrev vad som 
skiljer människors och apors mentala förmågor.
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Forskare mötte  
läsare på bokmässan
Tyska språket var temat på årets bok- och 
biblioteksmässa i Göteborg. Forskare från 
Stockholms universitet fanns på plats och 
visade upp mångfacetterad litteratur-
forskning.
 Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 
har i år inte endast gett många möjligheter 
att upptäcka den tyska litteraturen. Mycket 
nära tyska Goethe-Institutets stora mon-
ter står montern för GLS – en förening för 
tyskspråkig litteraturvetenskap i Sverige. 
Många som är intresserade och insatta i 
tysk litteratur hittar vägen hit och kan få en 
inblick i forskning om tyskspråkig litteratur 
på tyska men även på svenska. 
 – Man glömmer ofta att det finns en 
mycket mångfacetterad litteraturforsk-
ning på språkinstitutioner och det är det 
vi vill lyfta fram. Utbytesstudenter är ofta 
mycket positivt överraskade. De märker 
snabbt att vi har ett mer förutsättnings-
löst och öppet förhållande till den tysk-
språkiga litteraturen än de stora insti-
tutionerna i tysk litteratur- och språkve-
tenskap i de tysktalande länderna., säger 
Elisabeth wåghäll Nivre som är littera-
turprofessor vid Avdelningen för tyska, 
Stockholms universitet.
 För forskarna i GLS-montern innebär 
dagarna i Göteborg även ett möte med sina 
läsare. Det kan låta självklart för en bok-
mässa, men det är väldigt olikt den akade-
miska miljön med dess krav på forsknings-
överblickar och fotnoter för att kommen-
tera vad man har läst.
 – Det finns besökare som pekar på en bok 
i vår monter och säger ’honom (eller henne) 
har jag läst’. De visar sig ofta vara glatt 
överraskade över att få samtala med förfat-
taren till den bok de håller i handen, berät-
tar Elisabeth wåghäll Nivre.

Uppskattade möten
Kanske blir mötet speciellt för att det 
gestaltar sig som ett samtal på tu man 
hand om ett ämne som angår båda. Sam-
talsämnena vid GLS-montern varierar 
mycket beroende vem av forskarna som 
tjänstgör i montern.  Besökare som inte 
talar tyska blir uppmärksamma på publika-
tioner om tyskspråkig litteratur som skri-
vits på svenska och som förmedlar något 
av en bakgrund till den tyskspråkiga litte-
raturen som inte är så självklar utanför lan-
dets gränser.
– Vi är mycket nöjda med att vi bestämde 
oss för att vara med, sammanfattar Elisa-
beth wåghäll Nivre. Jag tror att alla forskare 
i montern har fått uppleva i mötet med 
besökarna att vårt arbete för att förmedla 
litteratur uppskattas och behövs. 

TExT: BEATE SCHIRRMACHER

Den 5–6 oktober fyllde Forskardagarna hörsalarna i Södra huset med främst gymnasister, 
men också med andra intresserade. För trettonde året i rad presenterade universitetets nydis-
puterade forskare sin forskning i korta populärvetenskapliga föredrag.

Totalt 56 föredrag av 49 forskare lockade drygt 4 000 besökare, 1 000 fler än förra 
året. Dessutom kunde besökarna spela datorspelet ”Spökhuset”, utvecklat av studenter vid 
Institutionen för data- och systemvetenskap och besöka specialaktiviteter på olika insti-
tutioner. Nyfikna besökare kunde också passa på att fråga forskare om hur miljön påver-
kar oss och vi miljön samt ”Vad är normalt?”. Forskardagarna avslutades med en rykande 
kemishow som fortsatte med extranummer efter utsatt tid för den intresserade publiken.

Under onsdagen webbsändes några föredrag om bland annat arktisk permafrost som en 
tickande klimatbomb, att lära sig språk utan att höra och vad man egentligen lär sig under 
skolans biologilektioner, se www.su.se/om-universitetet/evenemang/forskardagarna. Och 
under torsdagen filmade Utbildningsradion Samtiden några av föreläsningarna för sänd-
ning i Kunskapskanalen under hösten.

TExT: KARIN TJULIN

FOTO: EVA DALIN

Populära dagar  
fyllde tonåring

Gymnasister strömmade till och kunde 
bland annat testa på att spela ”Spökhuset” 
utanför biblioteket.
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Språkdagen lockade 300 
elever till universitetet
Språkdagen vid Stockholms universitet besök-
tes av nära 300 gymnasieelever. Dagen bjöd på 
många seminarier och besökarna fick bland 
annat lyssna till den nyinvalde ledamoten i 
Svenska Akademien, Tomas Riad.

Den europeiska språkdagen startades av 
Europarådet i samband med Språkåret 2001 
och äger rum den 26 september varje år. Syftet 
är att lyfta fram språk och språkinlärning som 
något viktigt, intressant och roligt. Detta är 
också syftet med Stockholms universitets språk-
dag och ett antal av språkinstitutionerna, med 
Engelska institutionen som huvudarrangör, 
bjuder därför in gymnasieelever till universite-
tet i slutet av september varje år. Stockholms 
universitet har dock en ännu längre tradition 
av språkdagar. 1998 var första gången som 
Language day arrangerades av Engelska insti-
tutionen och intresset från gymnasieskolorna 
var stort redan då.

Den 30 september i år var det dags och språk-
institutionerna hade lyckats få fram ett digert 
program med spännande föreläsningar av uni-
versitetets forskare. Ämnena behandlade allt 
från Shakespeare till mupparnas tonmelodi. 
Just seminariet om den svenske kocken i mup-
parna höll Tomas Riad, nyutnämnd ledamot i 
Svenska Akademien. Utnämnandet offentlig-
gjordes under dagen och seminariebesökarna 
fick chansen att applådera föreläsaren redan 
innan han börjat tala. 

– Det vore kul om jag på det här sättet kan 
bidra till att skapa ett intresse för grammatik och 
språkstruktur, sade Tomas Riad efter seminariet.

Förutom att gå på olika seminarier fick elev-
erna möjlighet att träffa studievägledare från de 
olika institutionerna, och de kunde också delta 
i tävlingar och lekar som handlade om olika 
språk. 

Malin Sigvardson, studierektor vid Engelska 
institutionen, var huvudarrangör och hon var 
nöjd med dagen. 

– Årets upplaga kändes väldigt lyckad, vi 
hade ett väldigt bra program, och det fanns ett 
positivt surr i korridorerna och på de korta före-
läsningarna. Trots att många seminarierum var 
överfyllda vågade många ställa frågor, och då 
har man ju verkligen nått fram!

Hon hoppas att eleverna fick med sig en 
känsla av att språk och litteraturstudier är spän-
nande och angeläget.

– Jag tror också att många blir förvånande 
över hur många olika perspektiv och områden 
som ryms under rubriken ”språkforskning”.

TExT: MARIE HALLING

Utställning och bok om  
livsviktig forskning
Hur ska vi göra för att behålla forskning och industri inom life science-området i Sve-
rige? Det var den övergripande frågan när drygt 200 personer från företag, universi-
tet, myndigheter, departement och landsting, samlades på Arlanda konferenscenter 
den 9 augusti för seminariet ”Den oförlösta forskningen”. Det var en bred uppslut-
ning av representanter från life science-området och även politiker med riksdagens 
näringsutskotts ordförande Mats Odell i spetsen.

Efter seminariet invigdes utställningen ”För livet” som ska pågå i tre år på Arlanda 
konferenscenter. Utställningen innehåller berättelser från och exempel på företag och 
forskare som arbetar med att hitta nya lösningar på globala hälsofrågor. Samtidigt 
presenterades även intervjuboken, ”Den oförlösta forskningen” (Samhällsförlaget). 
Här intervjuas femton framstående forskare, entreprenörer, företagsledare, myndig-
hetschefer och styrelseproffs inom life science om sin syn på olika nyckelfrågor för 
framtiden och hur vi kan tackla dem. 

En av dem som medverkar i boken och utställningen är Gunnar von Heijne, som 
är professor vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet, och 
Science for Life Lab.

Enligt honom är det viktigaste som lyfts fram i boken och utställningen möjlighe-
terna och svårigheterna som kan finnas när man försöker föra över kunskap från en 
akademisk till en kommersiell verklighet.

Vad hoppas du ska bli resultatet av boken och utställningen?
– En ökad kunskap om betydelsen av svensk life science, både inom akademin och 
inom företagsvärlden.

TExT: PER LARSSON 

FOTO: LOTTA FOGELSTRÖM

www.FORLIVET.SE

Under tre år ska utställningen finnas 
på Arlanda konferenscenter.
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Åter dags utbilda 
konferenstolkar för EU
För första gången på sju år ges en konferenstolkutbildning vid 
Stockholms universitet. Kursen ges efter behov och är en av få 
utbildningar där studenterna lämplighetstestas.

Det är enbart Tolk- och översättarinstitutet 
vid Stockholms universitet som ger konfe-
renstolkutbildningar i Sverige. Om man kla-
rar konferenstolkutbildningen är man behö-
rig att gå upp i EU:s konferenstolkprov.

Det är endast cirka 100 konferenstol-
kar som tolkar till svenska inom EU. En 
majoritet av dem är utbildade vid Tolk- 
och översättarinstitutet. Svenska konfe-
renstolkar arbetar framför allt inom EU och 
främst i Bryssel. I dagsläget råder det brist 
på svenska konferenstolkar vilket betyder 
att det finns goda möjligheter till arbete.
Konferenstolk inom EU hör till de få språk-
relaterade yrken som är mycket välbetalda.

Utbildningen ges när behovet uppstår 
inom EU och i mån av resurser. Tolk- och 
översättarinstitutet har gett konferenstolk-
utbildningar sju gånger tidigare.

Inför höstens utbildning sökte cirka 50 
personer utbildningen och cirka 30 testa-
des i antagningsprovet. 18 antogs till utbild-
ningen och 15 tackade ja. För att vara behö-
rig för konferenstolkutbildningen måste man 
ha kandidatexamen (i vilket ämne som helst). 
Dessutom måste man ha mycket goda kunska-
per i svenska samt ha tillräckliga kunskaper 
i två andra EU-språk (där ett av dessa måste 
vara engelska eller franska) för att kunna lära 
sig tolka från dem. Antagningsprov tillämpas 
för att pröva detta.

Tolkning från minst två språk
Alla studenter måste under utbildningen 
tolka från minst två språk till svenska, där ett 
av de två språken måste vara engelska eller 
franska. Höstterminen 2011 startar utbild-
ningen i olika språkkombinationer (alltid till 
svenska) där följande språk ingår: engelska, 
franska, tyska, spanska och finska.

Inför utbildningen har två mindre salar 
gjorts i ordning med tolkkabiner och tek-
nisk utrustning. TÖI hyr också avancerad 
teknisk utrustning för utbildningen.

Utbildningen ges på avancerad nivå på 
halvfart under två år. Man kan också välja 

att läsa utbildningen som ett masterpro-
gram på heltid. 

Gemensamt för alla tidigare utbild-
ningar och för den utbildning som startat 
nu i höst är bland annat hög lärartäthet, 
tydligt fokus på färdighetsträning samt att 
en stor del av lärarna består av verksamma 
konferenstolkar inom EU. Förutom tolk-
ning övas även till exempel i minnesteknik 
och anteckningsteknik.

Ofta är två lärare närvarande samtidigt 
vid undervisningen, eftersom det vid tolk-
övningarna är två språk involverade sam-
tidigt. Eftersom det rör sig om flera olika 
språk blir det ibland undervisning i mycket 
små grupper vid den språkbundna undervis-
ningen. Studenterna övar också mycket med 
varandra i grupper och fingerade konferen-
ser arrangeras, där studenterna får tolka. 

TExT: EVA ALBREKTSON

FOTO: SCIC 

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) är en så kallad särskild inrättning vid Stockholms univer-
sitet med en extern styrelse tillsatt av regeringen. TÖI har ett övergripande ansvar för tolk- 
och översättarutbildning i Sverige. Inom högskolan anordnar TÖI dels tolkutbildning med 
inriktning på konferenstolkning, kontakt- eller affärstolkning, dels översättarutbildning 
med olika inriktningar. Masterprogram finns både inom tolkning och översättning. I juni 
inrättades också Sveriges första forskarutbildning inom området. Vidareutbildning för tol-
kar och översättare är ett annat viktigt område. TÖI ansvarar också för att det utbildas tol-
kar för döva, dövblinda och vuxendöva. Utbildningarna ges på folkhögskolor runt om i lan-
det. Likaså ansvarar TÖI för utbildningen till kontakttolk i ett stort antal språk på folkhög-
skolor och studieförbund. TÖI främjar dessutom forskning kring översättning och tolkning, 
bland annat genom att fungera som ett resurs- och dokumentationscentrum. 

    www.tolk.su.se

Inom EU råder brist på 
svenska konferenstolkar.
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• Lärarlyftet II införs. 
• 2012-2014 finns 400 miljoner kronor 

avsatta för vidareutbildning av obehö-
riga lärare.

• 200 miljoner kronor avsätts för fors-
karskolor för lärare under perioden 
2012-2014.

• Omfördelning av platser på lärarut-
bildningen mellan lärosäten. 

• Kvalitetssatsning på humaniora och 
samhällsvetenskap.

• Stipendieprogrammet för studenter 
från de tolv länder som Sverige har ett 
långsiktigt biståndssamarbete med 
ska få ökat anslag. Från 30 miljoner 
kronor per år till 50 miljoner.

Några budgetförslag på 
utbildningsområdet 

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

ANNONS

TÖI:s framtid kan 
påverkas
I budgetpropositionen skriver regeringen 
att man har för avsikt att upphäva för-
ordningen för Tolk- och översättarinsti-
tutet. Myndigheten för yrkeshögskolan 
bör i stället ta över ansvaret för att för-
dela de särskilda statsbidragen för kon-
takttolkutbildning, teckenspråks- och 
dövblindtolkutbildning samt skrivtolk-
utbildning, idag totalt cirka 53 miljo-
ner kronor, samt att utöva tillsyn över 
den statsbidragsberättigade verksam-
heten. Det budgetanslag om cirka tolv 
miljoner kronor som TÖI idag förfogar 
över via Stockholms universitet och som 
bland annat finansierar tolk- och över-
sättarutbildningar inom högskolan och 
andra nationella uppdrag som att sam-
ordna arbetet med tolkordlistor, finns 
däremot kvar i budgetpropositionen. 
Regeringen har också öppnat för möj-
ligheten att teckenspråkstolkutbildning 
kan ges vid högskola förutom vid folk-
högskola som i dagsläget.

– TÖI har under sina 25 år byggt upp en 
samlad och solid kunskaps- och erfaren-
hetsbank på nationell nivå inom området 
tolkning och översättning som kommer 
att splittras vid den nu föreslagna omor-
ganiseringen, säger ordföranden i den av 
regeringen tillsatta styrelsen, professor 
Östen Dahl. 

Han beklagar att regeringen inte har 
kunnat bevara TÖI som en enhet vid 
Stockholms universitet när man nu full-
följer sin intention att avveckla alla så 
kallade särskilda inrättningar i Sverige 
som en konsekvens av den genomförda 
autonomipropositionen. 

– Såvitt vi kan bedöma i dagsläget så kom-
mer de pågående utbildningarna inte att 
påverkas, säger TÖI:s föreståndare Ingrid 
Almqvist. På sikt kan det bli en del föränd-
ringar, eftersom tolk- och översättarutbild-
ningar nu kommer att omorganiseras inom 
Stockholms universitet och Myndigheten 
för yrkeshögskolan. Omorganiseringen 
kommer att få personalkonsekvenser som 
ska utredas, och vi ska försöka få till en så 
bra lösning som möjligt för var och en. Men 
först inväntar vi riksdagens beslut om bud-
getpropositionen.

TExT: PER LARSSON
 

Fler platser på  
lärarutbildningarna
I höstens budgetproposition från regeringen 
finns flera förslag som påverkar Stockholms 
universitet. Regeringen gör en omfördel-
ning av utbildningsplatser till lärarutbild-
ningar vid lärosäten som klarade Högskole-
verkets kvalitetsgranskning och har kapaci-
tet att ta emot fler studenter i den nya lärar-
utbildningen. Stockholms universitet får 
flest av de omfördelade platserna. För 2012 
blir det 43 nya platser för grundlärare och 
30 för förskolelärare. Fyra lärosäten tappar 
platser. Det är Mälardalens högskola, Hög-
skolan i Dalarna, Högskolan i Skövde och 
Högskolan i Jönköping. 

Regeringen gör också en satsning på 400 
miljoner kronor på humaniora och sam-
hällsvetenskap.

– Det har under alldeles för många år 
varit ett ensidigt fokus på att öka antalet 
platser vid högskolan. Nu måste vi satsa på 
att höja kvaliteten på den undervisning stu-
denterna får, säger utbildningsminister Jan 
Björklund. 

Satsning på HS-området
I budgetpropositionen aviseras en perma-
nent höjning av grundutbildningsanslaget på 
ytterligare 400 miljoner kronor för humani-
ora, samhällsvetenskap, juridik och teologi. 
Från och med 2013 blir ersättningen per hel-
årsstudent inom dessa områden 30 procent 
högre än 2011. Satsningen finansieras genom 
en omfördelning av medel. Regeringen ska 
dra in 440 miljoner kronor från lärosätena, 
eftersom en del av anslaget i dag är ersätt-
ning för personer som registrerar sig på kur-
ser, men aldrig deltar i en enda föreläsning. 
De pengar som dras in går tillbaka till uni-
versitet och högskolor i form av kvalitets-
satsningen på humaniora och samhällsve-
tenskap (400 miljoner) samt som andra kva-
litetshöjande åtgärder.

– De generella neddragningarna i grund-
utbildningens volym utgör inte något pro-
blem för Stockholms universitet eftersom vi 
redan idag valt att inte utnyttja hela volymen 
(takbeloppet), säger rektor Kåre Bremer.

Han ser positivt på höjningen av ersätt-
ningen per helårsstudent inom HS-området. 
Den kommer att innebära mer undervis-
ningstimmar, men den 30-procentiga höj-
ning det talas om inkluderar den redan tidi-
gare beslutade höjningen och avser endast 
halva studentpengen. Utökningen av forsk-
ningsanslaget är vidare något större än uni-
versitetet förutsett, närmare 32 mkr per år. 

– Som helhet är det ett för Stockholms uni-
versitet positivt utfall, sammanfattar Kåre 
Bremer

TExT: PER LARSSON
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Pengar att söka för  
IT-stödd undervisning
Future Learn är ett universitetsövergripande utvecklings-
projekt om IT i utbildningen. Totalt finns närmare fem 
miljoner kronor att söka.
Informations- och kommunikationsteknik 
(IKT) får allt större betydelse inom under-
visningen. Många studenter och lärare har 
en hög IKT-kompetens. Men inte alltid 
kring hur IKT kan användas för lärande. 
För att öka och utveckla den pedagogiska 
användningen av IKT inom Stockholms 
universitet startar det tvååriga projektet 
Future Learn.

Förutom att höja kvalitet och omfatt-
ning av IKT-baserat lärande finns ytterli-
gare tre mål. Det första är att särskilt stödja 
universitetets lärarutbildningar. Det andra 
att utveckla och införa moderna former av 
IKT-stödd examination och slutligen en 
ökad användning av simulering och visu-
alisering inom universitetets utbildningar.

Efter ett beslut av rektor har projektet 
tilldelats 5,7 miljoner kronor av rektor, 
varav 5 miljoner är avsatta för projektme-
del till lärare inom hela universitetet kan 
söka. Future Learn hade en uppstartsträff 
i slutet av september där bland andra rek-
tor Kåre Bremer och vicerektor Anders 
Gustavsson medverkade. Intresset för träf-
fen var stort och deltagarna kunde höra 
om olika exempel på IKT-baserat lärande. 
Vid uppstarten fanns Future Learns pro-
jektledare Uno Fors med. Sedan förra året 
är han professor vid Institutionen för data- 

och systemvetenskap med inriktning på att 
utveckla forskning om IT och lärande – där 
en del i professuren är att hjälpa andra vid 
universitetet att använda tekniken. 

Virtuella fall
Uno Fors har forskat kring IT inom 
lärande vid Karolinska Institutet i många 
år. I samtal med vicerektor Anders Gus-
tavsson och dekanus Gudrun Dahl väck-
tes idén att göra en satsning på området 
vid Stockholms universitet. 

– Det är viktigt att våra studenter får 
kunskaper så de själva kan använda IT i 
sin undervisning när de börjar arbeta som 
lärare. De ska ha en digital kompetens med 
sig ut i arbetslivet, så är det inte alltid idag, 
säger Uno Fors.

Ett exempel på IKT-baserat lärande är att 
skapa virtuella fall där studenterna får ett 
problem att lösa inom till exempel medicin, 
juridik eller psykologi. Vad behöver jag ställa 
för frågor till en person för att få de svar som 
behövs för att kunna fatta ett beslut? 

Skapande av virtuella miljöer, visuali-
sering, animering och simulering är andra 
användningsområden. Ett hett område är 
också IKT-stödd examination. 

Universitetspedagogiskt centrum (UPC) 
håller i administrationen av ansökningarna 

i projektet. En bedömargrupp med represen-
tanter för fakulteterna och UPC går igenom 
ansökningarna och rekommenderar rektor 
vilka som ska få anslag.

Pedagogiska behovet avgör
Det pedagogiska behovet är avgörande vid 
bedömningen av ansökningarna. Prioritet 
ges till projekt som berör ett stort antal stu-
denter, involverar flera lärare och/eller går 
över fakultets- eller institutionsgränser. Att 
ange tydliga pedagogiska vinster och mål är 
också viktigt.

Maxbeloppet per projekt är 200 000 kro-
nor. Detta för att kunna dela ut pengar till 
många projekt och därmed få bra spridning 
på dem. Eventuellt kan även några extra 
intressanta projekt få större anslag. De som 
får anslag ska som motkrav redovisa vad de 
gör och ta fram en demo på verksamheten. 
Att kunna sprida exempel inom organisatio-
nen är en viktig tanke bakom satsningen. Vid 
den workshop om upphovsrätt som i januari 
anordnas inom projektet kommer även bra 
exempel att lyftas fram. Och för att allt ska 
flyta smidigt har DSV lovat att i möjligaste 
mån hjälpa till med teknisk support. Men 
Uno Fors tycker inte att man alltför mycket 
ska haka upp sig på tekniken, det handlar 
mycket om att se nya möjligheter som lärare.

– Tekniken behöver inte vara väsensskild 
från traditionell undervisning. Ofta går det 
att göra mer på webben än live.

Deadline för ansökan i den första 
omgången är 1 november 2011. Besked om 
vilka projekt som får stöd kommer under 
andra halvan av november. En ny utlysning 
görs till våren och eventuellt även en nästa 
höst. Ytterligare information finns på http://
futurelearn.dsv.su.se eller så kan du kon-
takta Uno Fors på Uno@dsv.su.se.

TExT: PER LARSSON

FOTO: EVA DALIN

Det finns stor 
potential att 
visualisera och 
simulera, till 
exempel av 
laborationer, 
säger Uno Fors.
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Marknadsföring viktigare  
med studieavgifter
Första terminen med studieavgifter är det färre studenter utanför EES-
området som sökt till Avdelningen för internationell och jämförande 
pedagogik – men antalet masterstudenter är detsamma. 

– Vi märker en stor skillnad mot hur det var 
tidigare. Innan de nya reglerna infördes kom 90 
procent av våra studenter på masterprogram-
met från Afrika och Asien. Nu har vi endast tre 
studenter från Afrika som alla har fått stipen-
dium från universitetet och Svenska Institutet. 
Vi har också en kvinnlig student från Iran som 
själv bekostar sin utbildning samt ytterligare en 
betalande student från Kina. Övriga studenter 
kommer från något EU-land, förklarar Vinay-

agum Chinapah, professor och huvudföreståndare för avdelningen.
Men trots förändringen har antalet studenter på masterprogram-

met inte sjunkit. 
– Vi har 35 studenter på masterutbildningen i år. Det är lika många 

som förra höstterminen. Den stora skillnaden är alltså att nästan 
samtliga nu kommer från ett EU-land eller från USA. 

Där förändringen märks allra mest är när det gäller söktrycket till 
de övriga utbildningarna som har minskat markant.

– Förra året hade vi 700 sökande jämfört med 350 i år, säger 
Vinayagum Chinapah. 

För att rekrytera studenter till masterprogrammet handlar mycket 
om att marknadsföra sig internationellt, menar Vinayagum Chinapah 
och betonar att universitetet och Avdelningen för internationell och 
jämförande pedagogik har ett gott rykte utomlands. Mycket tack 
vare de alumner som, när de reser tillbaka hem eller ut i världen, kan 
berätta om hur bra utbildningen är. Men Vinayagum är också själv 
ständigt på resande fot för att marknadsföra utbildningen eller ”sälja 
sin produkt” som han uttrycker det. Det är än mer viktigt nu sedan 
avgifter infördes. 

När vi ses för intervjun, på ett café mitt i city, har han precis kommit 
hem från Kina och ska bara packa om sina väskor för att dagen därpå 
resa till Uzbekistan och Kirgizistan för att prata om utbildningen.

Ambassadörer för utbildningen
– Vi har haft många tankar kring marknadsföring, säger Vinayagum 

Chinapah. Det går inte att fortsätta på samma sätt som tidigare om stu-
denter utanför EU ska betala själva. Nu gäller det att tala om att vi finns 
och att vi har bredd och, inte minst att utbildningen som är på engel-
ska, leder till internationella jobb inom utbildningssektorn.

Inför höstterminen skickade avdelningen ut information till 500 
universitet i hela världen.

– Vi använder oss också av Facebook och olika webbsajter för 
att nå ut. 

Vinayagum Chinapah berättar också att studenterna sitter med 
i avdelningens kommitté där de är med och diskuterar olika beslut 
som ska fattas.

– Vi hoppas att det här gör att de trivs hos oss. På så sätt blir de 
ambassadörer för utbildningen och kan sälja den vidare. 

Vinayagum Chinapah tycker att alla institutioner vid universitetet 
borde bli bättre på att marknadsföra sina utbildningar. 

– Håller man god kvalitet måste man tala om det, till exempel 
genom att använda internet och andra medier. Man måste helt enkelt 
söka upp studenterna.

De studenter som studerar på masterprogrammet, oavsett om de 
är från EU eller kommer utanför, har hört mycket om utbildningen i 
Stockholm. Och trots att de kan läsa precis samma ämnen i sitt hem-
land väljer de att läsa här.

– Anledningen är att de vet att vi håller mycket hög kvalitet. Nästan 
alla som gått hos oss får jobb internationellt när de är färdiga. Det 
kan till exempel vara inom FN, SIDA eller OECD, säger Vinayagum 
Chinapah.

TExT: MADELEINE SALOMON

FOTO: EVA DALIN OCH PRIVAT

Zach Roman studerar på masterprogrammet sedan ett år tillbaka. 
Reglerna om avgift hade inte införts när han började och han kunde 
därför välja att läsa här efter sin grundutbildning i USA.
 – Anledningen till att jag valt att studera just i Sverige och på Stock-
holms universitet är att jag vill ha en bra utbildning med möjlighet 
att arbeta internationellt. Förutom att jag såg på nätet att utbild-
ningen här är högt rankad och att man samarbetar med stora inter-
nationella institutioner så hade jag hört att Avdelningen för interna-
tionell och jämförande pedagogik är mycket bra, säger Zach Roman.
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Stockholmsfysiker i 
Nobelpristagares forskargrupp
Ariel Goobar, professor i experimentell astropartikelfysik, ingår i den 
forskargrupp som leds av Saul Perlmutter och är sedan länge nära vän med 
honom. Han har även nära samarbete med de två andra fysikpristagarna.

Ariel Goobar är professor vid Fysikum och 
verksam vid Oskar Klein-centret för kos-
mopartikelfysik som är en gemensam forsk-
ningssatsning mellan universitetet och KTH. 
I början av 1990-talet var han post dok vid 
Berkeley Laboratory i USA och lärde där 
känna en av årets Nobelpristagare i fysik, 
Saul Perlmutter, väldigt väl. 

– Vi var båda i 30-årsåldern och jobbade i 
motström för att få igång ett experiment som 
hade fått en knackig start. Det innebar långa 
dagar framför datorn. Saul och jag har all-
tid haft jättekul när vi ”brainstormar”, jag 
tror att grunden lades då, när det kändes lite 
grann som att det var ”vi mot dem”. 

Samarbetet dem emellan har sedan fort-
satt. Ariel Goobar har varit till Berkeley vid 
många tillfällen genom åren. 

– Ibland tar Saul och jag långpromenader 
i Tilden Park, ovanför labbet i Berkeley, där 
vi förutom fysik har pratat om allt möjligt. 
En annan gemensam favorit är asiatisk mat. 
Det har ju hunnit gå nästan 20 år sen vi träf-
fades första gången, så vi har hunnit prata 
om det mesta. 

Ambitionen i forskningen har varit hela 
tiden att ta reda på vad universum består av 

genom att mäta universums expansionshis-
toria, fortsätter Ariel Goobar.

– Tanken från början var att den stora mas-
san som finns i galaxerna skulle göra att uni-
versums expansion skulle sakta ner. Vi skulle 
helt enkelt väga universum på det sättet. Nu 
blev svaret väldigt oväntat: ingen inbroms-
ning, galaxernas relativa hastighet ökar! Vi 
fann alltså att över 70 procent av universums 
energi finns inte i form av ”massa” utan av 
denna ”mörka energi” som alltså har motsatt 
effekt än gravitationen. 

Hoppas på supernovafest
Saul Perlmutters idoga arbete med få ige-
nom satellitprojektet SNAP har gjort att det 
var länge sedan han gjorde ett besök i Stock-
holm, i våras fick han till exempel ställa in 
ett besök vid en workshop här – där deltog 
däremot en av de andra fysikpristagarna – 
Adam Riess.

I samband med Nobelprisutdelningen i 
december hoppas Ariel Goobar kunna ordna 
en stor supernovafest  –  om Nobelpristagarnas 
schema tillåter det. 

Nobelpriset ökar uppmärksamheten 
kring Ariel Goobars forskning.

– Det är förstås jättespännande tider: 
vi vill ta reda på vad mörk energi är! 
Förhoppningsvis hamnar vår forskning i 
fokus och vi får ännu bättre stöd för våra 
forskningsprojekt. Vi har väldigt duktiga 
unga forskare inom området men ringa möj-
ligheter att ha dem kvar.  

Ariel Goobar har även koppling till de 
andra två forskare som delar på Nobelpriset 
i fysik.

– Lustigt nog är det Brian Schmidt som 
jag har känt längst! Vi träffades genom min 
fru, som då också var intresserad av super-
novaforskning. Adam Riess är också en god 
kollega och vän. Jag samarbetar idag med 
båda i olika projekt och har sampublicerat 
med båda (fem artiklar med Brian och sju 
med Adam). 

Även Jesper Sollerman, professor i ast-
ronomi vid Stockholms universitet, är 
inblandad i den forskning som belö-
nas med fysikpriset. Han deltar i High-z 
Supernova Search Team där frontfigurerna  
Brian P. Schmidt och Adam G. Riess nu får 
Nobelpris.

TExT: PER LARSSON
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Ariel Goobar har arbetat länge med 
Nobelpristagaren Saul Perlmutter. 1992 
uppmärksammade Berkeleylaborato-
riets tidning deras upptäckt av den mest 
avlägsna supernovan.



13

FORSKN I NG

Universitetsnytt November 5/2011

Forskare till Egypten för att 
stötta demokratisering
Den 11–13 september åkte en delegation av tio svenska forskare från fem uni-
versitet till Egypten för att bidra med sin kunskap inför det stundande valet. 
Med på resan fanns Sideek M. Seyad, forskare vid Juridiska institutionen.

USI – Universitet och 
svenska institut i sam-
verkan för internatio-
nalisering, anordnade 
den 11–13 september en 
konferens under nam-
net Creating Confidence 
and Democracy in Pre-

vious Autocracies – Problems and Possibi-
lities där svenska demokratiforskare mötte 
egyptiska forskare för att diskutera demo-
kratiutvecklingen i landet. Från Stockholms 
universitet deltog Sideek M. Seyad, docent i 
europeisk integrationsrätt.

– Det finns erfarenheter i Europa om hur 
man demokratiserar forna autokratier som 
jag tror att man kan dra nytta av i uppbyg-
gandet av demokrati i arabvärlden. Man 
kan dra paralleller till Sovjetkollapsen och 
hur de forna Sovjetstaterna demokratisera-
des, säger Sideek M. Seyad.

Hans föredrag under konferensen hand-
lade om hur EU:s grundfördrag vad gäller 
demokrati, rättssäkerhet och respekt för 
de grundläggande mänskliga rättigheterna 
skulle kunna stå som modell för demokra-
tiseringen i arabvärlden.

– EU:s grundfördrag kan stå som modell 
i varje modernt samhälle som går från auto-
krati till demokrati men man kan inte till 
100 procent exportera systemet. Det är 
en annan kultur, en annan religion och så 
vidare. Om man jämför med Östeuropa 
tog det tio år innan de hade införlivat EU:s 
system och kunde söka medlemskap, säger 
Sideek M. Seyad och fortsätter:

– Nu har de fått bort diktatorerna i flera 
av arabländerna men det är en lång process 
att bli en demokrati. Den måste ske gradvis 
men konsekvent.

Lyssna och lära
Konferensen gav möjlighet till en dialog och 
ett erfarenhetsutbyte med flera framstående 
egyptiska professorer inom bland annat 
statsvetenskap och juridik och den rönte 

publicitet i egyptiska medier. 
– Vi har mycket att lära av varandra. De 

egyptiska forskarna var mycket intresse-
rade av EU och Sverige men jag tror nästan 
att det var vi från Sverige som lyssnade och 
lärde oss mest. Det är en läroprocess, en 
dialog, vi var inte där för att lära ut idéer.

Enligt Sideek M. Seyad är klimatet för 
att diskutera demokrati och mänskliga rät-
tigheter mycket öppnare nu än när han var 
i Egypten för några år sedan.

– Ämnena var tabu innan den arabiska 
våren; med den nya öppenheten är jag säker 
på att vi kan få till stånd ett fritt och intel-
lektuellt stimulerande utbyte inom forsk-
ning och utbildning, säger Sideek M. Seyad.

USI kommer att sammanställa en rapport 
med bidrag från deltagarna vid konferensen. 
Rapporten ska ge underlag för vidare dis-
kussioner om en seminarieserie, om eventu-
ell kursgivning inom demokratifrågor och 
om möjliga forskningssamarbeten. 

Konferensen ägde rum på det svenska 
institutet i Alexandria som är ett av sam-
arbetsinstituten inom USI. Institutet är 
en autonom del av Utrikesdepartementet 
och dess verksamhet är inriktad mot 
att främja kontakterna mellan Europa 
och MENA-området (Mellanöstern och 
Nordafrika).

TExT: ANDREAS BERGFELDT

FOTON: SCANPIx, STAFFAN wESTERLUND

Fakta om USI  
USI är ett interna-
tionellt samarbete 
mellan svenska 
universitet, de 
svenska Medel-
havsinstituten 
och universitet i 
institutens värd-
länder. Med hjälp 
av USI kan studen-
ter med grund-
examen läsa uni-
versitets- och 
nationsöverskri-
dande kurser. USI 
arbetar också för 
att främja forsk-
ningssamarbe-
ten mellan Sverige 
och Medelhavs-
länderna.

Fakta

I vintras störtades diktaturen, nu återstår den 
stora utmaningen – att bygga demokrati.
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Ilona söker kunskap 
om atmosfären
Vid Stockholms universitet får Ilona Ripiinen möjlighet 
att forma en egen forskargrupp, med ett prestigefyllt 
ERC-anslag i ryggen.

I somras blev det klart att Ilona Riipinen 
får en forskartjänst vid Stockholms univer-
sitet och Institutionen för tillämpad miljö-
vetenskap. Ungefär samtidigt kom beskedet 
att hon får ett av European Research Coun-
cils (ERC) prestigefyllda Starting Grants för 
forskare i början på sin karriär.

Ilona Riipinen är en av de yngre forskare 
som fått anslaget. Hon är ännu inte trettio 
år fyllda och medelåldern för att få ansla-
get ligger på runt 37 år. I bagaget har hon en 
doktorsexamen i fysik från Helsingfors uni-
versitet där hon även arbetat en tid efter dis-
putationen. Dessutom har hon tillbringat ett 
par år på post dok-stipendium vid Carnegie 
Mellon University i USA. För att kunna 
utvecklas som forskare och starta upp en 
egen forskargrupp sökte hon sig utanför 
Finland. Valet stod mellan Sverige och USA. 
Det blev till slut Stockholm hon fastnade för.

Forskning om aerosoler
Det anslag hon fått är på 1,5 miljoner euro 
och sträcker sig över fem år för forskning 

om aerosoler, små partiklar som ”flyter 
omkring” i atmosfären. Damm, rök och pol-
len är några vanliga aerosoler i atmosfären. 
En stor del av aerosolerna bildas även när 
ånga kondenseras i atmosfären. Aerosoler 
har stor betydelse för klimatet på Jorden. De 
såväl sprider som absorberar solinstrålning. 
Dessutom är de centrala i molnbildningen 
genom att utgöra ”kärnor” kring vattenmo-
lekyler som i sin tur styr nederbörden. 

Även om det här är grundläggande pro-
cesser för klimatet finns det stora kunskaps-
luckor kring vad som händer när partiklarna 
går från olika stadier och hur de fungerar 
som ”kärnor” för bildandet av nederbörd. 
Att lära sig mer om dessa processer är inte 
enbart viktigt för klimatforskningen utan 
även för forskning om luftkvalitet.

– Att öka kunskapen om hur aerosoler 
interagerar med varandra och atmosfärens 
ånga beter sig är avgörande för att förstå 
hur vårt klimat fungerar. Aerosolerna är en 
stor osäkerhetsfaktor i våra klimatmodeller, 
säger Ilona Riipinen

Hennes forskargrupp ska nu ta sig an olösta 
frågor kring aerosolernas tillväxt och hur de 
avdunstar. Först ska de utveckla ett gemen-
samt teoretiskt ramverk för att beskriva hur 
partiklarna växer och förändras. Forskningen 
ska mynna ut i beräkningar av hur stor påver-
kan aerosolernas tillväxt med kondensation av 
organiska molekyler har i olika regioner på 
Jorden. Dessa kunskaper ska sedan användas 
när man räknar på hur klimatet och luftkva-
liteten kan förändras. På flera håll i världen 
är aerosolerna den främsta orsaken till dålig 
luftkvalitet. 

Intressant forskningsmiljö
De kemiska processerna kring aerosoler som 
är Ilona Riipinens specialområde och det är 
här hon tror sig ha kompetens att tillföra ITM 
och universitetets klimatforskning.

– Vid institutionen finns många framstå-
ende forskare jag kan lära mig av, till exempel 
om molnforskning. Dessutom finns här värde-
full data från Arktis.

Hon lyfter även fram betydelsen av att nu 
bli en del av Bert Bolin-centret för klimat-
forskning där det finns en bred kompetens 
på klimatområdet. Den tradition av kontak-
ter med beslutsfattare som finns inom klimat-
forskningen vid Stockholms universitet och 
Stockholm Resilience Centre var också viktiga 
faktorer när hon valde att söka sig hit. Hon har 
också tidigare varit gästföreläsare vid ITM. 

Ilona Riipinen har genom åren funderat på 
olika yrkeskarriärer, innan det var forskning 
hon fastnade för – ett yrkesval hon inte ångrat. 
Hon brinner för att få fler ungdomar intresse-
rade av naturvetenskap. En period arbetade 
Ilona Riipinen på informationsavdelningen 
vid Helsingfors universitet och har även ett 
förflutet som vetenskapsjournalist. 

– Det är viktigt att forskarna finns med i 
samhällsdebatten och gör sina röster hörda.

Ilona Riipinen vill att fler kvinnor väljer att 
fortsätta som forskare. Tillsammans med en 
finsk kollega har hon därför startat ”Women ś 
aerosol train”. Det är en serie föreläsningar de 
givit – och fortsätter att ge – vid universitet 
i flera länder för att intressera studenter att 
börja forska om aerosoler och klimat.

TExT: PER LARSSON

FOTO: EVA DALIN

Av de 4 080 ansökningar som kom in till European Research Councils, ERC, utlysning ”Starting 
Grant 2011” har än så länge 480 forskare beviljats bidrag. 15 yngre forskare som är verksamma 
i Sverige får Starting Grant. Två av dessa finns vid Stockholms universitet. Förutom Ilona Rii-
pinen är det Maja Schlüter, som börjar vid Stockholm Resilience Centre under 2012. Idag är 
hon verksam vid ett forskningsinstitut i Berlin. Hennes forskningsområde är socialekologi 
och resiliens. Stockholms universitet har tidigare fått fem Starting Grants och sex Advanced 
Grants, som går till seniora forskare, men dessa har enbart gått till män.

Första kvinnan med Starting Grant

Beskedet om att jag fick Starting Grant 
var en av de bästa nyheterna i mitt liv, 
säger Ilona Riipinen.

EKOKLIM och Ilona Riipinens forskning finns 
båda inom universitetets ledande forsk-
ningsområde ”Klimat, hav och miljö”.  

www.su.se/ledandeforskning

Ledande forskning
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EKOKLIM är ett stort ämnesöverskridande forsk-
ningsprogram vid Stockholms universitet som 
undersöker hur förändringar i klimatet påverkar 
växt- och djurarter. Ett annat viktigt område de 
drygt 50 forskarna studerar är ekosystemstjäns-
ter; det är tjänster som naturen tillhandahåller och 
som människan är direkt beroende av, till exem-
pel rening av vatten, insekters pollinering av nyt-
toväxter, fröspridning och möjlighet till friluftsliv. 
Forskningen är också inriktad på hur förändring-
arna och ekosystemstjänsterna ska skötas och för-
valtas. Programmet omfattar både ekologiska och 
sociala aspekter och är indelat i fyra forsknings-
områden. Dessa är landskapsprocesser, biologisk 
mångfald, ekosystemstjänster samt förvaltning av 
naturresurser och ekosystemstjänster.

Forskarna har valt att studera främst två geo-
grafiska områden. Det ena är fjällkedjan i nord-
västra Sverige och det andra är Norrströms 
avrinningsområde. Norrström är vattenpas-
sagen mellan Mälaren och Saltsjön i centrala 
Stockholm och dess avrinningsområde innefat-
tar både Mälaren och Hjälmaren. De främsta 
problemen som har med vattnet att göra är över-
gödning och förorening av vatten och jordar. 
Den höga befolkningstätheten, det omfattande 
jordbruket och de många industrierna bidrar till 
att föroreningar sprids till ytvatten och kusteko-
systemen via grundvattnet. 

Historiska kartor visar markanvändning
Norrströms avrinningsområde har länge använts 
som fältområde både av den hydrologiska och den 
ekologiska gruppen inom EKOKLIM. Bland 
annat har forskarna analyserat historiska kartor 
för att klarlägga hur markanvändningen föränd-
rats, så att man sedan kan uppskatta effekten av 
förändringen av den biologiska mångfalden och 
av ekosystemstjänsterna. Ett pågående projekt 
handlar om hur klimatförändring och jordbruk 
påverkar våtmarkerna.

– Genom samarbete med svenska vatten-
myndigheten för Norrströms avrinnings-
område finns det goda möjligheter att sprida 
resultaten från EKOKLIM:s forskning. De 
kan komma till användning som underlag för 
hur Sverige bäst ska hantera klimatföränd-
ring inom till exempel EU:s vattendirektiv och 
grundvattendirektivet, säger hydrologiprofes-
sorn Georgia Destouni.

Klimatförändring och påverkan på arters lev-
nadsmiljöer är två stora hot mot den biologiska 
mångfalden. Stockholmsforskarna studerar här 
hur olika arter påverkas och hur man kan få in 
hänsyn till klimatförändringar i åtgärdsplaner 
för hotade arter.

– Flera arter expanderar norrut vid varmare 
klimat. Hur rör sig dessa arter och vilka konse-
kvenser blir det för lokalsamhället? Det är viktiga 

Forskning för att hantera 
ett varmare klimat
Hur påverkar klimatförändringarna växt- och djurlivet? Och hur ska samhället 
hantera detta? Det är centrala frågor inom forskningsprogrammet EKOKLIM 
som fått ett av regeringens strategiska forskningsstöd.

frågor vi ska undersöka säger Peter Hambäck, 
professor i botanik och ledare för EKOKLIM.

Det är främst olika fjärilsarter som utgör 
modellsystem för dessa studier men forskarna 
tittar även på lövsångare.

– Hur olika arter reagerar beror på deras 
exponering och känslighet, vilket är en effekt 
av hur lätt de har att anpassa sig till föränd-
ringar. Att förutsäga förändringar av mångfald 
är mycket komplext, eftersom förändringar på 
populationsnivå är starkt påverkade av processer 
på både individ-, populations- och ekosystems-
nivå, säger Peter Hambäck.

Ekosystemstjänster och förvaltning
För att kunna utvärdera effekten av ett för-
ändrat klimat på skötseln av ekosystemstjäns-
ter behövs modeller som kopplar ihop driv-
krafter och biologisk mångfald med en speci-
fik tjänst. I nära anslutning till denna forsk-
ning återfinns den som sker inom programmets 
fjärde område – förvaltning av naturresurser 
och ekosystemstjänster. Forskningen leds från 
Stockholm Resilience Centre och är inriktad 
på så kallad adaptiv förvaltning som bygger på 
att analysera institutionell och organisatorisk 
förvaltning under föränderliga ekologiska och 
sociala förhållanden. Det rör sig till exempel 
om att studera skötselplaner för olika naturty-
per och se hur planerna kan anpassas till kli-
matförändringarna.

Klimatförändringar skapar stora utma-
ningar för politiska beslutsfattare och plane-
rare. Det beror till stor del på de osäkerheter 
som finns i klimatmodeller och klimatföränd-
ringarnas effekter på lång sikt. För att minska 
osäkerheten försöker forskarna att ta fram 
rekommendationer för hantering och förvalt-
ning av vattenresurser och ekosystemstjäns-
ter samt att utveckla verktyg för att analysera 
kopplingen mellan miljöförändringar och 
arters sårbarhet så det kan omsättas i beva-
randeplaner. 

TExT: PER LARSSON

FOTO: KRISTOFFER HyLANDER

www.ZOOLOGI.SU.SE/EKOKLIM

Lundpraktmossa, Plagiomnium cuspidatum, 
har normalt sydlig utbredning och kan på 
vissa håll förväntas expandera norrut.

Ledande forskning
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För femtio år sedan var Östersjön ett out-
forskat hav. Professor Lars Silén, zoolog 
vid Stockholms universitet, var pionjä-
ren och den drivande kraften bakom det 
som kom att utvecklas till den främsta 
svenska havsforskningsstationen i Öster-
sjön – Askölaboratoriet. 1961 uppfördes 
en vattenrallarbarack vid skärgårdshem-
manet på Askö i Trosa skärgård. Förhål-
landena för forskarna vid den lilla forsk-
ningsstationen var primitiva. Rinnande 
Östersjövatten var tillgängligt med hjälp 
av ett litet bensindrivet elkraftverk och 
en mindre utomhustank. Laboratorieut-
byggnaden invigdes 1964, samma år som 
Askö fick elström. 

Två av de yngre forskare som fanns med 
på pionjärtiden var Bengt-Owe Jansson 
och AnnMari Jansson, som senare blev 
ett par. De gjorde många studier vid Askö 

genom åren och var banbrytare inom eko-
logi och det nya forskningsområdet sys-
temekologi. Makarna ville ta ett helhets-
grepp, och hade en vision som var kontro-
versiell inom det dåvarande vetenskaps-
samhället. De såg människan som en del av 
ekosystemet, siktade på att ta fram veten-
skapliga modeller som kunde användas 
för förvaltning av Östersjön och betonade 
satsning på tvärvetenskap.

Under andra halvan av 1960-talet knöts 
även forskning vid Botaniska institutionen, 
till exempel om bottenvegetation, till Askö. 

Miljögifter och övergödning
Insikten att hela Östersjöns ekosystem är 
kraftigt påverkat av människan blev allt-
mer uppenbar i slutet av 1960-talet. Mil-
jögifternas stora effekter på säl och havs-
örn hade startat både debatt och intensiv 

50 år av Östersjöforskning
Övergödning, miljögifter och ökad förståelse för ekologiska system. Forskarna vid 
Askölaboratoriet kan blicka tillbaka på ett halvt sekel av banbrytande forskning.

forskning. Även övergödningen blev upp-
märksammad när de syrefria bottnarna 
bredde ut sig och halterna av närsalter 
ökade. Stora forskningsanslag blev till-
gängliga för att klarlägga sambanden, och 
under 1970-talet expanderade verksam-
heten på Askö kraftigt. Decenniet inled-
des med en ettårig studie finansierad av 
Naturvårdsverket. Studien övergick i det 
så kallade storprojektet ”Dynamik och 
energiflöde i Östersjöns ekosystem” som 
pågick under hela 1970-talet. 

Laboratoriebyggnaden utökades med 
större och bättre lokaler för experimen-
tella studier, kemiska analyser och plats 
för övernattning av flera forskare. En gan-
ska stor grupp unga forskare arbetade nu 
på Askö och hade fältstationen som sin 
huvudsakliga arbetsplats. Dessutom kom 
många gästforskare från andra länder. 

Dykning med tuber gjorde entré under 
1960-talet och forskarna kunde få en 
bättre uppfattning om bottnarna.
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50 år av Östersjöforskning

Marin miljöövervakning
Naturvetenskapliga forskningsrådet över-
förde medel för fortsatt drift av Asköla-
boratoriet till Stockholms universitet. Vid 
överföringen kom fältstationen att skiljas 
från Zoologiska institutionen och blev 
1981 en ”särskild inrättning” som skulle 
bedriva forskning om Östersjön, medan 
forskarutbildningen fick skötas av de van-
liga institutionerna.

Under 1980-talet startade den 
marina miljöövervakningen i Sverige. 
Askölaboratoriet bidrog med underlag, 
och flera forskare ansvarade för olika 
delar av miljöövervakningen. Syrebristen 
i Östersjön och en omfattande bottendöd 
fick Naturvårdsverket att göra en forsk-
ningssatsning på övergödning i havet. Den 
engagerade under 1980-talet flera forskare 
på Askö. Bland annat kunde arbetet med 
ekosystemmodeller för Östersjön drivas 
vidare, med inriktning mot att förstå över-
gödningens mekanismer. Forskarna gjorde 
också den första detaljerade sammanställ-
ningen av belastningen på Östersjön med 
kväve och fosfor. Försök på Askö visade 
också att Östersjöns blåmusslor, märlkräf-
tor och blåstång reagerade mycket kraftigt 
på föroreningsstress. 

I början av 1990-talet inrättade reger-
ingen tre marina centra. Stockholms marina 
forskningscentrum blev ny huvudman för 
Askölaboratoriet. Fältstationen byggdes till 
med ny föreläsningssal, nytt kurslaborato-
rium och fler övernattningsrum.

Kunglig 50-årspresent
Trots många försök att bilda ett natur-
reservat av ön dröjde det till 1996 innan 
det äntligen blev verklighet. Händelseför-
loppet kring inrättandet blev dramatiskt. 

Strax före jul 1995 blev det känt att Askö 
utan förvarning sålts till en privatperson 
i samband med att Domänverket ombil-
dats. I kontraktet fanns en möjlighet för 
Naturvårdsverket att köpa tillbaka ön. Pri-
set var dock alltför högt, så halva summan 
behövde skaffas fram från annat håll. Lös-
ningen blev att Wallenbergstiftelserna gick 
in och erbjöd kung Carl XVI Gustaf att få 
Askö som naturreservat i 50-årspresent. Ön 
blev ett interimistiskt naturreservat, men 
det skulle dröja till 2001 innan skyddsföre-
skrifter antagits och ytterligare sex år innan 
det marina reservatet inrättades.

Det senaste decenniet har biologisk 
mångfald och ekosystem varit viktiga forsk-
ningsområden vid Askölaboratoriet. Även 
flera långsiktiga projekt pågår, varav flera i 
Himmerfjärden som är en havsvik ganska 
nära Askö. Halvvägs in i fjärden mynnar 
renat avloppsvatten från södra Stockholm 
och Södertälje. Här har flera banbrytande 
studier om övergödningens effekter gjorts 
och för närvarande sätts gös ut för att under-
söka om det går att påverka vattenkvaliteten 
genom att förändra näringsväven.

Firande under hösten
Den 2 september besökte kung Carl XVI 
Gustaf ön tillsammans med rektor Kåre Bre-
mer och andra företrädare för universitetet 
och havsforskningen för att få en inblick i 
verksamheten. 

Den 8 september ordnades ett 50-års-
firande för inbjudna gäster, från universi-
tet, myndigheter inom havs- och miljöom-
rådet, forskningsfinansiärer samt grannar 
och andra lokala aktörer. Föreståndaren, 
professor Lena Kautsky hälsade besö-
karna välkomna med en ”grönslicks-
grön” drink. Naturvetenskapliga fakulte-

tens dekanus Stefan Nordlund talade om 
Askölaboratoriets mångåriga verksamhet 
som en central del i Östersjöforskningen. 

Besökarna fick sedan bekanta sig med 
den forskning som sker vid Askö och den 
utrustning forskarna har till sitt förfo-
gande. På ett av forskningsfartygen fick 
man prova att styra en undervattensfar-
kost med kamera och se närmare på det 
vanligtvis fördolda bottenlandskapet. Inne 
i laboratoriet berättade forskare om mus-
selodling som en alternativ reningsmetod 
och om Östersjöns musslor.  

Professor Ragnar Elmgren talade om 
historien och betydelsen av forskningen 
vid Askö. Den forskning kring kopplingen 
mellan ekologi och ekonomi som profes-
sor AnnMari Jansson startade ledde till 
bildandet av Beijerinstitutet för ekologisk 
ekonomi vid KVA, något som sedan lett 
vidare till Stockholm Resilience Centre vid 
Stockholms universitet. Systemekologiska 
institutionen har även sitt ursprung i forsk-
ningen vid Askö. Vidare har den forskning 
som bedrivits gjort att Naturvårdsverket 
under 1980-talet insåg kvävets bety-
delse för övergödningen av havet. 
Datormodelleringar utifrån studier vid 
Askö ligger till grund för övervaknings- 
och förvaltningsprogram för Östersjön. 
Och utan forskningen vid Askölaboratoriet 
kanske inte Stockholms universitet hade 
kunnat ta hem ett av regeringens strate-
giska anslag för Östersjöforskning, Baltic 
Ecosystem Adaptive Management, BEAM.

Den 23 november hålls ett kung-
ligt seminarium till Askölaboratoriets 
ära vid KVA i anslutning till Svenska 
Havsforskningsföreningens årliga konferens.

TExT: PER LARSSON
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Kung Carl XVI Gustaf besökte tillsammans med 
rektor Kåre Bremer Askö den 2 september. En vecka 
senare var det dags att visa prov på verksamheten för 
andra inbjudna gäster.
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Upptakt i samarbetsanda
För första gången deltog i år samtliga rektorer för de tre Stockholmsuniversiteten 
vid upptakten för medarbetare i Aula Magna.

Externfinansierade internationella forsk-
ningssamarbeten, strategi för internatio-
nalisering och rankninglistor. Det var tre 
av ämnena för seminarierna vid universi-
tetets höstupptakt för medarbetare i Aula 
Magna den 15 september. Och den som 
ville veta om hur samarbete mellan läro-
sätena kan fungera – ett ämne rektorerna 
sedan skulle återkomma till – kunde lyssna 
på ett föredrag om SciLifeLab. Det är ett 
samarbete mellan Stockholms universitet, 
Karolinska Institutet (KI) och KTH inom 
life science-området.

Universitetets förvaltningschef Ann-
Caroline Nordström talade om det senaste 
året som ett av reformer – ny lärarutbild-
ning, autonomireformen, nytt system för 

kvalitetsutvärdering och införandet av 
studieavgifter för utländska studenter. 
Tyngdpunkten i talet låg på universitetets 
lokalbehov. Första spadtaget har tagits för 
Studenthuset. Planarbetet är i full gång för 
Albano som beräknas vara klart 2017.

– Tre Stockholmsuniversitet förs där-
med närmare varandra, sade Ann-Caroline 
Nordström.

Gemensamma rektorsresor
Rektor Kåre Bremer berörde i sitt tal ämnen 
som hur budgetpropositionen påverkar 
universitetet, behovet av studentbostäder 
och universitetets nya organisation. 

Han redovisade även de rektorsresor 
som är inplanerade. Om allt går som plane-

rat går en av dessa till Illinois i USA under 
våren och det tillsammans med KTH:s och 
KI:s rektorer.

– Vi borde uppträda mer tillsammans. 
Och i framtiden hoppas jag att vi har ett 
komplett universitet i Stockholm, sade han 
som en övergång till att presentera en ny 
rapport om hur företrädare för de tre läro-
sätena ser på ökad samverkan (se nästa 
sida).

För första gången i upptaktssamman-
hang var rektorerna vid KI och KTH 
inbjudna som talare. KI:s rektor Harriet 
Wallberg-Henriksson berättade om de 
nybyggnationer som är på gång vid KI. 
I flera fall är även Stockholms universi-
tet och KTH inblandade. Främst är det 
Hagastaden, området vid Norra station  
som ska bli till tiotusentals bostäder och 
tusentals arbetsplatser, främst inom life 
science. 

– Det här är en satsning som gör att uni-
versiteten kommer närmare varandra, sade 
Harriet Wallberg-Henriksson.

Hon talade även om existerande samar-
beten och de behov som lärosätena har av 
varandra inom olika områden. Behovet av 
samarbete kommer att öka än mer, enligt 
henne. Den tekniska utvecklingen inom 
vården kommer att ställa krav på KI som 
man inte klarar att möta på egen hand. Här 
kan de andra universiteten bidra med till 
exempel bioinformatiker och ingenjörer.

Mingel och profilgåva
KTH:s rektor Peter Gudmundsson lyfte 
fram Albanova och SciLifeLab som goda 
exempel på existerande samarbeten.

– Vi tror det finns en stor potential i att 
utveckla samarbetet och det finns stöd på 
KTH för att gå vidare med detta.

Höstupptakten handlar inte enbart 
om att lyssna på föredrag. I år fanns när-
mare 20 utställare från universitetets cen-
trala stödverksamhet på plats för att visa 
sin verksamhet. Besökarna fick även en 
ny profilgåva, eller egentligen tre – en tyg-
kasse, en mugg och en buff. 
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Drygt 400 personer deltog vid upptak-
ten. Förutom rektorstal och utställning 
fick besökarna också en present.
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Positiv syn på ökat 
samarbete i Stockholm
Stockholms lärosäten samarbetar idag på många områden.  
Och mer samarbete är önskvärt, enligt en ny studie.

Vid höstupptakten presenterade rektor Kåre 
Bremer en ny studie om förutsättningarna 
för ett mer systematiserat samarbete mellan 
Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska 
högskolan och Stockholms universitet. För-
fattare till studien är Tim Ekberg, adminis-
trativ direktör vid Södertörns högskola och 
tidigare tjänsteman vid Utbildningsdeparte-
mentet.

Studien redovisar de internationella tren-
der som även påverkar Sverige. Ökad inter-
nationell efterfrågan på utbildning, ökad 
autonomi för lärosäten och strävan mot pro-
filering är några karaktärsdrag. I flera län-
der formas allianser mellan lärosäten och det 
förekommer även sammanslagningar. Även 
i Sverige har regeringen uppmuntrat ökad 
samverkan mellan lärosäten.

Vid Stockholm universitet, KTH och 
Karolinska Institutet finns en tredjedel av lan-
dets doktorander och tillsammans är forsk-
ningsintäkterna närmare nio miljarder kro-
nor. Det förekommer redan en hel del samar-
bete mellan universiteten samtidigt som det 
finns potential för ett ökat samarbete, skriver 
Tim Ekberg i studien. Sammantaget skulle 
troligtvis de tre lärosätena placeras kring 
plats 25 på Shanghairankningen.

Det finns många existerande samarbete 
mellan de tre lärosätena, framför allt inom 
forskning men även på utbildningsområ-
det. Däremot konstateras i rapporten att det 
finns få samarbeten inom samverkansområ-
det, den så kallade tredje uppgiften. 

Intervjuer med chefer
Inom ramen för studien har dekaner, pro-
dekaner, skolchefer, förvaltningschefer och 
andra centralt placerade chefer inom admi-
nistrationen intervjuats vid de tre lärosä-
tena. De har fått svara på frågor om hur 
samarbetet ser ut, hur det upplevs, vad 
som kan utvecklas och hur långt samar-
betet kan dras. I den långa lista med sam-
arbeten som kommit fram i intervjuerna 
listas dels övergripande samarbeten dels 
sådana som är ämnesspecifika. På det över-

gripande området finns till exempel Haga-
staden (Norra stationsområde), Stockholms 
akademiska forum och olika kurser på fors-
karnivå. Inom medicin/livsvetenskap finns 
till exempel Science for Laboratory, Stress-
forskningsinstitutet, CHESS och Stockholm 
Brain Institute. Inom naturvetenskap samt 
humaniora-samhällsvetenskap finns också 
en mängd samarbeten. De flesta samarbeten 
sker dock på ad hoc-basis mellan forskare 
och är därmed inte inkluderade i studien.

Alla som intervjuades var positiva till sam-
arbete och såg gärna att det utvecklades. En 
majoritet ansåg till och med att en samman-
slagning av de tre lärosätena till ett storuni-
versitet var en naturlig och bra utveckling. 
I svaren betonades att samarbeten behövde 
byggas underifrån samtidigt som centrala 
insatser behövs för att underlätta och bereda 
vägen för samarbete.

Enligt många av svaren har intresset och 
viljan till samarbete ökat de senaste åren 
samtidigt som revirtänkandet minskat.  

Studien redovisar också en del problem 
som finns. Ett är att det saknas gemensamma 
mötesplatser mellan universiteten där sam-
arbetsidéer kan utvecklas. Ett annat är skill-
nader i regler och rutiner, till exempel att 
likartade utbildningar ger olika poäng och 
olika regler för befordran.

Bilda allians
Studien kommer fram till att de tre lärosä-
tena bör bilda en gemensam allians. Varje 
universitet kan då behålla sin nuvarande 
organisation och unika profil. Men samti-
digt kan man identifiera och driva ett antal 
gemensamma utbildningar och forsknings-
samarbeten. En gemensam intresseförkla-
ring bör tas fram, likaså en gemensam sty-
relse för alliansen. Där ska rektorer och för-
valtningschefer ingå och den ska ha ett litet 
kansli knutet till sig.

Ett antal gemensamma utbildnings-
program föreslås och även några gemen-
samma forskarskolor. Potentiella och out-
vecklade forskningssamarbeten bör identi-

fieras och ges anslag för att komma igång. 
Forskningsinfrastruktur som laborato-
rier och datakraft bör i ökad utsträckning 
ske som gemensamma satsningar. Vidare 
rekommenderas harmonisering av adminis-
trativa regelverk, till exempel kring tillgodo-
räknande av poäng och befordran.

– Jag blev glad när jag läste rapporten, 
framförallt när jag läste vilken positiv attityd 
och stark vilja till ökat samarbete som kom-
mer till uttryck i intervjuerna med de ledande 
personerna vid alla tre universiteten, säger 
Stockholms universitets rektor Kåre Bremer 
som samtidigt säger att han ska återkomma 
till hur rapporten tas till vara och hur sam-
arbetet ska vidareutvecklas.
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Rektorerna Peter Gudmundsson, Harriet 
Wallberg-Henriksson och Kåre Bremer vid 
upptakten i Aula Magna.
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Över 200 personer hyllades 
vid promotionshögtiden
Årets installations- och promotionshögtid ägde rum i Stockholms stadshus den 
30 september. Vid ceremonin uppmärksammades fler personer än vanligt.

Av de tio personer som promoverades till 
hedersdoktorer fanns den norske antro-
pologen och samhällsdebattören profes-
sor Thomas Hylland Eriksen, författaren 
och naturfotografen Claes Grundsten, 
tidigare ambassadören Bo Kjellén och 
museichefen för Magasin 3 Stockholm 
Konsthall David Neuman. Övriga var 
professorerna Markus Antonietti, Tysk-
land, Miriam Glucksmann, Storbritan-
nien, Thomas H. Ollendick, USA, Dinah 
Shelton, USA och Beverly Skeggs, Storbri-
tannien samt dr Sandra Knapp, Storbri-
tannien.

Vid högtiden promoverades även 127 
nya doktorer av de 233 som disputerade 
under läsåret 2010/11 och åtta jubeldok-

torer, som fick sin doktorsgrad för femtio 
år sedan. Bland dem fanns universitetets 
tidigare rektor, professor Inge Jonsson. 
Antalet nya professorer som installerades 
detta år var fler än vanligt, 64 personer. En 
av dem, Hillevi Ganetz, höll den traditio-
nella installationsföreläsningen, med titeln 
”Natur i tv – den kulturella bumerangen”.

Pris till pedagoger
Under kvällen fick även fyra lärare ta emot 
pris för sina pedagogiska insatser: Bar-
bro Landén vid Institutionen för baltiska 
språk, finska och tyska, lärarparet Mar-
tin Tamm och Yishao Zhou vid Matema-
tiska institutionen samt Elisabet Borg vid 
Psykologiska institutionen. Tre personer 

fick också ta emot universitetets guldme-
daljer – den stora gick till vd Staffan Salén 
för hans mångåriga starka engagemang i 
universitetets verksamhet, guldmedalj av 
8:e storleken gavs till professor Gunnel 
Engwall för hennes djupa engagemang 
för universitetet samt till Senior advisor 
Athanasios Psaroulis för värdefullt stöd i 
utvecklingen av nya och strategiska sam-
arbetspartners i Grekland främst inom 
klimat och miljö.

Efter ceremonin var det bankett i 
Gyllene Salen innan kvällen avslutades 
med dans i Blå Hallen.
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Desserten gör entré i en för 
tillfället blå Gyllene salen.

Hur var högtiden?
Det var pampigt, hög-
tidligt och både trist 
och roligt. Tristessen 
bestod av processan-
det av alla dessa pro-
movendi under första 
halvan av ceremonin. 
Andra halvan blev roli-
gare då en fin bland-
ning av musik lättare 

upp stämningen. Höjdpunkten var den goda 
middagen och diskussioner runt borden samt 
de något mer intressanta talen som avbröt 
sorlet. Men den största behållningen av kväl-
len var att kunna dansa runt med min man 
till kylskåp (hans eget omdöme) i pingvin-
kostym!

 Anette Oxenswärdh, fil.dr. vid Institutionen för 
pedagogik och didaktik

Promotionshögtiden gav 
oss alla en både högtid-
lig och riktigt rolig kväll. 
Perfekt organisation, bra 
tal och en mycket god 
middag gjorde att den 
sent ska glömmas.

Bo Kjellén, nybliven 
hedersdoktor i juridik
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Body pump är en typ av motionspass 
som erbjuds i Frescatihallen.

Universitetet får 
språkpolicy
Efter flera års diskussioner har nu Stockholms universitet en språkpolicy. 
Svenska är det administrativa språket medan det talas om parallellspråkighet 
inom forskning och utbildning.

Syftet med policyn, som antogs av rektor 
i september, är att öka medvetenheten hos 
anställda och studenter om språkets bety-
delse och språkanvändning. Där finns även 
riktlinjer för språkanvändning vid univer-
sitetet och en redogörelse för gällande regel-
verk. Utgångspunkten för språkpolicyn är 
universitetets vision: att utbildning och 
forskning vid flertalet av Stockholms uni-
versitets institutioner och enheter till 2015 
ska inta en nationellt ledande och interna-
tionellt framstående ställning. Då anses hög 
språklig kvalitet vara en förutsättning för 
nationellt och internationellt konkurrens-
kraftig verksamhet.

Universitetet ska sträva mot att vara paral-
lellspråkigt – svenska och engelska ska fung-
era som parallella vetenskapsspråk. Lärare 
och studenter ska ha en fullgod svenska 
parallellt med en engelska av hög kvalitet. 
Däremot bör inte utveckling och använd-
ning av ett av språken ske så att kunskaper 
och färdigheter i det andra språket försäm-
ras. I policyn betonas att det förs en diskus-
sion kring språkanvändningen inom forsk-
ning och utbildning och vilka effekter valet 
av språk kan få.

Svenska administrativt språk
Riktlinjerna slår fast att svenska är univer-
sitets administrativa språk. Enskilda ska 
kunna använda svenska vid inhämtande av 
information från och vid kommunikation 
med universitetet. Strategiska dokument, 
regler och riktlinjer ska skrivas på svenska 
och i möjligaste mån översättas till engel-
ska. Den svenska originaltexten är den juri-
diskt bindande. Information om universi-
tetet ska också finnas tillgänglig på andra 
språk än svenska, i första hand på engelska. 

Vidare står att alla vetenskapsområ-
den ska kunna kommuniceras på klar och 
begriplig svenska och engelska. Universitetet 
ska sträva efter att inom alla vetenskapsom-
råden utveckla en terminologi på svenska. 

Forskare har här ett särskilt ansvar att 
bidra till att relevant fackspråk utvecklas 
på svenska inom respektive ämnesområde. 

Institutioner, centrumbildningar, insti-
tut och andra enheter ska ha svenska och 
engelska namn. Detsamma gäller för utbild-
ningar och examina. För beslut och andra 
handlingar såsom kursplaner, protokoll, 
föreskrifter, verksamhetsplanering är det 
svenska som gäller, men de får gärna över-
sättas till andra språk.  I övrigt ska språkval 
i varje enskilt fall göras utifrån en kvalitets- 
och lämplighetsbedömning. 

Riktlinjerna finns även för vilket 
språk som ska användas vid utbildning 
på olika nivåer och för avhandlingar. 
Undervisningsspråk ska anges i utbild-
ningsdatabasen SISU och i utbildningska-
talogen men bör även anges i kurs- eller 
utbildningsplanen. Om en kurs, helt eller 
delvis, examineras på ett annat språk än 
svenska ska det föreskrivas i kursplanen. 
Betygsbeslut ska vidare skrivas på svenska. 

Språklagen
Språkpolicyn anger även vilka stödresurser 
som finns vid universitetet på språkområ-
det, som bland annat Studie- och språkverk-
stad, Lärostudion och Centrum för aka-
demisk engelska. Här beskrivs också gäl-
lande regelverk. Språklagen, som antogs 
2009, säger att svenskan är huvudspråk 
och ska kunna användas inom alla sam-
hällsområden. Minoritetsspråklagen anger 
att finska, jiddisch, meänkieli, romani chib 
och samiska har ställning som nationella 
minoritetsspråk. Förvaltningsmyndigheter 
ska verka för att det finns tillgång till per-
sonal med kunskaper i finska, meänkieli 
respektive samiska där det behövs i enskil-
das kontakter med myndigheten. Undervis-
ning och forskning omfattas däremot inte 
av dessa krav. 
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– Det kommer aldrig att finnas en enhetlig 
lösning som passar alla eftersom tillämp-
ningen av engelska språket varierar avse-
värt inom olika fakulteter och specialämnen 
och även definierar den roll som språket har 
i kunskapsbyggande inom olika discipliner. 
Naturligtvis är det svårare att byta språk i 
ämnen där språket är det enda verktyg som 
finns för att bygga kunskap, t.ex. humani-
ora och vissa ämnen inom samhällsveten-
skap. Trots detta finns ett starkt intresse 
bland studenter och forskare att vilja föra ut 
sin forskning till en internationell publik. De 
kurser som Centrum för akademisk engel-
ska (CAE) erbjuder lockar hundratals studen-
ter på grund- och avancerad nivå och våra 
”workshops” för akademisk personal blir 
snabbt fulltecknade.

Maria Kuteeva

– Jag tycker att språkpolicyn är riktigt bra, 
då svenskan får en framträdande plats. 
Som naturvetare ser jag att engelskan mer 
och mer tar över, och till viss del är det nöd-
vändigt. Därför är det bra att svenskan 
har fått en så viktig plats i policyn, så vi 
inte glömmer bort att vi verkar också i det 
svenska samhället. Dessutom vet vi att alla 
studenter på grundnivå inte förstår engel-
ska på den nivå som krävs, utan engelska-
kunskaperna inom ämnena ökar under stu-
diernas gång.

Ann-Kristin Östlund Farrants

Ann-Kristin Östlund  
Farrants, studierektor vid 
wenner-Grens Institut

Maria Kuteeva,  
föreståndare för Centrum 
för akademisk engelska

Vad anser du om språkpolicyn?
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Nya dekaner och vicerektorer
Från årsskiftet kommer universitetet att ha 
fyra nya dekaner och fakultetsnämnder, då 
mandatperioden för de nuvarande går ut. Då 
genomförs även den organisationsförändring 
som innebär att två områdesnämnder ska-
pas, en för naturvetenskap och en för huma-
niora, juridik och samhällsvetenskap. Dessa 
områdesnämnder leds av varsin vicerektor 
som utses av rektor efter ett rådgivande val 
bland forskare och lärare inom respektive 
fakultet. Inom naturvetenskap är dekanus 
även ordförande för områdesnämnden och 
därmed vicerektor medan vicerektorsposten 

inom humaniora, juridik och samhällsveten-
skap inte kombineras med dekanposten för 
någon av dessa tre fakulteter.

Valet av dekanerna och fakultetsnämn-
derna har genomförts på samma sätt som 
tidigare. Valberedningarna inom res-
pektive fakultet har nominerat kandida-
ter till respektive fakultetsnämnd och till 
dekanus. Möjlighet har sedan även fun-
nits till fria nomineringar. Under perioden 
6-13 oktober genomfördes val vid fakulte-
terna. Resultatet av valet ska sedan utgöra 
en rekommendation till rektor när han utser 

dekaner, prodekaner och vicerektorer.
Valresultaten visar att man i inom de 

fyra fakulteterna röstat fram de kandida-
ter till posterna som vicerektor och dekan 
som föreslagits av respektive valberedning 

Nedan är de personer som i de rågivande 
valen vid fakulteterna valts till dekaner och 
vicerektorer. Observera dock att när denna 
artikel skrivs har ännu inte rektor utsett deka-
ner och vicerektorer – något som måste ske 
innan det är klar vilka som tillsätts på posterna.
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Vad ser du som din viktigaste uppgift?

– Jag ser det som min främ-
sta uppgift att företräda 
vetenskapsområdet i hela 
dess bredd, både inom uni-
versitetsledningen och 
utåt mot det omgivande 
samhället. Ett första steg 
är då att fördjupa min kun-
skap om de båda fakulteter 
som jag inte redan känner, 
genom att besöka institu-
tionerna och sätta mig in 
i deras verksamhet. Upp-
draget förutsätter också 
en kontinuerlig dialog med 
fakulteternas dekaner och 
inom områdesnämnden. 
Det är min övertygelse att 
en ökad dialog och sam-
verkan över fakultetsgrän-
serna skulle ha ett stort 
strategiskt värde för att 
ytterligare stärka området 
vid Stockholms universitet. 

Astrid Söderbergh Wid-
ding, nominerad till vice-
rektor för humaniora, sam-
hällsvetenskap och juridik

– En viktig uppgift, som 
kommer att ta mycket tid 
under 2012, blir att få en 
bra och fungerande arbets-
form för Juridiska fakul-
teten i samband med uni-
versitetets omorganisa-
tion. Jag vill också stärka 
och vidga forskningen vid 
Juridiska fakulteten, gärna 
genom forskningsprogram 
och i samarbete med andra 
fakulteter. Det innefattar 
även en ökning av antalet 
disputationer.

Jonas Ebbesson, nomine-
rad till dekanus för Juridiska 
fakulteten

– Att stärka samhälls-
vetenskaplig forskning och 
utbildning, såväl inom uni-
versitetet som i samver-
kan med det omgivande 
samhället. Detta inte minst 
i ljuset av de utmaningar 
som vi står inför i samhäl-
let, lokalt och globalt.

Mats Danielson, nomine-
rad till dekanus för Sam-
hällsvetenskapliga fakul-
teten

– Om jag ska lyfta fram en 
fråga så får det bli vår för-
måga att fatta beslut som 
innebär forskningspriorite-
ringar – här står vi inför nya 
krav och vi måste delvis 
ändra vårt sätt att arbeta. 
Kraven på universiteten 
att fatta strategiska beslut 
ökar. Vi behöver utveckla 
vår förmåga att göra detta 
inom den decentraliserade 
struktur som universitetet 
har, där institutionerna har 
stor makt. Vi måste kunna 
fatta beslut som innebär 
prioriteringar och göra det 
på ett sådant sätt att pro-
cessen accepteras av fors-
karna. 

Anders Karlhede, nomine-
rad till vicerektor för natur-
vetenskap och dekanus för 
Naturvetenskapliga fakul-
teteten

– Mina viktigaste uppgif-
ter blir att trygga kontinu-
iteten i den goda ledningen 
av den Humanistiska fakul-
teten, att vidareutveckla 
internationella perspek-
tiv på utbildning och forsk-
ning samt att verka för att 
humanistiska kompetenser 
blir förstådda som centrala 
i ett samhälls- och medbor-
garperspektiv.

Bengt Novén, nominerad 
till dekanus för Humanis-
tiska fakulteten
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Varje dag skickas åtskilliga pappersdoku-
ment fram och tillbaka mellan handläggare, 
registratorer och arkivet vid universitetet. 

Förvaltningschefen gav i december 2010 
Tekniska avdelningen i uppdrag att digita-
lisera dokumenthanteringen. Därefter har 
registratorerna och chefsarkivarien tillsam-
mans med projektstöd från Avdelningen för 
IT och media arbetat med uppgiften, i pro-
jektform. 

De har kartlagt ett antal tidigare defini-
erade administrativa processer, dokumente-
rat regler och rutiner, delat ut behörigheter 
och utbildat handläggare i universitetets dia-
rie- och dokumenthanteringssystem, W3D3.

– Handläggarna ska själva leverera in 
handlingarna i form av digitala filer direkt 
till diariet. Tillgängligheten ökar genom 
att handlingar levereras in elektroniskt och 
blir i samma ögonblick sökbara och åtkom-
liga för alla som har behörighet till diariet, 
säger projektledaren Anne-Louise Berg vid 
Avdelningen för IT och media.

Det första delprojektet har fokuserat på 
rekryteringsprocesser, på att ge förvaltning-

Bättre dokumenthantering i digitalt system
ens chefer behörighet till W3D3 samt på ruti-
ner och regler förknippade med den digitali-
serade diarieföringen.

Tre rekryteringsprocesser (av lärare, 
doktorand och TA-personal) har kart-
lagts. Formulär för lärarrekryteringen 
har uppdaterats och kompletterats med 
en så kallad dropbox där publikationer 
som skickas in av sökande läggs och där 
sakkunniga kan hämta dem elektroniskt. 
Förutsatt att publikationerna finns i elek-
tronisk form sparas mycket tid på att slippa 
hantera postpaket med papper och böcker.

Minskat pappersflöde
Vissa lärarhandläggare vid fakultetskans-
lierna har kommit igång med att lägga in 
dokument i W3D3 vilket förenklar samar-
betet mellan registrator och handläggarna, 
minskar pappersflödet betydligt och ökar 
tillgängligheten.

Formulär för sökande till doktorand-
tjänster och tekniska/administrativa tjänster 
har specificerats och beställts och levereras 
under hösten. Arbetet med att utbilda hand-

www.us-ab.com ■ su@us-ab.com ■ tel: 08-16 32 14

Vi gillar er - Gilla oss!
Tävla om en ny Iphone4
Gå in och gilla ”US-AB Tryckeriet” på facebook.

läggare i W3D3 pågår och kommer att fort-
sätta. Samtliga chefer inom förvaltningen 
har dessutom fått behörighet till W3D3.

Ytterligare några administrativa pro-
cesser har kartlagts – remisser, skrivelser 
och disciplinärenden. Här är det främst 
Ledningskansliets personal som är handläg-
gare och som nu börjar lägga in dokument 
i W3D3. Av det tjugotal administrativa pro-
cesser som identifierats återstår att kartlägga 
och införa ett tiotal. 

Tekniska avdelningen har också börjat 
arbetet med att skapa ett e-arkiv för lång-
tidslagring genom att samverka med andra 
universitet och högskolor i det så kallade 
SYLL-projektet. Digitaliseringen av diariet 
kan ses som en av förberedelserna för att 
universitetet så småningom ska kunna han-
tera dokument från skapandet till arkive-
ring, elektroniskt.  

Information i anslutning till den utökade 
digitaliseringen finns på medarbetarwebben 
under Service, Arkivering och diarieföring, 
Registrator.

TExT: PER LARSSON
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– Vi har till exempel haft konferenser 
samtidigt med både USA och Kina, säger 
Paul Glantz. Själv har han varit med om att 
ordna föreläsningar med upp till 25 studen-
ter uppkopplade på en gång.

Med under intervjun finns även 
Jenny Lilliehöök, miljökoordinator och 
Roland Fredriksson, medieproducent vid 
Avdelningen IT och media, för att ge sin syn 
på detta relativt nya arbetssätt.

– Systemet är egentligen inte så nytt. Men 
ändå har vi få webbkonferenser på universi-
tetet, säger Roland Fredriksson. 

Genom att minska på tjänsteresor, sär-
skilt flyget, kan vi skona miljön och sam-
tidigt spara pengar. Istället kan man ses 
via videokonferenser och webbmöten. Det 
menar Paul Glantz, lärare, klimatforskare 
och miljösamordnare vid Naturvetenskap-
liga fakulteten. 

Vi träffas i ett rum i Geovetenskapens 
hus. Vid ena änden står en videoutrustning 
med tillhörande webbkamera och en jätte-
lik plattskärm. Här kan en grupp arbeta till-
sammans med både en eller flera grupper på 
annat håll. 

Mindre miljöpåverkan, färre resor och därmed minskade  
kostnader. Potentialen är stor med videokonferenser och webbmöten.

Mötesteknik som spar  
pengar och på miljön

Att arbeta med videokonferenser är inte 
bara en miljöfråga. Det finns även en ekono-
misk vinst att göra.

– Man slipper både hotellräkningar, 
resekostnader och traktamenten, fortsätter 
Roland Fredriksson. Men även på det per-
sonliga planet ger det fördelar då det tar tid 
att resa. 

Webbaserat mötesrum
När man talar om videokonferenser skiljer 
man på videokonferens via IP-telefoni och 
webbmöten.

Roland Fredriksson (vänster) och Paul 
Glantz ser stora möjligheter med video-
konferenser och webbmöten.
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SAMIR – ett nytt  
rapporteringssystem 
Från och med november 2011 kan medarbetare anmäla 
tillbud och arbetsskada/sjukdom, göra polisanmälan 
och rapportera miljöavvikelse via ett webbaserat sys-
tem. Systemet heter SAMIR vilket är en förkortning för 
Säkerhet, Arbetsmiljö, Miljö, InRapportering. Medarbetare 
vid Sektionen för Säkerhet, Personalavdelningen, universite-
tets miljökoordinator samt fakulteternas miljösamordnare 
administrerar systemet.

Om du vill anmäla exempelvis en arbetsskada går du in i 
SAMIR, fyller i webbformuläret och bifogar eventuellt doku-
ment eller bilder. När du skickat in det får du en bekräftelse 
via mejl på att din anmälan tagits emot. Du får även ett mejl 
när din anmälan är under behandling, liksom när den anses 
färdigbehandlad. 

Skälet till ett webbaserat gemensamt system är att effektivi-
sera hanteringen av anmälningar och inte minst att underlätta 
inrapporteringen för dig som rapportör. Skälet är också att en 
miljöcertifiering kräver en tydlig dokumentation av inrappor-
terade miljöavvikelser och förslag på miljöförbättringar. Att 
du rapporterar in såväl små som stora händelser är mycket 
värdefullt för Stockholms universitets strategiska arbete med 
att förebygga brott, ohälsa och miljöproblem.

Länk till SAMIR finns på medarbetarwebben, bland annat 
under fliken Service, där du väljer Krishantering i menyvalet, 
eller fliken Personal och menyvalet miljöarbete. 

Har du frågor om SAMIR, kontakta Mats Hansson, mats.
hansson@su.se, eller Thomas Hårberg, thomas.harberg@
su.se, vid Sektionen för säkerhet eller Jenny Lilliehöök, jenny.
lilliehook@su.se, universitetets miljökoordinator.

TExT: JENNy LILLIEHÖÖK

Gör din röst hörd!

Skicka en insändare till Universitetsnytt,
per.larsson@kommunikation.uu.se

Drygt 14 000 steg per deltagare 
och dag för vinnarna.

Mötesteknik som spar  
pengar och på miljön

Tel: 08–612 09 59
www.gamlaorangeriet.se

Öppet alla dagar: 10-17
Vällagade luncher

Hemgjorda bakverk
Grupper lunch och dagtid
Slutna sällskap kvällstid
Baserat på ekologiska 

råvaror

En Oas i Bergianska trädgården

– För en videokonferens krävs ett tilldelat IP-nummer och en 
videokonferensanläggning. Fördelen jämfört med webbmöten 
är att kvalitén är mycket högre, vilket är ett plus när man vill 
visa powerpointbilder och dokument, förklarar Paul Glantz. 

Vid webbmöten används istället den egna datorn via en tjänst 
för onlinemöten som heter Adobe Connect. Alla som har ett uni-
versitetskonto här kan logga in på tjänsten och skapa ett mötes-
rum. Adobe Connect är helt webbaserad och man behöver inte 
installera någon mjukvara. Det enda som krävs är ett headset 
eftersom det som finns i datorn inte är så bra. Tjänsten ombesörjs 
av SUNET och är kostnadsfri för universitetets medarbetare. 
Programmet erbjuder dessutom livesupport fem dagar i veckan.

Vilken effekt videokonferenser och webbmöten har för uni-
versitetets del är i dagsläget dock svårt att mäta eftersom ingen 
har koll på vilka resor som annars skulle ha utförts. 

– Kanske kan vi bygga en portal där personal och studenter 
får föra loggbok över vart de skulle ha åkt om de inte hade del-
tagit i en videokonferens eller ett webbmöte, funderar Jenny 
Lilliehöök. Samtidigt menar hon att det självklart inte går att 
komma bort ifrån alla resor.

– Innan en videokonferens har man ofta träffats på riktigt 
en första gång. Själv tycker hon att det annars fungerar väldigt 
bra att mötas via webben eller en videoskärm. 

Tydlig agenda viktig
– Det känns faktiskt som att ses på riktigt. Dessutom är 

mötena mycket effektiva då man måste vara strukturerad för 
att det ska fungera. Eftersom ljudet ibland släpar efter är det 
ingen som avbryter någon annan. Man behöver också en tyd-
lig agenda, påpekar Jenny Lilliehöök.

För att en videokonferens ska fungera optimalt är det viktigt 
att tänka på placeringen i rummet.

– Det kan bli tråkigt med långbord hos både sändare och 
mottagare. Det är också viktigt att alla deltagare syns, säger 
Roland Fredriksson.

Att tekniken har gått snabbt framåt är de alla överens om. 
Men för att fler ska vilja använda sig av videokonferenser i 
undervisningen behövs bättre support.

– En supportperson som hela tiden är tillgänglig borde ingå 
i en infrastruktursatsning. I längden kommer man att spara 
enorma summor, konstaterar de alla tre.

TExT: MADELEINE SALOMON

FOTO: EVA DALIN
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Rekrytering av studenter i 
Ryssland och Kina
Den 9–10 oktober fanns Stockholms univer-
sitet, genom Kommunikationsenheten och 
Sektionen för internationell mobilitet, på 
plats vid en internationell studentmässa i 
S:t Petersburg. Cirka 3000 ryska studenter 
besökte mässan och fick ta del av information 
från universitetets representanter och även av 
en före detta student.
 – Den här alumnen kunde på det egna språ-
ket delge sina egna erfarenheter och reflek-
tioner efter sin tid hos oss, vilket var oerhört 
givande och viktigt, säger Sebastian Lindholm 
från Kommunikationsenheten. 
 Det var många besökare i Stockholms uni-
versitets monter och vid flera tillfällen var 
det kö för att få information från universite-
tet. Förutom att prata med de intresserade 
erbjöds olika informationsmaterial samt även 
möjlighet att registrera sig via ett online-for-
mulär för att i framtiden kunna få ta del av 
information från Stockholms universitet. På 
det sättet kan universitetet fortsätta hålla 
kontakt med de intresserade. 
 Den 13 oktober åkte representanter från 
Stockholms universitet till Peking för delta-
gande vid en liknande studentmässa. 

Medieverkstan – resurs  
för lärarutbildning 
I september flyttade Medieverkstan för lärar-
studenter från Konradsberg till Frescati och 
F-huset i Arrheniuslaboratorierna (intill 
G-salen). Medieverkstan är en öppen lärande-
miljö med specialutrustade IT-stationer där IT/
IKT-pedagoger på plats erbjuder alla studenter 
inom lärarutbildningen vid Stockholms univer-
sitet och deras lärare pedagogiskt stöd i ska-
pandet av multimediala produktioner inom 
ljud, bild, video och text. Här går det även att 
få stöd i arbetet med redovisningar, projekt 
och examensarbeten. 
 Studenterna får möjlighet att tillägna sig 
kunskaper och färdigheter samt att använda 
digitala presentations-, kommunikations- och 

andra lärandeverktyg som krävs i den framtida 
yrkesverksamheten. Lärarutbildarna ges även 
tillfälle att tillägna sig motsvarande kunskaper 
och färdigheter. Medieverkstan erbjuder även 
lärarstudenter, och i viss utsträckning lärarut-
bildare, möjlighet att låna utrustning, främst 
digital audio- och videoinspelningsutrustning 
liksom stillbildskameror.
 Vägbeskrivning och öppettider finns på 
www.isd.su.se/medieverkstan.

Uppdaterade faktauppgifter  
Kommunikationsenheten genomför uppda-
tering och kvalitetssäkring av sifferfakta som 
kommuniceras från Stockholms universitet. 
Detta har lett till en revidering av uppgifterna 
gällande anställda och studenter. 
 Tidigare angavs att antalet studenter upp-
gick till cirka 50 000 och antalet anställda till 
cirka 6 000. De nya uppgifterna visar att anta-
let studenter är mer än 64 000 och att anta-
let anställda är 5 000. Att antalet registrerade 
studenter har ökat så kraftigt beror framförallt 
på uppdateringen, den tidigare uppgiften är 
några år gammal. När det gäller uppgiften för 
anställda handlar det till stor del om en beräk-
ningsteknisk förändring. Den uppgift som från 
och med nu redovisas är medeltalet anställda.
 Alla som kommunicerar dessa siff-
ror bör därför uppdatera där de förekom-
mer. I löpande text formulerar vi oss: ”Vid 
Stockholms universitet (Här) är mer än 64 000 
studenter och 5 000 medarbetare verksamma.

Evenemang i universitetets 
kalendrar
Nu kan du som arrangerar öppna föreläs-
ningar, forskningskonferenser och andra 
evenemang inom universitetet själv 
lägga upp evenemanget via ett formu-
lär. Samarbetspartners med evenemang av 
intresse för universitetets studenter, alumner 
och medarbetare kan också lägga in evene-
manget i formuläret.

 Huvudredaktörerna för www.su.se, www.
su.se/english och www.su.se/medarbetare 
bevakar inkomna evenemangsformulär och 
ser till att evenemanget hamnar i rätt kalen-
der. Glöm inte att i brödtexten skriva vem 
evenemanget riktar sig till samt dag och tid. 
Endast ett evenemangstillfälle per formulär. 
Det är startdatum som visas i kalendern med 
en ”datumbild”. Evenemanget försvinner från 
kalendern efter passerat datum. Alla eve-
nemang skrivna på engelska läggs i evene-
mangskalendern på internationella webben, 
men syns även i kalendern på den svenska 
webben.

Minska biltrafiken i Frescati!
Akademiska Hus har tillsammans med 
Stockholms universitet ambitionen att ha ett 
bilfritt universitetsområde. För att vi ska nå dit 
måste vi alla tänka på följande:
•  Åk så lite bil som möjligt på gångvägarna.  
 Om det måste ske, gör vi det i promenadfart.
• Använd parkeringsplatserna och gå till   
 arbetsområdet.
•  Om servicebil måste användas, kör fram och  
 lasta ur. Flytta sedan bilen till markerad  
 parkeringsplats
•  Om servicebil måste stå nära arbetsplats,  
 parkera så att utryckningsfordon kommer 
  fram. Detta är speciellt viktigt vid Södra  
 huset.
•  Undvik att korsa området med bil, åk runt.
•  Använd stora godsmottagningen vid Aula 
 Magna och transportera material via  
 kulverten. Adressen hit är 
 Godsmottagningen, Frescativägen 8.

Utställning om Czesław Miłosz
Utställningen CZESàAw MIàOSZ 100 ÅR, sam-
manställd av Litteraturmuseet i warszawa, 
presenterar den polske Nobelpristagaren 
som poet, prosaist, översättare och essäist. 
I år skulle Czesäaw Miäosz ha fyllt hundra år. 
Därför har 2011 av UNESCO och de polska och 
litauiska parlamenten utropats till Miäoszår.
Utställningen, som är i Universitets-
biblioteket, finns på plats till och med den 
18 november. Arrangörer är Stockholms uni-
versitetsbibliotek, Slaviska institutionen och 
Polska institutet i Stockholm.
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Hallå där ...

Hur känns det att få  
plats i Akademien? 
– Det är fantastiskt roligt och väldigt 
hedrande. Jag är fortfarande omtumlad 
både av beskedet och all uppmärksam-
het från familj, kolleger och vänner. 

Vad kan du främst bidra med 
till akademiens arbete?
– Min erfarenhet som språkforskare. 
Akademien har ju en omfattande verk-
samhet som pris- och stipendieutde-
lare och man kan också söka forsknings-
anslag av olika typer där. Sådana ären-
den behöver beredas och bedömas. Det 
kan jag bidra med. Men rollen som leda-
mot innebär nog också möjlighet till mer 
långsiktiga insatser. Jag hoppas att jag 
ska kunna bidra till att öka intresset för 
och kunskapen om svenska språket, kan-
ske särskilt dess struktur.

Hur kommer det att påverka 
dig som forskare/lärare vid 
universitetet?
– Det kommer nog att bli en del för-
ändringar, men flera av mina nuva-
rande uppgifter överlappar med det 
kommande uppdraget som ledamot. 
Jag tänker då dels på utvärdering av 
ansökningar om forskningsanslag, 
beredning av stipendieärenden och lik-
nande, dels på tredje uppgiften. Jag 
kommer dock fortsatt att kunna sköta 
min undervisning och forskning – det 
är en förutsättning också för arbetet 
som akademiledamot. 

Vad ser du som Svenska 
Akademiens viktigaste  
uppgift?
– Uppgiften att odla och utveckla 
kunskapen om svenska språket, 
genom insatser både på litteratu-
rens och språkvetenskapens område. 
Akademien är ju en fristående och 
mycket stabil institution som har möj-
lighet att verka självständigt och lång-
siktigt. Detta ger den en egen röst, som 
många också lyssnar till.

ANNE BURNS anställs som gästprofessor vid 
Institutionen för språkdidaktik.

OLIVER POPOV har befordras till professor i 
data- och systemvetenskap med inriktning mot 
säkerhetsinformatik.

ANNELIE LIUKKO är ny prefekt för Institutionen 
för matematikämnets och naturvetenskaps-
ämnenas didaktik

GEBRENEGUS GHILAGABER har utsetts till pre-
fekt för Statistiska institutionen.

GUSTAF ARRHENIUS har befordrats till profes-
sor i praktisk filosofi.

PETER BRZEZINSKI har utsetts till prefekt och 
Lena Mäler som ställföreträdande prefekt vid 
Institutionen för biokemi och biofysik.

VIVI-ANN LÅNGVIK har utsetts till föreståndare 
för Kemilärarnas resurscentrum.

TORE JANSON har utsetts till affilierad profes-
sor vid Institutionen för lingvistik.

BENGT KARLSSON är nu prefekt för 
Socialantropologiska institutionen.

MATTI MIESTAMO OCH BERNHARD wäLCHLI 
har utnämnts till professorer i allmän språkve-
tenskap vid Institutionen för lingvistik.

CECILIA ÅSE, forskare vid Centrum för de sam-
hällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CeSam)
och Statsvetenskapliga institutionen får forsk-
ningsanslag från Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB). Hon får anslaget 
för projektet ”Från Norrmalmstorg till tsuna-
min. Nationella kriser i svensk demokrati

KRISTINA SVARTHOLM, professor i svenska som 
andraspråk för döva, har fått utmärkelsen 1st 
Class International Social Merit Award av wFD, 
world Federation of the Deaf.

JOSé MUJICA CORDANO, Uruguays presi-
dent, talade den 12 oktober inför runt 700 åhö-
rare i Aula Magna. Latinamerikainstitutet vid 
Stockholms universitet, Uruguyas ambas-
sad och föreningen Casa Uruguay stod bakom 
arrangemanget.

FOTO: SEBASTIAN LINDHOLM, 

EVA DALIN, MALIN LAUTERBACH

I korthet

Tomas Tranströmer hedersdoktor och alumn
Nobelpristagaren i litteratur, Tomas Tranströmer, är alumn från dåvarande Stockholms hög-
skola där han läste litteraturhistoria med poetik. Efter sina akademiska studier anställdes han 
som assistent vid Psykotekniska institutet vid Stockholms högskola 1957. 1990 promoverades 
Tranströmer till hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Nya professorer
Erik Palmgren har anställts som professor i matematisk logik, Mårten Schultz som professor i civil-
rätt, Jori Munukka som professor i civilrätt, Mauro Zamboni som professor i allmän rättslära och 
Afzal Siddique som professor i data- och systemvetenskap, med inriktning mot systemanalys.

Äventyrsrodd i 
forskningens tjänst
äventyraren och fotogra-
fen Oskar Kihlborg har rott 
från Sverige till Finland. 
Den tretton dagar och 
175 sjömil långa roddtu-
ren gjorde han för att upp-
märksamma att Sverige 
inte har ett modernt forsk-
ningsfartyg i Östersjön. 
Samtidigt passade han på 
att göra observationer åt 
forskare vid Stockholms 
universitet.

Tomas Riad, professor i nordiska språk och 
nyinvald ledamot i Svenska Akademien.
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Lars: Visst, det gick långsamt i början, och 
det kunde man bli frustrerad över, men det 
har blivit bättre och bättre. Man måste ha 
respekt för uppbyggnaden. Jag tycker inte 
att det tagit en orimlig tid. 

Hur ska man betrakta SciLifeLab organisa-
toriskt? Är det eget institut eller en del av 
varje universitet? 

Thomas Svensson från Karolinska Institutet 
(KI) och Joakim Lundeberg (KTH) har båda 
flyttat sina forskningsgrupper till Science for 
Life Laboratory (SciLifeLab) i Solna. Lars 
Wieslander arbetar som prefekt vid Institu-
tionen för molekylärbiologi och funktions-
genomik och har sin fysiska arbetsplats vid 
Stockholms universitet, men institutionen 
har bland annat placerat en post dok i de 
nybyggda lokalerna i Solna.

Att beröringspunkterna mellan universi-
teten länge har varit många är de tre fors-
karna levande bevis för. Joakim Lundeberg 
har visserligen varit KTH trogen under hela 
sin forskarkarriär. Däremot gjorde Lars 
Wieslander sin grundutbildning vid KI och 
tillbringade sedan en del av sin yrkeskar-
riär där, men är sedan 1996 anställd vid 
Stockholms universitet. Thomas Svensson 
fick sin doktorsexamen vid universitetet, 
medan det mesta doktorandarbetet utför-
des vid KI – ”men jag har faktiskt en skep-
parexamen från KTH också”, berättar han. 

SciLifeLab är indelad fyra i så kallade 
plattformar, närmast att likna vid institu-
tioner. De tre runt bordet arbetar inom den 
plattform som kallas Genomik, där man till-
handahåller och utvecklar teknik för stor-
skalig gensekvensering. 

SciLifeLab startade i april 2010. Hur har verk-
samheten kommit igång? 
Thomas: De resurser som satsades innan vi 
flyttade in gick i mångt och mycket till att 
bygga upp genomik-plattformen, så vi fick 
en flygande start på det sättet. De andra 
verksamheterna har med lite långsammare 
tempo flyttat in. Vi försökte starta med full 
fart direkt. Det var både bra och dåligt. Vi 
har fått lära oss av misstagen. 

SciLifeLab är en gemensam satsning för Stockholms universitet, 
Karolinska Institutet (KI) och KTH. För framgång är det avgörande att 
de tre olika värduniversiteten kan samarbeta, både administrativt och 
forskningsmässigt. Nu har verksamheten varit igång i ett och ett halvt 
år och vi frågar en representant för vart och ett av universiteten om 
samarbetet så här långt och om utmaningar för framtiden.

SciLifeLab: universitets-
samarbete i praktiken

Joakim: Det är inte så lätt att svara på. Vi 
vill ge intryck av att vara en ny verksamhet 
gentemot våra egna universitet. Men rent 
praktiskt tillhör varje person som jobbar 
här ett värduniversitet. Är du anställd av 
KI är det där du löneförhandlar och det är 
dit du vänder dig med personalfrågor.
Thomas: Vi tar redan emot dem som gör 
projekt- och examensarbeten. Men vi har i 

SCiLifeLab finns i både 
Stockholm och Uppsala. 
Stockholmsdelen är loka-
liserad i en ny byggnad 
på Karolinska Institutets 
område i Solna.
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nuläget ingen ambition att utbilda studenter. 
SciLifeLab är ingen fakultet. Och det är det 
inte tänkt att det ska vara. 

Fyra olika universitet står bakom 
SciLifeLab, om man också räknar in 
Uppsala universitet som ansvarar för 
verksamheten i Uppsala. 

Hur skapar man en egen  
SciLifeLab-identitet?
Joakim: Det är inte så att vi skärmar av oss 
från universiteten, snarare håller vi på att 
sammanföra de bästa delarna inom storska-
lig biologi. Vi kommer med tre olika kul-
turer och ska samsas. Indirekt har vi alla 
försökt prata om SciLifeLab som vår enhet. 
Skulle man börja spela ut de olika univer-
sitetens villkor mot varandra blir det ingen 
bra arbetsmiljö. 
Thomas: Det är enklare för dem som nyan-
ställs i och med SciLifeLab. De får lön och 
personalkontakter med hemuniversitetet, 
men de har ingen historik där. De känner 
sig nog mycket som SciLifeLab-forskare. 
Joakim: Jag befarade att det skulle bli större 
konflikter organisatoriskt. Till exempel att 
universitetet har olika policyer för lönesätt-
ning eller att förmåner som friskvårdsbidrag 
och liknande ser olika ut. Men jag är posi-
tivt överraskad. Det har gått över förväntan.

Ser ni några svårigheter eller risker för 
framtiden?
Thomas: Många saker måste man göra för att 
man tillhör en institution, även om man inte 
arbetar där. Det gäller exempelvis medarbe-
tarundersökningar från både KI och KTH. 
Regelverket för arbetstid och semester är inte 
riktigt likadana. Det är mycket sådana saker 
som skulle kunna bli ett stort problem. Men 

här vid SciLifeLab, så har man fel. Utveck-
lingen sker här också, men samtidigt sker 
den både intellektuellt och forskningsmäs-
sigt ute i de olika laboratorierna på KI, KTH 
och SU. Och det måste man också värna om. 
Joakim: Vi ska aldrig konkurrera med 
befintlig verksamhet som finns vid värduni-
versiteten. Vi ska bedriva verksamhet som 
det inte finns möjlighet för det enskilda uni-
versitetet att bedriva. Den tanken är central 
för vår överlevnad, så att värduniversiteten 
upplever att det är värt insatsen. 

Universitetets rektor Kåre Bremer har pra-
tat om ett enda gemensamt universitet i 
Stockholm på längre sikt. Hur ser ni på den 
tanken? Skulle SciLifeLab rentav kunna 
vara ett embryo till det?
Lars: Jag tror att ett gemensamt universitet 
ligger långt borta. Istället tror jag att man  
kan utveckla samarbetet och samtidigt 
utveckla respektive lärosäte. SciLifeLab är 
ett konkret exempel på det. Men ett gemen-
samt universitet ser inte jag som någon för-
del för den verksamhet jag är inblandad i.
Thomas: Alla tre lärosäten har byggt upp 
starka profiler och varumärken. Risken med 
ett gemensamt universitet är att det förstörs.
Lars: Det finns mycket att utveckla när det 
gäller infrastrukturen som skulle underlätta 
samarbeten mellan universiteten. Redan 
idag finns många personliga samarbeten 
och fågelvägen är det inte långt mellan de 
tre universiteten. Men det tar för lång tid att 
resa i vardera riktningen. Varför inte bygga 
en monorail mellan lärosätena? Det skulle 
öka möjligheten att träffa kollegor och gå 
på seminarier. 

TExT: HENRIK LUNDSTRÖM
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SciLifeLab: universitets-
samarbete i praktiken

det har det inte blivit än så länge. Jag tror det 
handlar om att man har bestämt sig, ”nu har 
vi en uppgift att utföra”. Alla är överens om 
att lösa problemen på vägen.
Thomas: Nu är första generationens Sci-
LifeLab-människor här, som sinsemellan 
kommit med praktiska överenskommel-
ser. Om dessa ursprungliga överenskom-
melser inte hamnar på papper, finns en risk 
att nästa generation ifrågasätter varför den 
första generationen hade så här konstiga 
regler och överenskommelser. Nu målar 
jag fan på väggen, men det skulle kunna 
bli ett problem.

Men hittills verkar det administrativa 
samarbetet ha fungerat? 
Thomas: Absolut. Jag har själv KI som mitt 
värduniversitet och min hemmainstitution 
finns i Huddinge, medan nästa alla som job-
bar i min forskargrupp är anställda vid Insti-
tutionen för biokemi och biofysik vid uni-
versitetet. Administrationen vid universite-
tet som hjälper min personal har varit oer-
hört hjälpsamma. Den vidsyntheten från 
forskarnas hemmainstutitioner är väldigt 
viktig, att man är positivt inställd till Sci-
LifeLab. 

Vad är viktigt för att SciLifeLab på sikt ska bli 
framgångsrikt? 
Lars: Existensberättigandet för SciLifeLab 
är att man tillgängliggör sina metoder för 
universiteten. Gör man inte det, kommer 
inte det här att gå bra. Vi har gemensamma 
intressen och måste verka för det. 
Lars: Jag jobbar som prefekt vid en institu-
tion där vi har ett antal väldigt aktiva fors-
kargrupper. Om man tror att utveckling 
som sker inom livsvetenskaper sker enbart 
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Time to prepare for quality assessment 
At the end of September the Vice-Chancellor’s 
Advisory Committee attended an off-site, resi-
dential meeting in Vaxholm. Topics discussed at 
the meeting were the ongoing quality assess-
ment of education conducted by the Swedish 
National Agency for Higher Education (HSV) and 
a proposal put forward by the Swedish Standards 
Advisory Board for increased operational sup-
port in connection with these assessments, par-
ticularly the self-assessments. As mentioned in 
the previous edition of this newsletter, several 
departments and education programmes have 
already submitted self-assessments – under 
acute time constraints.

HSV’s new system for assessing educa-
tion quality was introduced in January 2011. At 
Stockholm University the autumn assessments 
encompassed Public Health Sciences, Gender 
Studies, Legal Studies, Medical Radiation Physics 
and two profession qualification examinations 
– Medical physicist and solicitor. After the turn 
of the year the assessments will primarily focus 
on languages and later in the autumn on many 
natural science programmes. The final round of 
assessments will take place in 2013.

The self-assessments form a substantial por-
tion of the supporting material for the quality 
assessments. The self-assessment work is time 
consuming and demanding and is far too com-
plicated to be delegated to one person. you 
must plan the work in good time and not wait 

until your own assessment round begins. Neither 
can you rest on your laurels from previous assess-
ments. These have often described how work is 
performed at the departments. Now it is a mat-
ter of assessing the results – or in other words 
the targets achieved by the students. For the 
self-assessments it is a matter of analysing and 
assessing how well the students have performed 
in relation to the examination targets set. This 
requires tangible supporting data. For this reason 
the departments must have supporting mate-
rial on record. This includes, for example, infor-
mation about the examinations and also the  
students’ examination papers, essays and dis-
sertations. If oral examinations are performed 
the examiner can record and archive these. 
Course assessments can also provide informa-
tion about how students have achieved exami-
nation targets. what do the students themselves 
think? Is this type of question asked when assess-
ing courses? There are many other types of mate-
rial the departments can base their arguments 
on. The subject areas that still have to perform 
their self-assessments have the opportunity to 
begin filing such types of supporting information 
now. The Swedish Standards Advisory Board has 
already drawn a number of conclusions about 
the types of supporting material that should be 
kept on file, compiled and analysed in prepara-
tion for the upcoming self-assessments (please 
refer to the appendices in the information issued 

by the Stockholm University management team 
on 13 June 2011). This is an example of what the 
departments can already begin to do prior to the 
upcoming quality assessments.

Centrally Stockholm University is now estab-
lishing a quality coordinator function, a read-
and-review group comprising representatives 
from the respective Faculty Boards, heads of 
education programmes and expert advice from 
the University’s Centre for Teaching and Learning 
(UPC). It is still the departments who write the 
self-assessments, but review and comment 
assistance is available from the quality coordina-
tion group. There is also a need for improved cen-
tral coordination of the internal information pro-
cess at Stockholm University and of the contacts 
with HSV. Ultimately the new quality assessment 
focus on results means an intensified planning 
of education programmes so that the 
links between course contents, 
aims and examinations are clear. 
The new system simply ensures 
that the Bologna Process is thor-
oughly implemented. 

Record for the longest  
experimental bench 
Research results are not just for discussion within 
the world of academia. Educational establish-
ments also have the responsibility to disseminate 
knowledge about research findings and create 
arenas for scientists and society to meet. 
 At the beginning of September 2,500 sec-
ondary school pupils came to Frescati to get 
to know more about what chemists and other 

natural scientists work on. A long white chain 
of tents was set up over the lawn area. In the 
first tent, outside the entrance to the under-
ground station, neurochemists explained how 
auto-fluorescent armbands work and why chilli 
tastes so spicy, while just 250 metres further 
on the 2,500 secondary school pupils were wel-
comed into ’Bacteria world’.
 In the intervening tents it was possible to 
examine different minerals and fossils and 
view the evidence of the climate history of 
the Antarctic. Other activities included mak-
ing gigantic soap bubbles, blowing up soft 
drinks cans and panning for gold. Chemistry 
and physics shows were presented on three 
different stages and the pupils attending the 
shows and looking at the experiments were 
given a complimentary bag containing snacks 
and information material about studying nat-
ural sciences.
 Did the experimental bench live up to our 
claim of being the longest in the world? The 
Guinness Book of world Records did not send 

anyone to measure the bench. The reason given 
was that there was no existing category for 
experimental benches and that the establish-
ment of new record categories is restricted. So 
we should then be able to say that our experi-
mental bench was the longest in the world, as 
long as there is no proof to the contrary... 

Positive attitude to increased  
collaboration in Stockholm
There is a new study available on the precon-
ditions for more systematic collaboration 
between the Karolinska Institute, KTH and 
Stockholm University. 
 These three seats of learning encompass one 
third of all of the doctoral students in Sweden 
and have a combined research funding of close 
to SEK 9,000 million. There is already a great deal 
of collaboration between the universities, but 
the potential exists for collaboration to increase. 
According to the study the three educational 
establishments would jointly probably rank at 
around 25th place in the Shanghai rankings.

Lena Gerholm, prorektor
prorektor@su.se
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 The conclusion of the study was that the 
three educational establishments should 
form an alliance. Each university could retain 
its current organisation and unique profile. 
But at the same time a number of common 
educational programmes could be identified 
and run as joint educational and research col-
laborations. A number of joint teaching pro-
grammes were proposed and also some joint 
research schools. Research infrastructure, 
such as laboratories and computational capa-
bilities should be incorporated into joint initia-
tives to an increased extent. 

Chemistry show and “ghost game” 
at Research Days event 
On 5 and 6 October the Research Days event 
filled the lecture theatres of the Södra huset 
building, primarily with upper secondary 
school pupils, but also other interested par-
ties, in attendance. For the thirteenth con-
secutive year the newly graduated doctoral 
researchers at Stockholm University pre-
sented the results of their research in brief 
popular scientific seminars.
 A total of 56 presentations by 49 research-
ers attracted an audience of just over 4,000. In 
addition the visitors attending the event were 
able to play ”Ghost House”, a computer game 
developed by students at the Department of 
Computing and System Science, as well as take 
part in special activities at different depart-
ments. The Research Days event concluded 
with a very smoky chemistry show to the 
sound of cheers from the audience.

Climate scientist with ERC funding
In the summer it was 
revealed that Ilona 
Riipinen would take up 
a research position at 
Stockholm University’s 
Department of Applied 
Environmental Science. 
At approximately 
the same time it was 

announced that she would receive one of the 
prestigious European Research Council’s (ERC) 
Starting Grants.
 Ilona Riipinen is one of the younger research-
ers to be awarded such a grant. She is not yet 
thirty years old. Her career to date includes 
a doctoral degree in physics from Helsinki 
University, where she also worked for a time 
after being awarded her doctorate. In addi-
tion she has also completed a couple of years 
of post-doctoral studies in the USA, having 
been awarded a post-doctoral grant from 
the Carnegie Mellon University. To be able to 

develop as a scientist and establish her own 
research group she applied to universities 
outside of Finland. The choice was between 
Sweden and the USA and in the end she 
decided on Stockholm.
 Remaining within Europe was also a condi-
tion of the ERC for being eligible to retain the 
Starting Grant she had been awarded. The 
grant award is 1.5 million Euros and extends 
over a five-year period for the research on aero-
sols, small particles that ’fly around’ in the 
atmosphere. Dust, smoke and pollen are some 
of the most common aerosols in the atmos-
phere. A number of aerosols are also formed 
when steam condenses in the atmosphere. 
Aerosols are of major importance to the climate 
on Earth. They both spread and absorb the 
sun’s rays. They also play a major role in cloud 
formation, by forming ’nuclei’ around water 
molecules, which in turn controls precipitation. 
 Although these processes have a fundamen-
tal climate role there are major knowledge 
gaps concerning what happens during parti-
cle transition from one state to another and 
how they function as ’nuclei’ for the formation 
of precipitation. Learning more about these 
processes is not only important for climate 
research but also for research into air quality.
 Although Ilona Riipinen has a PhD in phys-
ics it is the chemical processes concerning 
aerosols that is her specialist field of interest 
and it is in this area that she believes she has 
the skills to contribute to climate research at 
Stockholm University.
 ”There are many eminent scientists at 
the department that I can learn a lot from, 
for example in areas such as cloud research. 
The department also has valuable data from 
the Arctic,” says Dr Ilona Riipinen.
 She also emphasises the importance of 
being associated with the Bert Bolin Centre 
for Climate Research, where there is great 
expertise in the climate area. The tradition of 
being in contact with decision-makers that 
exists within Stockholm University and at 
the Stockholm Resilience Centre was also an 
important factor when she chose to apply 
to come here. She has also previously been a 
guest lecturer at ITM.  

New language policy
Stockholm University now has a language policy. 
we will endeavour to be a bilingual university 
– with Swedish and English functioning in paral-
lel as scientific languages. Tutors and students 
shall have a satisfactory command of Swedish in 
parallel with English of high quality.
 Regulations stipulate that Swedish is 
the administrative language of Stockholm 

University. Individuals should be able to use 
Swedish when gathering information and 
communicating with Stockholm University. 
Policy documents, rules and guidelines should 
be written in Swedish and where possible 
translated into English. Information about 
Stockholm University should also be available 
in languages other than Swedish, and in English 
as a first choice. 
 Stockholm University shall endeavour to 
develop Swedish terminology in all scien-
tific areas. when issuing decisions and deal-
ing with other administrative documenta-
tion such as course plans, meeting minutes 
and protocols, regulations and provisions and 
operational planning Swedish should be used, 
but documents may of course be translated 
into other languages. In other instances the 
choice of language may be selected based on 
quality and suitability assessments. 

More than 200 honoured  
in ceremony
This year the Stockholm University inaugura-
tion and graduation ceremony took place in 
Stockholm City Hall on 30 September. Ten indi-
viduals were awarded honorary doctorates. 
During the ceremony 127 of the 233 new doctoral 
degrees of the 2010/11 academic year were also 
presented, as well as eight Jubilee Doctorates, 
awarded to graduates who received their origi-
nal doctoral degrees fifty years ago. 
 During the evening four lecturers were 
awarded prizes for their contributions to teach-
ing and three people received the Stockholm 
University Gold Medal for their contributions 
to academia. After the ceremony there was a 
banquet in the Golden Hall before the evening 
concluded with dancing in the Blue Hall.

Student recruitment in Russia 
and China
On 9 and 10 October Stockholm University 
participated in an international student fair 
in St. Petersburg. Around 3,000 Russian stu-
dents visited the student fair where they were 
given information by representatives of the 
University and met with a Stockholm University 
alumnus. The Stockholm University stand 
proved popular and received many visitors. In 
mid-October Stockholm University represent-
atives also travelled to Beijing to take part in a 
student fair.
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Upprinnelsen till boken finns i två forsknings-
projekt hon jobbat med de senaste åren. Det 
ena om livsvillkor och motståndsstrategier 
bland unga homo-, bisexuella- och transper-
soner. Många av dessa ungdomar använde 
den rosa färgen som en del i sin politiska akti-
vism. Det andra handlar om genus och föräld-
raskap, där den rosa färgen visade sig vara lad-
dad för många småbarnsföräldrar.

– Den rosa färgens laddning säger något 
om vårt samhälles syn på genus, sexualitet 
och inte minst kvinnlighet, säger Fanny.

I boken intervjuas barn och föräldrar om 
sitt förhållande till rosa. Där finns ett kapitel 
om rosa som symbol för queerfeministiskt 
motstånd men också intervjuer med män 
som klär sig i rosa – och här ses färgen sna-
rare som en symbol för framgång och själv-
ständighet. Under november är Fanny inbo-
kad för att tala om boken vid flera tillfällen. En 
del intervjuer i media lär det även bli.

Det är inte första gången Fanny uppmärk-
sammas. Som antropologistudent, först i 
Umeå och sedan i Stockholm, skrev Fanny 
två böcker tillsammans med fyra vänner. 
”Ett hjärta i jeans” och ”Uppror pågår” rik-
tade sig till tjejer i högstadie- och gymna-
sieåldern och handlar om tjejers livsvillkor, 
genus och feministiska strategier. Hennes 
doktorsavhandling, ”I en klass för sig. Genus, 
klass och sexualitet bland gymnasietjejer” 
handlade även om genusskapande hos tje-
jer i övre tonåren.

Avhandlingen var del i det första stora 
forskningsprojektet i Sverige med ett queer-
teoretiskt perspektiv och en av de första stu-
dierna inom området. Dessutom var unga 
kvinnors situation ett ämne som uppmärk-
sammades på olika håll. Eftersom Fanny 

dessutom valde att skriva avhandlingen på 
ett språk som ”förstås” utanför akademin av 
dem som jobbar med dessa frågor fick den 
stor uppmärksamhet. Året som följde blev 
hektiskt. I snitt höll Fanny tre föredrag per 
vecka, bland annat för skolklasser.

– Jag var inte alls förberedd på uppmärk-
samheten, men det var roligt på många sätt. 
Framför allt att se hur folk hade nytta av forsk-
ningen. Då kändes det som jag gjort mitt jobb.

De kontakter Fanny då skapade gav henne 
mycket tillbaka, bland annat uppslag till nya 
forskningsområden – varav några behandlas 
i ”Rosa. Den farliga färgen”.

Enligt Fanny är humanioras framtid 
avhängig av att forskarna kan utveckla och 
ge bränsle till det offentliga samtalet.

– Det kan naturligtvis vara svårt att på kort 
tid och i enkla ord kommunicera nåt som tagit 
år att fundera kring. Samtidigt tycker jag att 
kommunikationen med omvärlden borde tas 
på större allvar. Kan man inte kommunicera 
forskningen är något fel.

Fanny är nog en av universitetets forskare 
som är mest känd utanför den akademiska 
världen och då främst bland unga feminister. 
Men att vara en offentlig person är hon inte 
helt bekväm med. 

– Media är ju ibland lika intresserade av 
personen som av forskningen. Det är en svår 
balansgång, där man måste dra gränser kring 
sitt privatliv.

Redan som barn blev Fanny intresserad av 
hur människor levde i olika delar av världen. 
Det följdes av ett engagemang i solidaritets-
rörelsen för Latinamerika och södra Afrika, 
där hon även reste en del. Vägen in i socialan-
tropologi var utstakad. 

Att det blev en akademisk karriär var kan-
ske inte oväntat. Fannys pappa är idéhistori-
kern Ronny Ambjörnsson. 

– Eftersom han alltid varit nöjd med sitt 
yrkesval så verkade forskning tilltalande. 
Men valet av ämnesinriktning formades nog 
minst lika mycket av vad min mamma gjorde, 
hon jobbade med flyktingbarn och var poli-
tiskt aktiv.

Vid årsskiftet påbörjar Fanny sin första rik-
tiga anställning i den akademiska världen, som 
biträdande lektor och studierektor. Det inne-
bär ökad möjlighet för henne att välja vad hon 
ska forska om – och flera idéer är på gång.
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Forskare som vill ge bränsle  
till offentliga samtalet
Rosa är en laddad färg. Det konstaterar genusforska-
ren och socialantropologen Fanny Ambjörnsson i sin bok, 
”Rosa. Den farliga färgen”, som kommer ut i dagarna. 

Den 10 november talar Fanny 
Ambjörnsson om ”Rosa – den farliga 
färgen” i föreläsningsserien Rum för 
barn på Kulturhuset.

Rum för barn

”Kan man inte 
kommunicera 
forskningen är 
något fel.”


