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LEDARE

så har då universitetsstyrelsen fattat beslut om ny organisation för 

Stockholms universitet från och med 2012. Det har varit en lång resa med 

många och långa diskussioner i rektorskonseljen, universitetsstyrelsen och 

prefektmötena. Av någon anledning är skepsisen mot organisationsföränd-

ringar alltid stor. Nu är jag i alla fall mycket glad över det beslut som fattats.

Egentligen är detta ingen stor organisationsförändring. Institutions- och 

fakultetsorganisationen förändras inte. Men det är två viktiga förändringar 

på övergripande nivå. Det bildas ett nytt beslutsorgan, en områdesnämnd, 

för fakultetsövergripande frågor inom det humanistisk-samhällsvetenskap-

liga området. Hittills har sådana frågor skötts mer eller mindre ad hoc av rek-

tor, universitetsstyrelsen, eller helt enkelt inte alls. Det har inte varit en bra 

ordning. Jag hoppas att den nya områdesnämnden ska bli ett kraftfullt organ 

för strategisk ledning och styrning av området.

Den andra förändringen är att två nya vicerektorer, en för naturvetenskap 

och en för humaniora-samhällsvetenskap, tar plats i universitetsledningen, 

med arbetsrum i Bloms hus. De blir ett starkt stöd för rektor i alla de beslut 

och ställningstaganden som hela tiden måste tas och som berör utbildning 

och forskning inom de båda områdena.

Jag har vid prefektmöten fått frågan om inte den nya organisationen inne-

bär att Stockholms universitets modell med en starkt decentraliserad orga-

nisation överges till förmån för centralisering och toppstyrning. Både ja och 

nej. Institutionerna kommer fortsatt att ha en hög grad av självständighet 

och självbestämmande, men strategisk ledning och styrning på central nivå 

förstärks, genom områdesnämnderna och vicerektorerna. 

Valberedningar är redan tillsatta för val av ledamöter till områdesnämnder 

och fakultetsnämnder och till befattningarna som dekaner och vice rektorer. 

Valberedningarna presenterar förslag i början av  

september och valet ska vara klart i början av 

november. Det blir en spännande höst, men först 

tillönskas ni alla en skön sommar!

Kåre Bremer, rektor

rektor@su.se

Klart med  
ny organisation
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▼

Områdesnämnder  
och nya vicerektorer
Från årsskiftet får universitetet en ny organisation. Då inrättas två områdes-
nämnder. Samtidigt blir det två befattningar som vicerektor för respektive 
område. Dessa blir ordförande i respektive områdesnämnd och ingår i  
uni versitetsledningen.

de två områdesnämnderna är Områdes
nämnden för humaniora, juridik och sam
hällsvetenskap samt Områdesnämnden 
för naturvetenskap. Dessa är beslutande 
organ som ansvarar för strategisk plane
ring av utbildning och forskning, samord
ning av fakultetsövergripande utbildning 
och forskning samt intern och extern sam
verkan. Områdesnämnden är också ett stöd
organ för respektive vicerektor i frågor av 
strategisk betydelse inom utbildning och 
forskning. 

Nämnderna ska vara representativa och 
ha god förankring inom verksamheten, sägs 
det i underlaget till universitetsstyrelsens 
beslut. Områdesnämnden för naturveten
skap utgör därför också Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden och ordförande i nämn
den är dekanus som också utses till vicerek
tor. Områdesnämnden för humaniora, juri
dik och samhällsvetenskap består av vice
rektor (ordförande), fakultetsledningarna 
från de tre ingående fakulteterna samt tre 
studentrepresentanter. Vicerektorerna ska 
vara företrädare för sitt respektive område i 
universitetsledningen. De ska också internt 
och externt företräda och bistå rektor i frå
gor kring området.

Valprocesserna för utseende av vicerekto
rer och områdesnämnder kommer, i likhet 
med tidigare val till fakultetsnämnder, invol
vera lärar och forskarkollegiet. Vicerektor 
för HSområdet (humaniorasamhällsveten
skap) utses av rektor efter förslag genom val 
bland röstberättigade lärare/forskare inom 
hela området. Vicerektor för det naturveten
skapliga området utses på samma sätt som 
dekanus i dag utses. (Se även nästa sida.)

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

nämnden består av 14 ledamöter:

• vicerektor (ordförande)

• tre dekaner från humanistisk, juridisk respektive samhällsvetenskaplig fakultet

• tre prodekaner från humanistisk, juridisk respektive samhällsvetenskaplig fakultet

• två övriga verksamhetsrepresentanter från humanistiska fakultetsnämnden (vicedekaner)

• två övriga verksamhetsrepresentanter från Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden (vicedekaner)

• tre representanter för studenterna, varav minst en bör vara forskarstuderande

Företrädare för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt. områdesnämnden beslutar om 
antalet personalföreträdare. vice ordförande utses av nämnden bland någon av nämndens verksamhets-
representanter. verksamhetsrepresentanterna har inte suppleanter.

Universitetsstyrelsen

Universitetsledningen
(rektor, prorektor, vicerektorer, förvaltningschef)

Områdesnämnden för 
naturvetenskap

Områdesnämnden för humaniora,
juridik och samhällsvetenskap

Humanistiska
fakultetsnämnden

Juridiska
fakultetsnämnden

Samhällsvetenskapliga
fakultetsnämnden

Naturvetenskapliga
fakultetsnämnden

Institutioner/motsv. Institutionen Institutioner/motsv. Institutioner/motsv.

Fortsatt fyra fakulteter
Någon förändring av fakultetsorganisatio
nen blir det däremot inte – universitetet ska 
fortsatt ha fyra fakulteter. Beslutet innebär 
inte heller några förändringar i institutions
organisationen eller av centrala organ som 

Kvalitetsrådet och Nämnden för fakultets
gemensamma verksamheter.

Vid ett informationsmöte för medarbetare 
i Aula Magna i april förklarade rektor Kåre 
Bremer bakgrunden till beslutet. I samband 
med att regeringen avreglerade högskole

organiSation För beSlUtande organ
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området förra året fick läro sätena större 
makt att bestämma över sin egen orga
nisation, bland annat togs kravet bort 
om att fakulteter och fakultetsnämnder 
måste finnas. Det gjorde också att vi på 
ett annat sätt än tidigare kunde disku
tera om vår nuvarande organisation är 
den mest effektiva, enligt Kåre Bremer.

– Vi får ofta propåer från externa 
aktörer kring HSområdet. Vi har fått 
hantera detta provisoriskt då vi inte 
har ett gemensamt organ för området. 
Kärnverksamheten har vidare inte en 
tillräckligt stark representation i univer
sitetsledningen. Det är då en bra lösning 
med två vicerektorer som tar plats där.

Områdesnämnderna blir besluts
organ mellan universitetsledning och 
fakultet. Vicerektorerna blir viktiga 
som länk mellan dessa nämnder och led
ningen, fortsatte Kåre Bremer.

Gemensamma angelägenheter
Humanistiska fakultetens dekanus 
Gunnar Svensson berättade om hur han i 
början kände sig tveksam till om föränd
ringen skulle kunna leda till något bättre  
än vad vi har idag. 

– Men nu är jag övertygad om att den 
nya organisationen blir bättre än den vi 
har idag. Jag har en förhoppning om att 
det skapas bättre möjligheter att möta 
nya utmaningar. Jag har gått från att vara 
skeptisk till att tro att det här blir bra.

Han berättade att det finns gemen
samma angelägenheter för de tre fakul
teterna. 

– Vi kommer nu att få ”ta över” 
dessa frågor från rektor. Besluten kom
mer närmare verksamheten och jag ser 
inte att fakulteternas beslutsmöjligheter 
minskar.

Bland områdesnämndens viktigaste 
arbetsuppgifter ser han att hantera stra
tegiska utlysningar samt organisato
riska frågor som flytt av institutioner 
eller delar av sådana.

Gunnar Svensson fortsatte med att 
säga att fakulteterna i praktiken knap
past blir fråntagna någon beslutsrätt då 
områdesnämnden utgörs av fakultetsled
ningarna.

– Ledamöterna i nämnden kan knap
past ha en annan agenda än fakulte
terna. Ingen fakultet har heller majoritet 
i nämnden. Detta borgar för att nämn
dens beslut inte grundas i egoism eller 
ämneschauvinism.

TExT: PER LARSSON

En intensiv valhöst
I höst ska fakultetsnämnder och dekaner väljas. 
Utifrån dessa val utses även ledamöter i de nya  
områdesnämnderna. Dessutom väljs för första 
gången vicerektorer. 

vid höstens val blir det alltså ytterligare en 
kandidat som de röstande ska ta ställning 
till, vicerektorn för respektive område, men 
i övrigt går processen i stort till som tidi
gare. Även om högskoleförfattningarna inte 
längre reglerar att fakultetsnämnder måste 
finnas vid universitetet så finns en paragraf 
(2 kap. 6 § HL) om att beslut som kräver en 
bedömning av uppläggning, genomförande 
av eller kvalitet i utbildningen, eller orga
nisation av eller kvalitet i forskningen ska 
tas av personer med vetenskaplig kompe
tens (dvs. avlagd doktorsexamen eller mot
svarande vetenskaplig kompetens). Enligt 
beslutet om ny organisation från och med 
2012 är det områdesnämnderna som ska 
fatta denna typ av beslut. Områdesnämn
den får välja att delegera besluten till fakul
tetsnämnd. 

Valprocessen till de fyra fakultetsnämn
derna kommer i stort att gå till som tidigare. 
När fakultetsnämnderna tillträder vid års
skiftet för en mandatperiod på tre år kom
mer de även i princip att ha lika samman
sättning som nu. 

Valprocessen har redan kommit igång. 
Fakultetsnämnderna har utsett valbered
ningar och en preliminär tidsplan för valen 
är klar. Det finns fyra valberedningar på 
fakultetsnivå, en för varje fakultet. De tre 
ordföranden för valberedningarna till fakul
tetsnämnderna på HSsidan utgör dess
utom valberedning för valet av vicerektor 
för HSområdet. Valberedningarnas arbete 
sker parallellt och när deras förslag lämnats 
följer även en period av fria nomineringar 
till valen.

Fler val ska även ske i höst. Efter att de val 
som beskrivs ovan har skett väljs även lärar
representanter till universitetsstyrelsen. Det 
genomförs av universitetets valförsamling, 
som har 69 elektorer. Av dessa utses 45 av 
fakultetsnämnderna, 12 av  personalorga
nisationerna och lika många av student
kårerna med syfte att representera lärare, 
övriga anställda respektive studenterna i ett 

val. Det handlar således om en form av indi
rekt val. Dessutom ska val till institutions
styrelserna ske. Här följer en kort presen
tation av valprocessen för val till fakultets
nämnd, områdesnämnd och vicerektor.

Valbara
Fakultetskanslierna arbetar nu med att 
ta fram valbarhetslängder och röstläng
der. Valbara är personer med vetenskaplig 
kompetens (se ovan) som är anställda inom 
en områdes respektive fakultetsnämnds 
ansvarsområde. Vid Stockholms universi
tet krävs att ovanstående personer ska vara 
anställda tills vidare eller för tid som inte är 
kortare än två år. Anställningen ska omfatta 
minst halvtid (50 procent). Dessa personer 
är möjliga att nominera och är valbara.

Röstberättigade
I gruppen nomineringsberättigade och röst
berättigade inkluderas därutöver adjunk
ter/universitetsadjunkter om de är anställda 
inom en områdes respektive fakultets
nämnds ansvarsområde med en anställning 
i tid och omfattning i enlighet med ovan. 
Därutöver gäller att anställningen är påbör
jad senast den första i den månad som val
beredningens förslag offentliggörs. Den som 
är tjänstledig om 100 procent har inte röst
rätt/rätt att nominera. Valbarhetslängd och 
röstlängd fastställs av dekanus.

Val av vicerektorer
Nytt denna gång är att två vicerektorer ska 
utses. Inom det naturvetenskapliga områ
det är dekanus tillika vicerektor och utses 
på samma sätt som dekanus i dag utses, det 
vill säga av rektor efter förslag genom val 
bland de röstberättigade inom området/
fakulteten. Vid valet av vicerektor för HS
området röstar de röstberättigade inom hela 
HSområdet efter förslag från en gemen
sam valberedning och eventuella inkomna 
fria nomineringar. Fria nomineringar får 
ske över fakultetsgränsen. Alla röstberät
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NaturveteNskapliga  
fakulteteN
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden  
ska ha 19 ledamöter. Ledningen ska 
bestå av dekanus, prodekanus, fyra  
sektionsdekaner och lika många vice  
sektionsordföranden.

Valberedning:
Ordförande: professor Sven Mannervik vid Fysikum.
Ledamöter: Åke Bergman, Barbara Cannon, Torsten  
Ekedahl, Elzbieta Glaser, HansChristen Hansson,  
Karin Holmgren, Sören Nylin och Barbro Åsman.

Vilka egenskaper söker valberedningen hos den  
som ska bli kandidat till dekanus och vicerektor?

Sven Mannervik:
– En omdömesgill person med integritet och handlingskraft. 

En person med god förankring inom fakulteten och med för
måga att göra övergripande bedömningar i strategiska frågor 
och därvid höja sig över särintressen för egna forskningsom
råden. En annan värdefull egenskap är förmåga att stimulera 
till positivt samarbete mellan fakulteter och andra enheter.

samhällsveteNskapliga  
fakulteteN
Samhällsvetenskapliga fakultets 
nämnden ska bestå av totalt 21  
ledamöter och ledas av dekanus,  
prodekanus och två vicedekaner.

Valberedning:
Ordförande: Mats Widgren, professor 
vid Kulturgeografiska institutionen.
Ledamöter: Karin Aronsson, Love Ekenberg,  
Sonja Olin Lauritzen, Ryszard Szulkin, Hans Wijkander 
och Viveca Östberg. 

Vilka egenskaper söker valberedningen hos de  
som ska bli kandidater till dekanus och vicerektor?

Mats Widgren:
– Det gäller att hitta folk som har integritet, är slutstyva  

och kan företräda sitt område med tyngd. Det är bra med någon 
som inte är rädd för konflikter, men inte själv skapar eller för
värrar dem. För den nya positionen som vicerektor för hum
samjurområdet är det viktigt med någon som är, eller kan bli, 
respekterad av jurister, samhällsvetare och humanister.

humaNistiska fakulteteN
Humanistiska fakultetsnämnden 
ska ha 15 ledamöter och en ledning 
bestående av dekanus, prodekanus 
och två vicedekaner/ sektionsdekaner 
– en för språkämnena och en för de  
historiskfilosofiska ämnena.

Valberedning:
Ordförande: Tytti Soila, professor vid JMK.
Ledamöter: Björn Eriksson, Lars Fant, Päivi Juvonen  
och Boel Westin.

Vilka egenskaper söker valberedningen hos de  
som ska bli kandidater till dekanus och vicerektor?

Tytti Solia har inte kunnat nås för svar.

juridiska fakulteteN
Juridiska fakultetsnämnden ska bestå 
av 11 ledamöter och ledas av dekanus 
och två prodekaner.

Valberedning:
Ordförande: professor Claes Sandgren 
vid Juridiska institutionen.
Ledamöter: Wiweka Warnling Nerep, 
Per Jonas Nordell och Annika Norée.

Vilka egenskaper söker valberedningen hos de  
som ska bli kandidater till dekanus och vicerektor?

Claes Sandgren:
– Erfaren men ändå inte alltför högt upp i åren. Drivande 

men ändå förmåga att lyssna.

tigade inom området har alltså samma 
kandidat(er) att välja mellan. Valet genom
förs inom respektive fakultet samtidigt som 
valet till fakultetsnämnd. Den som fått flest 
röster inom en fakultet blir fakultetens för
slag till vicerektor. Vicerektor för HSområ
det utses sedan av rektor.

Val av områdesnämnder
Ledamöterna i Områdesnämnden för 
humaniora, juridik och samhällsvetenskap 
(förutom vicerektor/ordförande) får sina 
platser i nämnden baserat på deras funktion 
som dekanus och prodekanus i humanistisk, 
juridisk och samhällsvetenskaplig fakul

tetsnämnd och vicedekanus i humanistisk 
och samhällsvetenskaplig fakultetsnämnd. 
Valet av ledamöter till områdesnämnden 
för HSområdet genomförs på så vis samti
digt som valet till fakultetsnämnden. Inom 
naturvetenskap utgör fakultetsnämnden 
även områdesnämnd, så här behövs ingen 
speciell process för att forma områdesnämn
den. Mandatperioden för områdesnämn
derna är treårig med början 1 januari 2012. 

TExT: PER LARSSON 
FOTO: EVA DALIN

Preliminär tidsplan
• 9 september. Valberedningarnas för
slag ska vara klara. Efter detta datum 
följer en period där det är möjligt med 
fria nomineringar av kandidater.

• 3 november. Rektor utser vicerekto
rer, dekaner och prodekaner. 

Valperioden är preliminärt satt till 
6–13 oktober. För slutgiltiga datum 
och mer information kring valet, se 
www.su.se/medarbetare/franled
ningen/organisation/valforrattningar.
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1878
Stockholms högskola bildas. Organisatio
nen är enkel med en styrelse bestående av 
sju externa ledamöter samt rektor och ett 
lärarråd för frågor rörande utbildning och 
administration. Rådet har även till upp
gift att utse rektor. I rådet ingår alla verk
samma lärare som undervisar i matematik, 
fysik, kemi och geologi.

1940-talet
Staten går in som finansiär vilket bland 
annat innebär ökad reglering av organisa
tion och verksamhet. I styrelsen ökar ande
len externa ledamöter till 75 procent.

1960
Stockholms högskola ombildas till univer
sitet. Därmed gäller 1956 års regelverk för 
universitet. Här regleras att de lokala orga
nen består av rektor, akademiska försam
lingen, större konsistoriet, mindre kon
sistoriet och drätselnämnden. Det hög
sta beslutande organet (större konsistoriet) 
består uteslutande av professorer.

1964
Riksdagen beslutar om förändringar av 
universitetens organisation och förvaltning. 
Det får till följd att Humanistiska fakulte
ten delas upp i en humanistisk och en sam
hällsvetenskaplig fakultet. Styrelsen består 
av ett enda kollegialt organ, konsistoriet, 
som utgörs av en vald rektor (ordförande) 
och fakulteternas dekaner som ledamöter. 
Utbildningsnämnder införs som beredande 
organ till fakulteterna i utbildningsfrågor. 
Institutionsorganisation införs i alla ämnen 
och prefektbefattningen inrättas.

Universitetet har därmed fyra fakulteter:

• Humanistisk fakultet  
(delad i två sektioner, den historisk 
filosofiska och den språkvetenskapliga)

• Juridisk fakultet

• Samhällsvetenskaplig fakultet

• Matematisknaturvetenskaplig fakultet  
(delad i tre sektioner, den biologisk 
geovetenskapliga, den kemiska och  
den matematiskfysiska)

Ordförande i fakultetsnämnderna är  
dekanerna.

Från 1878 till 2012
Som en bakgrund till den nya organisationen med områdesnämnder och 
vicerektorer som införs vid årsskiftet försöker vi här kort visa hur Stockholms 
universitets organisation vuxit fram sedan starten 1878. 

1800-talet 1900-talet

1904
Styrelsen ansöker om examensrätt. När 
examensrätter beviljas blir verksamheten 
mer lik universitetens.

1907
Den stats och rättsvetenskapliga avdel
ningen inrättas som ett resultat från  
Stockholms stads krav för fortsatt finan
siering. Lärarrådet delades upp i två delar, 
en matematisknaturvetenskaplig och en 
stats och rättsvetenskaplig. Högskolan  
får därmed två fakulteter/avdelningar. 

1919
Högskolan får en stor donation och 
Humanistiska fakulteten inrättas. Där 
med finns tre avdelningar/fakulteter.

Kungstensgatan 45, ett av de första  
ställena där föreläsningar hölls.



7

TEMA: NY ORGAN ISATION

Universitetsnytt Juni 3/2011

1977
Ny reglering införs i form av högskole lagen 
och högskoleförordningen. Å ena sidan 
innebär det än mer detaljreglering av uni
versitetens organisation och å andra sidan 
decentraliseras beslutanderätten. Den aka
demiska maktordningen försvagas. Fakul
tetskollegierna utökas och omfattar nu 
även till exempel representanter för yrkes
livet och för samhället. Samhällsrepresen
tanter införs i universitetsstyrelsen som 
ska bestå av fem företrädare för allmänna 
intressen, rektor (ordförande), tre lärare, 
tre studenter och tre företrädare för de 
anställda.

1990
Den biologiskgeovetenskapliga sektionen 
delas upp i två.

1993
Högskolereform som innebär en decen
tralisering av beslut till universiteten. Sty
relsen får ökat formellt inflytande. Regle
ringen av institutioner, linjenämnder och 
utbildningsnämnder avskaffas. Kvar blir 
reglering av styrelse, rektor, prorektor och 
fakultetsnämnd.

1994
Humanistiska fakultetens två sektioner 
går ihop till en fakultet med en gemensam 
fakultetsnämnd.

2002
Matematisknaturvetenskapliga fakulte
ten ändrar namn till Naturvetenskapliga 
fakulteten.

2010
Riksdagen beslutar i enlighet med autono
mipropositionen som innebär att regelver
ket på flera områden avregleras från och 
med 1 januari 2011. Det gäller till exem
pel anställningsformerna och universitetets 
organisation. 

2011
Universitetsstyrelsen består av fjorton 
ledamöter. Ordförande och majoriteten av 
ledamöterna är externa. De externa leda
möterna utses av regeringen på förslag av 
rektor. Lärarrepresentanter utses genom 
val bland lärarna och studentrepresentan
ter utses av studentkåren.

Rektor utses av regeringen på förslag 
från styrelsen. Prorektor utses av styrel
sen, båda efter hörande av en valförsam
ling. Förvaltningschefen anställs av rektor. 
Sedan 2009 finns även en funktion som 
vicerektor, vilken utses av rektor.

Fakulteternas inre organisation vari
erar. Gemensamt är att fakultetsnämn
den är högsta beslutande organ och att 
man har flera beredande – men även beslu
tande – organ. Det finns drygt 70 institu
tioner/motsvarande, fördelade på 21 inom 
humaniora, 1 i juridik, 26 inom natur
vetenskap och 24 inom samhällsveten
skap, samt Stockholms resilienscenter som 
ligger utanför fakultetsorganisationen. 
Institutionsstyrelsen utses genom val inom 
institutionen och prefekt utses av rektor på 
förslag från dekanus.

2012
Områdesnämnden för naturvetenskap och 
Områdesnämnden för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap införs. Vicerektorer 
leder nämndernas arbete och ingår även i 
universitetsledningen.

TExT: PER LARSSON 
ILLUSTRATION: SARA-MARA

2000-talet
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Stöd från  
fakulteterna
universitetsstyrelsen har uppmanat 
fakultetsnämnderna att ge stöd åt 
respektive fakultetsföreningar. Sam
hällsvetenskapliga fakulteten ger 
under 2011 sammanlagt 934 000 kro
nor till Samhällsvetenskapliga fören
ingen och Föreningen Ekonomerna. 
Juridiska fakulteten ger 204 000 kro
nor till Juridiska föreningen. Natur
vetenskapliga fakultetsföreningen får 
500 000 kronor och Humanistiska 
föreningen 595 000 kronor från res
pektive fakultet.

Mindre kår siktar på 
internationella studenter
Studentkåren tappar medlemmar men drar inte ner på  
verksamheten. Nu satsar kåren extra på internationella  
studenter och man lämnar festlokalen i Allhuset.  

Avskaffandet av kårobligatoriet har 
drabbat Stockholms universitets student
kår värre än andra kårer, menar Gustav 
Kihlberg.

– I utpräglade studentstäder krävs i vissa 
fall kårmedlemskap för att få tillträde till 
nationerna och därmed till det sociala livet 
utanför studierna. Så ser inte studentlivet 
riktigt ut i Stockholm.

Lämnar Allhuset
Det mest konkreta tecknet på att kåren 
fått mindre kostym är att de lämnar loka
len i Allhuset, vilken till största delen fung
erat som festlokal. Några direkta personal
neddragningar har inte blivit aktuella, men 
kanslipersonalen har ändå krympt något 
de senaste åren. Själva underskottet räknar 
Gustav Kihlberg att kåren ska ha betat av 
på tre år. Kåren har också samlat kapital
tillgångar i ladorna, som enligt Gustav Kihl
berg räcker för att klara ett antal års under
skott. 

Då kan det vara kämpigare för fakultets
föreningarna. Antalet betalande medlem
mar i Humanistiska föreningen, HumF, 
sjönk från cirka 10 000 till 600 efter kår
obligatoriets avskaffande vilket påverkar 
föreningens rörelseutrymme. Dock täcker 
det ekonomiska stödet från Humanistiska 
fakulteten föreningens lokaler i Gula Villan. 
I en annan fakultetsförening, juristernas, är 
medlemstappet knappt märkbart.

Prorektor Lena Gerholm framhåller att 
obligatoriets avskaffande inte har minskat 

första juli i fjol fick Stockholms universitets 
studentkår kraftigt ändrade ekonomiska 
förutsättningar: kårobligatoriet avskaf
fades. Tidigare var studenter som skrev in 
sig vid universitetet tvungna att ansluta till 
någon av studentkårerna och till respektive 
fakultetsförening. Ungefär så såg det ut vid 
alla Sveriges lärosäten. Men inte nu längre. 
Kårmedlemskap är frivilligt vilket påverkar 
ekonomin och verksamheten.

Kåren hade under våren 2011 ungefär 
21 000 medlemmar vilket är en minskning 
med cirka 35 procent från samma termin året 
innan. Avgiften har sänkts från 210 till 80 
kronor vilket minskar medlemsintäkterna 
från 17 miljoner kronor på årsbasis till 3,2 
miljoner. Det är ett ordentligt avbräck men 
universitetet mildrar stöten med stöd till stu
dentmedverkan (4,3 miljoner), studiesociala 
uppdraget (1,7 miljoner) och till tidningen 
Gaudeamus (1,7 miljoner). Därutöver skju
ter staten till 3,2 miljoner kronor. 

Trots detta budgeterar kåren med ett 
underskott om 2,6 miljoner kronor i år, 
en summa som studentkårens ordförande 
Gustav Kihlberg tror kan komma att bli 
mindre, tack vare effektiv medlemsvärvning. 
Men man minskar inte på aktiviteterna.

– Snarare har vi blivit mer aktiva, i syn
nerhet när det gäller internationella studen
ter, säger Gustav Kihlberg. 

Mot de internationella studenterna riktas 
en rad aktiviteter som syftar till att hjälpa 
dem i studierna och se till att de kommer in 
i det sociala livet. 

kårens betydelse eller aktivitet i universitets
ledningen. Snarare tvärtom.

– För universitetsledningen är det själv
klart att vi ska ha en stark kår. Vi träffar 
ordförande eller vice ordförande minst varje 
vecka. Vi behöver en samtalspartner, det är 
viktigt att de representerar studenterna, 
säger Lena Gerholm som menar att det fun
nits en stor samsyn i universitets och fakul
tetsledningarna kring att stödja kårens fort
satta arbete.

TExT: THOMAS HELDMARK

” 21 000 medlemmar har Stockholms universitets studentkår våren 2011. 
En minskning med 35 procent från året innan.
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Lärarstudenter är  
svenskacoacher på nätet
Lärarstudenterna Jessica Löfström och Sofie Flemström 
är svenskacoacher på nätet. De hjälper ungdomar 
som har kommit ensamma till Sverige med läxor och 
stöttar dem i deras studier i svenska. 

svenskacoacher är ett pilotprojekt som 
Stockholms stad har drivit sedan 2010 i 
samarbete med KTH, Microsoft och Stock
holms universitet. Ett femtiotal ensam
kommande barn i olika åldrar får stöd i 
sin språkutveckling av lärarstudenter från 
Stockholms universitet. Svenskacoacher är 
en utveckling av projektet Mattecoacher, 
där blivande lärare erbjuder läxhjälp i mate
matik på nätet.

Jessica Löfström och Sofie Flemström 
är två av de sju lärarstudenterna som job
bar som svenskacoacher. De går båda 
Lärarprogrammet med inriktning mot 
svenska och svenska som andraspråk för 
yngre åldrar.

Praktiskt fungerar coachandet så att  
lärarstudenterna sitter på Palatset, ett 
boende för ungdomar med uppehållstill
stånd, två kvällar i veckan och pratar med 
ungdomarna via Internet. Coacherna är 
inloggade på chattprogrammet Windows 
Live Messenger och väntar på att eleverna 
tar kontakt. Det coacherna erbjuder är läx
hjälp, men huvudfokus är elevens språk
utveckling.

– Vi tänker utifrån språkutvecklingen, 
pratar om vardagliga saker som har med 
skolan att göra och introducerar nya ord 
och begrepp, säger Sofie.

De pratar med eleverna, både skriftligt 
och via webbkamera. Ibland kan eleven 
rikta sin egen kamera mot väggen, och bara 
se coachen tala. Majoriteten av eleverna är 
mellan 18 och 20 år, men en del är yngre.

Både Sofie och Jessica säger att de har lärt 
sig mycket av projektet redan. De har två år 
kvar av sin lärarutbildning och tycker att det 
är viktigt att komma ut i verkligheten och 
pröva de teorier de har lärt sig. Det är också 
ett sätt att hålla kunskaperna färska.

– Jag utvecklas i min lärarroll. I den kom
mun där jag gör verksamhetsförlagd utbild
ning, VFU, är andelen andraspråkselever 
ganska liten och det här blir ett bra komple
ment, säger Jessica.

Digital kompetens en merit
Marlene Öhberg, lärarutbildare vid Institu
tionen för språkdidaktik och som har hjälpt 
till att hitta lämpliga studenter till pilotpro
jektet, ser flera fördelar med att studenter 
väljer att arbeta som coacher på sin fritid. 

– De får en extra merit när de ska söka 
jobb i skolan, eftersom de kan visa att de har 
tillämpat sin digitala kompetens i ett läran
desammanhang, säger hon och hänvisar till 
den nya läroplanen för grundskolan, försko
leklassen och fritidshemmet.

Förutom de digitala kunskaperna ser 
Marlene många möjligheter till utveckling 
av lärarkompetensen inom projektet.

– Det är bra att de får ytterligare erfa
renhet av att arbeta med elever som har ett 
annat modersmål än svenska. Dessutom får 
de öva på att stötta och ställa frågor i en 
lärandesistuation, så att eleven känner sig 
trygg och kan svara. Elever vill ofta ha rätt 
svar omedelbart, men här handlar det om att 
lära ut lärandestrategi, säger hon.

TExT OcH FOTO: cEcILIA PARKERT

Sofie Flemström och Jessica Löfström.

Isak Hübinette, 
läser juridik

– man får möjlig-
het att påverka 
och rösta i kår-
valet. dessutom 
kan jag delta i 
aktiviteter som 

fester och får rabatter. På något sätt 
ser jag kåren som ett sätt studenter 
håller ihop på.

 
Rebecka  
Bodemar, 
läser till SFi-
lärare

– det är en 
demokratisk 
tanke med att 
vara medlem. 

kåren kan påverka – och så kan jag 
få någon liten rabatt.

 
Edna Mello, 
läser social-
antropologi

– Jag är mest 
med för alla för-
måner. annars är 
jag inte så insatt 
i vad kåren gör.

 
Büsra Kocatürk, 
läser statsveten-
skap, engelska 
och nationaleko-
nomi

– Jag samlar  
ködagar för 
studentlägen-

het hos SSSb. dessutom är det bra 
rabatt på till exempel datorer. Jag är 
också aktiv i kåren.

varför är du  
med i kåren?

FOTO: EVA DALIN
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Ny förmedling ska ge 
bostad åt fler studenter

bristen på studentbostäder i Stockholms
området är sedan flera år skriande. Studen
ter som har antagits till en utbildning kan få 
vänta i månader på en bostad. I värsta fall 
kan de till och med tvingas avstå sin utbild
ningsplats. I juli lanserar därför Stockholms 
studentkårers centralorganisation, SSCO, i 
samarbete med Stockholms lärosäten en 
andrahandsförmedling för studenter.

– Det har verkligen varit kris på bostads
marknaden en längre tid. Stockholms uni
versitets studentkår insåg problemet redan 
i höstas och förmedlade därför tillfälligt 
andrahandslägenheter. Vi såg då att det 
även fanns ett stort intresse från folk att hyra 
ut sina lägenheter till studenter, säger Oscar 
Lavelid, ordförande i SSCO. 

Förmedlingen av andrahandsbostäder  
har resulterat i att SSCO skrivit ett samar
betsavtal med universitetet, KTH, Handels
högskolan, Karolinska Institutet och 
Södertörns högskola. Avtalet innebär att 
lärosätena står för finansieringen medan 
SSCO administrerar förmedlingstjänsten.

Tjänsten kommer att vara internetbase
rad både för den som vill hyra ut sin lägen
het och för den som vill hyra.

– Men vi kommer att tillsätta en person på 
en halvtidstjänst för att ha kontroll på sidan 
och se till att annonsörerna är seriösa. Den 

person som jobbar med detta ska därför ha 
lokalkännedom och kunskap om bedräge
rier i branschen. Det innebär bland annat 
att kunna känna igen annonser så att inte 
samma lägenheter återkommer flera gånger. 
Dessutom ska personen finnas till hands för 
att hjälpa de annonsörer som inte förstår hur 
internetförmedlingen fungerar.

En som välkomnar andrahandsförmed
lingen är universitetets förvaltningschef 
AnnCaroline Nordström.

– Som bostadsläget ser ut för studenter 
är det bara att applådera alla initiativ som 
kan underlätta och förbättra situationen. 
Det fina är att det är studenterna själva som 
sköter hela samordningen. SSCO har verk
ligen gjort ett jättebra jobb som bildat detta.

Säker förmedling
Tanken med förmedlingen är att man ska 
kunna erbjuda bra hyresgäster även för den 
som hyr ut.

– För att komma i fråga som hyresgäst 
måste man som student fylla i ett formulär 
där man berättar om sig själv, vad man ska 
läsa och på vilket lärosäte. På så sätt kan vi 
sålla bort de som inte är studenter. Men för
medlingen ska också vara så säker som möj
ligt för studenterna. I texten kommer vi till 
exempel att uppmana studenterna att ald

rig betala pengar i förskott innan man sett 
bostaden, helst ska man ha nyckeln i hand, 
säger Oscar Lavelid.

På sajten kommer det också att stå tyd
ligt hur mycket hyresvärden får ta ut för ett 
rum eller lägenhet, vilka regler som gäller 
vid andrahandsuthyrning samt information 
om bostadsmarknaden i Stockholm. 

– Vi vill hitta en modell där vi har ett 
bruksvärdessystem. Men eftersom vi endast 
förmedlar tjänsten så är det i slutändan 
hyresgästen och hyresvärden som måste 
komma överens. Men vi har i alla fall gett 
en vägledning om vad som bör gälla, säger 
Oscar Lavelid.

Med ett par månader kvar till lansering 
vet han ännu inte riktigt hur många lägen
heter och rum som kommer att finnas att 
förmedla. Men några hundra räknar Oscar 
Lavelid ändå med att man fått in till termins
starten.

– I framtiden hoppas vi naturligtvis få in 
ännu fler bostäder. Så det gäller att jobba 
med marknadsföringen. 

Att studenterna hittar till tjänsten är han 
övertygad om. Men det gäller också att nå 
lärarna på de olika lärosätena och andra 
som kan tänka sig att hyra ut till studenter.

TExT: MADELEINE SALOMON 
FOTO: EVA DALIN

Studentbostäder är en  
stor bristvara i Stockholm.  
Nu startar en andrahands- 
förmedling för studenter.

Du kan hjälpa till!
har du rum att hyra ut  
till studenter? gå in på   

www.akademiskkvart.se

(öppnar i slutet av juli)
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Premiär för alumnträff 
med biogeovetare
den 11 maj var det premiär för en träff med alumner vid Institutionen för naturgeografi 
och kvartärgeologi. Först ut var biogeovetare. Utbildningen är unik med alla sina resor 
land och rike runt. Fokus är att studera svensk natur och bli expert på natur och miljö
vård från Skåne i söder till Lappland i norr. 

Alumnerna träffades i Geovetenskapens hus för vårmingel och korta föreläsningar om 
dåtid, nutid och framtid. I minglet fanns de som inte sett varandra på 30 år, nykläckta 
biogeovetare och studenter mitt i studierna. Bo Eknert, huvudlärare för kandidat
programmet i biogeovetenskap, berättade om utbildningens historia. Studievägledarna 
i geovetenskap, Maria Damberg och i biologi, Birgitta Åkerman, bjöd in till studieväg
ledning för dem som vill fortbilda sig. Ulf Lovén, alumn och ordförande i Svenska 
turistföreningen, berättade om nya möjligheter för biogeovetare inom ekoturism. Karin 
Crépin, koordinator för strategiska partnerskap vid Sektionen för geo och miljöveten
skaper, presenterade det nya grekiska samarbetet, Navarino Environmental Observatory 
(NEO) som handlar om klimat och miljöforskning i känslig medelhavsmiljö.

– Vi hoppas att vårträffen ska ge alumnerna inspiration och att framtida samarbeten 
ska växa fram till exempel i form av mentorskap, praktikplatser eller kanske en påbygg
nadsutbildning inom ekoturism, säger Bo Eknert.

Ett önskemål från ett par alumner var att få återuppleva studietidens resor. 
– Vi vill ha hela konceptet, sade alumnen Annika Börje. Allt ifrån att laga mat tillsam

mans på ett vandrarhem till att få göra praktiska saker som att sätta en spade i jorden 
och undersöka jordarter. Man vill ha de där naturupplevelserna när våren spirar och fåg
larna sjunger in sommaren. Kanske i miniformat som fortbildning en långhelg nästa vår? 

TExT: MALIN STENBERG DE SERVES

Psykologträff 
om att nå 
allmänheten
för psykologer och beteendevetare är det en 
utmaning att nå ut till allmänhet och media 
med korta svar på komplicerade frågor. 
Det konstaterade psykologen och författa
ren Anna Kåver, radiopsykologen Malin 
Edlund och Jonas Mosskin, skapare av kon
ceptet Psykologer tittar på film, under en 
diskussion vid Psykologiska institutionens 
alumnträff 28 april.

Temat för alumnträffen var hur psykolo
ger kan nå ut med sin kunskap till allmän
het och media. Journalister har sina yrkes
krav, medan beteendevetare och psykolo
ger delvis har andra. Olika förutsättningar 
som inte alltid kan samsas på ett smidigt 
och enkelt sätt. Anna Kåver, Malin Edlund 
och Jonas Mosskin anser att det är en spän
nande och nödvändig uppgift att försöka 
göra såväl psykologiämnet som professio
nen rättvisa och att vara en viktig partner i 
samhällsdebatten. Anna Kåver menade att 
hennes författande gör att hon vässar sina 
tankar och formuleringar och blir bättre 
rustad både kunskapsmässigt och gentemot 
media. Malin Edlund berättade om det spe
ciella i att svara på frågor i direktsändning 
och att då verkligen fokusera på härochnu 
situationen. Också i telefonslussen till pro
grammet, där Jonas Mosskin sitter med, 
krävs lyhördhet och takt för att kunna 
bemöta människor och deras problem.

Ett femtiotal tidigare studenter deltog i 
alumnträffen som är ett evenemang som 
återkommer höst och vår.

TExT: BO HEFFLER

Utökad studentservice via chatt
Universitetet har sedan 2008 erbjudit presumtiva och befintliga studenter att 
chatta med studievägledare den sista veckan innan sista ansökningsdag både på 
våren och hösten.

11–15 april 2011 ställdes 104 frågor om studier via chatten. De flesta hand
lade om lärarutbildning, ekonomi, socionom och juridik, vilket följer samma 
mönster som tidigare tillfällen. Motsvarande period 2010 ställdes 108 frågor, 
vilket är rekord.

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
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Ytterligare anslag till  
internationellt forskningssamarbete
Nu är det klart vilka som får dela på 22 miljoner kronor i universitetets andra 
omgång i satsningen för att främja internationellt forskningssamarbete. 

i förra numret av tidningen skrev vi om de 
forskare som fick dela på totalt 16 miljo
ner kronor i satsningen för att främja inter
nationellt forskningssamarbete. Nu förde
las ytterligare närmare 22 miljoner kronor 
för att bjuda in internationellt framstående 
gästforskare och postdoktorer, till resean
slag för forskningsinitierande aktiviteter 
samt för språk och översättningsstöd. 

Fakultetskanslierna har handlagt de 
ansökningar som kommit in från forskarna. 
Fakultetsnämnderna har sedan rangordnat 
vilka som ska få anslag och rektor har fat
tat beslut utifrån detta underlag. 

Humanistiska fakulteten får totalt när
mare 2,5 miljoner kronor. Samtliga sökan
den (sju stycken) som fakulteten rangordnat 
inom ”Inbjudan av internationellt framstå
ende gästforskare och postdoktorer” till
delas medel i enlighet med rekommenderat 
belopp av fakulteten. Dessutom tilldelas två, 
ej rangordnade ansökningar, medel. Elva 
anslag delas ut i form av reseanslag. Båda 
ansökningarna inom ”Språk och översätt
ningsstöd” tilldelas medel. 

Två forskare vid Juridiska fakulteten får 
sammanlagt drygt 400 000 kronor. Ett till 

inbjudan av en forskare och ett i form av 
reseanslag. Samhällsvetenskapliga fakulte
ten får totalt drygt 8,5 miljoner kronor. Tio 
anslag går till ”Inbjudan av internationellt 
framstående gästforskare och postdoktorer. 
Åtta sökande får reseanslag. Ett språk och 
översättningsstöd betalas även ut. 

Naturvetenskapliga fakulteten får mest 
i anslag, totalt drygt 1,3 miljoner kronor. 
Tolv anslag går till inbjudan av utländska 
forskare. Tio reseanslag betalas ut. Däremot 
ges inget stöd för översättning.

Utbyte med Australien
Ilona Koupil, professor vid CHESS, är en 
av de samhällsvetare som fått anslag. Hon 
får 175 000 kronor för att bjuda hit profes
sor Gita Mishra vid University of Queens
land i Australien i två veckor vid två tillfäl
len. Dessutom ska en av Gita Mishras post
doktorer kunna vara i Stockholm under en 
sexveckorsperiod. Koupil och Mishra har 
samarbetat sedan 2008 i studierna av hur 
sociala faktorer påverkar hälsan i ett livsför
loppsperspektiv. Mishra har vid tre tillfällen 
varit i Stockholm och undervisat på kurser 
vid CHESS och forskat här.

Genom att Gita Mishra kan komma till
baka till Sverige igen kan vi även fortsätta att 
dra nytta av hennes kontakter i Australien 
och det stora nätverk av statistiker och epi
demiologer som hon ingår i, skriver Ilona 
Koupil i sin ansökan. Utbytet kan även 
öppna nya möjligheter för studentutbyte 
med Australien.

Ilona Koupil sökte, och fick, dessutom 
anslag för en forskningsresa i den andra rikt
ningen. Hon och en post doc från Stockholm 
får nu även åka till Australien.

TExT: PER LARSSON/FOTO: EVA DALIN

www.su.se/medarbetare/personal/ 
internationellt-utbyte/forskare

Kemikalier och partiledare i Almedalen
kan förhindras. Övriga deltagare kommer 
från FN:s miljöprogram, kemikaliesekreta
riatet ChemSec och branschorganisationen 
Sveriges Byggindustrier. En företrädare för 
den politiska sfären deltar också i samtalet. 
Moderator är John Chrispinsson.

Efter lunch medverkar två av Stockholms 
universitets framstående statsvetare i ett 
seminarium om det politiska ledarskapets ut 
veckling i Sverige. Professor Tommy Möller 
och fil dr Jenny Madestam  samtalar om 
parti ledarrollen igår, idag och i morgon med 
förra partiledaren för Socialdemokraterna, 
Mona Sahlin, Miljöpartiets nyvalda språk
rör Åsa Romson och ledarskribenten Erik 

Helmerson från Dagens Nyheter. Moderator 
är Cecilia Garme.

för tredje året i rad medverkar Stockholms 
universitet med programpunkter under 
politikerveckan i Almedalen. Universite
tets seminarier är koncentrerade till tisda
gen den 5 juli och tar dels upp spridningen av 
farliga kemikalier, dels det politiska ledar
skapet i Sverige ur ett forskningsperspektiv.

På förmiddagen presenterar Åke Bergman, 
internationellt engagerad professor i mil
jökemi vid Stockholms universitet tillsam
mans med Christina Rudén, professor vid 
KTH, vad forskningen säger om sprid
ningen av farliga kemikalier i vår vardags
miljö. De diskuterar också tillsammans med 
andra aktörer lösningar för hur spridningen 

STocKHoLMS UNIVERSITET I ALMEDALEN

Tisdag 5 juli,  
Wisby Strand Congress, lokal Vall

kl. 11.00–12.15:

Nya sätt att stoppa farlig spridning 
av kemikalier 

kl. 13.30–14.45:

Politiskt ledarskap i förändring  
– vad säger forskningen?

▼

Rektor Kåre Bremer talade till forskarna.
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Stockholm University  
Academic Initiative

utlysningen till forskare för internationa
lisering som vi skriver om här intill (och i 
förra numret) är en del i den samordnade 
satsningen Stockholm University Academic 
Initiative som riktar sig till utvalda lärosä
ten utanför Europa.

Stockholm University Academic Initiative 
består i huvudsak av tre samverkande delar:

Forskningssamarbete: särskilda medel 
finns att söka för inbjudan av internationellt 
framstående gästforskare och postdoktorer, 
reseanslag för forskningsinitierande aktivi
teter samt för språk och översättningsstöd. 

Stipendier för studenter: ett antal stipen
dier riktade till studenter utanför Europa, 
med särskild fokus på ett antal utvalda uni
versitet. 

Ambassadörskap: aktiviteter och infor
mationsutbyte för att öka gemenskap mel
lan Stockholms universitet och medver
kande lärosäten.

– Man kan ställa frågan om ett stort 
universitet verkligen behöver göra en sär
skilt satsning på internationella samarbe
ten. Forskningen är ju till sin natur rör
lig. Mängden ansökningar vittnar dock 
om att behovet av ett extra stöd är stort, 
säger prorektor Lena Gerholm som också 
är ordförande i styrgruppen för Stockholm 
University Academic Initiative.

Här finns förvisso skillnader mellan olika 
ämnen, men det är ett faktum att forsk
ningspolitiken och det globala forsknings
landskapet numer är formerat så att det bli

US-AB önskar 
GLAD sommar 

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

vit i stort sett omöjligt för forskare att på 
sikt överleva utan samverkan med forskare 
i andra länder, fortsätter hon.

– Och då gäller det att arbeta upp lång
siktiga relationer vid framstående universitet 
världen över. Detta kommer också att under
lätta universitetets framtida rekrytering av 
studenter från universitet utanför Europa.

TExT: LINDA cARLSSON

www.su.se/medarbetare/personal/ 
internationellt-utbyte/forskare/ 
academic-initiative

Samordnare 
för Stockholm 
University 
academic 
initiative är 
elisabet idermark, 
internationell 
handläggare, ank. 
1413, elisabet.
idermark@
internat.su.se.

▼

annonS
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Samverkan utbrett inom 
samhällsvetenskap och humaniora
Det finns gott om forskningssamarbeten med externa aktörer inom  
samhällsvetenskap och humaniora visar en ny rapport. 

samverkan inom humaniora och samhälls
vetenskap med externa aktörer förblir ofta 
osynlig i statistik. För att inventera vilka 
externa samarbeten som finns inom dessa 
två fakulteter har en arbetsgrupp av forskare 
och lärare som är engagerade inom samver
kan genomfört en enkät bland institutio
nerna inom fakulteterna. 

Rapporten, Till ömsesidig nytta, har nyli
gen presenterats. Av 48 prefekter/förestån
dare har 30 svarat. Bland dessa är det 16 
som uppger att deras institution/centrum 
har forskningsbaserade projekt som innebär 
extern samverkan. I de 16 svaren rapporte
ras om totalt 58 projekt, 25 inom humaniora 
och 33 i samhällsvetenskap. Men troligtvis 
finns det fler projekt än de som rapporterats 
in. Svaren bygger på att forskarna rappor
terat in sina projekt till prefekter/förestån
dare, vilket inte alltid skett.

De flesta av de projekt som redovisas visar 
på en samverkan till nytta för båda parter. 
Det rör sig alltså inte bara om uppdrags
forskning och att föra ut existerande kun
skap, utan även om att ta fram nya kunska

per i samarbete mellan forskare och externa 
aktörer. Det här är en typ av samarbete som 
ofta benämns praxisorienterad forskning 
eller ömsesidigt kunskapsutbyte.

Svaren visar att projekten har bidragit till 
såväl empiriska resultat som att teorier och 
nya metoder har kunnat utvecklas. Några 
exempel på teorier är om demokratisering, 
regionalisering och yrkesidentitet. Projekten 
har även givit tillgång till data som forsk
arna kanske annars inte kunnat förfoga 
över, till exempel organisationers och före
tags databaser.

Flera institutioner har svarat att samver
kan inneburit att forskarna mött andra per
spektiv och främjat kunskapsutbyte med 
andra yrkesgrupper som lärare och läkare. 

De vinster som de externa aktörerna 
fått av samverkan sammanförs i tre kate
gorier. Den första är att samarbetet bidra
git till utvecklingen av organisationen. Den 
andra rör säkerhetsfrågor, både ITsäkerhet 
samt rätts och samhällssäkerhet. Den tredje 
kategorin är utbildningsfrågor som ökat 
student inflytande och bättre skolmiljö.

Ny webbplats  
för att underlätta 
forskares rörlighet

Mest myndigheter
Myndigheter är vanligast som samarbets
partner, främst inom samhällsvetenskap. 
Skolor, aktörer i utlandet, näringsliv och 
ideella organisationer är andra samverkans
partners. Finansieringen kommer främst 
från Vetenskapsrådet, Vinnova, Sida och 
EU. Drygt hälften av projektet är vidare 
tvärvetenskapliga.

Undersökningen kommer att följas upp 
med en workshop den 20 oktober. Då är 
alla, även forskare som inte kom med i enkä
ten, välkomna att diskutera och utbyta idéer 
bland annat om hur nya projekt kan stimu
leras. 

– Vi hoppas också kunna arrangera en 
konferens våren 2012. Petra Norling vid 
Avdelningen för externa kontakter hål
ler i planeringen av workshop och konfe
rens, säger Mona Blåsjö vid Institutionen 
för nordiska språk som sammanställt rap
porten tillsammans med Johanna Prytz vid 
samma institution.

TExT: PER LARSSON

euraXess sweden har lanserat en ny 
webbplats, www.euraxess.se, för att under
lätta forskares rörlighet i Europa. Webbplat
sen innehåller all information för forskare 
som flyttar till Sverige, till exempel förkla
ring om visumhantering, skatte och soci
alförsäkringsfrågor samt hur det är att leva 
och bo i Sverige. Men även information om 
forskarjobb som annonserats av universitet 
och forskningsinstitutioner i Sverige. Under 
en separat sektion finns även information 
om ”Fellowships and Grants” för att hjälpa 
forskare att hitta forskningsfinansiering 
både i Sverige och i Europa.

Webbplatsen är del av det europeiska nät
verket EURAXESS, som etablerats av den 
Europeiska kommissionen och består av 

200 center i över 30 länder. Alla nationella 
webbplatser har liknande layout, struk
tur och är länkade till en central portal för 
EURAXESS, http://ec.europa.eu/euraxess, 
som visar forskarjobb i alla EURAXESS 
medlemsländer.

Knutet till EURAXESS Sweden finns ett 
nationellt nätverk bestående av 50 lokala 
kontaktpunkter vid universitet, högskolor, 
forskningsråd och institut samt företag dit 
forskare också kan vända sig med sina frå
gor. All service som ges via EURAXESS är 
kostnadsfri.

I Sverige är EURAXESS förlagd till 
VINNOVA i samarbete med Vetenskaps
rådet, FAS och Formas.

TExT: ULLA JUNGMARKER
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Nationalekonom  
med personligt driv
Samhällsintresserad har han alltid varit, men  
aldrig politiskt engagerad. Istället hoppas Peter 
Fredriksson att hans forskning ska bidra till en  
mer ändamålsenlig politik.

intresset fanns där och viljan att jobba hårt. 
Men som student i Uppsala övervägde han 
aldrig att forska. Delvis eftersom ingen av 
föräldrarna hade akademisk bakgrund, tror 
han.

– Forskning fanns egentligen inte på kar
tan för mig. Men jag gjorde bra ifrån mig 
på grundnivån. Och under examensarbe
tet fanns en forskare som frågade: ”Har du 
tänkt på forskarutbildning?”

I dag är Peter Fredriksson professor vid 
Nationalekonomiska institutionen och en 
av företrädarna för universitetets ledande 
forskningsområde Utvärdering av ekono
miskpolitiska åtgärder. Men en stor del av 
karriären har tillbringats vid Uppsala uni
versitet. Disputationen skedde 1997 och 
därefter fortsatte han att forska där. Under 
åren 2005–2010 var han generaldirektör för 

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvär
dering, en myndighet under arbetsmark
nadsdepartementet men med nära band till 
Uppsala universitet. Förra året sökte han och 
fick en professur vid Stockholms universitet. 

– Det blir lätt en hel del administration 
som generaldirektör. Jag längtade tillbaka 
till egen forskning.

Intresse för policyfrågor
Peter Fredriksson har alltid haft ett intresse 
för policyfrågor, men egna intressen och livs
situation har styrt forskningens inriktning. 
Cuppsatsen under studietiden rörde efter
frågan på högre utbildning. Sedan ägnade 
han ett antal år åt att utvärdera arbetsmark
nadspolitik. Med egna barn i skolåldern 
fokuserar han nu på att utvärdera åtgärder 
inom utbildningssystemet.

– Jag slutar nog min forskarbana med 
att studera pensionssystemet eller den 
geriatriska vården, säger Peter Fredriksson 
och skrattar. Ett antal stora skolreformer 
har genomförts de senaste decennierna, 
bland annat kommunalisering, fria skolval 
och ett nytt betygssystem. Men väldigt lite 
har grundats i forskning, konstaterar Peter 
Fredriksson, som anser att reformer oavsett 
regering har genomförts utan tydlig pro
blemformulering. Särskilt bekymmersamt, 
enligt Peter Fredriksson, är att förändring
arna har drivits igenom utan tanke på hur 
effekterna ska utvärderas.

– Sedan mitten av 1990talet pekar resul
tatutvecklingen i skolan stadigt neråt, oav
sett hur vi mäter. Men vi kan inte säga om 
det är den ena eller andra reformen som var 
misslyckad. 

Peter Fredriksson framför emellanåt sina 
forskningsresultat till högsta politiska nivå, 
inklusive nuvarande utbildningsminister 
Jan Björklund som nyligen besökte universi
tetet. Han hoppas kunna påverka samhälls
utvecklingen ”som droppen urholkar ste
nen” – genom att skriva artiklar, hålla före
läsningar och bidra till en diskussion.

– Det är ju vad forskning är. En kontinu
erlig uppbyggnad av kunskap. 

– Ibland får man också ändra på sina egna 
förutfattade meningar.

TExT: HENRIK LUNDSTRöM 
FOTO: EVA DALIN

Utvärdering av ekonomisk- 
politiska åtgärder

offentliga utgifter står för en stor del 
av Sveriges ekonomi. Vid National
ekonomiska institutionen finns en 
grupp om åtta professorer och sam
manlagt cirka 25 forskare som stu
derar om resurserna används på rätt 
sätt. I fokus står ekonomisk politik, 
arbetsmarknadspolitik samt utbild
nings och socialförsäkringsfrågor. 
Forskningen är i huvudsak empirisk, 
där en rad registerdata om exempel
vis hälsa, skolresultat, inkomst och 
arbetslöshet kombineras för att utvär
dera effekterna av olika åtgärder. Det 
pågår även teoretisk, normativ forsk
ning, som försöker svara på hur poli
tiska åtgärder utformas så effektivt 
som möjligt.

Väldigt litet av skolreformerna 
är grundat på forskning, anser
Peter Fredriksson.
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3rd nobel laureate symposium on Global Sus
tainability är namnet på det internationella 
symposium som pågick den 16–18 maj vid 
Kungliga Vetenskapsakademien (KVA). 
Här diskuterade närmare 20 Nobelpris
tagare mänsklighetens överlevnadsfrågor 
tillsammans med tjugotalet andra världs
ledande forskare och ett tiotal beslutsfat
tare från politik och näringsliv.

Bland de Nobelpristagare som deltog var 
Paul Crutzen (tidigare verksam vid Stockholms 
universitet) och Mario Molina, som delade på 
Nobelpriset i kemi 1995 för sina upptäckter 
om atmosfärens ozonskikt, Amartya Sen (eko
nomi 1998 och hedersdoktor vid Stockholms 
universitet), Elinor Ostrom (ekonomi 2009 
och ledamot i Stockholm Resilience Centres 
styrelse) och Nadime Gordimer (litteratur 
1991). Miljöminister Andreas Carlgren del
tog även och symposiet hade kungligt stöd. 
Såväl kung Carl XVI Gustaf som kronprin
sessan Victoria har närvarat.

Ett av de senaste försöken att ta fram 
vetenskapliga riktlinjer för global ansvars
full förvaltning publicerades 2009 i tidskrif
ten Nature under benämningen Planetary 
Boundaries. Riktlinjerna utvecklades av 28 
forskare vilka även drog slutsatsen att tre 
av planetens gränser – klimatförändringar, 
kvävecykeln och förlusten av biologisk 
mångfald – sannolikt redan har överskridits 
och att flera andra gränser är i riskzonen.

Symposiets resultat blev The Stockholm 
Memorandum – ett dokument med slut

satser och rekommendationer som lämna
des över till FN:s högnivåpanel för global 
hållbar utveckling och dess ordförande, 
Finlands president Tarja Halonen, vid en 
ceremoni i Stockholm. Förhoppningen är 
att förslagen ska återspeglas såväl i högni
våpanelens slutrapport som presenteras i 
december i år, som i upplägget av nästa års 
FNledda miljökonferens i Rio de Janeiro. 

Enligt professor Johan Rockström, sym
posiets ordförande och chef för Stockholm 
Resilience Centre vid Stockholms universi
tet och Stockholm Environment Institute, 
är dokumentet en syntes av symposie
deltagarnas diskussioner kring hur våra eko
nomiska, politiska och sociala system ska 
kunna rymmas inom de ramar som sätts av 
jordens ekologiska system. Av dokumen
tet framgår att det dels behövs brådskande 
lösningar för att snabbt stoppa och vända 
de negativa miljötrender världen ser, dels 
behövs det även långsiktiga strukturella 
lösningar som gradvis ändrar värderingar, 
institutioner och regelverk.

Under symposiet hölls även en ”rätte
gång” där mänskligheten stod inför rätta för 
vad den gjort med planeten Jorden genom 
den långtgående miljöpåverkan.

Konsert och bilder av Mattias Klum
Som en del av symposiet arrangerades 
också en körkonsert i Eric Ericsonhallen på 
Skeppsholmen. Gustaf Sjökvists kammar
kör framförde under ledning av Gustaf Sjö

kvist själv ett nyskrivet stycke av kompositö
ren SvenDavid Sandström, Nobelpristaga
ren Nadine Gordimer läste en av sina novel
ler, och Johan Rockström och fotografen 
Mattias Klum tog med publiken på en resa 
fylld av utmaningar men också hänförelse 
via ett samtal till sju fotografier av Klum 
som i form av stora vepor utgjorde sceno
grafin i konserthallen. Konsertkvällen avslu
tades med en ekologisk buffémiddag kom
ponerad av kockarna Carola Magnusson 
och Jan Hedh.

Efter symposiet presenterades även 
resultaten på Dramaten i form av en dis
kussion mellan Nobelpristagare och repre
sentanter från politik, kultur och närings
liv. Bland talarna och panelisterna fanns 
Johan Rockström, biståndsminister Gunilla 
Carlsson, Nobelpristagarna Mario Molina 
och Douglass North (ekonomi) samt USA:s 
Sverige och Finlandsambassadörer. 

Symposiet arrangerades av Kungliga 
Vetenskapsakademien, Stockholm Resili
ence Centre vid Stockholms universitet,  
Stockholm Environment Institute, Beijer
institutet för ekologisk ekonomi och 
Potsdam Institute for Climate Impact 
Research.

TExT: PER LARSSON 
FOTO: STEFAN NILSSON

http://globalsymposium2011.org/

Nobelpristagare 
diskuterade  
hållbar framtid
Under tre dagar i maj var Stockholm Resilience centre, i samarbete  
med bland annat KVA, värd för närmare 20 Nobelpristagare och andra 
framstående forskare och beslutsfattare som diskuterade lösningar på  
globala överlevnadsfrågor. Resultaten blev ett dokument som lämnades  
till FN:s högnivåpanel för global hållbar utveckling.

▼
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– Våra samhällen och ekonomier 
är intimt samman flätade med 
naturen och dess ekosystem. Det 
är hög tid för världens ledare att 
agera som ansvarsfulla förvaltare 
av naturen vars funktioner 
utgör grundförutsättningar för 
människans försörjning, hälsa, 
säkerhet och kultur.

johAN rocKStröM

Vid konserten i Eric Ericssonhallen  
(nedan) visade fotografen Mattias 
Klum (vänster) naturbilder. Nadime 
Gordimer (nederst vänster) läste en av 
sina noveller.

PÅ KVA samlades närmare 20 Nobelpris
tagare (nederst höger). Johan Rockström 
(nedan till höger) och KVA:s sekrete
rare Staffan Normark lämnade över ett 
memorandum till Finlands president 
Tarja Halonen och Sveriges bistånds
minister Gunilla Carlsson.
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Byggstart för Studenthuset i september
Efter drygt ett decennium av bland annat osäkerhet kring finansiering och  
ändrat huvudmannaskap är det klart med byggstart. I början av september  
påbörjas bygget av Studenthuset som ska vara klart 2013.

när byggplanerna presenterades på 1990
talet för Kårhuset, som det då hette, var 
det Stockholms universitets studentkår, 
som ägde och drev projektet genom Stif
telsen Skeppsbroäng. Då ville man skapa 
en byggnad med såväl läsplatser och loka
ler för kårens administration som fest och 
konsertlokaler.

Häromåret tog Akademiska Hus över 
projektet. Nu blir universitetet den största 
hyresgästen, men kåren är fortfarande 
inblandad i planeringen och ska vara hyres
gäst i lokalerna. Inriktningen på vad bygg
naden ska användas till har nu ändrats 
och byggnaden har även bytt namn till 
Studenthuset. Platsen för bygget är den 
samma, parkeringen söder om Södra husets 
hus AC och utsidan i stort identisk med 
de ursprungliga planerna. Byggnaden blir 
Lformad med tre våningar och dessutom en 
smal fjärde våning på den del som har gavel 
mot Ahuset. Bottenvåningen får en fasad 
i granit, mellanplanet har glasväggar och 
översta planet får träfasad. På södra sidan av 
byggnaden blir det en trädgård – och under 
den borras för bergvärme och kyla. På taket 
planteras sedum som ska bidra till grönskan 

och samtidigt minska avrinning av vatten 
från byggnaden till dagvattensystemet.

Invändigt har planerna ändrats jämfört  
med tidigare. Borta är fest och konsert
lokalerna. Istället har kontor och olika 
resursutrymmen skapats åt främst Student
avdelningen. Där ska även Stockholms uni
versitets studentkår flytta in med sin admi
nistration. Mellanvåningen, den med glas
väggar, ska främst bestå av läsplatser för 
studenter, både en tyst del och en del för 
grupparbeten. Där ska också en kafeteria, 
ett informationscenter och försäljningsplats 
av profilprodukter finnas.

Pålning under hösten
I augusti hägnas byggområdet in och i bör
jan av september är det dags att påbörja 
schaktarbetet. Därefter blir det pålnings 
och grundläggningsarbeten. Enligt projekt
ledaren Erik Oldgren vid Akademiska Hus 
kommer man kontinuerligt att informera 
inför kommande aktiviteter under bygg
tiden. Under juni kommer dessutom ett 
informationsmöte att hållas om byggarbe
tet. Information ska även gå ut till de insti
tutioner som sitter i Södra huset.

I vinter påbörjas bygget att Studenthusets 
stomme. Sommaren 2013 beräknas bygget 
vara klart, med inflyttning i augusti. Under 
byggtiden blir det även en del vägarbeten i 
anslutning till Studenthuset. Redan nu görs 
en tillfällig vägomläggning för uppfarten 
till vändplanen vid Villa Bellona. Under 
2012 påbörjas arbetet med den permanenta 
väganslutningen till universitetet från Norra 
länken nedanför Studenthuset.

Studenthuset ska bli en tydlig och attrak
tiv samlingspunkt för studenterna där det 
finns samlad och bred information samt stu
die och mötesplatser, säger universitetets 
förvaltningschef AnnCaroline Nordström.

– Samlokaliseringen av studentkåren och 
Studentavdelningen kommer att ge synergi
effekter när det gäller stöd och service till 
studenterna. Studenthuset och dess omgiv
ning ska utgöra universitetets nya södra 
entré. Vidare kommer Studenthuset att fri
göra lokaler i Södra huset, men det löser inte 
på långa vägar universitetets stora behov av 
nya lokaler.

Mer information läggs under sommaren 
ut på www.su.se/studenthuset.

TExT: PER LARSSON

Skiss av Studenthuset 
som blir entré till univer
sitetet söder ifrån med 
sitt läge nedanför Södra 
husets Ahus.

ILLUSTRATION:  
ERSéUS ARKITEKTER.

http://www.su.se/studenthuset
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Ännu ett steg mot 
universitet i Albano
gestaltningen av albano har bearbetats efter 
remissrundan i vintras och förslaget har över
lag blivit grönare, vissa byggnader har för
svunnit, andra har omformats, ett torg har bli
vit en park och det höga tornet, kampanilen, 
har smalnats av. Överdäckningen av Värta
banan och hänsynen till Nationalstadsparken 
är fortfarande ledstjärnor i projektet. Stads
byggnadsnämnden har nu beslutat att stads
byggnadskontoret ska fortsätta arbetet och 
ta fram ett förslag till detaljplan för Albano.

I mitten av juni startar detaljplane
samråd. Samrådshandlingarna ställs ut i 
Tekniska nämndhuset och sannolikt även 
på AlbaNova. Ett öppet samrådsmöte hålls 
den 20 juni på kvällen. Fram till mitten av 
augusti kan berörda myndigheter, organi
sationer och privatpersoner lämna in syn
punkter, och planen tas upp i nämnden igen 
i september. Sedan följer fortsatt bearbet
ning och ny utställning. Ambitionen är att 
detaljplanen ska antas av kommunfullmäk
tige före utgången av 2011.

TExT: EVA ALBREKTSON

DSV flyttar till  
nya lokaler i Kista
institutionen för data och systemvetenskap (DSV) har funnits i Forumhuset i Kista 
sedan 1990. Dessa lokaler är inte längre funktionella och dessutom inte yteffektiva. 
Inför att hyreskontraktet skulle gå ut i december 2011 bad institutionen att universi
tetet skulle se över möjligheterna att flytta till nya lokaler. En upphandling av lokaler 
skedde utifrån kriterier som funktionalitet, lokalisering och möjligheter till samverkan 
med omgivningen, förändringsmöjligheter och pris.

Valet föll på fastighetsbolaget Atrium Ljungberg som kan erbjuda lokaler i det nya 
kvarteret NOD som kommer att stå färdigt 2014 och där DSV flyttar in till somma
ren. I slutet av maj blev ett hyresavtal på tio år mellan DSV och Atrium Ljungberg klart 
och nu har arbetet med designen av lokalerna inletts. I NOD ska entréplanet bestå av 
publika ytor med utställningar, café och restaurang. Huset kommer, utöver akademi 
och forskning, att innehålla kontorsytor där ambitionen är att ge plats för mindre, 
nystartade företag inom informations och kommunikationsteknologi och attrahera 
nya innovativa verksamheter.

– Vi vill ha ännu fler kontakter med det omgivande samhället, vi vill vara öppna och 
tillgängliga för alla människor, och kunna visa upp något av allt det spännande som 
våra forskare håller på med. Lokalerna som DSV kommer att flytta till ger möjlighet till 
nytänkande när det gäller utbildnings och arbetsmiljö med kvalificerad och modern 
teknik. Det här kommer också att utveckla såväl nya sätt att undervisa och en ny peda
gogik som nya dynamiska lärandemiljöer, säger Love Ekenberg, prefekt vid DSV.

TExT: VIKTOR SANDqVIST

Stort behov av nya lokaler vid universitetet
nya konstellationer, som bland annat beror 
på att verksamheterna utvecklas. 

En temporär lösning för att minska trång
boddheten för några institutioner i Södra 
huset är de paviljonger som sätts upp mel
lan hus C och D. De närmaste två åren 
finns flera flyttar av verksamhet inplane
rade. De följande åren finns även planer 
bland annat på att flytta Botaniska insti
tutionen till Arrheniuslaboratorierna och 
att JMK lämnar Karlavägen och flyttar in 
i Botans nuvarande lokaler i Lilla Frescati. 
Studentkåren har även sagt upp sina loka
ler i Allhuset då man inte längre har behov 
av dessa. Universitetet överväger nu att hyra 
dessa av Akademiska Hus.

I samband med att Albano beräknas vara 
färdigt 2017–2018 kan även flera större flyt
tar ske inom universitetet. Det ska bland 
annat göra det möjligt för universitetet att 
lämna lokalerna vid Sveaplan.

Lokalförsörjningsplanen finns på www.
su.se/medarbetare/franledningen/utveck
lingsprojekt

TExT: PER LARSSON

Planerade flyttar 2011–2012
• Avdelningen för IT och media 

lämnar Frescati hage och flyttar 
till Södra huset 2011

• Specialpedagogiska institutionen 
flyttar 2012 från Konsradsberg till  
IT och medias lokaler i Frescati hage.

• Manne Siegbahnlaboratoriet (MSL) 
flyttar till AlbaNova under 2011.

• Konstvetenskapliga institutionen  
flyttar under 2012 in i MSL:s 
nuvarande lokaler.

• Under 2011 sätts paviljonger upp 
mellan hus C och D i Södra huset. 
Hit flyttar delar av verksamheten 
i statsvetenskap, ekonomiämnena 
och sociologi.

• Centrum för humanistisk didaktik 
flyttar från Konradsberg  till Södra 
huset eller paviljongerna under 2012.

• Avdelningen för externa kontakter 
flyttar till Frescati backe under 2011.

• Fritidspedagogerna inom UTEP 
flyttar till Frescati backe under 2012.

albano, studenthuset, tillbyggnad av Arrhe
niuslaboratorierna och den nya byggnaden 
för DSV i Kista är de största byggprojekten 
som är på gång vid universitetet.

– Universitetet har stort behov av nya 
lokaler och dessa byggprojekt ska möta 
universitetets behov på både kort och lång 
sikt, säger förvaltningschef AnnCaroline 
Nordström.

I universitetets lokalförsörjningsplane
ring står det att den övergripande målsätt
ningen är att samla universitetets verksam
het i Frescatiområdet, inklusive Albano. Här 
står även att lokalerna ska vara funktionella, 
ändamålsenliga, flexibla, kostnadseffektiva, 
uppfylla krav på tillgänglighet och krav som 
ställs av läget i Nationalstadsparken.

Bristen på lokaler gör att flera institutio
ner har svårt att utöka sin verksamhet, är 
trångbodda och har verksamheten utspridd, 
fortsätter AnnCaroline Nordström

– Flera lokaler är gamla och lever inte upp 
till krav på tillgänglighet och kostnadseffek
tivitet. Dessutom finns ett växande önske
mål om samlokalisering av institutioner i 
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Fler utländska  
studenter under 2010
ökad kännedom om universitetet och ökat  
studentutbyte. Det är ett par saker som går att  
läsa i verksamhetsuppföljningen.

varje år gör Stockholms universitet en upp
följning av verksamheten i förhållande till 
de prioriterade mål som satts upp i verksam
hetsplanen för det aktuella året. I uppfölj
ningen för 2010 går det att se att bidrags
intäkterna från forskning har ökat, likaså 
intäkterna av EUmedel till forskning. Ett 
annat mål som uppnåddes var att identifiera 
ledande och potentiellt ledande forsknings
områden, beslut om dessa togs av rektor i 
början av 2011.

Inom det övergripande målet utbildnings
vetenskap fanns mål om fler externfinansi
erade forskningsprojekt och fler professorer. 
Dessa uppnåddes. Det gjorde universitetet 
däremot inte med målen om fler gästprofes
sorer och forskarassistenter och antalet mas
terprogram inom utbildningsvetenskap. 

Uppföljningen visar också att målet om 
förbättrad kännedom och attityd till univer
sitetet har uppnåtts. En varumärkesmätning 
visar att Stockholms universitet är första
handsvalet för fler presumtiva studenter än 
tidigare. Däremot uppfattas inte universite
tet ha någon unik image och uppfattningen 
om hög kvalitet i utbildningarna och forsk
ningen är relativt svag.

Det finns också flera mål som inte upp
nåtts. Intäkterna från uppdragsutbildning 
ökade inte heller, här var det en minskning 
på sex miljoner kronor. 

Flera mål ska inte mätas förrän 2011, till 
exempel antal studenter med studentråd, 
och kan därmed inte utvärderas för 2010.

Ökat studentutbyte
Uppföljningen visar på en tydlig ökning av 
internationellt studentutbyte, såväl för inre
sande som utresande studenter. Under 2010 
var det 848 studenter som kom hit via Eras
mus mot 691 året innan. Motsvarande siff
ror för utresande studenter i Europa var 
297 jämfört med 241. Även inom utbytes
programmet Nordplus har en ökning skett. 
Totalt fanns 1 449 inresande studenter här 

förra året mot 1 148 året innan. Det totala 
antalet utresande studenter var 638 mot 412 
under 2009.

Uppföljningen görs även på institutions
nivå, dels av ekonomin och dels av olika 
verksamhetsindikatorer. En av dessa är 
internationellt studentutbyte. 

Filmvetenskapliga institutionen var en av 
dem som under 2010 hade högst andel inre
sande studenter. Institutionen har Erasmus
utbyteskontrakt med tio universitet. Många 
studenter kommer även via centrala avtal. 
Institutionen har satsat på engelskspråkig 
undervisning och har en hel del kurser att 
erbjuda. 

– Kursernas teman är tillräckligt all
männa för att locka in studenter från olika 
håll inom humanistiska ämnen, men också 
från statsvetenskap och ekonomi. ”Swedish 
Film and Television Culture” kan fungera 
som en introduktion till svensk kultur, så 
många Erasmusstudenter tar kursen. Och 
alla älskar ju att titta på filmer, eller hur, 
säger Katariina Kyrölä som är internationell 
koordinator vid institutionen.

Studenter trivs i Stockholm
Vid Institutionen för utbildningsvetenskap 
med inriktning mot språk och språkutveck
ling (som vid årsskiftet bytte namn till Insti
tutionen för språkdidaktik) var cirka en av 
tjugofem studenter inresande, något som är 
en hög siffra för institutionen jämfört med 
tidigare år. Institutionens internationella 
koordinator Ylva Sandberg tror att den 
höga andelen har flera orsaker. Det finns ett 
fungerande samarbete med två universitet i 
Spanien sedan många år tillbaka, varifrån 
lärarstudenter regelbundet kommer hit för 
att läsa ”Engelska mot yngre åldrar” under 
en termin. 

– Vi ser nu i större utsträckning att stu
denterna väljer att förlänga sina studier 
vid institutionen ytterligare en termin; de 
verkar trivas vid Stockholms universitet. 

De tycker att de lär sig massor i de campus
förlagda kurserna och att det är spännande 
och lärorikt att göra VFU (verksamhetsför
lagd utbildning) på skolor i Stockholm, säger 
Ylva Sandberg.

För det andra är intresset för undervisning 
i engelska mot yngre åldrar generellt stort 
i Europa och övriga världen. Söktrycket 
bland både Erasmusstudenter och free 
movers har också ökat till fristående kur
sen ”Engelskämnets didaktik mot yngre åld
rar”. 

Ett tredje område som tycks intressera 
inresande studenter är språk och innehålls
integrerad undervisning. Här erbjuder insti
tutionen en interdisciplinär kurs som foku
serar undervisning och lärande på ett kom
plementspråk. Institutionen verkar även 
aktivt i två olika nätverk inom Nordplus, 
där en kurs i språkdidaktik lockar studenter 
från universiteten i Vilnius och Helsingfors. 

TExT: PER LARSSON

Institutioner med många 
inresande studenter

Filmvetenskapliga institutionen ......... 141 

institutionen för utbildnings- 
vetenskap med inriktning mot  
språk och språkutveckling  .................... 132

Företagsekonomiska institutionen  .. 131

Statsvetenskapliga institutionen  ......100

institutionen för nordiska språk  ............92

Institutioner med högst andel 
utresande forskarstudenter

Systemekologiska institutionen  ....... 61 %

institutionen för molekylärbiologi  
och funktionsgenomik  ......................... 43 %

Filosofiska institutionen  ...................... 28 %

Filmvetenskapliga institutionen  ...... 20 %

institutionen för socialt arbete  ......... 18 %

Andel kvinnliga professorer

humaniora ................................................. 39 %

Juridik ........................................................... 22 %

Samhällsvetenskap ................................. 31 %

naturvetenskap ....................................... 20 %
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Samarbete kan stärka 
administration på 
institution
Nu finns ett förslag till institutions- 
gemensam administration inom  
Humanistiska fakulteten. Förslaget är  
en del av översynsprojektet som syftar  
till att öka kvaliteten och effektiviteten  
i administrationen. 

översynsprojektet har visat att institutio
ner med små administrationer ofta är sår
bara och har problem med att hantera alla 
administrativa uppgifter. Möjligheten att 
låta flera institutioner dela på en gemensam 
administration var ett förslag som fördes 
fram och som studerats av Inger Löfroth och 
Bengt Sandberg, tidigare ekonomichef res
pektive tidigare personalchef vid universite
tet. Efter att genomfört ett hundratal inter
vjuer med institutioner inom Humanistiska 
fakulteten har de överlämnat sin rapport till 
förvaltningschef AnnCaroline Nordström. 

Här definierar de vad som kännetecknar 
god administration. Det innebär att det finns 
en tydlig ansvars och arbetsfördelning. Det 
är tydligt vilka arbetsuppgifter som ska 
utföras dagligen till skillnad från uppgifter 
som kan vänta att utföras. För de dagliga 
uppgifterna måste en ersättare utses i för
väg, när den ordinarie personen är frånva
rande. Genom att vara minst två om samma 
funktion kan man bolla idéer och frågeställ
ningar och få ersättare vid frånvaro. 

För att kunna bära en kompetent admi
nistrativ personal krävs en institution av en 
viss storlek. I annat fall kommer verksamhe
ten inte att generera administrativt arbete i 
den omfattning och av den svårighetsgrad 
som gör att personalen upprätthåller och 
utvecklar sin kompetens. En viss storlek är 
också förutsättningen för att goda adminis
trativa processer och väl fungerande ruti
ner utvecklas. En annan viktig egenskap är 
att administrationen ska stå för kontinu
itet i en miljö med roterande prefektskap. 
Prefekten ska aldrig behöva vara arbets

ledare för administrationen. Vidare står att 
administrativt arbete ska betraktas som en 
egen profession. För att nå adekvat kompe
tens inom administrationen krävs inte bara 
formell utbildning utan även relevant prak
tisk yrkesutövning.

Förslag på samarbete
I rapporten görs en genomgång av hur admi
nistration, inklusive bemanning, ser ut vid 
de flesta institutionerna inom fakulteten. De 
flesta institutionerna bedöms ha för få admi
nistratörer för att kunna forma en bärkraf
tig administration. Här finns också förslag 
på hur institutioner kan samarbeta kring sin 
administration utifrån sex förslag till insti
tutionsgrupperingar. (Ytterligare en gruppe
ring har studerats men i väntan på en plane
rad flytt lämnas där inget förslag.) I grup
perna finns två–tre institutioner som lig
ger nära varandra, både ämnesmässigt och 
fysisk, till exempel utgör Institutionen för 
baltiska språk, finska och tyska, Slaviska 
institutionen och Engelska institutionen 
förslag till en grupp som delar på adminis
trationen. 

– Jag tycker att utredningen mycket bra 
beskriver vad som kännetecknar en god 
administration. Denna beskrivning kan 
vara vägledande under flera år framöver, 
säger AnnCaroline Nordström.

Det finns ett starkt önskemål från flera 
institutioner att införa gemensam adminis
tration, fortsätter hon.

– Exakt vilka institutioner inom fakul
teten som inledningsvis kommer att delta i 
upprättandet av de gemensamma adminis

trationerna ska beslutas i samråd med fakul
tetsledningen. Inom förvaltningen kommer 
även en genomförandegrupp sättas sam
man, som ska kunna erbjuda konkret hjälp 
med att utforma gemensamma administra
tioner.

Den modell för gemensam administration 
som nu ska realiseras kommer även att erbju
das institutioner inom övriga fakulteter, till 
exempel vid sammanflyttningar/omflytt
ningar. Enligt AnnCaroline Nordström 
finns tre spår att arbeta efter. Det första är 
att de enskilda institutioner som i dag har 
olika delar/avdelningar med egna admi
nistrationer får en fungerande adminis
tration. Det andra är att etablera gemen
samma administrationer som delas av ett 
antal enskilda institutioner. Slutligen hand
lar det om att etablera en gemensam admi
nistration för institutioner som går samman. 

– Om, och i så fall när, sammanslagningar 
är att vänta är en fråga som fakultetsled
ningen och fakultetsnämnden måste ta ställ
ning till, säger AnnCaroline Nordström

TExT: PER LARSSON 
ILLUSTRATION: MAIMI PARIK

Översynsprojektet (här finns bland annat 
rapporten med förslag på vilka institu-
tioner som kan dela administration): 
www.su.se/medarbetare/fran-ledningen/
utvecklingsprojekt/oversynsprojektet

▼

http://www.su.se/medarbetare/fran-ledningen/utvecklingsprojekt/oversynsprojektet
http://www.su.se/medarbetare/fran-ledningen/utvecklingsprojekt/oversynsprojektet
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Soporna i Södra huset 
kartlagda
hur mycket skräp slängs i Södra husets huvudkorridor (plan 3) en vanlig dag? Nu 
finns svaret – tack vare engagerade studenter som gick igenom sopskörden för en 
dag i början av maj.

Allt skräp som slängdes i skräpkorgarna på plan 3 (inklusive toaletter och butiker) 
under dagen samlades ihop. Mellan klockan fem och elva på kvällen gick sedan nio 
frivilliga studenter igenom skräpet och sorterade upp det i olika behållare uppde
lade på plast, komposterbart avfall, papper, metall, glas, farligt avfall och restavfall. 

Totalt blev det 226 kilo skräp man sorterade. Av detta var 63 procent – eller 142 
kilo – komposterbart. I denna kategori fanns bland annat matrester, servetter, kaffe
filter och pappershanddukar.

Den kategori det var näst mest av var plast, närmare 38 kilo, och sedan papper, 
nästan 32 kilo. Och för att visa hur många kaffemuggar (engångs) som slängs under 
en dag togs dessa åt sidan. Totalt var det 445 stycken.

– Vi var förvånade att nästan 63 procent var komposterbart avfall, säger Kat 
Grigg som är en av studenterna som deltog i undersökningen.

Någon gång under hösten är det tänkt att universitetet ska placera ut behållare/
möbler för källsortering i flera byggnader. Kat Grigg tycker att resultatet av deras 
undersökning gör att man vid utplaceringen bör hitta lösningar för att separera och 
kompostera organiskt avfall, antingen på campus eller något annat ställe.

– Det skulle minska mängden avfall som transporteras bort för förbränning oer
hört mycket.

Kat Grigg ser gärna att det blir fler behållare för olika typer av avfall. Hon anser 
också att ”sopgenomgången”, som nu var en del av studentkårens miljövecka Earth 
Week, bör vara årligt återkommande. Helst bör soporna från hela campus gås ige
nom och gärna under mer än en dag. 

Tekniska avdelningen vid universitetet stödde studenterna genom att se till 
att soporna samlades in samt med labbrockar, handskar och ansiktsmasker. 
Universitetets miljökoordinator Jenny Lilliehöök tycker att det var roligt att stu
denterna gjorde detta. 

– Resultatet innebär att vi fått ett stickprov på vad det är för avfall som skapas 
och vilka mängder, något som kan vara till nytta när källsorteringsmöblerna pla
ceras ut under hösten.

TExT: PER LARSSON/FOTO: KAT GRIGG

gemensamt system  
för lokalbokning och 
schemaläggning
översynsprojektet visade att lokalbokning och 
schemaläggning är arbetsuppgifter som görs 
på många olika sätt och i olika system, och tar 
mycket tid i anspråk för institutionerna. För
valtningschefen beslutade därför 2010 att ett 
gemensamt system för schemaläggning och 
lokalbokning ska införas vid universitetet. 

”SOLprojektet” har under hösten och 
våren arbetat vidare med frågan, och kommit 
fram till att det bästa alternativet är inköp av 
ett nytt system, TimeEdit 3, som smidigt kan 
hantera både lokalbokning och schemalägg
ning. För närvarande används två äldre versio
ner av TimeEdit i Södra huset, Kräftriket och 
Arrheniuslaboratoriet. TimeEdit 3 kommer i ett 
första steg, under början av 2012, att införas i 
Södra huset. 

Den 16 maj fattades beslut om att avropa 
ramavtalet om att införa TimeEdit 3. Den 16 
juni klockan 8.30–12 i hörsal 2, Södra huset, 
kommer leverantören Evolvera att demonstrera 
det nya systemet. Om du vill ha kaffe/te och 
smörgås, anmäl dig senast 8 juni till sol@lokal
service.su.se.

TExT: FELIcIA MARKUS

Första institutionernas  
webbplatser i Polopoly 9
i maj lanserade Institutionen för lingvistik och 
Institutionen för franska, italienska och klas
siska språk sina webbplatser i Polopoly ver
sion 9. Du hittar deras svenska webbplatser på 
www.ling.su.se och www.fraitaklass.su.se. De 
är de två första av totalt tolv som kommer att ha 
lanserat sina nya webbplatser i Polopoly innan 
sommaren. De andra tio är: Kemiska sektionen, 
Nationalekonomiska institutionen, Meteorolo
giska institutionen, Institutionen för neurokemi, 
Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik (CeSam), Institutionen för litteraturve
tenskap och idéhistoria, Institutionen för musik 
och teatervetenskap, Kulturgeografiska institu
tionen, Sociologiska institutionen och Statis
tiska institutionen

Under hösten är målet att alla webbplatser 
som nu ligger i Polopoly kommer att ha flyttat 
till den nya Polopoly version 9. Mer informa
tion om projekt Webb2010 hittar du på www.
su.se/medarbetare/franledningen/utvecklings
projekt/projektwebb2010

TExT: JAN LöFStudenterna gick igenom 226 kilo sopor. Drygt hälften var komposterbart.

mailto:sol@lokalservice.su.se
mailto:sol@lokalservice.su.se
http://www.ling.su.se/
http://www.fraitaklass.su.se/
http://www.su.se/medarbetare/fran-ledningen/utvecklingsprojekt/projekt-webb2010
http://www.su.se/medarbetare/fran-ledningen/utvecklingsprojekt/projekt-webb2010
http://www.su.se/medarbetare/fran-ledningen/utvecklingsprojekt/projekt-webb2010
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Våtmark ny sevärdhet  
vid Bergianska trädgården

Stinkande jätte lockade besökare
under ett par dagar i maj blommade ett av växtvärldens underverk – jätteknölkallan, 
Amorphophallus titanum – i Edvard Andersons växthus i Bergianska trädgården. Jät
teknölkalla hör hemma på Sumatra och har en imponerande storlek. Växten bildar en 
enorm underjordisk knöl, som störst 160 kilo tung. Den blomställning som skjuter upp 
blir 1,5–2,5 meter när den blommar och skickar ut en vidrig doft av kadaver, rutten 
fisk och bränt socker. Stanken och det köttröda hölsterbladet ska lura asbaggar att för
söka lägga ägg i blomställningens inre. 

Arten har bara blommat två gånger tidigare i Sverige, första gången var 1935 i 
Bergianska trädgården. Intresset för blomman var stort. Flera tidningar samt radio och 
tvkanaler var på plats och dessutom var det extra öppethållande i Edvard Andersons 
växthus. Under de två mest intensiva dagarna kom 4 500 besökare, mot runt 100 en 
normal dag. Totalt hade växthuset över 6 000 besökare blomningsveckan.

TExT: PER LARSSON/FOTO: ASTRID FYHR/BERGIANSKA TRäDGåRDEN

i slutet av maj var det dags att inviga den 
våtmark som anlagts av Bergianska trädgår
den i samarbete med Statens fastighetsverk. 
De vitkindade gässen tittade lojt upp där de 
låg några tiotal meter från landshövding Per 
Unckel, Statens fastighetsverks chef Thomas 
Norell och Bergianska trädgårdens chef Bir
gitta Bremer när de bytte om till stövlar. Och 

när Thomas Norell berättade om att Statens 
fastighetsverk snabbt blev övertygade om 
det var en bra idé att anlägga en våtmark 
och tackade för stödet från Våtmarksfon
den, seglade ett par hussvalor in på låg höjd 
burna av vindpustarna från Brunnsviken.

Birgitta Bremer berättade om den kärr
mark som dikats ut för odling och nu åter

ställts – och som en bekräftelse på att åter
ställandet lyckats flackade en tofsvipa upp 
från sitt bo i starren. Förutom att visa den 
växlighet som finns i en våtmark har nu även 
trädgården fått en naturlig entré från söder, 
fortsatte Birgitta Bremer. Här finns många 
växtarter, varav de flesta etablerat sig själva 
sedan våtmarken anlagts, och djur. En refe
rensgrupp från universitetet ska inventera 
arterna löpande. Hittills har man sett runt 
60 fågelarter. 

Landshövdingen fick ingen spade eller 
sax när det var dags för invigning – utan 
istället en gigantisk fröpåse. Medan skratt
måsarna svischade förbi och vigghonan 
med ungar rofyllt gled fram på vattenspe
geln strödde Per Unckel ut fröna. Som ord
förande i Nationalstadsparksrådet gladde 
han sig extra åt att Nationalstadsparken nu  
får ytterligare en sevärdhet – och ett litet 
bidrag till att öka den biologiska mångfalden.

För den som vill besöka våtmarken finns 
möjlighet till korta guidningar på plats – via 
en autoguide i mobiltelefonen. På fem plat
ser runt våtmarken står skyltar med infor
mation om telefonnummer att ringa för att 
få olika slags information, till exempel om 
växt och djurlivet samt områdets historik.

TExT. PER LARSSON/FOTO: EVA DALIN 
cHRISTER PETTERSSON/WWW.cHRILLEONLINE.SE

Landshövding Per Unckel får stöd av Birgitta Bremer och  
Thomas Norell när han byter om till stövlar.
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BETTY THOMSON,  
PROFESSOR I DEMOGRAFI

– Jag åker till USA i slutet av 
juni. Där blir det några veckor 
med jobb, men jag ska också 
tillbringa fyra veckor i vår 
stuga i norra Idaho.

Vad ska du göra på semestern?

LENA NEKBY,  
FORSKARE I NATIONALEKONOMI

– Jag ska framför allt jobba då 
jag har ett forskningsprojekt 
med en doktorand vid Berkely. 
Semestern får jag spara till 
någon annan gång.

HOREA ARIzcURINAGA,  
JOBBAR På ANTAGNINGEN VID  
STUDENTAVDELNINGEN

– Jag ska jobba på antag
ningen. Det blir också tre  
veckors semester så nu letar  
jag efter en allinclusiveresa  
på två veckor i Europa.

MATTIAS WIcKBERG,  
STUDENTAVDELNINGEN

– Jag jobbar med antagningen 
en stor del av sommaren men 
ska ha semester i augusti. Då 
tänker jag fjällvandra en vecka.

På vandring mot Paris
du kanske har sett dem på någon av gångvägarna 
runt universitetet? Under drygt en månad med början  
9 maj pågår en så kallad stegtävling mellan Institutionen för nord
iska språk, Historiska institutionen samt Institutionen för etno
logi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG).

Tolv lag om sammanlagt cirka 70 personer har anmält sig i 
Korpens stegtävling där målet är att varje institution ska gå en 
sträcka som motsvarar Stockholm–Paris. De personer som gym
par, cyklar eller motionerar på annat sätt kan även fylla i hur 
många minuter de hållit på så det omvandlas till steg. 

Många promenerar en runda förbi Stora skuggan, berättar Eva 
Engfeldt som är administrativ chef vid Institutionen för nordiska 
språk och en av de drivande bakom stegtävlingen. Suzanne Stenius 
vid Historiska institutionen och Renita Sörensdotter driver täv
lingen vid sina respektive institutioner. 

– Det är en underbar promenad och går man den hela året så får 
man verkligen följa årets växlingar. Vi möts ofta på vägen och hejar 
glatt. Ibland går vi i stora gäng efter lunch, säger Eva Engfeldt. 

Hon berättar om hur en känsla av samhörighet skapats. Både 
inom gruppen som valt att delta och med dem man möter. Den 20 
juni kommer de tre institutionerna att avsluta tävlingen med en 
picknick och brännboll, boule eller liknande på fältet.

Eva Engfeldt är övertygad om att många kommer att fortsätta 
sina promenader även efter tävlingen.

TExT: PER LARSSON

vår vISUellA IdentItet

Som i en del i vår visuella identitet finns en uppsättning 
teckensnitt. om vi hjälps åt att använda dem konsekvent, 
ökar igenkänningen av Stockholms universitet.

• För så kallad digital vardagskommunikation inom 
Microsoft officepaketet och i digitala medier används 
times New roman och Verdana. Dessa teckensnitt finns 
i alla datorer.

• För grafisk formgivning, tryck och extern kommunika-
tion används andra särskiljande typsnitt. Dessa tecken-
snitt behöver en särskild installation och används främst 
när man arbetar med grafisk form. huvudtypsnittet 
heter PMN caecilia och återfinns till exempel i rubriker 
och i vår logotyp. De två andra typsnitten som används 
för extern kommunikation heter the Sans och Sabon.

Läs mer i manualen Visuella identitet: www.su.se/ 
visuellidentitet. För frågor kontakta visuellidentitet@su.se

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqr
stuvwxyzåä&ö

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqr
stuvwxyzåä&ö

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqr
stuvwxyzåä&ö

PMN caecilia: the Sans: Sabon:
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hjärtstartare utplacerade 
vid universitetet
tekniska avdelningen har köpt in tolv hjärtstartare som har 
placerats ut på följande platser;

• Södra huset, hus A plan 3 
• Biblioteksfoajén, hus D, Södra huset
• Arrheniuslab., hus E, entré plan 3
• Geovetenskapens hus, hus S, vid vaktmästeriet
• Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan
• Kräftriket 3 A–C, entréplan
• Frescati Hage, Frescati Hagväg 8
• Aula Magna, taxientrén, skyltning från huvudentrén
• Frescati Backe 21 A, trapphus plan 1
• Arrheniuslab., hus C, entré plan 3
• Lilla Frescati, Wallenberglab., Lilla Frescativägen 7, entré plan 3
• Konradsberg, hus O, entré plan 2

För den som önskar finns det en utbildning i hur man använder hjärtstartaren,  
utbildningen tar 4 timmar och kostar 200 kr. Anmälan/frågor görs till Jan 
Ekström på Sektionen för Säkerhet,  jan.ekstrom@sakerhet.su.se, 0816 35 45.

Vad är en hjärtstartare? 
Hjärtstartaren har funnits inom sjukvården under lång tid. De senaste åren har 
det kommit små användarvänliga apparater för icke sjukvårdsutbildade personer. 
Hjärtstartaren ger talande instruktioner till dig, på svenska, som hjälpare för att 
utföra hjärt lungräddning, HLR. Hjärtstartaren analyserar sedan patientens hjärt
rytm och rekommenderar om elstöt ska ges eller ej. Hjärtstartaren är intelligent och 
det går inte att skjuta ström i någon som inte behöver det.
 
Vem kan använda hjärtstartaren? 
Hjärtstartaren kan vem som helst använda. Det finns inga krav idag på utbildning. 
Dock bör man kunna hjärt och lungräddning samt utbilda sig på hjärtstartaren, 
det tar bara några timmar.

TExT: MATTIAS WADSTEN/FOTO: EVA DALIN

Ny ismästare 
vid Psykologiska 
institutionen

sedan 1995 anordnar Psykologiska institutionen 
en ”ismästartävling”. Initiativtagare var profes
sorn Lars R. Bergman, som förblivit tävlingsle
dare och enväldig domare sedan dess. Uppgif
ten är att ange datum och klockslag när det är 
”isfritt innanför en linje mellan mellersta bryg
gan vid Brunnsvikens kanotklubb och stranden 
mittemot, linjen dragen parallellt med bryggans 
långsida”.

Den förste segraren var Åke Hellström, 
numera professor emeritus. Alltsedan dess får 
vinnaren och det årets ismästare vid lämpligt 
institutionskaffe ta emot ett diplom, en påse 
godis samt ett vandringspris i form av en för 
ändamålet framtagen ismästartavla, målad av 
tävlingsledarens dotter Frida.

Årets ismästare blev ännu en professor, 
Magnus Sverke, expert på organisationsför
ändringar, vilket känns logiskt eftersom isläget 
kan ses som ett organisationstillstånd hos vatt
net, enligt Bergman. Den officiella islossnings
tidpunkten blev i år den 13 april klockan 12.35 
att jämföra med Sverkes bedömning samma 
dag klockan 13.13. En diskrepans på endast 38 
minuter, vilket är den bästa precisionen någon
sin i tävlingens historia.

I begynnelsen var anslutningen inte alltid så 
stor men i år var det 58 anmälda i startfältet, 
endast 6 färre än förra årets rekord. Och i takt 
med att isen börjar smälta ökade frekvensen 
lunchpromenader utmed viken på ett sätt som 
kanske inte enbart kan skyllas på Värdshuset 
Kräftans dragningskraft …

Betydligt mer än lunchpromenader kommer 
dock att behövas för att vinna nästa stora tävling 
vid Psykologiska institutionen: Stegtävlingen 
2011, sponsrad av institutionens institut för 
uppdragsutbildning, ITB. Huvudsyftet med den 
tävlingen är att få personalen att röra på sig mer 
och förbättra den genomsnittliga hälsan, vilket 
dock inte hindrar ”eliten” från att tävla om att 
få sitt namn ingraverat i pokalen, ITB:s vand
ringspris.

TExT: HENRIK DUNéR

gör din röst hörd!

Skicka en insändare till  

Universitetsnytt,  

per.larsson@kommunikation.su.se

Hjärtstartaren är lätt att använda understryker säkerhetschefen Mattias Wadsten.
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Information från Forsknings-
service på webben
Forskningsservice lägger ut information  
om utlysningar om forskningsanslag, 
forsk aranställningar, med mera på  
Medarbetarwebben. På förstasidan,  
www.su.se/medarbetare, syns möjligheter 
att ansöka om forskningsanslag under  
rubriken “Utlysningar”. I medarbetar
kalendern, www.su.se/medarbetare/ 
medarbetarkalender, finns alla Forsk
ningsservices evenemang och informa
tions eller utbildningsmöten.

Längre ner i strukturen på Medarbetar
webben hittar du mer information om 
forskningsfinansiering, budgetkalkyl, 
utlysningar, EU och internationell forsk
ningsfinansiering och forskningsfinansiä
rer. Där finns också kort information om 
medarbetarna vid Forskningsservice med 
huvudsakliga arbetsområden samt kon
taktuppgifter, se www.su.se/medarbetare/
service/forskning/finansiering.

Ny doktorandstege
Stockholms universitet och de fackliga 
organisationerna har tecknat ett nytt avtal 
om doktorandstege. Notera att det inte 
utgår någon retroaktivitet i samband med 
nya doktorandlöner. De nya lönerna för 
doktorander gäller från och med den 1 maj 
2011.

Avtalet i sin helhet kan du läsa på med
arbetarwebben under Avtal och riktlinjer 
för lönesättning. 

Protokoll om lärarutbildning
Samordningsgruppen för lärarutbildning
arna vid Stockholms universitet inrättades 
den 1 januari 2011. Protokollen från sam
ordningsgruppens sammanträden ligger på 
medarbetarwebben. Gå in på ”Från led
ningen”, sedan ”Beslut och protokoll” och 
därefter ”Lärarutbildningar”.

Nya benämningar på sektioner
På grund av förändringar inom Student
avdelningens verksamheter har namnen 
på ett par av sektionerna ändrats. Det gäl
ler ”Sektionen för examen, stipendier och 
systemförvaltning” som ändrats till ”Sek
tionen för utbildningsdokumentation” och 
”Sektionen för internationellt student och 
lärarutbyte” som ändrats till ”Sektionen 
för internationell mobilitet”. Därutöver har 
”Handikappservice” ändrats till ”Service 
till studenter med funktionshinder”.

Starta forskningsföretag!
Är du forskare eller doktorand inom 
humaniora eller samhällsvetenskap? Vill 
du utforska dina möjligheter till en alter
nativ karriär och nya sätt att samverka 
både inom och utanför akademin? I janu
ari 2012 börjar ett program vid SU Innova
tion där du får redskap att starta ett forsk
ningsföretag. Under ett år får du sex skräd
darsydda workshops, individuell handled
ning och ett nätverk av potentiella samar
betspartners. Sista ansökningsdag är 19 
september. 

SU Innovation ordnar informations
fika om programmet i Villa Belona 15 juni 
klockan 15 och  25 augusti klockan 15.  
www.innovation.su.se. 

Tävla med din bild av Södra huset
I höst är det 40 år sedan Södra huset invig
des. Under hösten ska vi i Universitetsnytt 
uppmärksamma de första fyra decennierna 
för en byggnad som lämnat få oberörda. Vid 
universitetets höstupptakt för medarbetare 
den 15 september i Aula Magna finns även 
planer att visa bilder från Södra huset.

Här skulle vi vilja ta del av läsarnas bil
der. Har du bilder av Södra huset – nytagna 
eller gamla – som du tycker fler ska få chan
sen att se? Eller kanske du vet någon spän
nande detalj i byggnaden som du tänkt foto
grafera? Passa på att göra det nu och skicka 
in bilden!

Vi vill ha dina bidrag senast 26 augusti. 
Priser delas ut till de bästa bilderna.

Bilder skickas till Universitetsnytt, Bloms 
hus eller per.larsson@kommunikation.su.se

Ange ditt/fotografens namn och kontakt
uppgifter.

EcTS-betyg ersätts av  
betygsstatistik 
EU:s generaldirektorat för utbildning och 
kultur har infört ett nytt system för jäm
förelse mellan olika betygsskalor. Den 
gemensamma ECTSbetygsskalan har 
avskaffats och ersatts av ett system kallat 
ECTS Grading Table (EGT). Det innebär 
att lärosätena tillämpar sina egna betygs
skalor men kompletterar med tabeller över 
fördelningen av betyg per godkänt betygs
steg. Rektor har, i enlighet med rekom
mendationer från Sveriges universitets 
och högskoleförbund, beslutat att de stu
denter som så begär ska få ECTS Grading 
Table (EGT) inkluderat i sina studieintyg 
för kurser med resultat under minst två år. 
Stöd för detta finns i Ladokfunktionen för 
studieintyg (UT20). Beslutet påverkar inte 
tillämpningen av ordinarie betygssystem 
vid Stockholms universitet. 

Stor keramkonferens i Stockholm
Den 19–23 juni anordnas konferensen 
ECerS XII på Folkets Hus i Stockholm. Det 
är den största konferensen om keramiska 
material som någonsin hållits i Sverige. 
Omkring 900 deltagare är anmälda. Ple
narföredragshållare är bland andra pro
fessor Michael Grätzel, solcellspionjär vid 
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, 
professor Yet MingChiang från MIT och 
doktor Mats Andersson, entreprenör inom 
Nobel Biocare.

Ordförande och kontaktperson för kon
ferensen är professor Lennart Bergström vid 
Institutionen för material och miljökemi.

www.ecers2011.se

Ekonomerna störst i kårvalet
I början av maj var det val om vilka partier som 
ska styra Stockholms universitets studentkår (den 
största av universitetets fyra studentkårer) det kom
mande året. Totalt röstade 2 179 personer eller 
10,6 procent av kårmedlemmarna. Åtta av tio par
tier fick tillräckligt många röster för att väljas in till 
kårens fullmäktige. 

Störst blev Kårpartiet Ekonomerna som får 
tio mandat i fullmäktige. Sedan kommer The 
International Party med sju mandat och Kårpartiet 
Socialdemokratiska studenter samt Humanisterna 
och Samhällsvetarna med fem mandat var. Vid 
pressläggning av tidningen pågick förhandlingar 
om vilka partier som ska bilda majoritet.

▼

http://www.su.se/medarbetare
http://www.su.se/medarbetare/medarbetarkalender
http://www.su.se/medarbetare/medarbetarkalender
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering
http://www.su.se/medarbetare/personal/personaladministration/lon-och-ersattning/lonerevision-2010
http://www.su.se/medarbetare/personal/personaladministration/lon-och-ersattning/lonerevision-2010
about:blank
http://www.mmk.su.se/page.php?pid=155&id=1066
http://www.mmk.su.se/page.php?pid=155&id=1066
http://www.ecers2011.se
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Tio nya hedersdoktorer 
Stockholms universitet har utsett 2011 års 
hedersdoktorer. Dessa är inom juridik Bo 
Kjellén, pensionerad ambassadör och tidi
gare Sveriges chefsförhandlare i de globala 
klimatförhandlingarna, samt Dinah Shel-
ton, professor i folkrätt vid The George 
Washington University Law School. Inom 
humaniora är det Beverley Skeggs, profes
sor vid Goldsmiths, University of London 
och internationellt ledande forskare inom 
kulturstudier och David Neuman, curator 
och museichef vid Magasin 3. Inom sam
hällsvetenskap är det Thomas Hylland 
Eriksen, professor i socialantropologi vid 
Oslo universitet, Thomas H. Ollendick, 
professor i psykologi vid Virginia Poly
technic Institute and State University, och 
Miriam Glucksmann, professor i sociologi 
vid Essex University i Storbritannien. 

De tre hedersdoktorerna inom naturve
tenskap är Claes Grundsten, naturfoto
graf och författare, Markus Antonietti, 
verksam vid Max Planck Institute of 
Colloids and Interfaces, Potsdam och en av 
världens främsta materialkemister, samt 
Sandra Knapp, framstående forskare inom 
global biodiversitet vid Natural History 
Museum i London. Hedersdoktorerna pro
moveras vid Stockholms universitets hög
tid i Stadshuset fredagen den 30 september.

Göran Gustafssonpris  
till Fahmi Himo

Fahmi Himo, professor 
i kvantkemi, får årets 
Göran Gustafssonpris i 
kemi. Han får priset för 
”sin utveckling och till
lämpning av kvantmeka
niska tekniker för klar
görande av enzymatisk 
och homogen katalys av 

kemiska reaktioner”.
Himos forskning är fokuserad på 

grundläggande reaktionsmekanismer, 
men förståelsen av dessa processer kan ha 
många praktiska tillämpningar. Många 
läkemedel, till exempel, fungerar genom 
att blockera vissa enzymer och om man 
förstår i detalj hur dessa enzymer kataly
serar sina reaktioner kan man i förläng
ningen skapa nya förbättrade läkemedel. 
På motsvarande sätt kan detaljerad kun
skap om mekanismer för organiska reak
tioner leda till optimering av dessa samt till 
att hitta nya katalysatorer för industriell 
användning.

Kåre Bremer årets studentvän
Stockholms Studenters Centralorgani
sation har utsett Kåre Bremer till Stock
holms Studentvän 2011. I motiveringen 
står bland annat att Kåre Bremer arbetat 
hårt för att stärka Stockholm som univer
sitetsort och varit drivande i ett stärkt sam
arbete mellan Stockholms lärosäten, samt 
varit en drivande kraft i utvecklandet av 
Albanoområdet till ett levande campus. 
Priset delades ut under Valborgsfirandet  
på Skansen.

Mest engagerade studenten
Stockholms univer
sitets studentkår 
har delat ut ett nytt 
pris till årets mest 
engagerade utländ
ska student, ”Most 
Engaged Internatio
nal Student Award”. 
Den som fick priset 
är Elissa Berrill som kommer från Van
couver och läser masterprogrammet i mil
jövård och fysisk planering vid Stockholms 
universitet. Elissa är bland annat inter
nationell studentambassadör, medlem i 
kårens internationella studentråd och ord
förande i miljöorganisationen Symbios. 

Besök av professor Fan xiucheng
Den 3–10 maj besökte professor Fan 
XiuCheng från Fudanuniversitetet i Shang
hai Företagsekonomiska institutionen. 
Professor Fan XiuCheng var inbjuden av 
professor PO Berg och Marknadsförings
sektionen. Under besöket undervisade han 
studenter, höll seminarium för medarbe
tare vid institutionen och talade inför per
soner från näringslivet som jobbar mot 
Kina. 

Stockholmsstudenter etta i 
juridiktävling
Ett lag från magisterprogrammet i inter
nationell skiljemannarätt vid Stockholms 
universitet kom etta i ett delmoment av rät
tegångstävlingen Willem C. Vis arbitra
tion moot. Därmed placerade sig laget före 
bland andra Universität Freiburg och Har
vard University. 

Totalt deltog 2 500 studenter represen
terande 275 välrenommerade universitet 
från 65 länder.

I korthet
Martin Jakobsson, professor i marin
geologi och geofysik vid Stockholms  
universitet tilldelas Geologiska Förening
ens Petterssonpris 2011.

Ing-Marie Back Danielsson, post doc vid 
Institutionen för arkeologi och antikens 
kultur, är sedan januari utnämnd till  
Visiting Research Fellow vid Chester  
University i Storbritannien.

David Yanagizawa Drott, fil.dr i natio
nalekonomi från Stockholms universitet, 
och lektor i offentlig förvaltning vid  
Harvard Kennedy School, får Arnbergska 
priset 2011 (i ekonomi) av KVA.

Torun Zachrisson, docent vid Institutio
nen för arkeologi och antikens kultur,  
har av Lidingö hembygdsförening fått 
Marianne Gustafssons stipendium.

Mara Westling Allodi anställs som 
professor i specialpedagogik.

Evert Gummesson, professor emeritus vid 
Företagsekonomiska institutionen, har av 
Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, 
utsetts till den förste innehavaren av en 
nyinrättad internationell utmärkelse,  
The Grönroos Service Research Award.

Ann-Kristin Östlund Farrants har befor
drats till professor i zoologisk cellbiologi.

Jonas Gunnarsson befordras till professor 
i marin bentisk ekologi.

Torun Lindholm har befordrats till profes
sor i psykologi, särskilt socialpsykologi.

Anneli Liukko blir ny prefekt vid Institu
tionen för matematikämnets och natur
vetenskapsämnenas didaktik. Per-Olof 
Wickman blir ställföreträdande prefekt.

John Locke anställs som gästprofessor 
i biolingvistik vid Institutionen för ling
vistik.

Anita Nyberg knyts till universitetet 
som affilierad professor vid Institutionen 
för etnologi, religionshistoria och genus
studier.

FOTO: EVA DALIN 
JON BUScALL
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Susanne: Ja, men det handlar lite om att 
gilla läget. Vi har verkligen jobbat jättehårt 
för att skapa trivsel. Tre år efter samman
slagningen splittrades institutionen och vi 
blev hopslagna med en institution från uni
versitetet. Den omställningen har varit svå
rare, vi var först som två läger, vi pratade lik
som inte riktigt samma språk. Vi har nästan 
tvingat oss att tycka att det är bra. Och det 
är bra. Jag lär mig nya saker hela tiden och 
det hade varit tråkigare att vara på samma 
arbetsplats i 40 år. Till saken hör att jag bor 
två minuter från Konradsberg och nu måste 
jag åka buss i 45 minuter. Även där försöker 
jag gilla läget.

Vad är säger forskningen  
om trivsel på arbetsplatsen?

Magnus: Trivsel är en allmän känsla av att 
det är lustfyllt, trevligt. Vad som sedan ska
par trivsel kan vara att arbetsuppgifterna 
är intressanta, schysst och ärligt ledarskap, 
kompisarna, lönen. 

Kan hög lön leda till trivsel?

Magnus: En hög lön kanske inte leder till 
sådan oerhörd trivsel men en lön som upp
levs orättvis urholkar trivseln. 

Vi är dagisbarn inombords och  
kräver trygghet. Bara att byta rum  

och få nya rumskamrater kan  
upplevas som ett hot.

MAgNUS SVerKe

Dagliga fikapauser. En blomma på bordet 
och träd utanför fönstret. Att engagera sig 
i sina kollegors arbete. Samtalet blandade 
forskningsrön med egna personliga erfarenheter. 
I Edvard Andersons växthus fick vi lära oss att 
trivsel på arbetet är nödvändigt för att göra  
ett bra jobb, men inte tillräckligt.

Vad skapar trivsel på arbetsplatsen?

Hanna: Att man känner en samhörighet 
med sina kollegor. Att man inte bara snävt 
fokuserar på sina arbetsuppgifter utan enga
gerar sig i sin arbetsplats och sina kollegor. 
Att man hjälps åt att lösa problem. Fikar 
tillsammans. Vi som är tekniskt adminis
trativ personal på ITM är de som står för 
kontinu iteten vid vår institution. Vi är gan
ska många, 35 stycken. Forskare är ofta ute 
på tjänsteuppdrag men vi finns alltid till
gängliga för doktorander och gästforskare.

Hur viktig är fikarasten?

Hanna: Den är jätteviktig. Det är ofta där 
som informella samtal uppstår, man vädrar 
saker, kommer på nya idéer.
Susanne: Det är ofta ganska små saker som 
skapar trivsel. Jag kommer från gamla lärar
högskolan i Konradsberg. När vi skulle gå 
samman med universitetet var det hela havet 
stormar. Jag kände vanmakt. Men första 
dagen på min nya arbetsplats så hade che
fen ställt en blomma och ett vykort på mitt 
bord där det stod, Välkommen till Dopa. 
Det kändes så bra, och ganska snart vände 
det. Nu har vi flyttat till Frescati, jag arbetar 
i ett trevligt rum med två kollegor, jag har 
träd utanför fönstret och jag styr över min 
egen arbetsdag. 
Magnus: Omorganiseringar är svåra. Det 
kan vi aldrig bortse ifrån. Vi är dagisbarn 
inombords och kräver trygghet. Bara att 
byta rum och få nya rumskamrater kan upp
levas som ett hot.

Samhörighet ger  
trivsel på jobbet

▼
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medverkande

Hanna Gustavsson, forskningsingenjör och 
ordförande för den tekniskt- administrativa  
personalen vid institutionen för tillämpad 
miljöforskning, itm.

Magnus Sverke, professor i arbetsorga-
nisation och psykologi.

Susanne Wickman, kursadministratör, 
institutionen för didaktik och pedagogik. 
Skyddsombud.

Vad mer kan urholka trivseln på jobbet?

Magnus: Kortsiktighet. Korta anställ
ningar. Otrygghet. Att så många inte vet om 
deras anställningar ska fortsätta. Det ska
par otrivsel och diskontinuitet. Sedan är det 
fråga om mobbning och uteslutande.
Susanne: Där har jag ett ansvar som skydds
ombud. Om sådant kommer till min känne
dom regerar jag omedelbart.
Hanna: Det jag har sett som kan hämma 
arbetsglädjen är intern konkurrens. Det kan 
splittra. Men extern konkurrens kan sam
mansvetsa gruppen och få alla att jobba åt 
samma håll.
Magnus: Konkurrensen är egentligen en 
knäckfråga. Vi arbetar i en miljö där kon
kurrens måste förekomma. Men det blir inte 
bra, vare sig för arbetsresultatet eller för 
stämningen, om medarbetare kör i smala 
filer och tjuvhåller på information. Vi måste 
ha en miljö där folk vågar byta idéer även om 
det inte gynnar dem utan istället deras kol
lega. Det är svårt, men nödvändigt. Annars 
blir det inte bra forskning. Då behöver man 
ha ett tillåtande klimat och man behöver 
skapa mötesplatser. 

Magnus: Fast där visar forskningen att viss
tidsanställda kan delas upp i två grupper, 
att det finns en grupp som visst engagerar 
sig. Att de anstränger sig att vara trevliga 
personer och på så vis ökar sina chanser att 
få stanna.
Hanna: Det är viktigt att bli sedd. Här vid 
ITM förmedlar vi för alla att man hälsar på 
varandra när man möts. 
Magnus: Det är också viktigt att vara på 
plats. Det blir ingen arbetsplats om man inte 
sitter på samma ställe och träffas fysiskt. 
Det är klart att många måste vara borta en 
del, men man bör träffas någotsånär ofta för 
att det ska blir en arbetsplats av det. 

Är delaktighet och tillåtande atmosfär  
tillräckligt för att väga upp en surrande 
fläkt eller dålig ventilation?

Susanne: Nej, den fysiska miljön är bety
delsefull. Som sagt, man tillbringar mycket 
tid på sin arbetsplats. Det är viktigt att man 
inreder sin arbetsplats så att man tycker 
det känns trivsamt. Kanske med blommor, 
påskägg eller fotografier. 
Hanna: Här kan det ju uppstå motsätt
ningar om man delar rum. Det ena skriv
bordet är jättestädat och pyntat, medan det 
andra svämmar över, kanske lite på gran
nens bord. Då måste man visa respekt och 
tolerans åt båda hållen.

Hur viktigt är det för arbetsresultatet  
att man trivs på jobbet? 

Hanna: Det är jätteviktigt för kontinuite
tens skull. Om man inte trivs söker man sig 
vidare. Och om det är många som söker sig 
vidare hela tiden blir det ingen arbetsro och 
arbetsplatsen förlorar kompetens. 
Susanne: Arbetskamraterna är de man 
umgås mest med förutom sin familj. Med 
åren blir man riktigt nära vän med många 
av dem. 
Magnus: Ja men det räcker inte med att tri
vas på jobbet, man måste prestera också. 
Det krävs engagemang. Motivation är egent
ligen grundgrejen och då är trivsel nödvän
digt men inte tillräckligt. 

Kan det bli för mycket trivsel, att man  
hamnar i en bekvämlighetszon och  
glömmer bort att prestera?

Magnus: Kanske. Men aldrig här vid Stock
holms universitet. Här är vi supermotive
rade. Man måste skilja på trivsel och arbets
moral.

TExT: THOMAS HELDMARK 
FOTO: EVA DALIN

Det är viktigt att bli sedd.  
Här vid ITM förmedlar vi för alla  
att man hälsar på varandra  
när man möts.

hANNA gUStAVSSoN

Är det ditt ansvar som  
forskningsledare att ordna det?

Magnus: Jag tycker det.
Hanna: För att alla ska trivas måste man 
se till hela arbetsplatsen inte bara sina egna 
arbetsuppgifter. Man ser det på vissa inter
nationella forskare och doktorander, att de 
är så fokuserade på just det de ska göra. Det 
är risken med tillfälliga anställningar, att 
folk inte tar på sig gemensamma uppgifter, 
de blir inte skyddsombud för att de vet att 
de ändå snart ska lämna. 

▼

Det är ofta ganska små  
saker som skapar trivsel,  
säger Susanne Wickman.
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New organisation finalised
the university board has now decided on the 
new organisational structure for Stockholm 
University from 2012 onwards. It has been 
a long process with many and lengthy dis-
cussions held within the Vice-Chancellor’s 
Advisory Committee, University Board 
meetings and Dean of Faculty meetings. For 
some reason a great scepticism always pre-
cedes organisational changes. Now I for one 
am very pleased about the decisions that 
have been made.

In reality there will be no major changes 
to the organisation. Department and Faculty 
structures will remain the same. But there 
are two important general reforms. A new 
board will be formed to administer general 
faculty issues within the humanities and 
social sciences area. Until now such issues 
have been dealt with on a more or less ad hoc 
basis by the Vice-Chancellor or the University 
Board, or they have not been dealt with at all. 
There has been no ordered structure in place. 
I hope that the new board will be a powerful 
body for the strategic management and gov-
ernance of the area.

The other changes are that there will be 
two new Deputy Vice-Chancellors, one rep-
resenting the natural sciences and one rep-
resenting the humanities and social sciences. 
Both will be members of the senior man-
agement team and will have their offices in 
Bloms hus. They will be an invaluable sup-
port for the Vice-Chancellor in all decision-
making and policy positions that must be 
continuously addressed and that impact on 
education and research within these areas.

I have been asked during meetings of the 
Vice-Chancellor’s Advisory Committee if the 
new organisation means that the Stockholm 
University model of a strongly decentralised 
organisation is being abandoned in favour of 
centralisation and top-down management. 
The answer is both yes and no. Departments 
will continue to have a high degree of auton-
omy and independent decision-making 
powers, but the strategic management and 
governance at the central level is being aug-
mented by the introduction of subject area-
specific boards and deputy vice-chancellor 
positions.

Nominating committees have already 
been appointed to select new members for 
the new boards as well as the existing faculty 
boards and for the appointments of deans 
and deputy vice-chancellors. The nominat-
ing committees will present their propos-
als at the beginning of September and the 
appointments should be ratified by the 
beginning of November. It will be an excit-
ing autumn – but before that I would like to 
wish you all a pleasant summer!

Kåre Bremer,
Vice-Chancellor
vice.chancellor@su.se

Two new boards and  
deputy vice-chancellors
Stockholm University will have a new organ-
isational structure from the beginning of 
next year. At that time two new boards will 
be established, a board for the Humanities, 
Law and Social Sciences, and a board for 
Science. At the same time there will be two 
new staff appointments, deputy vice-chan-
cellor positions in each of these respective 
areas. These will take on the role of chair/
moderator of each of the two boards and 
will also become part of the Senior Man-
agement Team at Stockholm University. 
The new boards will be the decision-mak-
ing bodies responsible for the strategic plan-
ning of education and research, coordina-
tion of faculty-wide education and research, 
as well as internal and external collabora-
tions. The boards will also function to sup-
port each of the new deputy vice-chancel-
lors in issues of strategic importance to edu-
cation and research. 

The Board for Science will also constitute 
the Science Faculty Board and the Chair of 
the Board, the Dean of the Faculty, will also 
be appointed Deputy Vice-Chancellor. The 

board for the Humanities, Law and Social 
Sciences will be comprised of the Deputy 
Vice-Chancellor (moderator/chair), the fac-
ulty management teams from the three con-
stituent faculties and three student represent-
atives. Within the university management 
team the deputy vice-chancellors will rep-
resent their respective areas. They will also 
deputise for and assist the Vice-Chancellor 
in issues concerning the specific areas. 
There will be no changes in the organisa-
tional structures of the faculties. There will 
still be four faculties at Stockholm University. 
Neither will these decisions mean that there 
will be changes in departmental organisa-
tion or of the central authorities such as the 
Standards Advisory Board or the Board for 
Faculty Activities.

The process to select appointees is in 
progress. Faculty Boards have appointed 
nominating committees and there is a pre-
liminary time plan for completion of the 
appointments process. There are four nom-
inating committees at faculty level; one for 
each faculty. The three chairs of the nomi-
nating committees on the humanities and 
social sciences side will also comprise the 
nominating committee for the selection 

of the Deputy Vice-Chancellor for the 
Humanities, Law and Social Sciences. The 
work of the nominating committees will 
take place in parallel and when the nomi-
nation proposals have been submitted there 
will also be a period when free nominations 
may be made.

Increase exchange students  
during 2010 
Each year Stockholm University follows-
up operations related to the prioritised tar-
gets set in each year’s operational plan. In 
the follow-up for 2010 it could be seen that 
the income from research grant funding 
had increased, as well as funding from EU 
research grants.

The follow-up demonstrates a clear 
increase in international exchange students, 
both in terms of incoming students and 
outgoing students. In 2010 there were 848 
Erasmus students, compared with 691 for 
the previous year. The equivalent figures for 
students visiting European universities were 
297 compared to 241. The exchange pro-
gramme Nordplus also noted an increase. 
In total there were 1,449 incoming students 
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compared with 1,148 in 2009. The total 
number of outgoing students was 638 com-
pared to 412 in 2009.

Reception for international 
students in the Aula Magna
On the 19 May a Farewell Day was organ-
ised for the first time in the Aula Magna in 
recognition of the international students 
studying at Stockholm University over the 
past year. 

Kåre Bremer welcomed the almost 150 
students attending the event and said that he 
hoped the time they had spent in Stockholm 
had been interesting and worthwhile. 

“I hope that you will now function as 
ambassadors for Stockholm University. 
We would like to become even more inter-
national and I believe that you can help us 
to achieve this,” said the Vice-Chancellor. 
The Student Union Coordinator for 
International Students, Kyle Verboomen, 
talked about the strengths of the work of 
the student organisation and how he became 
involved in activities when he arrived from 
Canada. Elissa Berrill from Canada is a 
student who has been deeply involved in 
the work of the union. For that reason she 
received the newly created prize of “Most 
Engaged International Student Award” on 
Farewell Day. 

The gathering in the Aula Magna con-
cluded with Karin Granevi, head of the 
International Office, extending a warm wel-
come back to Stockholm to all of the stu-
dents and inviting everyone to participate in 
the reception with canapés and drinks. The 
Student Union and Student Associations also 
organised a bar service during the evening.

New housing association  
for students
The shortage of student accommodation in 
the Stockholm area has been acute for sev-
eral years. That is why the central Stock-
holm Student Union Organisation, SSCO, 
in collaboration with Stockholm’s educa-
tional establishments this July will introduce 
an agency for negotiating property rent-
als for students. The negotiation of rented 
accommodation has resulted in SSCO sign-
ing a collaboration agreement with Stock-
holm University, KTH, the Stockholm 
School of Economics, the Karolinska Insti-
tute and Södertörn University. The agree-
ment means that the higher education estab-
lishments will provide funding while SSCO 

will administer the rental negotiations. 
Do you have a room to let to a student? A 
new service for room letting is to be launched 
in July 2011. 

www.akademiskkvart.se. 

Categorising litter in Södra huset

• Kräftriket 3 A–C, entrance hall
• Frescati Hage, Frescati Hagväg 8
• Aula Magna, taxi entrance,  

signposted from the main entrance
• Frescati Backe 21 A, stairwell floor 1
• Arrhenius, C Building, entrance hall, 

floor 3
• Lilla Frescati, Wallenberg Laboratory, 

Lilla Frescativägen 7, entrance hall,  
floor 3

• Konradsberg, O Building, entrance hall, 
floor 2

For those interested there will be a training 
course in how to use the defibrillators. The 
training takes 4 hours and costs SEK 200. 
Applications/question should be directed to 
Public Safety Administrator Jan Ekström 
at the Section for Safety and Security:  
jan.ekstrom@sakerhet.su.seHow much litter is thrown away in the main 

Södra huset corridor (floor 3) on a normal 
day? Now we know the answer – thanks to 
committed students who analysed the waste 
collected in a day at the beginning of May.

All of the litter that was discarded in the 
litter bins on floor 3 during the day was col-
lected. In the evening nine volunteer stu-
dents went through the waste and sorted it 
into different containers, divided into plas-
tics, biodegradable waste, paper, metal, 
glass, hazardous waste and miscellaneous 
waste. 

The total amount of waste collected was 
226 kg. Of this, 63 per cent – or 142 kg – was 
biodegradable. This category included left-
over food, napkins, coffee filters and paper 
towels.

“The results mean that we have an ini-
tial idea of the type and amount of waste 
generated, something we can make use 
of when the equipment for waste sorting-
at-source is installed during the autumn,” 
says Stockholm University Environmental 
Coordinator Jenny Lilliehöök.

Defibrillators at  
Stockholm University
The Technical Department has purchased 
twelve defibrillators. These have been placed 
at the following locations;

• Södra huset, A Building floor 3 
• The foyer of the library, D Building, 

Södra huset
• Arrhenius, E Building, entrance hall, 

floor 3
• Geovetenskapens hus, S Building,  

by the porter’s office
• Department of Social Work, Socialhögskolan

What is a defibrillator? 

A defibrillator is used to assist in heart and 
lung resuscitation (HLR).Defibrillators 
have been used in healthcare for some time. 
In recent years small, user-friendly devices 
have been developed for use by people with 
no specialist medical training. The defibril-
lator will analyse the patient’s heartbeat and 
recommend if an electrical stimulus should 
be administered or not. The defibrillator will 
not fire if the person does not need electri-
cal stimulation.

Who can use a defibrillator? 

Anyone can use a defibrillator. There is no 
requirement for special training. You should 
however be familiar with heart and lung 
resuscitation and attend the defibrillator 
training course, wich only takes a few hours.

EDIToR: PAUL PARkER
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bo kjelléns engagemang i klimatfrågan 
tog fart på allvar då han tillträdde som 
chefsförhandlare på Miljödepartementet  
1991. I den rollen deltog han i de flesta 
större klimatförhandlingar fram till 2001 
då han slutade som chefsförhandlare. 

Sedan 2006 är han Senior Research Fel-
low vid Stockholm Environment Institute. 
Forskningen har bland annat utmynnat i 
boken ”A new diplomacy for sustainable 
development” där Bo Kjellén ger sin syn på 
diplomatins utveckling utifrån sin mångår-
iga praktiska erfarenhet.

– Traditionell utrikespolitik är under nor-
mala förhållanden ingen viktig fråga i valrö-
relser. I det avseendet skiljer sig internatio-
nella överenskommelser på miljöområdet 
eftersom de kan få en direkt konsekvens 
för väljarnas plånböcker. 

Förutsättningarna för kompromisser i 
multilaterala förhandlingar sätts därför i 
högre grad av parternas hemmaopinioner 
när samtalen handlar om miljöfrågor. Av det 
följer, enligt Bo Kjellén, att ambassaderna 
måste bli bättre på att bevaka och rappor-
tera hem inför stundande förhandlingar. 

Miljöproblemen innebär också att diplo-
matin möter helt nya utmaningar. 

– Mänskligheten står inför en helt ny 
situation där vi kan påverka de stora glo-
bala systemen. 

Bo Kjellén inledde sin diplomatkar-
riär under kalla kriget. För första gången i 
världshistorien hade människan ett vapen 
som kunde utplåna hela mänskligheten. I 

ett väsentligt avseende skiljer sig dock kli-
mathotet från det totala kärnvapenkriget.

– Hotet kommer inte från en nation eller 
fientlig koalition som i traditionell diplo-
mati där säkerhetspolitiken har varit i cen-
trum sedan 1600-talet. Hotet kommer 
in ifrån oss själva och vårt sätt att leva. Kli-
matfrågan går in i hjärtat på vår industriella 
civilisation. I så måtto är vi alla på samma 
sida. 

Hotet får dock inte dramatiseras för 
mycket. Bo Kjellén samarbetade under 
många år med framlidne Bert Bolin, profes-
sor i meteorologi vid Stockholms universi-
tet och en av grundarna till FN:s klimatpa-
nel, IPcc.

– Bert blev väldigt uppbragt av att höra 
om barn som inte kunde sova av rädsla för 
växthuseffekten. Jag delar hans uppfatt-
ning att man inte kan argumentera genom 
att skrämma människor, i synnerhet inte 
barn. Risken är att de stänger av. Strax innan 
Bert gick bort 2007 publicerade vi därför 
tillsammans en artikel i Svenska Dagbladet 
under rubriken ”Allvarligt men inte hopp-
löst”. 

Visst finns det hopp. Efter Köpenhamns-
mötet har visserligen det politiska intres-
set för klimatfrågorna sjunkit. Men, menar 
Bo Kjellén, man måste se tendensen över 
längre tid och då har statsledningarnas 
engagemang radikalt ökat. I december i år 
hålls nästa stora klimatmöte i Durban, Syd-
afrika. Han tror inte att något globalt avtal 
är att räkna med där. 

– Man får göra en dygd av nödvändighe-
ten. Det är möjligt att finna regionala och 
temporära lösningar inom ramen för Kyoto  
protokollet och visa vägen. EU har gjort 
betydande framsteg på området. även i 
USA, där mer omfattande överenskommel-
ser blockeras federalt finns ljuspunkter på 
delstatsnivå. Kalifornien är ett bra exempel 
på detta. Det viktigaste är att investeringar i 
ny energi, ny infrastruktur, nya klimatsnåla 
system sker nu, för att få full effekt fram 
till 2040. Därför krävs att investerarna har 
förtroende för regeringarnas långsiktiga kli-
matpolitik och vilja till samarbete.

TExT OcH FOTO: STAFFAN WESTERLUND
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Klimathotet innebär en  
ny era för utrikespolitiken
länderna måste, jämfört med traditionell utrikespolitik,  
ta större hänsyn till varandras hemmaopinioner. det menar 
diplomatveteranen bo kjellén, nyutnämnd hedersdoktor  
vid Juridiska fakulteten.

Att skrämma barn stoppar inte växthus
effekten. Skrämselpropaganda handlings
förlamar både barn och vuxna, anser  
Bo Kjellén.

Miljörättscentret och Juridiska fakulteten  
anordnar den 29 september, dagen före 
promoveringen, ett förmiddagssemina
rium med hedersdoktorerna (Bo Kjellén 
och Dinah Shelton) på temat: UN Earth 
Summit, Rio 2012: Future Environmental 
Law and Governance.


