
Ralph Erskine 100 år

Strategiskt grepp  
om lokalfrågor

Jacob Kimvall   
– graffaren som  
började forska

FÖR MEDARBETARNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET      APRIL 2014      NR2

Tankesmedja  
för humaniora

GENER AVSLÖJAR 

VÅR FÖRHISTORIA



UNIVERSITETSNYTT NR 2 2014 
2

INTERNATIONALISERING ÄR ETT  att nyck-
elord för varje universitet med självaktning i 
dagens globaliserade värld. Men det är högst 
varierande vad som läggs in i ordet. 

Studieförbundet Näringsliv och samhälle tog 
upp frågan på sitt sätt i rapporten ”Utbildning, 
forskning, samverkan: Vad kan svenska univer-
sitet lära av Stanford och Berkeley?” (Benner et 
al, 2014), som givit eko i medierna den senaste 
tiden. Ett problem som tas upp gäller den nepo-
tistiska rekryteringspolitiken vid svenska univer-
sitet, som alltför ofta gynnar lokala kandidater. 

För att motverka risken för inavel är inter-
nationella rekryteringar viktiga. Det kan gälla 
toppforskare, som nyligen i Vetenskapsrådets
utlysning, eller Wallenberg Academy Fellows. 
Men viktigast av allt är att alla de lärare vi 
anställer anställs i öppna utlysningar med syf-
tet att rekrytera de bästa oberoende av varifrån 
de kommer – de kommer då att ha goda interna-
tionella nätverk som ger vidgade utbyten inom 
både forskning och utbildning. 

Förslagen i vårpropositionen om att fyra 
års forskarstudier ska ge permanent uppe-

huvudstadsuniversitetsnätverket UNICA. 
Som rektor gör jag en större resa per ter-

min med en delegation från Stockholms univer-
sitet, nu senast till Hongkong och Singapore. 
Med undantag för NTU i Singapore, där vi nu 
står i begrepp att teckna ett centralt avtal, hade 
vi redan avtal med övriga universitet vi besökte. 
Men avtal behöver underhållas och fyllas med 
nytt, konkret innehåll. En av de frågor vi disku-
terade gäller internationaliseringen av vår lärar-
utbildning, där bland annat verksamhetsförlagd 
utbildning i andra länder är högintressant att 
utveckla. 

Under 2014 arbetar universi-
tetsledningen med att formu-
lera en ny plan för det inter-
nationella arbetet. Det är 
och förblir en av de viktigaste 
framtidsfrågorna för Stock-
holms universitet.

ASTRID SÖDERBERGH  

WIDDING, Rektor

rektor@su.se
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Innehåll

hållstillstånd och att det ska bli möjligt att 
stanna sex månader efter avslutad högskole-
utbildning är viktiga och välkomna. 

Studentutbyten är en central del i inter-
nationaliseringsarbetet. Svenska studenter 
är notoriskt dåliga på att resa ut och Stock-
holms universitet är tyvärr inget undan-
tag. Här måste vi bli bättre. Däremot finns 
intresse från internationella studenter att 
komma hit. 

Att de bidrar till en internationell miljö 
vid universitetet är viktigt. I alla samman-
hang är det generellt viktigt att vi rekryterar 
riktigt bra studenter. Vi arbetar vidare med 
frågan om internationella stipendier, men vi 
vill även fördjupa och utveckla våra europe-
iska samarbeten. Nu i dagarna tar vi emot 
ledningen för Helsingfors universitet i detta 
syfte. 

I höst står vi värd för två större internatio-
nella evenemang: en internationell konferens 
med Kyotouniversitetet i september, arrang-
erad i samverkan med KI, KTH och Upp-
sala, och i oktober generalförsamlingen för 
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Vi måste alla sluta bete oss som jättebebisar 
– och släppa föreställningen att överdåd är en 

mänsklig rättighet.
EMMA WIKBERG, forskare vid Fysikum och bloggare, i en debattartikel 9 februari i  
Svenska Dagbladet om reaktionerna som följde på Världsnaturfondens nya fiskguide.

Antalet aktiva doktorander vid universitetet under 
2013. (Ur årsredovisningen.)

Citatet Siffran
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Kloka beslut kräver kunskap

Återkommande under våren annonserar Stockholms universitet i stadsrummet 
och i olika publikationer. De tidigare årens budskap om Nobelpris, framstående 
forskare och alumner kompletteras med ett budskap som handlar om att  
universitetet bidrar med värdefull kunskap till samhällets beslutsfattande.

FOTO EVA DALIN
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Lokalbrist och trångboddhet har länge varit 
ett problem vid Stockholms universitet. I 
universitetets riskanalys (se artikel intill) 
finns sedan flera år en högrisk som lyder ”Ej 
tillräckligt med ändamålsenliga lokaler i 
Frescatiområdet”. Lokalytan har inte växt 
i samma utsträckning som antalet studen-
ter och medarbetare vid universitetet ökat. 
En starkt bidragande orsak är universitetets 
placering i nationalstadsparken, vilket inne-
bär strikta regler för ny- och tillbyggnation. 

Strävan att samla den verksamhet som tidi-
gare fanns vid Lärarhögskolan i Konradsberg 
till Frescatiområdet har även ökat trycket på 
lokaler.

Den enskilt viktigaste komponenten för att 
hantera lokalbristen är arbetet för att få till 
nybyggnation i Albanoområdet, och då fri-
göra andra lokaler i takt med att verksam-
heter flyttar till Albano.  Detaljplanen för 
Albano är tagen men den är överklagad så 
byggstart beräknas först till 2016 och inflytt-
ning från 2019. Men det byggs ändå vid uni-
versitetet. I höstas invigdes Studenthuset och 
nu byggs Arrheniuslaboratoriet till och uni-
versitetsbiblioteket byggs om. Som kortsik-
tig lösning har universitetet även placerat ut 
paviljonger.

Brister i lokalförsörjningen 
I universitetets riskanalys för 2014 har ytter-
ligare en risk inom lokalområdet uppgrade-
rats till nivån ”hög”. Det är ”Ineffektiv styr-
ning och samordning av lokalförsörjnings-
projekt”.  

– När jag tillträdde som förvaltningschef 
i höstas identifierade jag tillsammans med 
övriga universitetsledningen arbetet med 
lokalfrågor, såväl strategiskt som operativt, 
som en av de allra viktigaste frågorna, säger 
förvaltningschef Joakim Malmström

Välfungerade lokaler och långsiktig plane-
ring av lokalbehoven är av central betydelse för 
att bedriva högklassig utbildning, enligt Joakim 
Malmström. Han betonar även att lokaler är 
en stor utgiftspost, universitetet betalar årligen 
närmare en halv miljard i hyror, och det ställer 
stora krav på professionell hantering av hyres-
avtal och -förhandlingar.

På ledningens uppdrag tillsattes därför en  
utredning som skulle kartlägga universitetets  
arbete med lokalförsörjning. Utredningen 
hade även mandat att lämna förslag till en 
alternativ organisation och hantering av frå-
gorna om den bedömde att det finns behov av 
förändringar.

I utredningen framkommer flera brister i 
den nuvarande organisationen för lokalför-
sörjning. 

Strategiskt grepp 
om lokalfrågorna
De strategiskt viktiga frågorna om lokalförsörjning knyts nu närmare universitetsledningen. 
En ny förvaltningsavdelning inrättas samtidigt som rollfördelningen blir tydligare. 

Nyheter

TEXT PER LARSSON     ILLUSTRATION REBEKKA MORNIO   

Lokalytan har inte växt 
i samman utsträckning 
som antalet studenter 
och medarbetare vid 
universitetet ökat.
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Kortfattat kan sägas att utredningen kom 
fram till att universitetet saknat helhetsgrepp 
i lokalfrågorna. Det har till exempel inte fun-
nits någon samlad lokalförsörjningsplan 
som tar hänsyn till universitetets lokalbehov, 
säger Joakim Malmström.

Saknat strategiskt uppdrag
Avsaknaden av helhetsgrepp om lokalfrågor 
har medfört att det saknas systematisk hante-
ring för att fånga upp institutioner och enhe-
ters lokalbehov/lokalförsörjningsplanering 
och därigenom skapa förutsättning för bättre 
framförhållning, samordning och under-
lag för planering och analys av lokalförsörj-
ningen samt bättre underlag för lokalförsörj-
ningsbeslut. 

Sektionen för byggnadsplanering har 
vidare inte haft ett strategiskt uppdrag att 
planera lokalförsörjningen utan enbart ett 
operativt uppdrag att se till att lokaler finns 
tillgängliga. Sektionen har dessutom under 
långa tider haft hög arbetsbelastning samt 
oklara mandat och rutiner. Sektionens pla-
cering, inom Tekniska avdelningen, är hel-
ler inte optimal. Vid de flesta större lärosäten 
ligger byggnads/fastighetsavdelningen direkt 
under förvaltningschefen.

Utredarna pekar även på behov av bättre 
stödsystem för till exempel upphandling, IT 
och ekonomi. Dessutom framkommer att 
berörda institutioner/hyresgäster inte alltid 
haft önskvärd insyn i byggprocesser och när 
hyror förhandlats fram. 

Ny förvaltningsavdelning
Den sammanfattande bedömningen är att 
lokalförsörjningsfrågorna måste få högre 
prioritet. Därför föreslås en ny förvaltnings-
avdelning, direkt underställd förvaltnings-
chefen, med ansvar för lokalförsörjnings- 
frågor. Chefen för den nya avdelningen bör 
ha en uttalad roll som byggnadschef/fastig-
hetschef och en viktig uppgift blir att förse  
universitetsledningen med analyser av lokal-
frågorna.

Gemensamma rutiner och metoder för de 
projektledare som arbetar med lokalförsörj-
ningsärenden behöver tas fram. Arbetet med 
hyresavtalsförhandlingar behöver vidare för-
stärkas och utvecklas. En tydlig roll- och 
ansvarsfördelning mellan den nya avdel-
ningen och andra enheters arbete med lokal-
försörjningsfrågor behöver också tas fram. 
Områdena och fakulteterna föreslå få en tyd-

ligare roll i framtagandet av underlag och 
analyser för framtida lokalbehov. 

– Det är en mycket gedigen utredning med  
väl underbyggda förslag som remissinstan- 
serna ställt sig positiva till. Vi följer nu utred-
ningens förslag och arbetet med att genom-
föra förändringarna är påbörjat, säger 
Joakim Malmström.

Den nya avdelningen ska vara på plats 
efter sommaren och rekrytering pågår för att 
hitta en chef.  

Den nya chefen får ett viktigt uppdrag att 
arbeta med gemensamma rutiner och meto-
der inom avdelningen, liksom att hitta former 
för en bättre och löpande dialog med verk-
samheten om dess lokalbehov, säger Joakim 
Malmström.
Vilka fler åtgärder behövs?  
– Som utredningen också pekar på behöver 
områdesnivån ta ett strategiskt ansvar och i 
nära dialog med den nya avdelningen planera 
verksamhetens långsiktiga lokalbehov. 

Remissrunda om  
enhetshyra 
I början av 2013 beslutade rektor att 
enhetshyra ska införas vid Stockholms 
universitet senast 1 januari 2015. 
Enhetshyra innebär att alla hyresgäster 
inom universitetet ska betala lika stor 
hyra per kvadratmeter oavsett lokalens 
läge eller standard. Bakgrunden till 
förslaget är att det blir högre hyra i 
de nya lokaler som byggs för att täcka 
universitetets lokalbehov. Eftersom 
dessa lokaler anses vara en angelägen-
het för hela universitetet behöver även 
den ökade hyreskostnaden fördelas över 
universitetet 

En arbetsgrupp med representanter 
från områden och förvaltningen lämna-
de i början av februari ett förslag på hur 
enhetshyran kan tillämpas. Förslaget 
har nu varit ute på remiss. I slutet av 
mars skulle remissvaren vara inne och 
nu ska universitetsledningen bestämma 
hur man går vidare med processen. 

I FEBRUARI ANTOG styrelsen vid Stockholms 
universitet årsredovisningen för år 2013. 
Överskottet för 2013 blev 345 miljoner, mot 
50 miljoner för 2012. Resultatet fördelar sig 
med 312 miljoner inom anslaget för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå (UGA) och 
33 miljoner inom forskning och utbildning på 
forskarnivå (FUF). Detta innebär även att uni-
versitetets sparade medel (myndighetskapitalet) 
var drygt en miljard kronor vid årsskiftet.

Det finns två specifika orsaker till årets resul-
tat, skriver rektor Astrid Söderbergh Widding i 
sin blogg.

– Den främsta orsaken är en engångs-
effekt: den positiva resultateffekt på drygt 
240 miljoner som genererats av att avsätt-
ningen för framtida hyreskostnader på cam-
pus Konradsberg i och med årets bokslut är 
avvecklade. Den andra orsaken är att SU i år 
har överproducerat och därmed överskridit 
sitt takbelopp. 

Universitetet har tagit i anspråk 87 mil-
joner av sitt anslagssparande, det vill säga 
den del av tidigare oförbrukat takbelopp 
(upp till 10 procent) som sparats hos depar-
tementet. 

– Av anslagssparandet återstår nu cirka 
65 miljoner – det är hög tid att dimensionera 
utbildningarna efter våra faktiska intäkter, 
enligt Astrid Söderbergh Widding.
Hon fortsätter med att säga att det inte råder 
någon tvekan om att myndighetskapitalet kom-
mer att tas i anspråk framöver. 

– Universitetet står inför stora investe-
ringar i samband med byggnations- och 
inredningsprojekt, bland annat gällande 
framtidens lärandemiljöer, liksom för infra-
struktursatsningar. 
PER LARSSON

Universitetet står inför stora investeringar

Riskanalysen –  
del av styrningen
Att identifiera och värdera risker är ett  
av momenten i universitets process för  
styrning och kontroll och varje år  
upprättas en universitetsövergripande  
riskanalys. Arbetet koordineras från 
Planeringsavdelningen och involverar uni-
versitetsledningen, områdena och förvalt-
ningen. Den riskbild som tas fram presente-
ras för universitetsstyrelsen som i slutet av 
hösten fattar beslut om hur riskanalysen ser 
ut för kommande år. Utifrån riskanalysen 
tar universitetsledningen fram åtgärder  
för att hantera och begränsa hög- och 
medelriskerna. Ledningen ansvarar även 
för att en uppföljning sker av hur dessa 
riskera har hanterats under året. Dessa 
moment dokumenteras och ligger till grund 
för den bedömning av den interna styr-
ningen och kontrollen som styrelsen gör i 
samband med undertecknandet av årsredo-
visningen. 

Riskerna kategorisera i tre nivåer: låg, 
medel eller hög – utifrån en sammanvägning 
av konsekvenser och sannolikhet att det ska 
inträffa. I riskanalysen för 2014 identifieras 
fem högrisker:
•  Svårigheter att rekrytera och behålla 

kvalificerade forskare/lärare/övrig per-
sonal samt upprätthålla en hög kompe-
tensnivå. (Jämfört med tidigare år ersät-
ter denna formulering vad som var tre 
närliggande risker beträffande kompe-
tensförsörjning.)

•  Svårigheter att få studentbostad och 
gästforskarbostad.

•  Ineffektiv styrning och samordning av 
lokalförsörjningsprojekt. (Denna risk 
uppgraderas från ”medel” förra året.) 

•  Ej tillräckligt med ändamålsenliga loka-
ler i Frescatiområdet.

•  Allt för små organisatoriska enheter. 

Ladda ned riskanalysen och läs mer  
om intern styrning och kontroll på  
www.su.se/medarbetare, sök på  
”intern styrning”.
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Nyligen beslutade rektor att inrätta 
Centrum för universitetslärarutbildning, 
CeUL. Syftet är att stärka utbildningen av 
universitetslärare och förtydliga utbildning-
ens koppling till den forskning inom högsko-
lepedagogik och ämnesdidaktik, som pågår 
inom universitetet. Centret tillkommer på 
förslag från Beredningsgruppen för univer-
sitetslärarutbildning som sedan i höstas haft 
ansvaret för de högskolepedagogiska utbild-
ningarna. Det var ett ansvar gruppen tog 
över från Kollegiet för högskolepedagogik, 
som i sin tur ansvarat för frågorna sedan 

Ny universitetslärarutbildning

Centrum för universitetslärarutbildning

Ämnesanpassad. Utvecklande. Meriterande.
För dig som undervisar vid Stockholms universitet  

Information och anmälan till höstens utbildning öppnar på 
webben den 15 april www.su.se/ceul

Centrum för universitetslärarutbildning ska erbjuda 
kompetensutveckling av högsta kvalitet.

Universitetspedagogiskt centrum avveckla-
des för ett par år sedan. 

– En viktig del i satsningen är att stärka 
och ta vara på universitetets forskning inom 
högskolepedagogik och ämnesdidaktik på 
universitetsnivå. Nu ges även större möj-
ligheter för de ämnesdidaktiska institutio-
nerna att involveras i universitetslärarutbild-
ningen, säger Stefan Nordlund som är ord-
förande i beredningsgruppen och i det nya 
centrets styrelse. Han är även prefekt och 
tidigare dekanus för Naturvetenskapliga 
fakulteten. 

I styrelsen för centret ingår två representanter 
för vardera ämnesområdet, två studentrepresen-
tanter, representanter för facket och personalen 
inom centret samt en professor i högskolepeda-
gogik. Denna professor är Max Scheja vid Insti-
tutionen för pedagogik och didaktik.
 
Två slags utbildningar
Centret ska erbjuda två slags utbildningar, som 
tillsammans ger den kompetens som krävs för 
att anställas som lärare vid Stockholms uni-
versitet. Den ena är en universitetsgemensam 
grundläggande utbildning, som vänder sig till 
alla oavsett fakultetstillhörighet. Den ska ge 
grunderna för undervisning och lärande, men 
också kunskap om det rättsliga ramverket för 
lärare. Dessutom ingår muntlig framställning 
och kommunikation, examination och reflek-
tion samt diskussion om hur det är att vara 
lärare vid Stockholms universitet, idag och i 
morgon.

Den andra typen av utbildningar är inrik-
tade mot ämnesområdena eller fakulteter. Dessa 
utbildningar ska bygga på progression och vara 
mer praktiskt orienterade med reflekterande 
inslag. Utbildningarna kommer att erbjudas i 
två olika format, utdragen och komprimerad, 
men också på engelska.

En nyhet är en kortare utbildning som erbjuds 
doktorander. Den forskarhandledarutbildning 
som finns blir kvar, liksom specifika utbild-
ningar med fokus på IT och lärande. Centret ska 
även kunna ge riktat stöd för kvalitetsutveckling 
inom olika områden. 

Utbildningarna motsvarar 15 hp
Det innehåll som de två utbildningarna kommer 
att ha bedöms motsvara 15 hp, vilket är i pari-
tet med de flesta andra lärosätena. Detta blir en 
merit om lärarna söker anställning vid andra 
lärosäten, enligt Stefan Nordlund och Max 
Scheja. 

– Sammantaget handlar det om att skapa 
bästa förutsättningar för spännande kompe-
tensutveckling och det känns naturligt i dagens 
diskussion om utbildningskvalitet, säger Max 
Scheja.

Centret ska ledas av en föreståndare och en 
verksamhetsledare. Administrationen kommer 
att skötas av Centrum för universitetslärar- 
utbildning vid Institutionen för pedagogik och 
didaktik.

Den 15 april presenteras utbildningarna på 
Centrum för universitetslärarutbildnings webb-
plats: www.su.se/ceul  

Nytt centrum för  
högskolepedagogik

TEXT PER LARSSON     FOTO EVA DALIN 

Centret kan stärka och ta vara på universitetets forskning inom detta område, säger centrets 
ordförande Stefan Nordlund och Max Scheja som är professor i högskolepedagogik.
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Utlysningar för  
jämställdhet och  
jämlikhet

Rådet för jämställd-
hets- och jämlikhets-
frågor
Ordinarie representanter:
Vicerektor, professor Karin  
Bergmark, ordförande.
Humanistiska fakultetsnämnden: 
docent Anja Hirdman.
Naturvetenskapliga  
fakultetsnämnden:  
professor Barbara Wohlfart
Juridiska fakultetsnämnden: 
docent Laura Carlsson.
Samhällsvetenskapliga  
fakultetsnämnden: univ. lektor 
Lena Hübner.
Studentrepresentanter: Emma 
Bergenholtz och Caroline Carneros.
Fackförbundet ST: Jennie Graflund.
Saco-S: Per-Olof Mattsson.

Som ett led i universitetets arbete med att 
främja jämställdhets- och jämlikhetsarbetet 
instiftas priset ” Årets institution – jämställd-
hets- och jämlikhetspriset” av Rådet för jäm-
ställdhets- och jämlikhetsfrågor. Priset består 
av 15 000 kronor och ett diplom och går till 
den ”institution/,motsvarande som under året 
på särskilt utmärkande sätt främjat arbetet 
för jämställdhet och jämlikhet vid Stockholms 
universitet”. För att kunna bli nominerad 
måste institutionen/motsvarande det senaste 
året ha genomfört tre åtgärder eller aktivite-
ter för att främja arbetet för jämställdhet och 
jämlikhet.

Samtliga anställda och studenter kan nomi-
nera en kandidat. Nomineringsperioden är 1 
april till 8 juni. Nomineringar skickas till jam-
likhet@su.se. Beslut fattas vid höstterminens 
första möte för Rådet för jämställdhets- och 
jämlikhetsfrågor.

Rådet har även beslutat att årligen utlysa 
medel för projekt inom jämlikhetsområdet som 
kan sökas av studenter vid universitet. För 2014 
rör det sig om anslag på högst 15 000 kronor 
per projekt. Bland de kriterier som används i 
bedömningen av ansökningar är att det ska fin-
nas en koppling till universitets policy för lika 
rättigheter och möjligheter. Det är också fördel-
aktigt om både studenter och anställda involve-
ras och att mer än en fakultet omfattas. 

Ansökningar behandlas två gånger per år 
och skickas senast 9 maj och 17 oktober till 
jamlikhet@su.se.

Positiv respons på bra arbete
– När man tar upp begreppen jämställdhet 
eller jämlikhet sker det ofta med hänvisning till 
brister som uppdagas som diskriminering som 
skett, institutioner som saknar jämställdhets-
plan och brister i åtgärdsplaner. Med positiv 
respons på bra arbete tror vi att intresset för de 
frågor rådet hanterar kan öka, säger vicerektor 
Karin Bergmark som är ordförande i Rådet för 
jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.

Hon lyfter fram att det redan finns många 
bra initiativ vid universitetet och hoppas att pri-
set ska bli en stimulans för arbetet kring jäm-
ställdhet och jämlikhet. Medlen för studentpro-
jekt hoppas hon kan ge extra skjuts till studen-
ter och studentgrupper som redan idag lanserar 
idéer och genomför projekt på dessa teman.  
 – Med stöd från rådet ges möjligheter att rea-
lisera idéer som idag kanske stannar vid idé-
planet, säger Karin Bergmark.

Medel för meritering 
Den satsning förre rektorn Kåre Bremer gjorde 
med medel för att möjliggöra kvinnors befor-
dran till professor fortsätter. Meritering med 
hjälp av de anslagna medlen pågår inom huma-
niora och samhällsvetenskap och vid Natur-
vetenskapliga fakulteten kommer nya utlys-
ningar riktade till kvinnliga gästprofessorer 
framöver, berättar Karin Bergmark.

Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrå-
gor har tilldelat Genusakademin medel för att 
genomföra en doktoranddag. I mars genom-
fördes även tre seminarier av Studentavdel-
ningen på tema lika rättigheter och möjlighe-
ter. Utgångspunkten var den nya planen för lika 
rättigheter och möjligheter 2014. Vid Personal-
avdelningen pågår dessutom en genomgång av 
institutionernas jämställdhetsplaner. 

– Arbetet med jämställdhet och jämlikhet är 
ständigt pågående och omfattar frågor som de 
flesta av oss fortfarande behöver påminnelser 
om, både i vardagen och i arbetet med specifika 
handlingsdokument som både ska skrivas och 
användas, säger Karin Bergmark.  

 www.su.se/utbildning/studentservice/ 
jämlikhet-likabehandling

Två nya utlysningar ska driva på arbetet inom 
jämställdhets- och jämlikhetsområdet.

TEXT PER LARSSON 

Utredning om kontakter 
med omvärlden
En utredning har genomförts om huruvida 
universitetets stödorganisation för samver-
kan med det omgivande samhället svarar 
mot de behov universitetet har. I den rapport 
som lämnades i februari föreslås att det bil-
das en ny samverkansavdelning inom univer-
sitetets förvaltning. Rapporten remitterades 
till områdesnämnderna och berörda förvalt-
ningsavdelningar under mars månad inför 
fortsatt beredning.

Åtta ämnen rankas 
inom topp hundra
Stockholms universitet har åtta ämnen på 
topp hundra i världen. Detta enligt QS World 
University Rankings by Subject 2014. De åtta 
ämnena är Geography (20), Environmental 
Sciences (38), Sociology (49) samt Lingustics, 
Law, Biological Sciences, Earth and marine 
Sciences och Communication and Media Stu-
dies (51- 100).

Vad gäller det nationella läget ligger Stock-
holms universitet nationell etta för Geo-
graphy tätt följd av Lund och även för Socio-
logy, där Lund och Göteborg är delad tvåa. 
Stockholm är nationell tvåa efter Lund gäl-
lande Environmental Sciences och delar 
främsta nationella placeringen för Lingus-
tics med Lund och Uppsala För övriga ämnen 
kan Communication and Media Studies, 
Earth and Marine Sciences samt Law lyf-
tas fram där Stockholm är nationell etta för 
det förstnämnda ämnet och delar den place-
ringen med Lund för de andra båda ämnena.   

  www.topuniversities.com

Livets trådar
I Gamla orangeriet i Bergianska trädgår-
den pågår till och med 13 april en utställning 
om växtfibrerna  i vår vardag. Flera före-
läsningar anordnas även i samarbete med 
Centrum för modevetenskap vid Stockholms 
universitet.
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Universitetets doktorandombud Fredrik 
Charpentier Ljungqvist har, tillsammans 
med Centrala Doktorandrådet (CDR), gjort 
en inventering av doktoranders undervis-
ning, principer för uppflyttning på dokto-
randlönestegen och riktlinjer för samman-
läggningsavhandlingar vid olika institutio-
ner vid Stockholms universitet.

Huvudresultaten av inventeringen, som 
även publiceras i form av en folder, visar 
stora skillnader mellan institutioner i hur 
mycket doktorander i genomsnitt undervi-
sar, och vilken typ av undervisning det rör 
sig om. De flesta institutioner har egna sys-
tem för hur doktoranders undervisningstim-
mar omvandlas till lektorstimmar. Även om 
också många andra former av schabloner för 
ersättning av undervisning förekommer är en 
ganska typisk omräkning av undervisnings-
timmar till lektorstimmar att en timmes 
seminarium/laborationsundervisning ger 
en ersättning på två timmar och en timmes 
föreläsning ger en ersättning på tre timmar.

– Det framträder tämligen klart att dok-
toranderna är mer nöjda med fördelningen 
av undervisning, och upplever den som mer 
rättvis, vid de institutioner där det existerar 
mer formella riktlinjer och därmed en större 
transparens. Annars blir undervisnings-
möjligheterna till stor del avhängiga av den 
enskilda doktorandens initiativ och/eller nät-
verk vid institutionen, säger Fredrik Char-
pentier Ljungqvist.
 

Nyheter

Skillnader i hur  
mycket doktorander 
undervisar

Skillnader mellan fakulteter
Det är också relativt vanligt att doktoran-
der får ett mer förmånligt omräkningstal 
för nya kurser, som tar mer tid att förbe-
reda, än för sådana som doktoranden redan 
tidigare har undervisat på.

Doktorander vid de humanistiska, juri-
diska och samhällsvetenskapliga fakulte-
terna har generellt en tyngre faktisk under-
visningsbörda men också i gemen mer 
ansvarsfyllda undervisningsuppgifter (till 
exempel föreläsningar, tentamensrättning, 
handledning av kandidatuppsatser) än vid 
Naturvetenskapliga fakulteten. I huvudsak 
tycks doktorandernas undervisning vara 
avhängig hur det faktiska undervisningsbe-
hovet ser ut vid institutionen.

Endast undantagsvis finns mer for-
mella riktlinjer eller rekommendationer 
för samförfattarskap för de artiklar som 
ska ingå i en sammanläggningsavhand-
ling. Vanligtvis tycks kravet vara att mel-
lan tre och fem artiklar ska ingå i avhand-
lingen men det finns endast undantagsvis, 
främst vid Naturvetenskapliga fakulteten, 
mer formella riktlinjer. Några institutioner 
vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vill 
däremot att doktoranden är ensamförfat-
tare till en eller ett par av de artiklar som 
ingår i en sammanläggningsavhandling. 
Vid Naturvetenskapliga fakulteten finns på 
några håll motsvarande krav angående för-
staförfattarskap.  

Kemilärarnas resurs-
centrum blir kvar
I förra numret av tidningen rapporterade 
vi att stödet till de nationella resurscentren 
skulle dras in då regeringen i stället ville 
finansiera det nya ämnesdidaktiska cen-
tret för naturvetenskap och teknik vid Lin-
köpings universitet. Förslaget väckte kritik 
och tolv forskare skickade en skrivelse till 
Utbildningsdepartementet och Utbildnings-
utskottets ledamöter samt en debattartikel 
till Lärarnas tidning.

– Resurscentren är jätteviktiga för lärar-
nas fortbildning och har varit enormt upp-
skattade, så det är verkligen värdefullt 
att de nu får fortsätta. Alla positiva insat-
ser behövs för att främja att skolorna 
kan erbjuda intressant och stimulerande 
undervisning i naturvetenskap och tek-
nik. Resurscentren är en av många viktiga 
pusselbitar, säger Ylva Engström, profes-
sor i molekylärbiologi och prodekanus vid 
Naturvetenskapliga fakulteten, och en av 
undertecknarna av skrivelsen.

De resurscentrum som blir kvar, och 
som nu beviljas lika mycket medel som 
förra året, är Kemilärarnas resurscentrum 
(KRC) vid Stockholms universitet, Natio-
nellt resurscentrum för fysik vid Lunds uni-
versitet, Centrum för tekniken i skolan 
vid Linköpings universitet samt Nationellt 
resurscentrum för biologi och bioteknik vid 
Uppsala universitet.

– Regeringens bedömning har varit att 
vi ska titta på detta i flera steg. Det viktiga 
har varit att få till en samordningsfunktion, 
som nu hamnar i Linköping, säger Peter 
Honeth, statssekreterare hos utbildnings-
minister Jan Björklund, till Lärarnas tid-
ning. GUNILLA NORDIN

Det existerar betydande skillnader mellan institutionerna hur 
mycket doktorander undervisar. Det visar en sammanställning 
från doktorandombudet och Centrala Doktorandrådet.

TEXT PER LARSSON 

Uppdaterad karta över havbottnar
Nu finns en ny version av kartan över världshaven, General Bathymetric Chart of the Oce-
ans (GEBCO). Det är tredje versionen och även denna gång har forskare vid Institutionen för 
geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet haft framträdande roller. Kartan är base-
rad på en digital djupdatabas som sammanställts av mätningar från fartyg och satelliter. Den 
första versionen av kartan togs fram 2007 och nu uppdateras den alltså för andra gången. 
GEBCO ligger som grund för de digitala djupmodeller som finns i till exempel Google Earth 
och även andra aktörer som National Geographic använder som underlag för sina kartor.

Professor Martin Jakobsson och hans kolleger vid Institutionen för geologiska vetenska-
per har sedan länge varit aktiva i arbetet med kartering av världshavens bottnar. Arbetet har 
främst skett inom ramen för GEBCO där Martin Jakobsson från och med i år även är vice 
ordförande.

I den nya versionen av kartan har Martin Jakobsson gjort huvuddelen av kartografin, 
eftersom han är huvudredaktör. Det startade med att GEBCO ville ha en karta för tredje 
uppgiften, som till exempel skolor skulle kunna använda.

Resurscentren är 
jätteviktiga för 
lärarnas fortbildning 
och har varit enormt 
uppskattade, så 
det är verkligen 
värdefullt att de nu 
får fortsätta.

Kartan används bland annat som underlag av  
National Geographic.
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FÖR FANNY FORSBERG LUNDELL kan huma-
niora ses både som en skapande kraft bakom 
och ett kvitto på ett civiliserat samhälle. Hon 
är forskare i romanska språk vid Romanska 
och klassiska institutionen och Stockholms 
universitets representant i den nystartade tan-
kesmedjan Humtank. 

Tankesmedjan är en nationell sammanslut-
ning av forskare inom humaniora och lanse-
ras nu i början av april. Dess främsta syfte 
är att verka för en stärkt roll för humaniora 
i samhället. I dagsläget finns tolv represen-
tanter från olika lärosäten i Sverige. Fanny 
berättar att Humtank ska verka på tre fron-
ter: forskningspolitiskt, delta i samhälls-
debatten och påverka allmänhetens uppfatt-
ning av humaniora. 

På frågan vad det var som lockade med att 
vara en del av tankesmedjan berättar Fanny 
att hon alltid varit intresserad av tredje upp-
giften och vikten av att den kunskap forskare 
är med och tar fram faktiskt når ut till all-
mänheten och det omgivande samhället. 

– Det är också kul med ett ”meta”-upp-
drag. Det är stimulerande att få reflektera 
över sin dagliga praktik tillsammans med 
spännande kollegor från de andra humanis-
tiska disciplinerna. Det är en förmån att få 
analysera sin egen verksamhet och driva den 
framåt!

Del av hållbar utveckling
Romanska språk är och har varit Fannys 
forskningsfält. Det bottnar i att hon fasci-

neras av de kulturella och sociala prak-
tiker som gör oss till människor och där 
spelar språk en viktig roll. Hon berättar 
om sin syn på humaniora som en del av 
”hållbar utveckling” och att det i begrep-
pet oftast syftas på aspekter rörande mil-
jön. Men Fanny menar att det även inbe-
griper social och ekonomisk hållbarhet och 
där spelar humaniora en viktig roll. Huma-
nister framställer kunskap som bidrar till 
samhällsutvecklingen inom områden som 
skola, etik i vården och integration, säger 
hon.

På frågan vad hon helst skulle se för änd-
ring gällande synen på humaniora fram-
häver hon vikten av att hålla isär begrep-
pen humaniora och humanistisk forskning. 
Och där spelar Humtank en viktig roll; 
dess roll kommer till stor del handla om att 
föra fram humanistisk forskning.

– Faktum är att vi alla lutar oss mot 
humanistisk kunskap i vår vardag och vi 
vill bidra till att synliggöra detta och med-
vetandegöra politiker och allmänhet om att 
denna kunskap inte kan tas för given utan 
också behöver satsas på!

Med den tvärvetenskapliga sammansätt-
ningen som finns inom tankesmedjan hop-
pas de kunna analysera det humanistiska 
fältet och bidra till en ökad kunskap i sam-
hället om vikten av humanistisk forskning.   
JOHANNA LUNDIN 

  www.humtank.se
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Tankesmedja som  
synliggör humaniora

Plan för det  
internationella  
arbetet 2014
I början av februari beslutade rektor om 
planen för Stockholms universitets inter-
nationella arbete under år 2014. I beslutet 
konstateras att universitetet saknar en aktu-
ell övergripande plan för sitt internationella 
arbete. Där står vidare att den tidigare uni-
versitetsledningens satsningar på internatio-
nalisering, dels genom arbetet med Stock-
holm University Academic Initiative som 
avslutades våren 2013, dels genom rektors-
satsningen hösten 2012 på bland annat 
internationella postdocs och sabbatster-
miner, behöver följas upp genom utform-
ningen av en ny strategisk plan för det inter-
nationella arbetet framöver.  Beslut om 
denna plan ska ske samtidigt med den nya 
centrala verksamhetsplanen inför 2015.  
Som en förberedelse för detta beslutar rek-
tor om en plan för universitetets arbete 
under 2014.

Plan för universitetets internationella 
arbete under 2014:
•  Satsningen på transnationella partner-

skap avslutas. 
•  Genomgång av samtliga internationella 

nätverk och organisationer där Stock-
holms universitet deltar i syfte att vär-
dera betydelsen för universitetet. 

•  Genomgång av samtliga centrala avtal 
samt övriga utbytesavtal vid Stockholms 
universitet i syfte att ge underlag för 
beslut angående eventuell förlängning.

•  Aktiv uppföljning av rektorsresa i janu-
ari till Hongkong och Singapore. 

•  Deltagande i universitetssamarbetet 
kring en STINT-ansökan gällande Swe-
dish Academic Forum (arbetsnamn) med 
Lund, Uppsala, Linköping, Chalmers 
och KTH. 

•  Genomförande och fortsatt utveckling 
av Stockholm Summer School. 

•  Utveckling och förstärkning av samar-
betet med specifika utvalda universitet 
såsom University of Illinois, Helsingfors 
universitet, Fudanuniversitetet, Nany-
ang Technological University och Natio-
nal University of Singapore, bl a genom 
besök från Helsingfors i mars, delta-
gande i Shanghai Forum i maj (prorek-
tor), rektorsresa till Illinois m fl univer-
sitet i oktober samt en Singaporedag vid 
Stockholms universitet under hösten.  

•  Genomförande av internationell konfe-
rens i september med Kyoto-universite-
tet, KI, KTH och Uppsala.

•  Värdskap för UNICA-nätverkets Gene-
ral Assembly i oktober. 

•  Fortsatt arbete med frågor om betal-
studenter, stipendier och internationell 
marknadsföring.

•  Arbete med utveckling av en strategisk 
plan för internationalisering för Stock-
holms universitet, där tidigare utpekade 
prioriteringar gällande internationalise-
ring av lärarutbildningen samt förstärkt 
europeiskt samarbete ingår som väsent-
liga delar. PER LARSSON

Fanny Forsberg Lundell 
representerar Stockholms 
universitets i Humtank.
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Nyligen har Stockholms universitet och Stock-
holm Environment Institute (SEI) slutit ett avtal 
för att öka samarbetet. Fyra samarbetsområdet 
lyfts fram:
1.  Samarbete kring forskningsansökningar 

och annan finansiering. De två parterna 
ska identifiera forskningsområden och där 
göra gemensamma ansökningar. Samarbetet 
omfattar även identifiering av och närmande 
till stiftelser och andra privat finansiärer.

2.  Samarbete kring undervisning och semina-
rier. Forskare vid SEI ska gästföreläsa vid 
universitetet och universitetets forskare kan 
delta i SEI:s seminarier. Möjligheterna till 
gemensamma seminarier, workshops och 
andra evenemang ska utvecklas.

3.  Handledning av postdoktorer. Seniora fors-
kare vid SEI ska kunna handleda postdok-
torer vid universitetet. Universitetet och SEI 
kan även samarbeta i handledningen av 
masterprojekt. 

4.  Affiliering av forskare. Forskare vid SEI 
knyts till universitetet, och vice versa. Avta-
let möjliggör även för universitetets forskare 
att knytas till SEI:s kontor i Estland, Kenya, 
Thailand, Storbritannien och USA. 

Stärkt samarbete med  
Stockholm Environment Institute
Nu tar rektor plats i styrelsen för Stockholm Environment 
Institute och institutets forskare kan affilieras till universitetet.

Stockholm Environment 
Institute 
År 1989 inrättade den svenska 
regeringen SEI som en interna-
tionell aktör inom forskning kring 
miljö- och utvecklingsfrågor. I dag 
har SEI nio kontor i sex länder och 
ungefär 180 anställda. 2013 ran-
kades SEI som världens andra 
mest inflytelserika tankesmedja 
inom miljöområdet (Global Go To 
Think Tank Index). Forskningen 
vid SEI är organiserad inom fyra 
huvudområden: management of 
environmental systems, reducing 
climate risks, transforming gover-
nance och rethinking development.  
Under flera år har SEI:s huvud-
kontor och Stockholmscentret legat 
i Kräftriket där man delat lokaler 
med Stockholm Resilience Centre 
vid Stockholms universitet. Under 
2013 flyttade SEI till Linnégatan.

 www.sei-international.org

Rektor tar plats i SEI:s styrelse
För att stärka samarbetet ytterligare kom-
mer Stockholms universitets rektor Astrid 
Söderbergh Widding att sitta i styrelsen 
för SEI. Styrelsen är utsedd av regeringen. 

– För Stockholms universitet med dess 
starka miljöforskning är SEI, som den 
mest inflytelserika svenska aktören på mil-
jöområdet utanför universitetet, en mycket 
värdefull samarbetspartner, säger Astrid 
Söderbergh Widding. 

– SEI ser ett utökat samarbete med 
universitet och högskolor som strate-
giskt viktigt för att bygga den kapaci-
tet som behövs för att hantera allt mer 
komplexa miljö- och utvecklingsfrågor. 
Att nu få möjligheten att utöka samar-
betet med Stockholms universitet med 
den både djupa och breda forsknings-
kompetens som finns där är mycket vär-
defullt, säger Johan Kuylenstierna, vd 
för Stockholm Environment Institute 
och adjungerad professor vid Institutio-
nen för naturgeografi och kvartärgeo-
logi vid universitetet.  

Nyheter

Studentföreningar  
firar 100 år
I år är det 100 år sedan Na-
turvetenskapliga föreningen 
och Humanistiska föreningen 
bildades. Lördag den 15 mars 
firades jubileet med bal på 
Nordiska museet. Bland de 400 
gästerna fanns såväl dagens 
som gårdagens studenter, 
rektorer, dekaner och inspekto-
rer. Bland talarna fanns rektor 
Astrid Söderbergh Widding. 
Som sig bör bjöds även på spex. 
Efter balen var det efterfest på 
Studentpalatset och för den 
som orkade var det brunch på 
söndagen.

Vid årsskiftet drogs firandet 
igång med nyårsfest på Gréens 
villa och har sedan fortsatt 
med bland annat spexkavalkad 
och historisk rundvandring hos 
Naturvetenskapliga förening-
en. Fler aktiviteter är att vänta 
under våren.

TEXT SOFIA LAGERGREN 

400 gäster deltog i balen 
på Nordiska museet.
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SVENSKA UNIVERSITET ÄR fortfarande relativt 
bra ur ett internationellt perspektiv, men riske-
rar att falla ur toppligan om de inte är öppna för 
förändringar. Rekryteringen av personal är ett 
område som kan bli bättre, enligt en ny rapport 
från SNS:s utbildningskommission.

I ”Vad kan svenska universitet lära av 
Stanford och Berkeley?” jämförs Lunds och 
Uppsala universitet med de amerikanska 
toppuniversiteten Stanford och Berkeley. Slut-
satsen är att svenska universitet behöver för-
ändras när det kommer till rekrytering, under-
visning och ledarskap. Några konkreta råd 
forskarna bakom rapporten ger är:
• Rekryteringspolitiken. Alla akademiska 

tjänster bör utlysas internationellt för att 
skärpa konkurrensen och bredda rekryte-
ringsbasen.

• Undervisningens roll. Det bör finnas tyd-
liga karriärvägar för lärare som kombine-
rar forskning och högkvalitativ undervis-
ning. Endast de som uppvisar jämna och 
höga prestationer inom både forskning och 
undervisning bör anställas och befordras. 
Genomför systematiska utvärderingar av 
kvaliteten på högskoleundervisningen och 
erbjud stöd för förbättringar.

• Kursplanerna. De amerikanska toppuniversi-
teten erbjuder studenterna ett brett utbud av 
teoretiska och praktiska färdigheter. I Sverige 
tvingas studenterna tidigt specialisera sig. 
Överväg förändringar av kursplanerna för 
att fokusera mer på färdigheter snarare än på 
specifika kvalifikationer eller examina.

Viktigt rekrytera externt
När rapporten presenterades vid ett semina-
rium på SNS fanns förutom rapportförfat-
tarna även Peter Honeth, statssekreterare vid 
Utbildningsdepartementet och Torsten Pers-

son, professor i nationalekonomi vid Stock-
holms universitet, på plats för att kommentera 
rapporten.

– Det finns flera exempel på universitet som 
inte rekryterat externt under en lång tids-
period, vilket jag tycker är katastrofalt. Det är 
jätteviktigt att öppna upp rekryteringsproces-
sen, både för seniora och juniora positioner, 
sade Peter Honeth.

Torsten Persson underströk att excellenta 
forskare drar till sig kvalitet i samverkan och 
studentrekrytering. I ett inlägg på sin blogg 
har även rektor Astrid Söderbergh Widding 
kommenterat rapporten och de problem hon 
ser med den ”provinsiella, för att inte säga 
nepotistiska, rekryteringspraxis som tycks 
alltför utbredd, där lokala kandidater gynnas 
till förfång för verksamheten”. Detta är pro-
blem som universiteten själva har huvudansva-
ret för och där mycket kan förbättras.

– Våra utlysningar och tillsättningsproces-
ser ska alltid vara öppna, breda och transpa-
renta och ha som mål att rekrytera de bästa 
lärarna och forskarna från en internationell 
marknad, skriver Astrid Söderbergh Widding.

Se även ledaren på sidan 2 och rektors 
blogg den 12 mars. PER LARSSON 

  www.sns.se

Nyheter

Vad händer här?
I skogen bakom bensinmacken i 
Frescati placeras ett av Norra länkens 
21 meter höga ventilationstorn. För 
att tornet ska smälta in i omgivningen 
är det byggt i trä, såväl stomme som 
fasadbeklädnad. Tornet har formen av 
en vriden triangel och ska leda luft från 
Norra länken-tunneln. Ett likadant 
torn byggs även i Värtan och de båda 
tornen beräknas stå klara i maj.

Den 30 november öppnar Norra län-
ken för trafik på sträckan Norrtull-
Frescati-Värtan.

Svenska universitet 
måste bli bättre på  
rekrytering

Ett stenkast från Stockholms 
universitet finns Gamla 
Orangeriet, där vi erbjuder 
vällagade lunchrätter med 
hembakat bröd. Lunchen 
håller öppet 11.30-14.00, 
varje dag i veckan.  
 
Se till att skaffa vårt stam-
gästkort som ger dig var 
tionde lunch gratis! Vi ses!

www.gamlaorangeriet.se

Johan Linds  
”100 bästa” 
Johan Lind forskar i etologi 
(djurs beteende) vid univer-
sitetet men är även hängi-
ven naturfotograf och blog-
gare. Under våren ska han i 
hundra dagar publicera bil-
der och skriva om de 100 djur 
han ”gillar bäst”. I början av 
april hade han betat av en 
tredjedel av listan så fortfa-
rande finns där många fan-
tastiska djur att beskåda och 
lära sig mer om.  

  http://etologen.wordpress.com
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Bandmuräna – djur nummer 82 
på Johans Linds ”bästa-lista”.

Det finns flera 
exempel på 
universitet som inte 
rekryterat externt 
under en lång tids-
period, vilket jag 
tycker är katastrofalt.
Peter Honeth
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Från taggar till teori  
– graffaren som  
började forska

är Jacob Kimvall går från Zin-
kensdamms tunnelbanestation 
hem till lägenheten vid Söder-
sjukhuset passerar han den långa 
och höga muren vid Zinkens 
IP. Den är smutsvit med en och 
annan slarvigt ditsprayad graf-
fitikrumelur. Jacob skulle gärna 

se att muren var en fullmålad graffitivägg, men i Stock-
holm råder nolltolerans mot sådant ”klotter”.

Han är i slutfasen av sitt avhandlingsarbete och hör 
till de forskare som har praktiskt erfarenhet av fenome-
net han forskar kring. 
  – Jag försöker fortfarande ägna någon kväll i veckan 
åt skissande. Målar gör jag mer sällan, senast var förra 
våren. Även om det går långsamt nu för tiden är det väl-
digt roligt. 

Efter en den årliga Malmökonferensen Musik och 
samhälle, där ett tema var hiphopnätverk, sammanstrå-
lade han med två av sina äldsta målarkompisar vid ett 
av stadens två lagliga graffitiplank. En av dem hade rol-
lerfärg med sig i bagageluckan, sprayfärger köpte de på 
plats. 

Förutom själva målandet var det inte mycket som 
påminde om ungdomens snabba nattliga strapatser. 
Den här gången höll de på i 12 timmar. Bredvid planket 
fanns ett café där de kunde köpa mackor och gå på toa, 
solen gassade och Jacob brände sig ordentligt i nacken. 
Människor i alla åldrar stannade upp vid de framväx-
ande bilderna. 

– Planket var en mötesplats mellan olika generationer. 
Vi tre var garanterat äldst bland målarna och kände oss 
som gamla fotbollsspelare på återträff. Det var viktigare 
att umgås än att det skulle bli bra.

Betongvägg i Blackeberg
Jacobs första upplevelse av graffitin, som kom till Sve-
rige med den amerikanska hiphopkulturen i början av 
1980-talet, var en betongvägg i Blackeberg. Hans för-
äldrar skilde sig när han var runt tio och han såg den 
varje gång han åkte tunnelbana från mamma på Öst-
ermalm till pappa i Hässelby. Bilden föreställde den 
lilla runda figuren Pac Man, huvudperson i det numera 
legendariska dataspelet. 

Jacob  
Kimvall

Ålder: 41
Bor: lägenhet på Södermalm
Familj: Gift med Jana
Aktuell: med kommande 
avhandlingen ”The G-Word: 
virtuosity and violation – 
negotiating and transfor-
ming graffiti”
Stockholms bästa graffiti-
vägg: Jag måste svara två. 
Den viktigaste målningen är 
”Red Dragon” av Disey och 
Ziggy från 1989. Den sitter 
bakom Solvalla, längst pen-
dellinjen mellan Sundbyberg 
och Spånga. Men jag tycker 
också att man ska besöka 
Subtopias öppna graffitivägg 
i Alby, där det varje helg blir 
nya målningar.
Lärare som har inspire-
rat mig: Carl Etzler som gick 
bort förra året. Han var för-
fattare, konstnär och jazz-
musiker, samt min första 
lärare i konsthistoria, då jag 
gick på Järva Ateljéns konst-
skola. Bland mycket annat 
visade han att man aldrig 
behöver bli för gammal för 
att hitta på kreativt bus. 
Om jag var rektor för en 
dag: Då skulle jag slå ett 
slag för humanioras unika 
kvalitéer och möjligheter, 
inom universitetet och i sam-
hället i stort. 

– Målningen blev en del av den visuella upplevelsen av 
staden vi for igenom, broarna, husen, neonljusen... troli-
gen var den inte av särskilt hög konstnärlig kvalitet, men 
den talade till mig. Som vuxen älskar jag mycket av kon-
sten i Stockholms t-bana, men man kan inte säga att den 
vänder sig till 13-åringar.

Inom graffitikulturen går de yngre i lära hos de äldre 
och när Jacob var nybliven tonåring gjorde han tillsam-
mans med en kompis sin första målning i tunnlarna 
under Londonviadukten vid Danvikstull. De var ännu 
inte så varma i kläderna så de vågade fylla i konturerna. 
Det sista momentet – outlines – är det allra svåraste. 
Snart var han en driven graffare, med signaturen Track.
 
Graffitin gav identitet
I backspegeln ser han att engagemanget i graffitin, för-
utom lusten till färg och form, bars av tonårens frigörel-
sebehov från föräldraauktoritet och behovet av en till-
hörighet.

– I stan var jag killen från förorten och i förorten kil-
len från stan. Jag rörde mig mellan två olika kulturer 
och var inte riktigt hemma någonstans. Först i graffi-
tin, som accepterade olika former av erfarenhet fick jag 
en identitet.

När han i 30-årsålderns blev en del av den akade-
miska världen kände han igen öppenheten för olika per-
spektiv och ståndpunkter från graffitikulturen. Också 
där kunde människor med olika erfarenheter och bak-

Som ung graffitimålare 
var jag bara intresserad 
av graffiti som form och 
var naivt kritisk till alla 
makthavare. Som forskare 
är jag analytiskt kritisk 
och ifrågasätter och 
undersöker föreställningar 
och kunskap som tas för 
givna.

Från en betongvägg i Blackeberg till blå husen i Frescati. I den akademiska 
världen kände Jacob Kimvall samma öppenhet som i graffitikulturen.  
Här fann han också fasta ramar som gav utrymme för kreativitet.

TEXT MARIA LEIJONHIELM    FOTO EVA DALIN    
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grund mötas och komma överens även om de 
hade diametralt olika värderingar.

Första anhalten på vägen från ung utage-
rande graffitimålare till analyserande forskare, 
lärare, och konstkritiker var graffititidningen 
UP-magazine, som han som 19-åring var med 
och starta. UP står för Underground Produc-
tion, och tidningen växte snart till en interna-
tionell tidskrift.

Att måla eller skriva, kreera eller analysera  
var ett dilemma som Jacob löste genom att 
lämna graffitin och utbilda sig till mediape-
dagog. Efter några år som vikarierande bild-
lärare fjärmade han sig ytterligare från ung-
domens passion och bestämde sig för att bli 
gymnasielärare i svenska, engelska och sam-
hällskunskap.

Möjlighet  med akademiskt skrivande
Men livet har en förmåga att bita sig själv i 
svansen. Redan när han skrev sin B-uppsats i 
litteraturvetenskap använde han sina upplevel-
ser från graffitivärlden. När han så unnande 
sig en termins studier i konstvetenskap vid 
Södertörns högskola fastande han definitivt i 

de gamla graffitispåren. Den här gången hade 
han med sig de akademiska verktyg som gav 
honom också ett utifrånperspektiv.

– Uppsatsskrivning är den stora fasan för 
många studenter, för mig var det tvärt om. 
Tidigare hade mitt ständiga problem varit att 
jag skrev för långt och för omständligt, i de 
akademiska texterna kunde jag äntligen bre 
ut mig och gå på djupet. De fasta ramarna 
gav ett subtilt utrymme för kreativitet.

Avgörande för all forskning är att hitta 
oväntade infallsvinklar och fruktbärande 
frågeställningar. Jacob menar att han har 
utvecklat den förmågan genom sitt graffiti-
engagemang.

Som tonåring var utmaningen att överlista 
ordningsmakten och skapa personliga bud-
skap i det offentliga rummet. Under senare 
år har utmaningen varit att med lagen i ryg-
gen överlista byråkratin. En graffitivägg från 
sent 80-tal, kan räddas från rivning genom 
kulturminnesmärkning. En laglig vägg, som 
riskerar att stängas för att höjden kräver 
bygglov (vilket inte beviljas) kan förses med 
hjul och bli ett fordon.

Intresse för Berlin
Påfallande många av Jacobs studenter, både 
vid Konstvetenskapliga institutionen och vid 
Berghs school of communications där han 
också undervisar, har erfarenhet av graffiti.

 Genom dem får han kontinuerligt uppdate-
ring på gräsrotsnivå, samtidigt som han ökar 
sitt ”siktdjup”. Vid en föreläsning fick han till 
exempel lära sig något nytt om den graffiti-
fyllda del av Berlinmuren som numera ägs av 
CIA. De kryptiska tecknen i mitten är kyril-
liska bokstäver som bildar ordet MIR – fred 
på ryska.

När Jacob började sitt avhandlingsarbete 
tänkte han rikta strålkastaren dels mot Berlin 
dels mot New York som båda har en generö-
sare graffitipolitik än Stockholms. 

– Men snart insåg jag att jag inte kunde sitta 
i ett elfenbenstorn och forska om kalla kriget 
och Berlinmuren och konstvärlden i New York 
och låtsas som om det som måste betraktas 
som västvärldens mest repressiva graffitipoli-
tik inte existerade.

Tar kamp mot nolltoleransen 
Han kan inte låta bli att jämföra nolltoleran-
sen i Stockholm med DDR:s utresepolitik. 
Det fanns ingen lag som förbjöd medborgarna 
att emigrera, bara de hade tillstånd – men ett 
sådant var det mycket svårt att få.

I ett av kapitlen i avhandlingen, liksom 
boken Noll tolerans – kampen mot graffiti, 
behandlar han nolltoleransen i Stockholms 
stad mellan 1995 och 2011. Nolltoleransens 
förkämpar menar att unga graffitimålare ris-
kerar att hamna i kriminalitet och drogmiss-
bruk och att ”klottret” skapar osäkerhet och 
otrygghet hos allmänheten. Jacob menar tvärt 
om: det är nolltoleransen som leder till ett 
otryggt samhälle med djupa generationsklyf-
tor och ökad brottslighet.

Hans förhoppning är att avhandlingen  
genom att visa och diskutera sociologiska, 
psykologiska, juridiska, historiska och este-
tiska aspekter ska vidga förståelsen och intres-
set för det mångfasetterade fenomenet.

Som ung graffitimålare var jag bara intres-
serad av graffiti som form och var naivt kri-
tisk till alla makthavare. Som forskare är jag 
analytiskt kritisk och ifrågasätter och under-
söker föreställningar och kunskap som tas för 
givna. Jag menar att saklighet och kunskap 
är de bästa utgångspunkterna för politisk för-
ändring.

Om sakligheten får råda är Jacob övertygad 
om att nolltoleransen tids nog kommer släppa 
sitt grepp om huvudstaden. Han ser fram emot 
dagen då muren till Zinkens IP förvandlas till 
ett föränderligt konstverk, som inbjuder till 
generations- och klassöverskridande möten. 

Planket var en 
mötesplats mellan 
olika generationer. 
Vi tre var garanterat 
äldst bland målarna 
och kände oss som 
gamla fotbollsspelare 
på återträff.

Jacob undervisar både vid Konstvetenskapliga institutionen och vid Berghs school of communications.
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Det är ju bara webb, råkar jag i hastigheten 
säga till bildproducenten om utsändningen. 
Bannorna kommer snabbt, och det med rätta. 
Det finns ingenting med talkshowen Crosstalks 
som är bara. Undantaget är möjligen – bara det 
bästa. 

Crosstalks är en storsatsning. På alla sätt. 
Enbart det tekniska teamet består av 30 perso-
ner som tillsammans hanterar fem kameror, en 
sändningsbuss och mängder av digitala signa-
ler som ska både in och ut. Och allt annat som 
krävs för att programmen ska vara aptitliga för 
dem som tittar.

Men det är inte bara teknik. Crosstalks är 
en satsning som ska göra Stockholms univer-
sitet och KTH mer synliga på den interna-
tionella arenan och attrahera masterstuden-
ter, doktorander och forskare till Stockholms 
lärosäten.

– Vårt långsiktiga mål är att locka lovande 
forskare från alla delar av världen, säger Vik-
tor Sandqvist från universitetets kommunika-
tionsavdelning, samtidigt som han instruerar 
några av de studentambassadörer som är på 
plats för att servera godis, frukt och mackor 
till kvällens publik. 

Tillgängligt på webben
– Genom att vi sänder över internet kan vi nå 
precis alla. Och de har börjat hitta oss, van-
ligtvis har våra livesändningar ungefär 2 500 
tittare. Viktigare ändå är att långt många 
fler ser på programmen i efterhand via vår 
webbsida www.crosstalks.tv, säger Annika 
Englund, ansvarig för satsningen från KTH:s 
sida.

När Universitetsnytt kommer till Aula 
Magna en timme innan inspelningen av tre 
nya program är stillheten det mest påtagliga. 
Allt är redan förberett för sändning efter att 

Samtal om aktuell forskning 
ska attrahera talanger globalt
Crosstalks är en internationell akademisk talkshow fylld av samtal om allt från matematikens 
gåtor till hur vi ska få en värdig ålderdom. Samtidigt är det en del av Stockholms universitets 
och KTH:s satsning för att locka akademiska talanger från hela världen.

TEXT PER WESTERGÅRD     FOTO EVA DALIN

Johanna Koljanen (vänster) ledde diskussionen om 
åldrande med Maria Larsson, Jenny Hjalmarsson 
(KTH) och Marta Szebehely (ej i bild).



15
UNIVERSITETSNYTT NR 2 2014

teknikerna under närmare ett dygn har rig-
gat lampor, fixat ljud och allt annat som 
behövs för att det som sänds ut ska vara per-
fekt. Nu sitter fotograferna i ett hörn med 
varsin kopp kaffe och producenten samtalar 
stilla med en bekant. 

Inte ens de forskare som är huvudrollsinne-
havarna under kvällen visar någon större oro. 
Bortsett från den korta stund då de försvin-
ner in till Tamara Gonzalez för att få den i tv-
sammanhang obligatoriska pannkakssmink-
ningen, står forskarna i grupper och samtalar 
om både högt och lågt. Även om någon för-
siktigt viskar; lite nervös är jag allt. 

– Visst är det här något helt annat än att 
stå och föreläsa inför en grupp studenter, 
men blir diskussionen bara intressant kom-
mer allt att gå bra, säger Maria Larsson, 
professor vid Psykologiska institutionen, 
Stockholms universitet. 

Under kvällen ska hon under ledning av 
programledaren Johanna Koljonen disku-
tera hur fler av oss ska kunna få ett bra liv 
långt in på ålderns höst tillsammans med 
Marta Szebehely, professor i socialt arbete 
vid Stockholms universitet och Jenny Hjal-
marsson från KTH.

Arbetet med att  
identifiera profil- 
områden fortsätter
I augusti förra året gav rektor Astrid Söder-
bergh Widding områdesnämnderna i upp-
drag att föreslå ett begränsat antal profil-
områden för universitetet som på sikt ska 
ersätta listan med ledande forskningsområ-
den. Enligt planen ska områdesnämnderna 
ta beslut under hösten och rektor fastställa 
profilområdena senast 31 december. 

Områdesnämnden för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap har tidigare beslu-
tat att en arbetsgrupp ska arbeta med fram-
tagandet av förslag till profilområden för 
området. I mitten av mars beslutade nämn-
den även om kriterier, principer och en tid-
plan för gruppens arbete. 

Med utgångspunkt i rektors instruktio-
ner ska dessa kriterier styra framtagandet av 
profilområden: 
•  Antalet profilområden ska vara  

begränsat. 
•  Ett profilområde ska till stor del bygga 

på stark forskning och utbildning. Med 
stark forskning avses forskning med 
omfattande och högkvalitativ produk-
tion (publikationer, konferenser, pro-
jekt), avsevärda externa forskning- 
sbidrag och betydande volym (d.v.s. 
betydligt större än en enskild forskar-
grupp). Med stark utbildning avses  
högkvalitativa utbildningar med högt 
söktryck och god genomströmning.

•  I ett profilområde ska det finnas tydliga 
internationella perspektiv. 

•  Åtminstone något eller några profilområ-
den bör vara fakultetsöverskridande, om 
möjligt gärna också områdesöverskri-
dande.

•  Arbetsgruppen ska dessutom identifiera 
eventuella profilområden som överskri-
der fakultetsgränserna, och i det arbe-
tet inkludera Naturvetenskapliga fakul-
teten. Arbetsgruppens slutgiltiga förslag 
tas upp till diskussion vid områdesnämn-
dens sammanträde den 11 september och 
bearbetas därefter vidare av vicerektor 
och dekaner för beslut i nämnden. 

Inom det naturvetenskapliga området ser 
områdesnämnden inte behov av några större 
förändringar i listan över profilområden 
men kommer att se över den och fatta beslut 
under hösten. 
PER LARSSON

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

Crosstalks
Crosstalks är ett samarbete mellan 
Stockholms universitet och KTH. 
Här möts forskare och andra exper-
ter för att diskutera aktuella globala 
frågor. Sändningarna sker direkt 
på webben och då har tittare i hela 
världen möjlighet att delta i sam-
talen via Skype. Sändningarna går 
även att följa i efterhand på web-
ben.  Kommande inspelningstillfäl-
len är 6 maj, 18 september och 27 
november. Sändningstillfällen är 
även i juni, oktober och december/
januari.

Läs mer och se sändningarna på 
crosstalks.tv.

Intressanta samtal
Efter sändningen konstaterar Maria Larsson 
att det blev ett bra samtal.

– Mycket tack vare Johanna Koljonens 
lyhörda ledning. Det var även intressant att 
få möta forskare som jobbar inom samma 
fält men med helt andra infallsvinklar. Kan-
ske kan det ge spännande synergieffekter i 
framtiden. 

Idén till Crosstalks kommer från Tomas 
Axelsson, en erfaren tv-producent som bland 
annat har utvecklat succén ”Klass 9A”.

– Tanken är att vi ska göra en internatio-
nellt uppmärksammad produktion där spän-
nande forskare får tillfälle att tala till punkt 
om saker som fascinerar dem själva. På så 
sätt får vi till samtal som är intressanta att ta 
del av, säger Tomas Axelsson.  

Visst är det här 
något helt annat än 
att stå och föreläsa 
inför en grupp 
studenter, men blir 
diskussionen bara 
intressant kommer 
allt att gå bra.

Marta Szebehely sminkades inför sändningen. Utanför aulan stod en tv-buss där tekniker 
skötte inspelningen. Efter sändningen fick Maria Larsson (överst) och de andra forskarna 
svara på frågor på Twitter.
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De närmare hundra besökarna fick beskåda ett 
stort antal tavlor, keramik och silversmycken, 
som senare lottas ut bland föreningens medlem-
mar, de bjöds på mingelmat med tillhörande 
dryck och fick tillfälle att prata konst med sty-
relsen samtidigt som Trio Fox spelade jazzinspi-
rerad mingelmusik. 
 Under sina 25 år har föreningen haft en rik 
flora av aktiviteter, allt från hemma-hos-besök 
hos olika konstnärer, guidade utställningar 
och galleribesök till konstresor, både inom och 
utanför Sveriges gränser. Föreningen vill med 
sin verksamhet väcka intresse och sprida kun-
skap om konst men även fungera som ett nät-
verk för anställda vid universitetet.

– En konstförening passar verkligen bra i 
denna underbara miljö som Frescati är. Här 
finns många intressanta skulpturer och tavlor 
att beskåda, som en del av vårt kulturarv. Vi 
befinner oss också i en mycket viktig arkitek-
tonisk omgivning där några av våra byggnader 
är ritade av kända arkitekter som Carl Nyrén, 
David Helldén och Ralph Erskine, säger konst-
föreningens ordförande Annika Lundström.

Vernissagefesten utgjorde början på konst-
föreningens jubileumsår. Senare fortsätter verk-
samheten med öppna föreläsningar och kultur-
vandringar, under namnet “Lär känna ditt uni-
versitetsområde”. 
 

Föreningar som  
berikar det sociala livet

Fakta:
Stockholms universitets konstförening,  
www.su.se/konstforeningen

Högskoleföreningen,  
www.su.se/hogskoleforeningen

Fakultetsklubben,  
www.su.se/fakultetsklubben

Stockholms universitetskör,  
www.stockholmsuniversitetskor.se

Fler föreningar och aktiviteter 
Det sociala livet på campus består även av 
andra kulturföreningar, till exempel finns 
en kör. Urspunget till denna bildades 1994 i 
ett samarbete med Kungliga Musikhögsko-
lan, då under namnet Frescati röster. 2006 
ombildades den och heter idag Stockholms 
universitetskör, där några av medlemmarna 
är studenter eller personal vid universitetet. 
Kören framträder bland annat vid magister-
promoveringar samt vid installations- och 
promotionshögtiden. Vid universitetet fanns 
under en tid också en symfoniorkester som 
anlitades för att spela vid olika högtidliga 
tillfällen. 

Den äldsta föreningen är Högskolefören-
ingen som formellt bildades 1869 i syfte att 
lobba för en högskola i huvudstaden. När 
den väl var etablerad och högskolans fram-
tid kunde anses tryggad skulle föreningen 
upplösas. Men trots att högskolan 1960 
blev universitet finns föreningen fortfarande 
kvar, nu som en vänförening som vill främja 
intresset för universitetets verksamhet och 
historia.

Dagens högskoleförening är till för alla 
som är intresserade av universitetets sam-
lade verksamhet, vars uppgift är att både 
hålla traditionen levande och följa med i vad 
som händer, säger ordförande Lena Ger-
holm, professor och före detta prorektor.

I Manne Siegbahnvillan finns Fakultets-
klubben, som de flesta känner till som en 

restaurang. Men klubben är också en förening 
som bildades på initiativ av rektor emeritus 
Gustaf Lindencrona för drygt tio år sedan. 

– Fakultetsklubben vill vara en naturlig 
och trivsam mötesplats för att främja kon-
takterna mellan universitetets anställda. 
Därför anordnar vi aktiviteter som exempel-
vis föreläsningar, pubkvällar och afternoon 
tea, säger Inga Horndahl, sekreterare i för-
eningen.  

– I våra lokaler har även universitetets 
trädgårdsförening haft sina möten. De har 
nu avslutat sin verksamhet. Den 4 juni är 
alla medlemmar i Fakultetsklubben väl-
komna till invigningen av det nyplanterade 
magnoliaträdet som Fakultetsklubben fått i 
gåva av trädgårdsförening, tillägger Inga.  

I mitten av mars bjöd konstföreningen in till en öppen vernissage och mingelfest. 
Föreningen är en av flera som bidrar till det sociala livet vid universitetet.

TEXT EVA LUNDIN    FOTO EVA DALIN    

I Mezzanien bjöds på mingel och konst.

Ordförande Annika Lundström och före detta 
ordförande Marianne Lindfors.

Agneta Hollström och Inga Horndahl tittar 
på en av tavlorna.
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En ny version av webbsidan Tools of Sci-
ence (www.toolsofscience.se) lanserades 
vid årsskiftet. Plattformen riktar sig till 
forskare och företag inom life science, och 
innehåller aktuell information om akade-
miska core faciliteter i Stockholm-Uppsala 
regionen. Där finns också tjänsteföretag 
inom sektorn från hela Sverige, och infor-
mation om kommande evenemang, finan-
sieringsmöjligheter och olika support- 
organisationer.

Plattformen drivs av Stockholm Science 
City Foundation (www.ssci.se), en ideell 
stiftelse som verkar för att skapa förutsätt-
ningar för en stark och attraktiv miljö för 
life science i Stockholm. 
Idag finns mer än 65 akademiska core faci-
liteter listade på Tools of Science. Univer-
sitet och högskolor presenterar sina faci-
liteter gratis, och företag kan välja mellan 
att lista sig kostnadsfritt, eller få ytterli-
gare exponering som premiummedlemmar. 
Tools of Science kan användas för att på ett 
snabbt sätt hitta korrekt information om 
resurser och kompetenser som kanske sak-
nas för uppnå forskningsmål snabbare.
 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET renoveras och 
i samband med det har grupprummen fått ny 
utformning. Ny matta, ny inredning och helt 
nya väggar och dörrar stod på agendan. Att ha 
glasväggar var en självklarhet: de släpper in lju-
set och det är lätt att se om rummen är upp-
tagna eller inte, men en viss avskiljning behöv-
des. Arkitekterna som ansvarar för renove-
ringen visade exempel där tryckt text kunde 
fungera bra som skydd mot insyn samtidigt 
som den kunde användas för att lyfta upp ett 
budskap.

– Idén att använda betydelsefulla citat kom 
i ett ganska tidigt skede, men tanken att lyfta 
fram våra kvinnliga forskare var en idé som 
dök upp i sista stund, berättar bibliotekets 
kommunikationschef   Lindgren. Urvalskrite-
riet blev därför att citaten var pregnanta och 
formulerade av en forskare med koppling till 
Stockholms högskola/universitet.

Bland citerade forskare finns både kända 
profiler från Stockholms högskola, som Sonja 
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Kvinnliga forskare tar  
plats på biblioteket

Hitta information och  
kompetens på Tools of  
Science

Resurser och kompetenser vid  
Stockholms universitet

Imaging facility at Stockholm  
University (IFSU)  
Epost: stina.hoglund@wgi.su.se

MACAL – Material Analysis Centre  
at Arrhenius Laboratory  
Epost: jekabs.grins@mmk.su.se

Stockholm Center for  
Biomembrane Research  
Epost: gunnar@dbb.su.se

Plankton Analysis Facility  
Epost: elenag@ecology.su.se

Stockholm University Proteomics 
Facility (SUPF) and the Analytical 
Chemistry Mass Spectrometry Facility  
Epost: ulrika.nilsson@anchem.su.se 
leopold.ilag@anchem.su.se

Peptide synthesis and  
cell-penetrating peptides  
Epost: ulo@neurochem.su.se

Stockholm Bioinformatics Center  
Epost: erik.sonnhammer@sbc.su.se

Laboratory of Environmental  
Toxicology and Chemistry  
Epost: michael.mclachlan@itm.su.se

Gamma radiation exposure facilities, 
Stockholm University Centre for  
Radiation Protection Research 
Epost: mats.harms-ringdahl@su.se

Kovalevsky och Lisa Meitner, men även sam-
tida forskare som Yvonne Hirdman och uni-
versitetets nuvarande rektor Astrid Söderbergh 
Widding. Ett av målen med citaten var att 
väcka nyfikenhet om dessa kvinnliga forskare 
som inte lyfts av media lika ofta som sina man-
liga kollegor, och inte minst, reflektera över all 
kunskap och erfarenhet som deras forskning 
har bidragit med.  Som Agnieszka Bron, pro-
fessor i pedagogik, skriver: ”Dagligen ställer vi 
människor oss frågor om våra liv och oss själva. 
Vi tittar tillbaka utifrån nuet, men blickar 
också mot framtiden. Vi har behov av att inte-
grera nya erfarenheter och händelser med det vi 
tidigare varit med om, men också att integrera 
våra planer för framtiden. Det är viktigt för 
att kunna förstå vilka vi är, vilka vi ska bli och 
vart vi är på väg.”

De insamlade citaten finns att läsa på glas-
väggarna i alla grupprum både på entré- och 
övreplan i biblioteket samt på alla mötesrum 
vid personalutrymmen. LILIAN FERNÁNDEZ HALL

Tjugotalet kvinnliga forskare 
citeras på glasväggarna.
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Lisa Bargot började studera till ämneslärare 
våren 2013. Då hade hon tre små barn. När vi 
träffas i Studenthuset har Lisa med sig sitt fjärde 
barn, Adrian som är tio veckor. Lisa tillhör en 
allt större grupp studenter, de med barn. 

Bilden av att alla studenter är 23 år stämmer 
inte. I dag har var femte student barn under 18 
år, säger Emma Bergenholtz, påverkanssekrete-
rare jämlikhet vid studentkåren, som sitter med 
vid bordet tillsammans med sin kårkollega Elin 
Melander, som är studiebevakare för Natur-
vetenskapliga fakulteten.

Elin är initiativtagare till ett nytt nätverk för 
studenter med barn som startat på Facebook 
och som ordnat flera lunchträffar. Bland de som 
bjudits in till träffarna är vicerektor Karin Berg-
mark och universitetets jämlikhetssamordnare 
Danijela Semunovic. Under våren kommer även 
gäster för att tala om barn språkinlärning och 
om bostadssituationen.

Att studera med barn kräver noggrann pla-
nering.

– Som småbarnsförälder har jag mindre tid 
att studera än andra studenter. Det kräver att 
jag är strukturerad och får uppbackning hem-
ifrån, säger Lisa.

Hon har uppbackning med barnpassning av 
familjen.  Men för ensamstående föräldrar är 
det ofta tufft att få någon som passar barnen. 

Behov av barnpassning 
Både kåren och studenterna inom nätverket har 
möjligheten till barnpassning i universitetets 
regi överst på önskelistan. Det handlar om att 
kunna lämna barn några timmar vid behov då 
man behöver delta i seminarier, föreläsningar 
eller göra tentor. 2008 gjordes en utredning vid 
universitetet om barnpassning borde införas i 
universitetets lokaler. Utredningen kom fram till 
att det inte är möjligt då sådan verksamhet inte 
omfattas av universitetets uppdrag enligt hög-
skolelagen – och efter det har inte universitetet 
gått vidare med frågan.

Enligt universitetets plan för lika rättighe-
ter och möjligheter ska institutioner vidta minst 
tre åtgärder som bedöms främja lika rättighe-
ter och möjligheter. Två åtgärder föreslås med 
koppling till studenter med småbarnsansvar. 
Den första säger att om en student skjuter upp 
genomförandet av en kurs på grund av gravidi-
tet ska institutionen erbjuda studenten plats vid 
motsvarande kurs efter graviditeten. Den andra 
handlar om att undervisning, förläggning av 
grupparbeten, obligatoriska moment och ten-
tamen i största möjliga mån ska schemaläggas 
med hänsyn tagen till studenter med omsorgs-
förpliktelser. 

Ett annat problem är studieplatser om man 
vill studera och har med sig barn.  

Flexibilitet viktig för 
studenter med barn

Information på webben
På universitetets webbplats finns en 
sida för studenter med barn. Här finns 
bland annat tips om var skötbord och 
mikrovågsugnar finns, vilka serveringar 
som har barnstolar och hur man kan få 
tilläggsbidrag från CSN.  

För mer information, gå in på su.se och 
sök på ”Studera med barn”.

 – De tysta läsplatserna är inte att tänka på 
och de andra platserna är ofta i röriga miljöer. 
Det borde finnas ett större rum där man kan 
studera och ha barn med sig, säger Lisa Bargot.

 
Flexibla examinationer
Ökad flexibilitet beträffade examinationer är 
ett annat önskemål. Studentkåren föreslår att 
lärarna ska låta studenter med små barn först få 
välja tider för seminarier och andra övningar. 
Något som även kan vålla problem är hem-
tentor som ska göras inom 1-2 dygn. Om bar-
nen råkar bli sjuka vid en sådan tidpunkt behö-
ver det finnas alternativa examinationsformer. 
På samma sätt behöver det finnas alternativ till 
längre exkursioner för de som inte kan eller har 
råd att följa med.

– Överhuvudtaget måste lärare vara flexibla 
i förhållande till studenter med barn och dess-
utom bra på att informera i god tid innan. Men 
samtidigt är det mitt ansvar att se till att jag får 
tider som passar för mig, säger Lisa Bargot.

Hon berättar även om att det finns oklarheter 
kring vad som gäller för ersättning när studen-
ter måste vara hemma med sjuka barn.  
 – Universitetet behöver ett tydligt regelverk för 
vad som gäller för studenter med barn. Ofta blir 
det upp till den enskilde läraren att bestämma, 
säger Emma Bergenholtz.

Facebookgruppen heter Studerande med 
barn - Stockholms universitet.   

Möjligheter till barnpassning och mer flexibel syn på examinationer  
– så skulle universitetet kunna underlätta för studenter med barn.

TEXT PER LARSSON    FOTO EVA DALIN    

Lisa Bargot har för närvarande studieuppehåll för att vara 
hemma med lille Adrian men ska snart börja studera igen.



19
UNIVERSITETSNYTT NR 2 2014

Arbetsmiljö:  

Variation och rörelse nyckelord 

En solig dag i mars gjorde Roland Hermans-
son, ergonom vid företagshälsovården Avo-
nova, arbetsplatsbesök vid Institutionen för 
naturgeografi och kvartärgeologi, för att ge 
bland andra Björn Gunnarson och Simon 
Jakobsson råd beträffande deras arbetsplatser. 

– Vi från Avonova ger någonstans mellan 
750-1 000 personer vid Stockholms universi-
tet ergonomisk rådgivning vid deras arbets-
platser under ett år, berättar Roland. Det 
kan vara enskilda individer som söker råd, 
men det kan också vara hela institutioner 
som vill ha hjälp, till exempel inför en flytt 
och inköp av nya möbler. De roligaste upp-
dragen är de förebyggande!

Björn, som är forskare och också studie-
rektor, och som sitter mycket framför dator 
och skriver, i likhet med de flesta andra uni-
versitetsanställda, får råd kring inställning 
av arbetsstolen och hur arbetsplatsen i övrigt 
kan utformas på ett mer ergonomiskt gynn-
samt sätt.

Simon har varit doktorand i omkring ett 
år och börjat fundera över hur arbetsplatsen 
kan anpassas efter hans behov litet bättre. 
Han får råd kring arbetsstol och tips om att 
skrivbordet bör höjas. Variation är nyckeln. 

Roland hjälper Björn att ställa in stolen.

Musen skall placeras 
nära kroppen.

Roland visar Simon hur 
underarmens läge bör 
vara vid skrivarbete.

De vanligaste skador som Roland stöter på är 
problem med handled och arm, samt problem 
i skulder-, axel- och nackparti. 

– Kroppen ljuger inte, säger Roland. Gör 
det ont, så är det kroppens sätt att säga – gör 
inte så!

Egentligen är det märkligt att så kallad ”mus-
arm” fortfarande förekommer. Detta är lätt att 
förebygga med hjälp av till exempel mer kom-
pakt tangentbord där musen kommer närmare 
kroppen och olika typer av centrerat styrdon. 

Lätt förebygga musarm
Det man ska tänka på är att musen inte ska pla-
ceras så att armen får en utåtroterad rörelse och 
en sträckt ställning av armen. 

Allt man gör som innebär att överkroppen 
hamnar i upprätt ställning är bra. Arbetsstolen 
ska vara individuellt anpassad och rätt inställd 
så att man får stöd för svanken och kommer 
nära skrivbordet.

Roland ser tydliga samband mellan kropps-
liga besvär och sittande. Det finns ett antal 
forskningsrapporter som visar att stillasittande 
är en riskfaktor för skador.  Det är mycket bra 
om man kan prova att variera sittandet med att 
stå och arbeta. 

– ”Åh gud vad jobbigt att stå!” tänker 
många, säger Roland. Men man kan ju börja 
med att stå korta stunder – och istället för-
söka tänka ”Åh vad skönt att få sträcka på 
sig!”. Ett tips kan vara att pröva att höja upp 
bordet varje gång man lämnar rummet. På 
så sätt får man en påminnelse om att stå en 
stund när man kommer tillbaka till arbets-
rummet nästa gång. 

 
Ta mikropauser 
Det viktigaste att tänka på är att man ska 
undvika att sitta stilla statiskt utan försöka 
variera sin position och röra på sig. Mikro-
pauser, att resa på sig och sträcka ut krop-
pen, är bra. En aktiv fritid är förstås också 
viktig. 

Roland framhåller att Stockholms univer-
sitet är ett föredöme när det gäller ergonomi-
tänkande. Ergonomirådgivning är en del av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet vid uni-
versitetet. Alla anställda har möjlighet att få 
individuella råd kring ergonomi och Frescati-
hallen och personalgymmet erbjuder möjlig-
heter till friskvård. Avonova anordnar även 
kom-igång-träning på personalgymmet och 
olika stresskurser.   

Hur går det att få bättre arbetsmiljö på kontoret?  
Universitetsnytt har följt en ergonom på arbetsplatsbesök.  

TEXT FELICIA MARKUS    FOTO EVA DALIN
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Ralph Erskine 100 år   

”De hus jag hållit på med  
har blivit ganska skojiga” 
Ralph Erskine växte upp i London och star-
tade sina arkitekturstudier vid Regent Street 
Polytechnic 1932. Han hade ett särskilt 
intresse för modernismen i en konservativ 
brittisk arkitekturvärld. Erskine utmärkte sig 
under utbildningen för sitt intresse för norra 
Europas arkitektur. Stockholmsutställningen 
och den svenska modernismens framgångar 
hade fått uppmärksamhet i Storbritannien 
men intresset bland hans kurskamrater var 
större för södra Europas arkitektur. 

1939 gjorde Erskine ett livsavgörande val 
då han på cykel reste till Sverige och Stock-
holm som skulle bli hans nya hem. Hans för-
sta uppdrag handlade om fritidshus i tradi-
tionellt timmer. Hans första framgång kom 
med det egna huset Lådan, där han med enkla 
medel skapade ett funktionalistiskt bostads-
hus med snillrika lösningar mitt i naturen i 
söderförorten Lisma. Erskines intresse för 
naturen är ett ständigt återkommande inslag i 
hans arkitektur.

Erskines arkitektur och filosofi
Erskines arkitektur kan beskrivas som en 
blandning av det expressiva och det formrika 
med sina specifika detaljer som ger husen en 
tydlig karaktär men där det samtidigt finns en 
anspråkslöshet. Erskine såg sig själv som en 
funktionalist men var också otypisk genom 
sin kärlek till det dekorativa. Ett utmärkande 
drag är de välvda taken liksom organiskt for-
made fasader i trä, tegel och betong, oregel-
bundna fönsterrader och lekfulla inslag från 
det maritima. Han älskade båtlivet. I början 
på sin karriär hade han till och med sitt arki-
tektkontor på en båt. 

Efterhand växte arkitektuppdragen och 
Erskine blev ett uppmärksammat namn. 
Bland hans första större projekt hör ett 
bostadsområde i Gyttorp och kartongfabri-
ken i Fors. Erskine var mångsidig och skapade 
affärscentrum, offentliga byggnader, fabriker, 
kontorskomplex, flerfamiljshus och villor. 

Erskine drevs av politiska övertygelser men 

samtidigt var han präglad av sin skolgång i en 
kväkarskola som kom att forma honom både 
som person och arkitekt. Han var djupt enga-
gerad i sina projekt och i kontakten med de 
som skulle bo och verka i hans byggnader. 
Erskine balanserade sin arkitektur mellan vil-
jan att skapa en social gemenskap och indivi-
dens behov av avskildhet. En stor framgång 
blev kvarteret Barberaren i Sandviken för vil-
ket Erskine mottog sitt första Kaspar Salin-
pris 1970. Under samma period fick han även 
uppdrag i England, bland annat Byker- 
projektet där Erskines intresse för stadsplane-
ring fick spelrum när en hel stadsdel skapades 
genom medborgardeltagande. Bykerprojektet 
gav Erskine internationell uppmärksamhet.

Till uppmärksammade projekt i Erski-
nes senare karriär hör Skanskaskrapan vid 
Lilla Bommen i Göteborg, kontorskomplexet 
Arken i London och Cityterminalen i Stock-
holm. Hans sista projekt blev Greenwich Mil-
lennium Village i London. 

TEXT EVA ENARSON OCH LILIAN FERNANDEZ HALL    FOTO PER BERGSTRÖM, YNGVE FRANSSON, EVA DALIN

Antikens amfiteatrar inspirerade Ralph Erskine när han ritade Aula Magna där hörsalen är nedsprängd i berget.
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Erskine bodde i sin byggnadsminnesklassade Villa 
Erskine på Lovön fram till sin bortgång 2005.

Skapade nytt liv i Frescati
1974 engagerade Byggnadstyrelsen Erskines arkitekt-
kontor för att skapa nytt liv på universitetsområdet 
efter den massiva kritik som riktats mot Södra husets 
arkitektur. David Helldén, arkitekten till Södra huset, 
hade även förslag på flera andra byggnader som nu 
stoppades. Istället fick Erskine, tillsammans med Carl 
Nyrén, i uppdrag att se över planerna och ta fram nya 
förslag på utformning av Frescatis fortsatta utbygg-
nad. Det första uppdrag Erskine fick var att rita skärm-
tak framför Södra husets entréer. De skulle inte bara 
skydda mot väder och vind utan även ge 
skydd mot de exploderande, nedfallande 
fasadglasen! 

På Frescati kom Erskines engage-
mang för deltagande och medbestäm-
mande till sin fulla rätt. Byggnaderna 
fick mycket uppmärksamhet, prisa-

Ralph Erskine

Född i London den  
24 februari 1914. 

Arkitektexamen 1937 vid 
Regent Street Polytechnic i 
London. 

Flyttade till Sverige 1939. 

Han har skapat en rad 
olika kontorskomplex, 
bostadshus, villor och fri-
tidshus, industrianlägg-
ningar, butiker och köp-
centrum både i Sverige och 
internationellt under sin 
långa karriär som arkitekt.

des och är än idag mycket positivt omta-
lade. Erskines idé att bygga ihop Uni-
versitetsbiblioteket med Södra huset 
med en stor hall för att få till en mötes-
plats föll väl ut. Via biblioteksbyggna-
dens blanka plåttak, liknande det som 
Carl Nyrén skapade till Arrheniuslab-
boratorierna, lyckades han också binda 
samman dessa två i grunden mycket olika byggna-
der över fältet. Universitetsbiblioteket, invigt 1983, 
kom att bli en förebild för andra bibliotek genom sina 
moderna öppna planlösningar. Byggnaden präglas av 
de både stora öppna och små intima inre ytorna och 
de varierande fasaderna utåt. Mot norr har fasaden 
vinklats ut mot naturen och mot öster består den av 
en serie halvöppna gårdar. En inspirerande miljö för 
såväl besökarna som personalen att träffas, studera 
och vistas i. Den sista av Erskines byggnader i Fres-
cati var Aula Magna, kronjuvelen på universitetsom-
rådet. Det var en mycket efterlängtad byggnad som 
invigdes 1997, trettio år efter plan.   

5

Andra uppdrag i urval
Lådan, Lisma, Huddinge, 1942
Lida friluftsgård, Tullinge 1942–1943
Gyttorp centrum, 1945–1955
Luleå köpcenter, 1955
Turisthotellet på Borgafjäll, 1955
Villa Erskine, 1963
Ekerö centrum, 1983-89
Cityterminalen, Stockholm 1984

1

2
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Allhuset, 1981 
Allhuset ansluter till Lantbruks- 
akademiens gamla lokaler, Lantis, 
och belönades med Kasper Salin-
priset. Erskines intention att skapa 
mötesplatser syns väl i Allhuset med 
sina varierande sittplatser, trappor 
med inbyggda sittplatser och gång-
stråk. Karaktäristiskt för byggna-
dens arkitektur är de utdragna taken 
och den långt nerdragna takspetsen 
i norr som även fungerar som takav-
vattning. Erskines kärlek för natur-
material syns tydligt i träpaneler, 
limträbalkar, rött fasadtegel, klinker-
golvplattor och betong. 

Universitetsbiblioteket och  
biblioteksfoajén, 1983
Mellan Södra huset och biblioteks-
byggnaden skapade Erskine den för 
honom typiska välvda länken som 
samtidigt blev huvudentré. Över-
vägande material i fasader och ytter-
tak är betong och aluminiumplåt. 
1983 invigdes Stockholms universi-
tetsbibliotek kungligt. 

Frescatihallen, 1983
Erskines tredje byggnad på området 
är sporthallen Aktiverum, även kall-
lad Frescatihallen. Erskine ville få in 
dagsljus i sporthallen Skulpturala 
ljusreflektorer som fångar in ljuset 
till sporthallen via takfönster. 

Juristernas hus, 1990
Nominerades till Träpriset 1992. 
Huset utgör en fortsättning mot 
väst efter Allhuset och Aula Magna. 
Formgivningen påminner om hans 
tidigare byggnader, särskilt Allhu-
set. Planlösningen är en halvcirkel 
som kröker sig runt en gammal ek. 

Över byggnadskomplexet spänner sig 
ett mot gården långt utkragande tak, 
gestaltat som ett vågigt landskap med 
tre toppar och två dalar. Byggnaden 
bekostades av ett antal sponsorer som 
ville skapa en inspirerande plats för 
juriststuderande. Huset ägs och drivs 
av Stiftelsen Juristernas hus.

Aula Magna, 1997 
Aula Magna var den sista av Erskines 
byggnader som uppfördes i Frescati. 
Från norrsidan och huvudingången 
har byggnaden ett lågt och småskaligt 
intryck. Här dominerar stora glas-
ytor. Mot sydsidan reser sig byggna-
den i sin fulla höjd med en tegelfasad 
i olika röda nyanser och olika ytstruk-
turer. På taket syns de för Erskine 
så typiska ljusreflektorer som släp-
per in dagsljus till hörsalen via lan-
terniner. Interiören bjuder på ett vid-
sträckt panorama genom glasfasa-
den mot norr som ger nära kontakt 
med naturen. Innertakens beklädnad 
av blonda träslag är ett karaktärsdrag 
som skänker besökaren en ombonad 
varm känsla. Aula Magnas audito-
rium har hämtat inspiration från anti-
kens amfiteatrar. Innertaket av trä har 
en brant lutning mot scenen och kraf-
tig profilering för att maximera ljudets 
spridning i lokalen.
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Ralph Erskines egen skiss över Aula Magna, med den speciella röda ballongen.
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Gener belyser  
vår förhistoria
Hur spreds jordbruket i Norden och vilka var egentligen trälar? Genom att 
analysera DNA från skelett ska förhistoriska befolkningsmönster i Sverige 
kartläggas – och resultaten spridas.

TEXT PER LARSSON    FOTO JAN APEL OCH EVA DALIN

Det senaste decenniet har tekniken för att ana-
lysera genomet (genuppsättningen) hos djur 
och människor gått starkt framåt. Från att det 
tidigare tagit flera år att kartlägga en djurarts 
eller människans genom – och det till enorma 
kostnader – kan en kartläggning idag göras på 
runt en vecka och till betydligt lägre kostnad. 
Dessutom har den mängd DNA-material som 
krävs minskat radikalt, idag är 50 milligram 
tillräckligt för att kartlägga ett genom.

För arkeologer har utvecklingen skapat 
enorma möjligheter. Skelett och annat mänsk-
ligt material som tidigare grävts fram kan nu 

analyseras mer ingående och forskarna få svar 
på frågor de tidigare inte kunnat besvara.

En sådan fråga är hur jordbruket kom till 
norra Europa. Var det genom att jägarna här 
kom på hur man brukade jorden eller var det via 
jordbrukare som vandrade från södra Europa, 
där människor började bruka jorden tidigare? 
Det mest pekar nu på det senare alternativet.

För två år sedan publicerade forskare från 
Uppsala universitet, Stockholms universitet och 
Köpenhamns universitet en artikel i Science som 
fick stor internationell uppmärksamhet, inte 
minst då Science ordnade presskonferens i Upp-

sala.  Genom att studera DNA i tre skelett från 
en jägarkultur på Gotland och ett skelett från en 
jordbrukarkultur i VÄstergötland visade fors-
karna att de tre skeletten från Gotland påvisade 
släktskap med andra folkgrupper som idag lever 
i norra Europa, speciellt i Finland. Genuppsätt-
ningen hos skelettet från jordbrukarkulturen 
liknande däremot genomet hos de människor 
som idag lever i Grekland och på Cypern. Slut-
satsen blev att människor från södra Europa 
vandrat norrut och då fört med sig jordbruket 
till Norden – samtidigt som den äldre jägar-
kulturen levde vidare i norra Europa.

I somras gjordes arkeologiska undersökningarna av en stenåldersbosättning vid grottan Stora Förvar på Stora Karlsö.  
På bilden dokumenterar Josh Bonnetta undersökningsarbetet med filmkamera. Hans Ahlgren (i förgrunden) och Jan Storå  
sorterar fynd som kommer att vara viktiga för Atlasprojektet.
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ALKOHOLKONSUMTIONEN för svenska ungdo-
mar går ner. Ungdomar i årskurs nio drack hälf-
ten så mycket alkohol 2012 som 2000. Utveck-
lingen är likartad för flickor och pojkar. Det är 
såväl den konsumerade volymen som intensiv-
konsumtionen, att dricka motsvarande minst 
en flaska vin vid ett tillfälle, som har minskat. 
Frekvensen av intensivkonsumtion har mins-
kat med omkring 40 procent mellan 2000 och 
2012.

Tidigare forskning, såväl i Sverige som i 
andra länder, har visat på en polarisering i 
drickandet. Att majoriteten ungdomar har 

minskat sin alkoholkonsumtion under senare 
år, förutom en liten grupp som istället har ökat 
sitt intag. Men den aktuella studien visar inte på 
några sådana tendenser.

– Vi har inte hittat några belägg för en sådan 
polarisering. Det minskade drickandet är tyd-
ligt i alla konsumtionsgrupper, från små- till 
storkonsumenter. Det är faktiskt storkonsumen-
terna, de 10 procent som dricker mest, som har 
varit drivande i utvecklingen. Deras minskning 
står för över 40 procent av den totala minsk-
ningen i ungdomarnas drickande, säger pro-
fessor Thor Norström vid Institutet för social 

forskning, en av forskarna bakom studien.
Det är oklart varför ungdomars alkoholkon-

sumtion har minskat. I den vuxna befolkningen 
har alkoholkonsumtionen istället ökat sedan år 
2000. En hypotes är att föräldrar blivit mer res-
triktiva i bjudvanorna gentemot sina tonårs-
barn, en annan att internetanvändningen kon-
kurrerar ut drickandet av alkohol.

Studien bygger på de undersökningar som 
Centralförbundet för alkohol- och narkotika-
upplysning genomför varje år, med omkring 
5 000 elever, och har nyligen publicerats i den 
vetenskapliga tidskriften Addiction.

Svenska ungdomar dricker mindre alkohol

Anslag på 45 miljoner
En av forskarna bakom artikeln var arkeo-
genetikern Anders Götherström vid Uppsala 
universitet. Anders, som disputerat vid Arkeo-
logiska forskningslaboratoriet i Stockholm, fick 
i samma veva en tjänst i Stockholm och åter-
vände hit. För Institutionen för arkeologi och 
antikens kultur i Stockholm visade det sig vara 
ett lyckodrag. I höstas kom besked om att en 
forskargrupp ledd av Anders, tillsammans med 
forskare vid Uppsala universitet, får ett anslag 
på drygt 35 miljoner från Riksbankens Jubi-
leumsfond till ett projekt om att skapa en atlas 
över förhistoriska människors genom i Sverige.  
Strax därefter kom besked att Vetenskapsrådet 
beviljade anslag på drygt 10 miljoner till forsk-
ning kopplad till Atlasprojektet. 

Forskarna ska i det tvärvetenskapliga pro-
jektet under sex år undersöka förhistoriska 
befolkningsmönster genom genetiska data 
från 400 förhistoriska individer.  Projektet 
omfattar totalt cirka 15 forskare och leds för-
utom Anders även av hans kollega Jan Storå 
vid Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet 
och bioinformatikern Mattias Jakobsson vid 
Uppsala universitet.

400 förhistoriska individer
Målet är att ge en mycket bättre bild av män-
niskorna som levt och dött i Skandinavien 
sedan isen smälte bort.  Hur flyttade männi-
skor och hur uppstod byar och samhällen?  
Vilka skillnader finns mellan de människor 
som gick över till jordbruk och de som fortsatte 
att leva som jägare och när skedde övergången? 
Forskarna räknar med att ha genetisk informa-
tion från närmare 400 förhistoriska individer, 
och hela genom från 25 av dessa. Dessutom ska 

alla data och forskningsresultat göras fritt till-
gängliga på en webbportal, Atlasportalen, som 
riktar sig till både specialister och nyfikna lek-
män. Där ska det bland annat gå att titta på 
utbredningen av genetiska egenskaper som lak-
tosintolerans och förmåga att bryta ned stär-
kelse. Portalen kommer att öppna under 2014.

Inom projektet utgår forskarna främst från 
benmaterial som redan finns från tidigare 
utgrävningar. Det blir då viktigt att ha god 
kontroll över varifrån materialet kommer och 
att det är korrekt tidsdaterat för att få tillför-
litliga resultat. Och då krävs nära samarbete 
med arkeologer med inriktning på benmate-
rial. En av dem är Anna Kjellström vid Osteo-
logiska forskningslaboratoriet. En stor del av 
sin forskning har hon gjort på fynd från gra-
var i Sigtuna.  Inom ramen för Atlasprojek-
tet ser hon möjligheter att med DNA-tekni-
ken kunna kartlägga eventuella släktskap hos 
de människor som begravts och därigenom få 
en bättre bild av stadens sociala kontaktnät 
under järnåldern och tidig medeltid. 

– Det finns ett stort benmaterial från järn-
åldern men hittills har vi inte haft teknik som 
tillåtit oss att söka svar på viktiga frågor ihop 
med det rika fyndmaterialet. Nu hoppas vi 
kunna göra det, säger Anna.

En fråga hon gärna vill belysa är förhållan-
det mellan de fria människorna och trälarna. 
Ett annat forskningsprojekt där den nya tek-
niken redan används är för studier av benfynd 
från regalskeppet Kronan som sjönk utanför 
Öland södra udde 1676. Genom DNA-studier 
går det till exempel att se om det fanns kvinnor 
ombord på skeppet och varifrån besättningen 
rekryterades, berättar Anna. 

Analyser på SciLifeLab
Framför sig på skrivbordet har Anders en 
liten plastpåse med hårstrån. De är från den 
så kallade Bockstensmannen, en medeltida 
man som hittats i en mosse i Halland, och ska 
snart DNA-analyseras.  Det räcker med några 
av dessa hårstrån för att få fram hela genomet 
och därigenom kunna se släktskap och många 
andra genetiska faktorer, berättar Anders.

Denna, och de flesta andra genkartlägg-
ningarna, sker på den nationella forsknings-
plattformen SciLifeLab i Solna som Stock-
holms universitet är en av aktörerna bakom. 
När arkeogenetikerna bokar in sig på utrust-
ningen där kan de under en ”körning” på ett 

par veckor kartlägga upp till 40 genom från 
olika människor – och det räcker alltså med 
några få hårstrån. Det här förändrar arbets-
villkoren för forskarna.

– Tidigare lade vi kanske 95 procent av vår 
forskningstid på labbet men numera räcker det 
med att tillbringa cirka 5 procent av tiden där, 
säger Anders.

Men även om hans forskning är högtekno-
logisk och av många anses ha sin hemvist inom 
naturvetenskap understryker han vikten av att 
forskningens rötter är inom arkeologin. 

– För att DNA-studierna ska vara intres-
santa för arkeologin måste frågeställningarna 
vara väl förankrade i den förhistoriska kon-
texten.

Studie av fjällrävar
Förutom metodutveckling kring studier av för-
historiskt DNA och forskning om människans 
förhistoria forskar Anders även om hur stora 
europeiska rovdjur genom historien svarat på 
klimatförändringar. Tillsammans med bland 
annat zoologer vid Stockholms universitet har 
han visat att fjällrävarna, som tidigare levde i 
Centraleuropa, dog ut därför att de inte kla-
rade av att flytta norrut när den senaste istiden 
tog slut för 10 000 år sedan. De fjällrävar som 
lever i Skandinavien idag härstammar istället 
från en population i nordöstra Sibirien.  

Det finns ett stort 
benmaterial från 
järnåldern men 
hittills har vi inte 
haft teknik som 
tillåtit oss att söka 
svar på viktiga 
frågor ihop med det 
rika fyndmaterialet.

Anna Kjellström, Anders Götherström och Jan 
Storå ska kartlägga genetisk data hos 400 förhis-
toriska individer.
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Varför ställs inte soldater som dödar inför 
rätta? Vilka skyldigheter har segrarna när kri-
get är slut? Hur ska vi förhålla oss till de meto-
der som används för att bekämpa terrorism?  
Det är exempel på centrala frågor för forsk-
ningen vid det nyinrättade The Stockholm Cen-
tre for the Ethics of War and Peace vid Filoso-
fiska institutionen. Föreståndare för centret är 
Helen Frowe (bilden) som för drygt ett år sedan 
fick ett prestigefyllt Wallenberg Academy Fel-
low på 7,5 miljoner kronor under fem år för att 

flytta sin forskning från 
universitetet i engelska 
Kent till Stockholm.

Helen Frowe fors-
kar främst om vilken 
moralisk status icke-
stridande har i krigstid 
och synen på att döda 
oskyldiga i självförsvar. 
Men hon har även varit 
inne på andra forsk-

Nytt center för etik i krig och fred 

I krig gäller andra etiska regler än i fred. Nu finns ett center vid universitetet 
som söker förklaringarna till detta. 

ningsområden inom etiken, som synen på döds-
hjälp. Helen Frowe har varit  verksam vid fram-
stående brittiska och amerikanska universitet. 
Men när det stod klart att hon skulle få ett Wal-
lenberg Academy Fellow vid Stockholms uni-
versitet var det svårt att tacka nej.

– Ett sådant här erbjudande kan du inte få 
vid brittiska lärosäten. Och när anslaget är slut 
efter fem år finns möjlighet att ansöka om för-
längning. 
När vi träffar Helen Frowe ekar hennes kon-
torsrum tomt. Hon kommer att bedriva större 
delen av sin forskning från Storbritannien och 
har inga egna saker på plats här ännu. Det drö-
jer också några månader innan den post dok 
kommer på plats som nu rekryteras. Och det 
lär dröja ytterligare ett tag innan en doktorand 
börjar på centret.  

Strävan att nå bred publik 
Teorierna om det rättfärdiga kriget (just war) 
har traditionellt utgått från stater som aktö-

rer. Men de senaste decennierna krig och ter-
rorismens utbredning förändrar synen på för-
hållandet mellan stater och individer i de legala 
och filosofiska modellerna. Denna nya situa-
tion väcker frågor som det nya centret ska för-
djupa sig i. Flera av frågeställningarna kan även 
kopplas till pågående konflikter som i Syrien 
och Ukraina.

Till centret knyts även statsvetare och juris-
ter och fler ämnesområden vid universitetet kan 
komma att inkluderas. Centret har en uttalad 
ambition att samverka med andra myndigheter 
och låta politiker och andra beslutsfattare ta del 
av forskningen, kontakt har redan tagits med 
bland annat Försvarshögskolan. Helen Frowe 
vill även att resultatet av forskningen ska nå en 
bredare publik.

– Krigets etik är ett område många kan 
tänkas vara intresserade av och relatera till. 
Genom att skapa folkligt engagemang hoppas 
vi kunna bidra till debatten på området.

Den 23 maj anordnas den första Wallenberg 
Public Lecture on the Ethics of War and Peace 
i Stockholm. Den öppna föreläsningen är tänkt 
att ske varje år och ges av ledande forskare. 
Först ut är professor Jeff McMahan från Rut-
gers University. De följande två dagarna anord-
nas den internationella konferensen The Ethics 
of War in the 21st Century och då är även den 
officiella invigningen av centret.

Att komma till Stockholms universitet har 
varit en positiv erfarenhet, berättar Helen 
Frowe. 
 – Det är en mycket bra forskningsmiljö. 
Allt är välorganiserat och jag behöver inte 
sköta all administrationen på egen hand. Det 
här är den mest harmoniska institutionen jag 
arbetat vid. 

  http://stockholmcentre.weebly.com
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OBSERVATIONER av supernovan, SN2014J, 
som exploderade den 14 januari i år ger viktiga 
ledtrådar kring liknande explosioners ursprung 
och den accelererande expansionen av univer-
sum. Observationerna har gjorts av Ariel Goo-
bar och hans team på Oskar Klein Center vid 
Stockholms universitet.

De första mätningarna startade endast tim-
mar efter explosionsögonblicket. Mätningarna 
tyder på att supernovan kan ha sitt ursprung 
i en sammanslagning av kompakta ljussvaga 
objekt, såsom vita dvärgar.

– Fram till helt nyligen var den ledande 
modellen för ”standardljus”-supernovor att 
dessa inträffar när en vit dvärg suger materia 

Supernova-explosion ger ledtrådar till universums expansion
från en stor stjärna i närheten tills den ackumu-
lerade massan inte längre kan upprätthållas av 
trycket i stjärnan, vilket leder till en skenande 
fusionsexplosion. Observationerna vi har gjort 
nu av SN2014J utmanar den bilden, säger Ariel 
Goobar.

Typ Ia supernovor som SN2014J är viktiga 
verktyg för att mäta kosmologiska avstånd, 
eftersom de alltid lyser lika starkt. De används 
därför för att kartlägga universums expan-
sionshastighet.

Förhoppningen är att i framtiden, med hjälp 
av dessa observationer, kunna avslöja vad som 
orsakar den accelererande expansionen av uni-
versum.
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De frågeställningar centret studerar 
kan tillämpas på pågående krig som 
det i Syrien.

SN2014J i den dammiga 
galaxen M82

Helen Frowe
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125 miljoner till  
topprekrytering

STOCKHOLMS UNIVERSITET FÅR 125 miljo-
ner kronor av Vetenskapsrådet inom program-
met för internationell rekrytering av framstå-
ende forskare. Pengarna ska gå till att rekrytera 
Anders Nilsson som nu är verksam vid Stanford-
universitetet. Pengarna ska fördelas över tio år.
– Att Anders Nilsson genom Vetenskapsrådets 
bidrag kan rekryteras från Stanford till Stock-
holms universitet kommer att ytterligare stärka 
universitetets ledande forskning inom atom- och 
molekylfysik. Inte minst är det betydelsefullt 
för utvecklingen av den frielektronlaserbaserade 
forskningen samt för utnyttjandet av den kom-
mande synkrotronljusanläggningen MAX IV i 
Lund, säger rektor Astrid Söderbergh Widding.

Anders Nilsson är professor vid Stanforduni-
versitetet i Kalifornien och har varit gästprofes-
sor vid Stockholms universitet. Han är bland 
annat känd för att hans forskargrupp har lagt 
fram en rapport om vattnets struktur som väckt 
stort uppseende. De nya rönen valdes av veten-
skapstidskriften Science Magazine till en av årets 
tio viktigaste upptäckter 2004.  

Studier av vattnets struktur 
– Det är en fantastisk möjlighet som Stock-
holms universitet och Vetenskapsrådet har ska-
pat för mig, att återvända till Sverige och bedriva 
forskning på ett nästan obegränsat sätt. Det ger 
utrymme att undersöka frågeställningar som är 
spännande men också utmanande eller till och 
med kontroversiella. Jag kommer att studera 
vattnets struktur och kopplingen till dess termo-
dynamiska egenskaper, följa ytkemiska reaktio-
ner i realtid och direkt observera reaktionsbar-
riärer. Jag kommer också att undersöka växel-
verkningar på ytor av betydelse för vårt framtida 
samhälle, såsom kemiska omvandlingar för att 
skapa bränsle av solljus och omvandla energin i 
kemiska bindningar till elektricitet, säger Anders 
Nilsson.

Anders Nilsson, som tillträder den nya tjäns-
ten i juni i år, ser fram emot att återvända till Sve-
rige efter 14 år vid Stanforduniversitetet.  

– Det ska bli spännande att återkomma till 
min hemstad, Stockholm. Jag hoppas kunna 
samverka med många inom universitetet men 
också inom hela regionen, Sverige och Europa. 
Jag kommer att fortsätta att samarbeta med 
Stanford och använda deras röntgenstrålnings-
anläggningar tills MAX IV och XFEL har nått 
full kapacitet. Jag ser fram emot att träffa mina 
nya medarbetare vid Stockholms universitet 
under det kommande året, säger Anders Nilsson. 

EN NY STUDIE visar samband mellan nedsatt 
luktsinne och demens. Att man själv upplever 
att luktsinnet försämras kan vara en tidig var-
ning. Studien är den första i sitt slag där man 
följt personer från friskt åldrande till demens 
med utgångspunkt i luktnedsättningar. 

– Vår studie är viktig eftersom den visar 
att självrapporterad försämring av luktsinnet 

kan vara ett första tecken på till exempel 
Alzheimers demens. Tidigare studier har 
antytt ett samband mellan nedsatt lukt-
sinne och demens men har inte undersökt 
hur personer själva upplever sitt luktsinne, 
säger Ingrid Stanciu, doktorand i psykologi 
och huvudförfattare till studien. 
 Vanliga typer av demens medför ofta 
nedsatt luktsinne.  Forskarna från Stock-
holms universitet är de första som har län-
kat både objektiva luktnedsättningar (att 
man presterar sämre än normalt på lukt-
test) och subjektiva luktnedsättningar (att 
man upplever sig ha ett mindre känsligt 
luktsinne än normalt) till senare demens-
insjuknande inom tio år.

– Vi menar att personers egna upplevel-
ser av luktsinnet borde kunna komplet-
tera andra faktorer när man bedömer ris-
ken att utveckla demens. Framtida studier 
måste gå vidare och bland annat under-
söka vilken kombination av luktsinnes-
bedömningar som är mest användbar för 
att förutspå demenssjukdom, säger Ingrid 
Stanciu. 
 Det är dock viktigt att påpeka att de 
flesta som upplever luktnedsättningar inte 
fick demens, även om risken ökade.  Lukt-
nedsättningar bör därför ses som ett kom-
pletterande mått vid riskbedömningar för 
demens. 

I studien följdes 1529 personer under en 
10-årsperiod. Under de tio åren utvecklade 
159 deltagare en demenssjukdom. Risken 
för kommande demensutveckling påver-
kades av om deltagarna hade högre ålder, 
sämre kognitiva förmågor, samt objektiva 
och subjektiva luktnedsättningar vid bör-
jan av studien. Resultaten publicerades 
nyligen i Journal of the International Neu-
ropsychological Society. LINNEA BERGNÉHR

Samband mellan  
luktsinne och demens

GENOM ATT SAMLA in bajs från rådjur och 
sedan odla de frön som fanns i bajset har 
forskare från Stockholms universitet kunnat 
se hur rådjur sprider olika typer av växter. 

– Vi kom fram till att rådjuren sprider frön 
i högre grad än vi trodde. Det är roliga nyhe-
ter eftersom många gräsmarksväxter hotas 
när naturbetesmarkerna försvinner. Frö-
spridning med rådjur kan bidra till biologisk 
mångfald i det svenska jordbrukslandskapet, 
säger Alistair Auffret vid Institutionen för 
naturgeografi och kvartärgeologi.

Under 1900-talet har naturbetesmar-
kerna, som är viktiga för mångfalden i flo-
ran, i Sverige sjunkit rejält. Under samma 
tidsperiod har antalet rådjur ökat. Forskarna 
ville undersöka om rådjur kan bidra till frö-

Rådjursbajs bra för biologisk mångfald
spridning av de växter som hotas. Alistair 
Auffret och Jan Plue samlade rådjursbajs 
från naturbetesmarker och åkerholmar på 
sörmländska Selaön. De odlade sedan baj-
set i växthus och kunde på så sätt se vilka 
frön som rådjuren kan sprida.

– Vi hittade gräsmarksväxter som 
exempelvis käringtand, gulmåra och röd-
klöver. Det är positivt att de sprids efter-
som gräsmarksspecialister kan ha svårt 
att överleva när naturbetesmarkerna för-
svinner. Men det går inte att förlita sig på 
rådjuren för växternas fortlevnad utan det 
måste till andra åtgärder också. Förutom 
fröspridning är det mycket viktigt att 
skydda de gräsmarkerna som är kvar säger 
Alistair Auffret.
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Ingrid Stanciu demonstrerar hur kopplingen 
mellan lukt och minne kan testas med 
teburkar där försökspersoner ska para ihop 
burkar med lika doft.
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Åke Bergman chef för Swetox
ÅKE BERGMAN, professor i miljökemi, är föreståndare för Swetox 
Research Center – ett nybildat nationellt center för forskning och 
utbildning inom toxikologi och närliggande vetenskaper. Swetox 
är ett samarbete mellan elva svenska universitet med visionen att 
medverka till ett kemikaliesäkert samhälle. Åke Bergman är en 
av världens ledande forskare inom miljökemi och miljörelaterad 
toxikologi och har tidigare haft FN-uppdrag som koordinator för 
en internationell toxikologisk expertgrupp. Åke Bergman blir kvar 
vid Stockholms universitet på 20 procent.

Boken

Missdådare och människoöden
Hur såg 
stormaktstidens 
människor på 
brott och straff, 
på heder och skam 
och på sin plats 
i gemenskapen? 
Historikern 
Annika Sandén 
vid Stockholms 
universitet 
skildrar i sin nya 
bok brottsfall 
som speglar 

vanliga människors liv och värderingar. Vi 
får bland annat läsa om mord, hor, sexuella 
övergrepp, förtal, könsöverskridande beteende, 
kyrkostölder och supande präster. 
 Missdådare. Brott och människoöden i 
Sverige omkring 1600.

  Bokförlaget Atlantis

Hallå där
Vad är RATS Teater?
– RATS Teater är en forskningsscen som 
arbetar med publika produktioner och blan-
dar teknik, teater, film och interaktion med 
publiken i en spännande mix.

Vad har du på gång nu?
– Just nu arbetar jag med “Antigone i 
Husby” en multimodal föreställning i tre 
akter där publiken uppmanas att reflektera 
över Husbykravallerna som skedde för ett 
år sedan. Premiären planeras till den 24 maj 
och startar med en kärleksberättelse mellan 
Antigone och Haimon. Föreställningen ges 
på en tunnelbaneresa från T-centralen till 
Husby och en interaktiv film (en app) kom-
mer att ledsaga publiken till Husby Torg. 
Det ges en scenföreställning både i Husby 
och på fler platser i Stockholm samtidigt 
genom fiberteknik. 
Förra året spelade RATS Teater trilogin 
”Women in science” tillsammans med 
Dramaten där bland annat föreställningen 
”Maryam” gavs som ett GPS-triggat mobil-
drama, och handlar om en ung vetenskaps-
kvinna i Syrien på 900-talet.

Varför började du jobba med mobil-
draman?
 – Kista är en spännande plats där forsk-
ningen inom mobiltelefoni har sin högborg, 

men det finns också ett stort behov av 
fler sätt att föra samtal, med mobildrama 
kan både forskningen och teatern nå 
människor som inte naturligt tar sig till 
universitetet eller till teatersalongen. 
Mobiltelefonen är en spännande scen-
plattform i fickformat.

Hur hamnade du vid DSV?
 – Jag arbetade med vetenskapsteater på 
Uppsala stadsteater och var bra på att 
samarbeta över gränser med forskare, 
publik och nyskriven dramatik. Det 
tvärvetenskapliga tänkandet DSV har 
passar mig.

Du har fått priser som Månadens 
Stockholmare och Årets Järvahjälte. 
Hur känns det?
– Det är grymt kul att det jag gör får upp-
märksamhet, det är viktigt eftersom kultur 
och forskning behöver lyftas fram i större 
kontext där den blir synlig och tillgänglig 
för fler.  Jag tror det finns ett outgrund-
ligt behov av att vi människor ges möjlig-
het att ta del av gestaltade berättelser som 
berör. Teatern, forskningen och den nya 
tekniken kan få människor att reflektera 
över det som har och kan få verklig bety-
delse i våra liv.

  www.catsarts.se, www.ratsteater.se

Visste du att

Professor emerita Brita Bergman är 
teckenspråksforskningens ”grand old lady” 
och var den första professorn i världen inom 
ämnet teckenspråk. Brita Bergman är en av 
cirka 20 kvinnliga forskare med anknytning 
till Stockholms universitet som citeras på 
nya glasväggar i universitetsbiblioteket.

Rebecca Forsberg som är verksam-
hetsledare för profilområdet CATS 
(Centre of Arts and Technology in 
society) vid Institutionen för data- 
och systemvetenskap (DSV) och 
konstnärlig ledare för RATS Teater.
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I korthet
SARA DANIUS, professor i litteratur-
vetenskap, får Dagens Nyheters kritiker-
pris Lagercrantzen för 2014. 

BJÖRN LINDBLOM, professor emeritus 
i talets fysiologi och talets perception, 
Institutionen för lingvistik, har nyligen 
tilldelats Svenska Akademiens språkfors-
karpris 2013.

ASTRID SÖDERBERGH WIDDING,  
professor i filmvetenskap och rektor, har 
valts in i Kungliga Vetenskapsakademien. 
 
MÅRTEN SCHULTZ, professor i civil-
rätt, får av Dataföreningen Kjell 
Hultmanstipendiet på 10 000 kronor 
som går till en person som aktivt verkar 
för utveckling och användning av IT för 
samhället. 
 
JAN NEDERGAARD, professor i 
fysiologi, har valts in i Kungliga 
Vetenskapsakademien.

ANN-MARIE BEGLER, Skolinspektionens 
generaldirektör och tillika ledamot i uni-
versitetsstyrelsen, ska leda arbetet med 
att utreda tioårig grundskola, förlängd 
skolplikt och obligatorisk sommarskola.

HENRIK NORDGREN vid Språkstudion 
har tilldelats Frankofonipriset i Sverige 
2014 för sitt arbete med det flerspråkiga 
barnboksprojektet “Ett träd för Lollie”.

ROBERT ERIKSON, professor vid 
Institutet för social forskning, är ny leda-
mot i SNS vetenskapliga råd. Ordförande 
i rådet är sedan tidigare Harry Flam, 
professor vid Institutet för internationell 
ekonomi.

NADEZJDA ZORIKHINA NILSSON har 
befordrats till professor i slaviska språk 
med inriktning på det moderna ryska 
språket.

HANS INGVAR ROTH har befordrats till 
professor i mänskliga rättigheter.

NIKLAS BRUUN anställs som gästprofes-
sor i arbetsrätt på 5 procent

LENA EKBERG utses till föreståndare 
och NICLAS ABRAHAMSSON till ställ-
företrädande föreståndare för Centrum 
för tvåspråkighetsforskning.

Läs mer på  
su.se/medarbetare

Nio får anslag för sabbatstermin
REKTOR HAR BEVILJAT anslag åt ytterligare 
nio forskare för en eller två sabbatsterminer 
vid ett utländskt lärosäte i universitetet 
satsning på internationalisering.

Innehavare av sabbatstermin inom det natur-
vetenskapliga området

-  Barbara Wohlfarth, Institutionen för geolo-
giska vetenskaper 

-  Jonas Nycander, Meteorologiska  
institutionen

-   Örjan Gustafsson, Institutionen för  
tillämpad miljövetenskap

-   Mats Björk, Institutionen för ekologi, miljö 
och botanik

Innehavare av sabbatstermin inom 
HS-området

-   Anders Björkvall, Institutionen för svenska 
och flerspråkighet

-   Ann-Christine Cederborg, Barn- och ung-
domsvetenskapliga institutionen

-   Christina Ramberg, Juridicum

-   Mohammed Sideek Seyad, Juridicum

-   Olle Josephson, Institutionen för svenska 
och flerspråkighet

Årets historiska bok
BOKEN Usla, elända och arma. Samhällets 
utsatta under 700 år har blivit vald till årets 
bok om svensk historia 2013 av tidningen 
Svensk historias läsare. Bokens redaktörer, 
Sofia Holmlund och Annika Sandén, forskar 
vid Historiska institutionen. 
 Annika Sandén har även nyligen kommit 
ut med boken Missdådare. Brott och 
människoöden i Sverige omkring 1600 (se 
föregående sida) som fått fina recensioner.

FJORTON AV DE 50 mäktigaste 
akademikerna kommer från Stockholms 
universitet. Det hävdas i en undersökning 
som presenteras i tidningen Dagens 
Samhälle. Högst på listan bland 
forskarna vid universitetet är professorn i 
skadeståndsrätt Mårten Schultz (bilden) på 
tredje plats. 
 Listan toppas av Ulf Bjereld och 
Jonas Hinnfors, båda professorer 
i statsvetenskap vid Göteborgs 
universitet. Mårten Schultz finns på 
tredje plats och Lars Calmfors, professor 
i nationalekonomi vid Stockholms 
universitet är på fjärde plats. 
 Övriga forskare från Stockholms 
universitet på listan:

6   Johan Rockström, professor i 
miljövetenskap

8   Jenny Madestam, lektor i 
statsvetenskap,

12  Assar Lindbeck, professor i 
nationalekonomi

17  Tommy Möller, professor i 
statsvetenskap

23  John Hassler, professor 
nationalekonomi

24  Jonas Vlachos, docent i 
nationalekonomi

29  Lars E O Svensson, affilierad professor 
i nationalekonomi

30  Marta Szebehely, professor i socialt 
arbete

39  Harry Flam, professor i 
nationalekonomi

40  Torbjörn Tännsjö, professor i filosofi

43  Drude Dahlerup, professor i 
statsvetenskap

44  Mårten Palme, professor i 
nationalekonomi

Sveriges mäktigaste akademiker

Donation till Fysikum
FYSIKUM HAR NYLIGEN fått en donation 
på 500 000 kronor från Margareta 
Stockendal, änka efter universitetslektor 
Rune Stockendal. Det donerade kapitalet 
förs till Birger och Gurli Grundströms 
forskarstipendiefond i fysik. På senare 
år har fonden huvudsakligen använts för 
resestipendier till doktorander.
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Ny anläggning för materialframställning 
I början av februari fanns en mobilkran på plats för att lyfta in ny utrust-
ning i Institutionen för material- och miljökemis lokaler i Arrheniuslabora-
toriet hus C. Det som byggs upp är en ny nationell anläggning för materi-
alframställning från pulver med så kallad pulsströmteknik. Anläggningen 
består av två enheter: en för större bulkprover (upp till 10 cm) och en enhet 
för hantering av luftkänsliga pulver. För att kunna bygga anläggningen har 
golvet i lokalen förstärkts och separat tank för vattenkylning har installe-
rats. Strömkablar som kan hantera hög strömstyrka har också dragits in.
Ansvarig för anläggningen är Lennart Bergström, professor i materialkemi.
Vad ska anläggningen användas till?
– För att framställa nya keramiska, porösa, termoelektriska, metalliska och 
polymera material från olika typer av pulver.
Vad innebär det för er forskning?
– Det ger oss nya möjligheter att framställa bulkmaterial från syntetiserade 
pulver, särskilt luftkänsliga pulver.
 Vetenskapsrådet står för finansieringen av utrustningen som kostar cirka 
fem miljoner kronor. 

Här finns våra
profilprodukter
Infocenter  Studenthuset

SU-butiken  
Arrheniuslaboratorierna, Hus A plan 2

Informationen i Södra huset 
Södra huset, Hus B plan 3

Hela sortimentet finns i SU-butiken.  
Ett urval finns på övriga försäljnings- 
ställen. Välkommen!

2 700 blivande  
studenter vid  
Öppet hus
Den 12 mars var det dags 
för Öppet hus vid universi-
tetet.  Omkring 2 700 bli-
vande studenter besökte 
Öppet hus i Södra husen 
och Geovetenskapens hus 
där de fick möjlighet att 
träffa studievägledare, 
lärare och studenter från de 
ämnen som erbjuds vid uni-
versitetet.

Nytt för i år var möjlig-
heteten att gå på prova-på-
föreläsning i det ämne man 
är intresserad av att läsa. 
Och intresset var stort för 
att testa på hur en föreläs-
ning vid universitetet kan 
vara, populärast var före-
läsningarna i kriminologi 
och filosofi där hörsalarna 
var fullsatta. Under dagen 
kunde besökarna också 
gå på informationspass 
om studier vid universite-
tet, studier utomlands och 
att studera med funktions-
hinder.
JOHANNA GRÉEN

Informationsborden i Södra huset lockade många.

Den nya anläggningen för materialframställning.
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Ta del av universitetets evenemang på su.se/medarbetarkalender

Gör din röst hörd! Skriv ett inlägg till Universitetsnytt, per.larsson@su.se
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5 MAJ 
Adam Helms  
Lecture: The Red Pen, 
the Publisher and  
the University

24 APRIL 
Tema Karriär.  
För studie- och  
karriärvägledare

10 APRIL 
SciLifeLab Day

6 MAJ 
Det energieffektiva 
kontoret

20 MAJ 
Ekonomispel för  
icke-ekonomer

23 MAJ  
Magisterpromotion i 
Aula Magna

Nya riktlinjer för affiliering 

Rektor beslutade den 6 mars om nya riktlinjer för affilie-
ring vid Stockholms universitet. Den största förändringen i 
riktlinjerna innebär att universitetet nu även kan affiliera på 
fakultetsnivå, var det enbart möjligt på institutionsnivå. 

Upphandling av  
rekryteringsverktyg
Stockholms universitet har beslutat att upphandla ett rekry-
teringsverktyg som stöd i rekrytering av medarbetare. Syf-
tet är att universitetet ska uppfattas som en modern och att-
raktiv arbetsgivare samt att vår rekryteringsprocess ska vara 
tydlig och effektiv.

Förvaltningschefen har delegerat upphandlingen av ett 
digitaliserat rekryteringsverktyg till Personalavdelningen. 
Projektet ansvarar för att det finns ett rekryteringsverktyg 
klart för användning senast 31 mars 2015. Projektet förut-
sätter ett brett samarbete med verksamheten och det kom-
mer att finnas olika referensgrupper. Det kommer även att 
finnas möjlighet för intresserade att delta i workshop för att 
projektet ska få ta del av verksamhetens kunskap, erfarenhet 
och önskemål i rekryteringsarbetet.  Kontaktperson för 
projektet Cathrine Nygren, cathrine.nygren@su.se.

Lärarutbildningen redo möta söktrycket
Regeringen föreslår en ökning av lärarutbildningen med 9 000 nya platser, 
en ökning med 20 procent. Utbyggnaden sker successivt, fram till år 2018, 
med 4 000 nya platser första året, föreslår regeringen i den kommande vår-
budgeten. Utbildningsminister Jan Björklund bedömer att det finns en kapa-
citet för utbyggnad av lärarutbildningarna vid landets lärosäten.

Enligt prorektor Hans Adolfsson, som har övergripande ansvar för lärar-
utbildningarna, är universitetet berett att på kort sikt göra de satsningar som 
behövs för att möta söktrycket till de utbildningar där det råder lärarbrist.

– Det finns ett söktryck redan i dag till förskollärar- och yrkeslärarpro-
grammet och till viss del till grundlärarprogrammet med inriktning mot 
fritidspedagogik. Till dessa utbildningar kan vi öka antalet platser utan 
större problem.

Vill du medverka under  
Forskardagarna 2014?
Om du är nydisputerad forskare eller disputerar innan hösten är du väl-
kommen att anmäla intresse för att medverka under Forskardagarna den 
8-9 oktober. Forskardagarna är ett evenemang som ger gymnasister och 
allmänhet en chans att ta del av ny och aktuell forskning i populärveten-
skaplig tappning. För anmälan och mer information besök www.su.se/
forskardagarna.



UNIVERSITETSNYTT NR 2 2014 
30

EDITOR PAUL PARKER     PHOTO EVA DALIN, YNGVE FRANSSON, SEI, PRIVATE 

 WWW.SU.SE/ENGLISH/NEWS  REDAKTION@SU.SE

INTERNATIONALISATION IS A keyword for every self-respecting 
university in today’s globalised world, but what is put into the word 
varies greatly. 

The Centre for Business and Policy Studies (SNS) addressed the 
issue in their own way in the report “Combining excellence in educa-
tion, research and impact: inspiration from Stanford and Berkeley and 
implications for Swedish universities” (Benner et al, 2014), which has 
received attention in the media lately. One problem that is brought up 
in the report is the nepotistic recruitment processes at Swedish univer-
sities, which all too often favour local candidates. 

International recruitment is important to counter the risk of inbree-
ding. This may involve top researchers, such as the recent announcement 
by the Swedish Research Council or the Wallenberg Academy Fellows, 
but most importantly, all teachers should be appointed via public 
announcements with the aim to recruit the best, regardless of where 
they come from. This will ensure they have a good international net-
work that provides wider exchange of both research and education. 

The proposals in the Spring Fiscal Policy Bill that four years of doc-
toral studies should lead to a permanent residence permit, and that it 
should be possible for students to stay for six months after completing 
their higher education, are important and welcome. 

Student exchange is a central part of internationalisation efforts at 
Stockholm University. Swedish students are notoriously bad at travel-
ling out of Sweden, and unfortunately, Stockholm University is no 
exception. This is something we need to improve on. On the flipside, 
international students are interested in coming here. It is important 

Internationalisation crucial for the future 

IN ENGLISH

that they contribute to creating an international environment at the 
University. In any context, it is of general importance that we recruit 
really good students. We continue to work on the issue of international 
scholarships, but we also want to extend and develop our European 
partnerships. We recently hosted a visit from the management of the 
University of Helsinki for this purpose. 

This autumn, we will host two major international events: an inter-
national conference with Kyoto University in September (organised in 
collaboration with KI, KTH, and Uppsala), and the general assembly 
of UNICA, the Network of Universities from the Capitals of Europe, 
in October. 

As Vice-Chancellor, I make one major trip per semester with a 
delegation from Stockholm University, most recently to Hong Kong and 
Singapore. Except for NTU in Singapore, with whom we are about to 
sign a central agreement, we already had agreements with the universities 
we visited. However, agreements need to be maintained and filled with 
new, specific content. One of the issues we discussed was the internatio-
nalisation of our teacher training, where work placement 
in other countries is a priority area to develop. 

The Senior Management Team will draw up a new 
plan for the internationalisation efforts in 2014, as 
it is and will remain one of Stockholm University’s 
most important issues for the future. 
 
Astrid Söderbergh Widding, Vice-Chancellor 
    rektor@su.se

ARCHITECT RALPH ERSKINE left a huge mark 
on the Frescati campus with his buildings that 
were erected in the 1980s and 1990s. If he were 
alive today, he would have turned 100 years 
old in February.  Ralph Erskine grew up in 
London. In 1939, he made a life-changing deci-
sion when he travelled by bicycle to Stockholm, 
which would become his new home. 

Erskine saw himself as a functionalist, but 
was atypical due to his love of decorative ele-
ments. Distinctive features of his work include 
arched roofs, organically shaped façades made 
out of wood, brick, and concrete, irregular 
rows of windows, and playful maritime  
elements. 

Notable projects in Erskine’s later career 
include the Ark office complex in London and 
the Cityterminalen bus terminal in Stockholm. 
His last project was the Greenwich Millennium 
Village in London. 

In 1974, Erskine’s architectural firm was 
commissioned to bring new life to the campus 
area following the massive criticism aimed at 
the architecture of Södra huset. Erskine’s first 
project was to design canopies in front of the 
entrances to Södra huset. 

Erskine’s buildings in Frescati were awarded 
several prizes and received widespread atten-
tion. His idea to connect the University Library 

Ralph Erskine 100 years 
to Södra huset through a large hallway 
in order to create a meeting place proved 
successful. With its modern floor plans, the 
University Library would become a model for 
other libraries. Erskine’s last building in Fres-
cati was Aula Magna, the crown jewel of the 
campus area. The much anticipated building 
was inaugurated in 1997. 

Erskine has also designed Allhuset (1981), 
Frescatihallen/Activerum (1983), and Jurister-
nas hus (1990).

Female researchers claim  
space in the library
THE UNIVERSITY LIBRARY is currently 
under renovation, and in connection with 
this, the group rooms have been given a new 
design.  Having glass walls was an obvious 
choice: they let the light in, and it is easy 
to see if the rooms are occupied, but some 
degree of separation was needed. The archi-
tects showed examples where printed text 
could serve as protection from view, while 
also showcasing a message. 

“The idea of using meaningful quotations 
came to us at an early stage, but showcasing 
our female researchers was an idea that pop-
ped up at the last moment”, says the library’s 
head of communications, Birgitta Hellmark 
Lindgren. This resulted in selection criteria 
calling for succinct quotations from resear-
chers with ties to Stockholm University.
 The collected 
quotations can be 
read on the glass 
walls of every 
group room on 
both the entrance 
and upper floors, 
as well as on 
every conference 
room in the staff 
area.
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STOCKHOLM UNIVERSITY HAS received 
125 million SEK from the Swedish Re-
search Council as part of their programme 
to recruit distinguished researchers. The 
funding will be used to appoint Anders 
Nilsson, currently at Stanford University, 
to join Stockholm University, and will be 
spread out during a ten-year period. 
 ”That Anders Nilsson can be recruited 
from Stanford to Stockholm University, 
because of the funding from The Swedish 
Research Council, will strengthen the 
University’s position within atomic and 
molecular physics research. Not least, it is 

Stockholm University receives 125 million SEK to recruit top researcher

TWO SCIENTISTS AT Stockholm University 
have been named as the top two environ-
mental influencers in Sweden, according 
to the Swedish magazine Miljöaktuellt, 
”Environment News”. The top influencer 
is Johan Kuylenstierna, Director of the 
Stockholm Environment Institute and 
Adjunct Professor at Stockholm University. 
The number two influenser is Johan Rock-
ström, Director of the Stockholm Resi-
lience Centre and Professor of Environ-
mental Science at Stockholm University.

Johan Kuylenstierna Sweden’s 
top environmental influencer 

AS PART OF the University’s efforts to promote 
equality, the Council for Equal Rights and 
Opportunities (Rådet för jämställdhets- och 
jämlikhetsfrågor) has established the award 
“Department of the year – equal rights and 

Nominations for equal rights and opportunities award

WHY ARE SOL-
DIERS who kill not 
brought to trial? 
What obligations 
do the victors have 
when the war is 
over? How should 
we relate to the 
methods used to 
fight terrorism?  
These are examples 
of central issues 

for the research at the newly established 
Stockholm Centre for the Ethics of War and 
Peace at the Department of Philosophy. The 
director of the centre is Helen Frowe, who, 
just over a year ago, received a prestigious 
Wallenberg Academy Fellow grant worth 
SEK 7.5 million over a five-year period to 
move her research from the University of 
Kent to Stockholm.

Helen Frowe’s main research focus is on 
the moral status of non-combatants in war-
time and views on killing innocent people in 
self-defence. However, she has also conduc-
ted research in other areas of ethics, such 
as views on euthanasia. Helen Frowe has 
worked at distinguished British and Ame-
rican universities, but once it became clear 
that she was to be appointed a Wallenberg 
Academy Fellow at Stockholm University, it 
was difficult to decline.

“You cannot get an offer like this at a 
British university. And when the funding 
ends after five years, you can apply for an 
extension.”

When we met Helen Frowe, her office was 
virtually empty; she will conduct most of her 
research in Great Britain and does not have 
any of her own things in place here yet. Mo-
reover, the postdoc currently being recruited 
will not be here for another few months, and 
it will probably take even longer for a docto-
ral student to start at the centre. 

Increased collaboration with  
Stockholm Environment  
Institute 
STOCKHOLM UNIVERSITY AND the Stock-
holm Environment Institute (SEI) recently sig-
ned an agreement to increase collaboration. 
Four areas of collaboration are emphasised:
1. Collaboration on research applications 
and other means of funding. The two parties 
will identify research areas and make joint 
applications. This collaboration also includes 
identifying and approaching foundations and 
other private financiers.
2. Collaboration on teaching and seminars. 
Researchers at SEI will give guest lectures at 
Stockholm University, and the University’s 
researchers can attend SEI’s seminars. Opp-
ortunities for joint seminars, workshops, and 
other events will be developed.
3. Supervision of postdoctoral fellows. 
Senior researchers at SEI will be able to 
supervise postdoctoral fellows at the Univer-
sity. In addition, the University and SEI will 
be able to collaborate on the supervision of 
Master’s theses. 
4. Affiliation of researchers. Researchers at 
SEI will be affiliated with the University, and 
vice versa. The agreement will also enable the 
University’s researchers to be affiliated with 
the SEI centres in Estonia, Kenya, Thailand, 
Great Britain, and the USA. 
To further strengthen collaboration, the Vice-
Chancellor of Stockholm University, Astrid 
Söderbergh Widding, will serve on the SEI 
Board. The members of the board are appoin-
ted by the government. 

In 1989, the Swedish government estab-
lished SEI as an international centre for 
research on environmental and development 
issues. Today, SEI has nine centres in six 
countries and about 180 employees. In 2013, 
SEI was ranked as the world’s second most 
influential think tank in the environmental 
field (Global Go To Think Tank Index).   
 www.sei-international.org

Theories of a ‘just war’ have traditionally 
focused on states as actors, but the wars and 
the spread of terrorism in recent decades 
have changed the view on the relationship 
between states and individuals in the legal 
and philosophical models. This new situation 
raises questions that the new centre will 
delve into. Many of the questions can also be 
linked to ongoing conflicts, such as in Syria 
and Ukraine.

The centre also includes political scientists 
and legal professionals, and more discipli-
nes at the University may be included in the 
future. The centre has a clear ambition to 
collaborate with other authorities and let 
politicians and other policy-makers share 
in the research. Contacts have already been 
established with, for example, the National 
Defence College. Furthermore, Helen Frowe 
wants the results of the research to reach a 
wider audience.

 “The ethics of war is a topic that many 
people are likely to be interested in and are 
able to relate to. By creating a popular inte-
rest, we hope to be able to contribute to the 
debate on the topic.”

On 23 May, the first Wallenberg Public 
Lecture on the Ethics of War and Peace will 
be held in Stockholm. The open lecture will 
take place every year and be held by leading 
researchers. First up is Professor Jeff McMa-
han from Rutgers University. The internatio-
nal conference The Ethics of War in the 21st 
Century will take place during the following 
two days, which is also when the centre will 
be officially inaugurated.

Coming to Stockholm University has been 
a positive experience, said Helen Frowe.

“It is a very good research environment. 
Everything is well organised and I do not 
have to do all the administrative work on my 
own. This is the most harmonious depart-
ment I have ever worked at.”

  http://stockholmcentre.weebly.com/

New centre for the ethics of war and peace

important for the development of the free-
electron x-ray laser-based research and the 
coming synchrotron light source MAX 
IV in Lund”, says Vice-Chancellor Astrid 
Söderbergh Widding.
 Anders Nilsson is Professor at Stanford 
University in California and has been a 
Visiting Professor at Stockholm Universi-
ty. His group of researchers have publis-
hed a report about the structure of water, 
which was widely acclaimed. The findings 
were selected by Science Magazine as one 
of the ten most important discoveries of 
2004. 

opportunities award”. The award consists of 
SEK 15,000 and a diploma.  All employees and 
students can nominate a candidate. The nomi-
nation period is 1 April to 8 June. Nominations 
should be sent to jamlikhet@su.se. 
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ÄNDA SEDAN KVASIKRISTALLERNA upptäck-
tes på 1980-talet har jag fascinerats av deras 
märkliga strukturer. De har något som sedan 
länge ansetts vara matematiskt helt omöjligt, 
nämligen en 5- eller 10-talig symmetri. 2011 
fick Dan Shechtman Nobelpriset i kemi för sin 
upptäckt av dessa kristaller.

Under mina år som forskare vid Stock-
holms universitet har jag publicerat ett tjugo-
tal artiklar, de flesta tillsammans med min fru 
och kollega Xiaodong Zou, om kvasikristaller 
och även de närbesläktade approximanterna. 
Approximanter är traditionella kristaller med 
de ”tillåtna” 2-, 3-, 4- och 6-taliga symme-
trierna, men delar av dess stukturer har även 
atomarrangemang som liknar kvasikristal-
lernas. Kvasikristaller och approximanter 
förekommer framförallt i komplexa metall-
legeringar. En av kristallernas många fasci-
nerande egenskaper är att storleken på deras 
byggelement, enhetscellerna, står i relation till 
varandra genom talet tau, ungefär 1,618.

Genom att belysa en kristall med röntgen-
ljus eller elektroner uppstår ett diffraktions-
mönster. Kvasikristaller och approximanter 
har exceptionellt vackra och komplicerade diff-
raktionsmönster där den ”förbjudna” 10-taliga 
symmetrin blir synlig.

Vid en kongress som jag besökte för tio år 
sedan presenterade en doktorand, Markus 

Linus – 10 år och atomstrukturlösare 
man dividerar två tal i serien med varandra så 
får man siffror som närmar sig (approximerar) 
tau; 8/13 = 1.625, 34/21 = 1.619.

Linus kom snabbt in i frågan. Medan jag 
efter en stund fick min hjärna mättad av alla 
olika (men ändå lika) bilder, kunde Linus med 
sin oförstörda hjärna sortera intrycken. Vi 
satt vid köksbordet som var fyllt av bilder och 
arbetade intensivt hela lördagen. Efter åtta-tio 
timmar hade vi lyckats! Vi hade löst både PD1 
och PD2! Under söndagen fortsatte vi lika 
intensivt och löste även PD3 och PD5. Det fyra 
disputerade forskare gått bet på i åtta år, hade 
Linus löst på en helg.

Jag var både lycklig och stolt när jag skrev 
ihop artikeln om vårt arbete. Men hur skulle 
jag göra med Linus? Hade han varit doktorand 
eller forskare vore svaret självklart, men han 
hade just gått ut fjärde klass. Jag bestämde mig 
i alla fall för att ta med Linus som medförfatta-
re. För säkerhets skull skrev jag till redaktören 
för tidskriften: Obs! – en av författarna är bara 
tio år. Jag hörde inget från redaktören på tio 
månader till dess artikeln kom i tryck. Men då!

Ett e-brev kom från redaktören att nu fanns 
artikeln i tryck. Och ja, han hade skrivit på 
deras hemsida att en av medförfattarna var tio 
år. Samma dag ringde The Scientist och BBC 
Radio och bad om intervjuer med Linus. Linus 
var skeptisk, men proffsiga journalister tog det 
lugnt och fick honom att svara bra på alla frå-
gor om vad hans bidrag bestod av. Allt på eng-
elska. En fråga var: Hade det varit jobbigare än 
läxorna i skolan? Yes, a lot, blev svaret.

Googlar man på Sven Hovmöller får man 
3 000 träffar, Xiaodong Zou ger 10 000 träffar 
men Linus Hovmöller Zou ger 27 000 träffar.

Se det var en riktig historia! som H C 
Andersen sa.
SVEN HOVMÖLLER

Sven Hovmöller är professor vid 
Institutionen för material- och miljökemi. 
Hans son Linus blev internationellt 
känd när han för två år sedan löste 
atomstrukturen på en komplicerad 
kvasikristallapproximant.

Sven Hovmöller 

Nästa nummer kommer ut den 11 juni. Manusstopp den 15 maj.
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Denna krönika är en av de berättelser  
från medarbetare som kommit fram inom 
berättelseprojektet.

Ta del av fler berättelser på  
www.su.se/berattelser 

Har du en berättelse som du vill dela med 
dig av? Skicka den till beratta@su.se

Våra berättelser

Döblinger, en poster med ett vackert diffrak-
tionsmönster. Mönstret kom från approximan-
ten PD1. Jag frågade honom på stående fot om 
han hade möjlighet att komma som post doc 
till Stockholm för att lösa PD1:s atomstruktur, 
det vill säga ta reda på förhållandet mellan 
kristallens hundratals atomer. 

När Markus några månader senare dispute-
rat kom han till Stockholm. Vi började arbeta 
med PD1 och även med flera andra approxi-
manter. Han hade en fantastisk samling elek-
tronmikroskopibilder och diffraktionsmönster 
med sig. Men trots hårt arbete kom vi ingen 
vart. Efter ett halvår gav Markus upp och tog 
ett jobb i Tyskland. Jag var mycket arg och 
besviken på mig själv.

Året därpå hittade jag och några kollegor en 
rätt stor kristall av PD4 och lyckades lösa dess 
atomstruktur genom traditionella röntgenkris-
tallografiska metoder. Nu hade vi information 
om hur en av medlemmarna i PD-serien såg ut. 
Eftersom alla är släkt med varandra borde vi 
även kunna lösa PD1-strukturen. Men icke.

Under de kommande åren gav jag mig då 
och då på diffraktionsmönsterbilderna och slet 
några veckor men utan resultat. Min frustra-
tion ökade.

2011 blev jag tillfrågad om jag ville skriva 
en artikel i ett specialnummer tillägnat Alan 
Mackay i Philosophical Transactions of the 
Royal Society. Alan Mackay är en av värl-
dens smartaste kristallografer. Jag tackade ja 
och började tänka på artikelns innehåll. Den 
borde förstås handla om kvasikristaller och 
approximanter. Jag tog åter igen fram Markus 
Döblingers bilder och försökte än en gång lösa 
deras struktur, men körde som vanligt fast.

Den här gången blev dock annorlunda. En 
lördag när jag satt böjd över de vackra bilderna 
fick jag en vansinnig idé. Varför inte fråga min 
yngste son, Linus 10 år, om han hade lust att 
hjälpa till? Linus hade kvällen innan valt bort 
sagan till förmån för sudokus. Jag hade snabbt 
lagt märke till att han var smartare än jag och 
såg siffrornas mönster mycket tydligare.

Jag frågade Linus om han hade lust att sitta 
bredvid mig och klura på approximantstruk-
turerna. Linus, som är en snäll pojke, sa ja. 
Jag började förklara vad jag pysslade med. 
Naturligtvis visste han ingenting om metaller, 
legeringar, kristallografi, diffraktionsmönster 
eller approximanter. Däremot hade jag lärt ho-
nom Fibonacciserien (där varje tal är summan 
av de två föregående). Han visste också att om 


