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PÅ DN DEBATT i början av augusti slog univer-
sitetskanslern larm om den oacceptabla bant-
ningen av resurser till högre utbildning, inte 
minst i relation till senare års omfattande forsk-
ningssatsningar. Redan i våras kom flera larm, 
bland annat en artikel av Mats Alvesson och Bo 
Rothstein som varnade för ett nytt Pisahaveri 
inom högskolan. 

En SNS-rapport jämförde svenska univer-
sitet med Stanford och Berkeley – inte ovän-
tat till de förstnämndas nackdel. Amerikans-
ka elituniversitet, menade författarna, läg-
ger väsentligt större fokus på utbildning. Det 
är sant. Dock bör man komma ihåg två saker. 
Dels befinner sig de högst rankade amerikans-
ka universiteten ekonomiskt på helt andra 
nivåer. Thomas Piketty skriver välunder-
byggt om detta i sin bok om kapitalet i det 21:a 
århundradet: till exempel har Stanford mer 
än 15 miljarder dollar i fonderade medel. Dels 
avvisar elituniversiteten, som New York Times 

har första spadtaget tagits till ESS, den största 
infrastruktursatsningen någonsin i Sverige. Oak-
tat fördelarna är risken påtaglig att de samman-
tagna resurserna inte förslår, så att forskningen 
som helhet blir lidande. Viktigt är att en ny rege-
ring håller fast vid löftet att ESS inte ska påverka 
övrig finansiering av forskning och infrastruktur. 

Till sist är det är lätt att instämma i kanslerns 
slutsats, att investeringar i högre utbildning och 
forskning är en av de viktigaste 
långsiktiga satsningarna för 
samhälle, välfärd och demo-
krati, och att det krävs en 
bred politisk överenskom-
melse kring detta. För en ny 
regering måste detta vara 
en central uppgift.

ASTRID SÖDERBERGH  

WIDDING, rektor 

    rektor@su.se

Satsa långsiktigt på högre utbildning och forskning!

– Man ska vara väldigt försiktig med att dra konsekvenser 
om samhället utifrån hur det ser ut i naturen. Att sova i en 

egen säng och köra bil är i så fall väldigt onaturligt.
MAGNUS ENQUIST, föreståndare vid Centrum för evolutionär kulturforskning,  
i artikelserien ”Darwin vs Gud”  i Svenska Dagbladet 22 juli 2014. 
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Så många forskare 
med koppling till 
Stockholms universitet 
finns med när Thomson 
Reuters utnämner 
världens mest inflytel-
serika forskare. 

Högt i tak
I nya NOD-huset i Kista finns inte enbart Institutionen för data- och systemvetenskap. När 

du kommer in i entrén möts du av en restaurang och gymnasieskola med IT-inriktning och 

här finns även kontorslokaler för nystartade IT-företag och ett dygnet-runt-öppet gym. 

FOTO EVA DALIN

rapporterade i våras, upp till 95 procent av de 
sökande: här var just Stanford nyckelexempel. 

Medan Stanford som elituniversitet bara har 
fem studenter per lärare är Stockholms uni-
versitet ett massuniversitet med betydligt fler 
studenter – cirka 23 – i förhållande till anta-
let lärare. Samtidigt får dessa skillnader inte 
skymma att kanslern har rätt i sitt påpekande: 
resurserna till högre utbildning har krympt till 
den grad att kvaliteten äventyras. 

Men det vore ytterst olyckligt om det i Sve-
rige skulle uppstå en polarisering mellan högre 
utbildning och forskning. De måste gå hand i 
hand. Detta är helt grundläggande för Stock-
holms universitet, störst i Sverige med antal 
studenter och samtidigt ett av de mest forsk-
ningsstarka, särskilt inom grundforskning. 

Forskningssidan har sina utmaningar, som 
en ny resursfördelningsmodell och inte minst 
ett finansieringssystem under omprövning för 
forskningens infrastruktur. I skrivande stund 
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Universitetet klarade  
miljöcertifieringen
I juni kom besked att Stockholms universitet blir miljöcertifierat. Certifieringen är ett 
bevis på att universitetet arbetar kontinuerligt och systematiskt med sin miljöpåverkan.

För fyra år sedan påbörjades arbetet vid 
Stockholms universitet för att uppfylla de 
krav som ställs för att miljöcertifieras enligt 
miljöledningsstandarderna ISO 14001 och 
EMAS. Det har varit ett omfattande arbete 
där rutiner setts över, miljöhandlingspla-
ner och många andra dokument tagits fram, 
medarbetare utbildats, idéer till förbättringar 
samlats in, miljörevisioner genomförts, med 
mera. Centrala för arbetet har varit universi-
tetets miljökoordinator Jenny Lilliehöök, mil-
jörådets ledamöter, miljösamordnarna, mil-
jörepresentanter vid institutioner och avdel-
ningar och ytterligare nyckelpersoner. Totalt 
har över 100 medarbetare varit inblandade i 
arbetet.

För att bli miljöcertifierat genomgick uni-
versitetet innan sommaren en miljörevision. 
De externa revisorerna intervjuade rektor, 
förvaltningschef och flera andra medarbetare 
med en nyckelroll i miljöarbetet. Revisorerna 
granskade dokument och kontrollerade att 
miljörutinerna fungerade i praktiken.

Den 23 juni kom så beskedet att universite-
tet blir miljöcertifierat. Universitetet fick två 
avvikelser. Den ena handlar om att det saknas 
en tillfredställande resursplanering för  
förbättringsarbete och den andra om att tyd-
liggöra verksamhetens processer som är relate-
rade till universitetets betydande miljöaspekter 
och miljömål. I den åtgärdsplan som lämnats 
till revisorerna lovar universitetet att se över 
rutinerna för resursplanering för miljöområdet 
och att det finns resurser för förbättringsarbe-
tet. Vidare kommer processbilder för arbetet 

TEXT PER LARSSON     FOTO EVA DALIN

med miljöaspekter och miljömål att tas fram. 
När dessa åtgärder godkänts ska universitetet 
få själva miljöcertifikatet, vilket bör ske i bör-
jan på höstterminen.

– Det kändes jätteskönt när beskedet kom 
i juni! Jag kände stolthet och tacksamhet för 
alla duktiga medarbetare som har lagt ner så 
mycket arbete för att detta skulle bli av, säger 
Miljörådets ordförande Cynthia de Wit.

Hon berättar vidare att det varit mycket 
positiva reaktioner från universitetsledning 
och miljösamordnarna.

– Många uttrycker lättnad över att vi blev 
certifierade redan vid första revisionen. 

Engagemang en förutsättning
– Medarbetarnas delaktighet och engage-
mang i miljöarbetet har varit en förutsätt-
ning för att lyckas i arbetet inför miljöcer-
tifieringen. Stockholms universitet bedriver 
stark forskning och utbildning kring miljö 
och hållbar utveckling. Det praktiska arbe-
tet med miljö- och hållbarhetsfrågor är en del 
i vårt aktiva samhällsengagemang. Att vi nu 
blir miljöcertifierade är ett kvitto på det lång-
siktiga och systematiska arbete vi bedriver, 
säger rektor Astrid Söderbergh Widding i en 
kommentar.

Enligt Jenny Lilliehöök gör certifieringen 
det enklare för studenter och medarbetare att 
agera miljövänligt. I och med att miljöarbe-
tet är integrerat i det vardagliga arbetet ska-
pas förutsättningar att vara mer miljövänlig, 
tillgång till ekologisk frukt och möjlighet att 
återvinna är två exempel. 

– Certifieringen innebär också att studen-
ter och andra intressenter får en större insyn 
i miljöarbetet och att inslag av miljö och håll-
bar utveckling i utbildning och forskning 
synliggörs bättre. Miljö- och hållbarhetsfrå-
gor ska också vägas in i olika beslutsproces-
ser i de fall där det är relevant, såsom i ny- 
och ombyggnationer och val av kurslittera-
tur, säger Jenny Lilliehöök.

Som medarbetare behöver man följa uni-
versitetets policies och miljörutiner som 
är relevanta för dagliga arbetet. Det kan 
handla om att källsortera, köpa energieffek-
tiv utrustning, överväga att ha resfria möten 
istället för att resa, stänga av datorn efter 
arbetsdagen, göra miljöriskbedömning med 
mera.  

Bytessajt på gång
För närvarande arbetar universitetet med att ta 
fram en åtgärdsplan för energieffektivisering. 
Syftet är att minska universitetets elanvändning 
genom att öka medarbetarnas medvetenhet om 
elanvändning och miljöpåverkan. Universitetet 
arbetar också med att skapa en bortskänkes/
bytes-sajt för återanvändning av möbler och 
annat material. 

– Vi har hittat ett förslag på bytessajt som 
används av Göteborgs kommun. Nu tittar vi 
på hur en sådan sajt ska administreras inom 
universitetet och vilka resurser vi behöver, 
säger Jenny Lilliehöök. 

Annat som är på gång är elinventeringen 
och resvaneundersökningen som genomförs 
vid institutioner och avdelningar. I höst blir 
det även flera miljöutbildningar, exempelvis 
om arbete med att miljösäkra laboratorier. 
Flera av dessa hålls även till våren om man 
inte har möjlighet att delta i höst. 
Vilka är de viktigaste miljöfrågorna att 
arbeta med?
– Om vi ska sikta framåt ser jag att frågor 
som energieffektivitet, tjänsteresor, miljöan-
passad upphandling och utbildning som vik-
tiga. En förutsättning för det fortsatta mil-
jöarbetet är även att medarbetarna är delak-
tiga, säger Jenny Lilliehöök.

Totalt har 27 myndigheter miljöcertifierats 
och av dessa är 6 universitet eller högskolor. 
De miljöcertifierade är Göteborgs universitet, 
Högskolan Borås, Högskolan i Gävle, Kristi-
anstad högskola, Mälardalens högskola och 
Sveriges lantbruksuniversitet. Stockholms uni-
versitet blir alltså det första miljöcertifierade 
lärosätet i Stockholmsområdet. 

Mer information om universitetets miljö-
arbete och vad du själv kan göra finns på  
Miljöwebben, www.su.se/miljo.

VETENSKAPSRÅDET OCH FORMAS har gjort 
en halvtidsutvärdering av de Linnémiljöer som 
beviljades bidrag år 2008. De två miljöer som 
utvärderats vid Stockholms universitet bedöms 
bedriva forskning på högsta internationell nivå.
 Vetenskapsrådet och Formas har genomfört 
en halvtidsutvärdering av de 20 Linnémiljöer 
som beviljades bidrag år 2008.  Två forsknings-
miljöer vid Stockholms universitet fick Linné-
stöd 2008. Det är Linnaeus Centre on Social 
Policy and Family Dynamics in Europe – Stock-
holm University (SPaDE) och The Oskar Klein 
Centre for Cosmoparticle Physics – Stockholm 
University (OKC). Båda har nu utvärderas och 
får utmärkta betyg.

SPaDE 
SPaDE har 20 seniora forskare, 5 postdoks och 
3 doktorander som finns vid Sociologiska insti-
tutionen, Kulturgeografiska institutionen och 
Institutet för social forskning (Sofi). Ytterligare 
tiotalet forskare är knutna hit och omfattande 
samarbete finns nationellt och internationellt. 
Centret koordinerar bland annat ett stort EU-
projekt och har startat ett nordiskt forsknings-
nätverk.

Forskningen vid SPaDE bedöms ha mycket 
hög kvalitet och har gjort avtryck internatio-
nellt. Forskarna framträder dessutom ofta i 

media och bjuds in som talare av olika myndig-
heter och organisationer. Utvärderarna skriver i 
sina rekommendationer att ”SPaDE is an excel-
lent research centre with specific opportunities 
for future research” och rekommenderar fort-
satt årlig finansiering på sju miljoner kronor. 

Professor Elizabeth Thomson som är före-
ståndare för SPaDE betonar hur man kun-
nat skapa tvärvetenskapliga samarbeten kring 
befolkningsfrågor och involverat aktörer utan-
för universitetet. Centrets forskare har även 
varit framgångsrika i att dra in externa forsk-
ningsanslag. Dessa anslag används framför 
allt till att bygga upp en omfattande datainfra-
struktur. 

– Det vi lyckats skapa i SPADE är en 
miljö som gör det möjligt för unga forskare 
att snabbt etablera sig på den internatio-
nella forskningsfronten. Det som har präglat 
SPADE är också en öppenhet för samarbete, 
hög metodkompetens, en välutvecklad data-
infrastruktur och inte minst forskningsglädje, 
säger Elizabeth Thomson.

OKC 
Vid OKC finns cirka 100 forskare som även är 
anställda vid Fysikum och Institutionen för  
astronomi vid Stockholms universitet och 
Institutionen för fysik vid KTH. Forskningen 

I MITTEN AV augusti avslutades första etappen 
av den internationella polarforskningsexpedi-
tionen SWERUS-C3. Isbrytaren Oden kom då 
till Barrow i Alaska för byte av forskare och 
besättning. 

Oden lämnade Tromsö i Norge den 5 juli 
och har färdats längs den ryska ishavskusten. 
Under sex veckor till havs har forskarna foku-
serat på den yttre delen av grundhaven i öst-
sibiriska Arktiska oceanen för att ta reda på 
om det finns gashydrater i havet. Forskarna 
upptäckte förhöjda metanhalter i havsvattnet 
på kontinentalsluttningen och i Östsibiriska 
havet.

– Vi är nöjda med att alla forskningspro-
grammen ombord på Oden under den för-
sta etappen har kunnat utföras. Vi har täckt 
en stor ny yta av Arktis och genomfört sexti-
osju stora provtagningsstationer, säger Örjan 
Gustafsson, forskningsledare för den första 
etappen och professor vid Institutionen för 
tillämpad miljövetenskap.

Expeditionen har även fått medial upp-
märksamhet, bland annat i Sveriges televi-
sion, Sveriges Radio och av Tidningarnas 
Telegrambyrå och i internationell media.

Den andra etappen leds av Martin 
Jakobsson, professor vid Institutionen för 
geologiska vetenskaper. Etappens tema är 

SWERUS-C3
SWERUS-C3 är ett svensk-rysk-ameri-
kanskt samarbete där de övergripande 
forskningsfrågorna berör sambanden mel-
lan klimat, kryosfär och kol – därav namnet 
C3 (climate, cryosphere, carbon). Forskarna 
på isbrytaren Oden kommer bland annat 
från Stockholms och Göteborgs universi-
tet samt från Russian Academy of Sciences 
(RAS), International Arctic Research Cen-
ter (IARC) och Rice University. Forskningen 
har gjorts möjlig tack vare anslag från Knut 
och Alice Wallenbergs Stiftelse.

bedöms vara i världsklass. Sedan centret inrät-
tades har forskarna publicerat runt 800 veten-
skapliga artiklar och de är delaktiva i flera 
högprofilerade internationella forskningssam-
arbeten. ATLAS vid CERN i Schweiz är ett 
sådant. Fermi, Pamela och IceCube är andra 
stora internationella projekt där OKC-forskare 
har ledande roller.

Forskarna vid OKC bjuds ofta in som talare 
vid internationella konferenser och de syns även 
ofta i media och ger öppna föreläsningar.

Utvärderarna skriver i sina rekommenda-
tioner att ”Research on some of the most pro-
found mysteries of the universe, such as the 
nature of dark matter, is being conducted in 
OKC at the highest international levels”, och 
rekommenderar fortsatt årlig finansiering på 
7,7 miljoner kronor.

– Det är glädjande att den internationella 
VR-panelens medlemmar ger oss detta erkän-
nande av kvaliteten på forskningen vid OKC. 
Vi fick ju en tioprocentig ökning av våra anslag 
efter den första utvärderingen efter två år, så 
det hade kanske varit för mycket begärt att få 
ytterligare förstärkning denna gång, säger pro-
fessor Lars Bergström, som är föreståndare för 
OKC. PER LARSSON

su.se/spade
okc.albanova.se

Linnémiljöer på internationell toppnivå

Polarexpedition inne 
på andra etappen

”Från varmare hav och krympande havsis till 
utsläpp av växthusgaser”. Rutten tillbaka till 
Skandinavien går över undervattensbergsked-
jan Lomonosovryggen. Expeditionen beräk-
nas vara åter i Tromsö den 4 oktober.

– Havsisens historia är en av huvudfrå-
gorna. Vi kommer nu att fortsätta program-
met med att bland annat ta upp långa sedi-
mentkärnor för att kunna studera det längre 
tidsperspektivet, säger Martin Jakobsson.

På www.swerus-c3.geo.su.se kan du läsa 
mer om expeditionen och följa forskarnas 
bloggar. STELLA PAPADOPOULOU

Miljörådets ordförande Cynthia de Wit och miljökoordinator Jenny Lilliehöök ser 
Studenthuset som ett bra exempel på hur miljötänkandet genomsyrar universitetet.

Under expeditionens första etapp gjordes 
mätningar både i luften och i havet.
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Kommentarer om beslutet:

”En bra början”
– VI SER VÄLDIGT positivt på att Stockholms 
universitet har tagit problemet med den höga 
andelen tidsbegränsade anställningar på allvar 
och det ska bli intressant att se hur det avspeg-
las i Sulfs statistiska rapport nästa år, säger 
Karin Åmossa, som är chefsutredare vid Sulf 
och den som ansvarade för rapporten 2013 om 
visstidsanställningar vid landets lärosäten.

Hon beklagar däremot att adjunkter hålls 
utanför den karriärväg som biträdande lekto-
rat erbjuder.

– En adjunkt som disputerar borde kunna 
ha möjlighet till befordran till biträdande lek-
tor eller lektor, förutsatt att den vetenskapliga 
kvaliteten är tillräckligt hög. Eftersom adjunk-
ter i många fall har både hög pedagogisk kom-
petens och kontakt med arbetsmarknaden 
utanför högskolan är de en viktig tillgång för 
studenterna.

Sedan Sulf publicerade sin rapport för ett 
år sedan har flera lärosäten gjort egna under-
sökningar, eller gått ut i media och kommen-
terat hur de vill komma tillrätta med den höga 
andelen visstider. Lunds universitet har dess-
utom i en debattartikel tillsammans med Sulf 
och SFS riktat skarp kritik mot att det nya 
omställningsavtalet medför försämringar för 
den stora gruppen tidsbegränsat anställda. 
Överlag har medvetenheten om problemet 
höjts, anser Karin Åmossa.

Den enskilt viktigast åtgärden för att 
minska andelen visstidsanställningar är, enligt 
Karin Åmossa, att lärosätena slutar att miss-
bruka lagstiftning, förordning och kollektiv-

avtal genom att stapla olika typer av visstider 
på varandra

Martin Högbom, professor vid Institutio-
nen för biokemi och biofysik och ordförande i 
Sveriges unga akademi, tycker beslutet är bra 
då det är tydligt och minskar antalet tjänste-
konstruktioner. Men vad det i praktiken inne-
bär beror på hur det tillämpas vid institutio-
nerna, enligt honom.

– Det ter sig inte rimligt att en person ska få 
en tillsvidareanställning, i den mening att den 
troligen kommer att löpa fram till pension, 
enbart på grund av att en extern forsknings-
finansiär beviljat medel för två år baserat på 
kriterier och bedömningsprocesser helt utan-
för universitetets insyn och utan hänsyn till 
universitetets behov. Detta innebär att insti-
tutionerna måste vara beredda att säga upp 
forskaren när projektet är slut eller att prefek-
terna blir extremt restriktiva med att skriva 
på ansökningar. Institutionerna kommer att 
behöva fundera kring sin rekrytering och bli 
tydliga med villkoren för externfinansierade 
forskare, vilket i sig är utmärkt.

Rekryteringar måste ses som en central del i 
strategiarbetet, fortsätter han.

– De som universitetet rekryterar ska 
också ges bra förutsättningar att bedriva sin 
forskning och ingå i ett tenure-track system 
som ger möjligheten, men inte rättigheten, 
till befordran och tillsvidareanställning som 
finansieras av institutionen. Målet måste vara 
att bedriva forskning som håller så hög klass 
att den attraherar externa forskningsmedel, 

Tidsbegränsade anställningar 
– en komplex fråga
Universitet är svåra att jämföra med andra arbetsgivare, 
enligt universitetets utredare Gunnar Svensson.

I förra Universitetsnytt rapporterade vi att rek-
tor tagit ett beslut som syftar till att minska 
antalet visstidsanställningar. Beslutet innebär 
bland annat en lokal föreskrift om tillsvidare-
anställning av disputerade forskare som av en 
extern forskningsfinansiär beviljats tillräck-
liga medel för forskning under en period längre 
än två år. Dessutom ska områdesnämnderna 
se över rutinerna för tidsbegränsade anställ-
ningar som lärare och även själva anställnings-
processen.

Som framgår av kommentarerna intill har 
reaktionerna på beslutet varit övervägande 
positiva. Gunnar Svensson, professor i filosofi 
och tidigare dekanus vid Humanistiska fakul-
teten, är även nöjd med att rektor i stort följde 
de förslag han lade fram i den utredning som 
beslutet bygger på.

Enligt Gunnar Svensson finns det problem 
med hur tidsbegränsade anställningar används 
men han betonar samtidigt att dessa anställ-
ningar i sig inte är fel. Den tidsbegränsade 
anställningen biträdande lektor är en viktig del 
i den akademiska karriärvägen, likaså forskar-
assistenttjänsterna (som nu fasas ut). Och speci-
ellt för små institutioner är det ofta nödvändigt 
att ta in personal på tidsbegränsade anställ-
ningar när medarbetare får stora forsknings-
anslag eller åker utomlands.

– Bilden av tidsbegränsade anställningar är 
mer komplex än vad debatten ofta ger sken av – 
och hur anställningarna används inom de olika 
fakulteterna och institutionerna varierar kraf-
tigt, betonar Gunnar Svensson.

Skillnad mellan områden
Hans utredning visar att andelen tidsbegrän-
sade läraranställningar vid Stockholms uni-
versitet är närmare 24 procent inom HS-områ-
det men knappt 7 procent inom det naturveten-
skapliga området. Förklaringen ligger främst i 
karaktären hos forskningsprojekt inom respek-
tive område och hur den externa finansieringen 
ser ut. Inom HS-området rör det sig oftast om 
enmans- eller fåmanforskningsprojekt. Får 
någon ett stort anslag behöver, ofta med kort 
varsel, en vikarie sättas in för att ta över under-
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visningen. Denna vikarie får då anställning 
som visstidsanställd lärare. Inom N-området 
handlar det ofta om större projekt som invol-
verar flera forskare, och inte sällan också dok-
torander och post doks. Inom sådana projekt 
anställs istället oftast visstidsanställda fors-
kare under den tidsperiod projektet har finan-
siering. 

Ökad internationalisering bidrar även till fler 
visstidsanställningar. När en lärare får bidrag 
för att tillbringa en tid utomlands behöver per-
sonen i allmänhet ersättas med någon annan 
som under utlandsvistelsen tar över lärarens 
vanliga undervisning. Om utländska gästfors-
kare eller doktorander inte blir riktigt klara 
med sina projekt under tiden i Sverige händer 
det att institutionerna ger dem en tidsbegränsad 
anställning så de kan slutföra sitt forsknings-
projekt.

– Detta är positivt för såväl forskaren som 
institutionen men dåligt för statistiken, säger 
Gunnar Svensson.

Den ideala situationen vore om varje insti-
tution skulle ha någon eller några ”extra” tills-
vidareanställda lärare som kan hoppa in och 
undervisa eller delta i forskningsprojekt med 
kort varsel om någon lärare till exempel ska 
åka utomlands en termin. Gunnars Svensson 
har identifierat några institutioner som i dag 
är i denna gynnsamma position, främst för att 
de under många år fått stora externa anslag. 
Men samtidigt finns några institutioner, inte 
minst inom språkområdet, som i stället hamnat 
i en negativ spiral och som inte har möjlighet 
att tillsvidareanställa någon ”extra” lärare, då 
det kan gå många år utan att de alls får några 
större externa anslag.

Långa anställningsprocesser
Strukturen för extern finansiering är alltså en 
bidragande orsak till många visstidsanställ-
ningar.  Många anslag avser en kortare tids-
period och är inriktade på enskilda forskare. 
Dessutom kommer besked från forskningsfi-
nansiärerna ofta så sent på hösten att budgeten 
redan är klar för kommande år. 

Universitet kan heller inte jämföras med andra 
arbetsplatser där det går att låta tillsvidare-
anställda byta arbetsuppgifter vid behov.

– Akademisk personal inom universitetet 
är anställda med speciell kompetens inom ett 
begränsat område och de är inte utbytbara. 
Det går naturligtvis inte att låta någon som är 
anställd för att undervisa i tyska i stället under 
en termin undervisa i finska, säger Gunnar 
Svensson.

I utredningen lyfts även fram att den 
utdragna anställningsprocessen ofta gör att 
institutionerna tvingas till tidsbegränsade 

anställningar, som lärarvikariat. Delar av proces-
sen är reglerad i lagar och förordningar så univer-
sitetet kan inte ändra på den. Men genom vissa 
åtgärder, till exempel att fakultetsnämnden dele-
gerar vissa beslut och att presumptiva sakkun-
niga tillfrågas i förväg, tror Gunnar Svensson att 
processen bör kunna kortas ner.

Försiktiga prefekter
Från ledningshåll uppmanas institutionerna att 
inte vara överdrivet försiktiga med att utlysa tills-
vidareanställningar. Av utredningen framgår att 
även detta är en komplex fråga. På universitets-
nivå är det ett problem då det totalt blir många 
tjänster som inte tillsätts tillsvidare (och anslag 
som därför inte utnyttjas). Men ur ett institu-
tionsperspektiv kan det oftast vara rationellt att 
avvakta med att anställa. Först sent under hös-
ten vet prefekten hur fakultetsanslagen och de 
externa bidragen för kommande år ser ut. Institu-
tionernas handlingsfrihet är därmed begränsad, 
och en del prefekter kan vara lite överdrivet för-
siktiga med institutionens ekonomi och därför i 
lite för stor utsträckning använda tidsbegränsade 
anställningar som ekonomisk buffert. 

– Jag ser ingen tydlig lösning på detta. Alla 
prefekter jag talat med är väl insatta i problema-
tiken och nästan samtliga gör så gott de kan för 
att komma till rätta med problemet. Men vissa är 
nog överdrivet försiktiga. Under alla mina år vid 
universitetet har jag inte varit med om att ekono-
min drastiskt försämrats inför ett kommande år, 
säger Gunnar Svensson.  

I korthet
Sommaren 2013 presenterade Sveriges uni-
versitetslärarförbund en rapport om viss-
tidsanställningar som visade att 33 procent 
av den undervisande och forskande persona-
len vid landets lärosäten hade tidsbegränsade 
anställningar. Motsvarande andel vid Stock-
holms universitet var 40 procent. Rapporten 
ledde till att rektor tillsatte en utredning och 
utifrån den tog ett beslut i juni 2014. Beslutet 
innebär i korthet:
– Universitetet inför en lokal föreskrift om 
tillsvidareanställning av disputerade forskare 
som av en extern forskningsfinansiär bevil-
jats tillräckliga medel för forskning under en 
period längre än två år. 
– Möjligheten att utveckla modellen med 
anställningar som adjungerad adjunkt utreds. 
– Områdesnämnderna får i uppdrag att se 
över rutinerna för tidsbegränsade anställ-
ningar som lärare, samt att se över själva 
anställningsprocessen.

snarare än att rekrytera baserat på vem som 
drar in pengar.

– Fackförbundet ST anser att rektors beslut 
är en bra början. ST var också positiva till 
möjligheten att anställa universitetsadjunk-
ter, då de är viktiga för kvalitén i professions-
utbildningarna. ST ser gärna att arbetsgiva-
ren också ska ta fram åtgärder för att minska 
antalet tidsbegränsade anställningar för grup-
pen T/A-personal.  Kartläggningen visar att 
andelen tidsbegränsade anställningar för T/A 
på fakultetsnivå är 28 procent. Detta är  
oacceptabelt. Vi vet att det sker staplingar av 
anställning i form av ALVA och vikariat. Den 
som varit anställd hos samma arbetsgivare i 
tre år under en femårsperiod ska ha rätt till en 
tillsvidareanställning, säger Lisbeth Häggberg 
som är ordförande för fackförbundet ST vid 
Stockholms universitet.

Saco-S-rådet vid Stockholms universitet 
är positiva till den genomlysning som skett 
och till de åtgärder som har genomförts. Men 
en problematik är att universitetet vill utöka 
antalet adjungerade lärare, säger ordförande 
Anqi Lindblom-Ahlm.

– Vi är väl införstådda med att många 
utbildningar kräver kompetens som normalt 
inte finns i verksamheten, men för att de som 
anställs inte ska få försämrad livslön, och där-
med lägre pension, bör det, såsom det skrivs i 
partsgemensamma kommentarerna, hittas en 
lösning som innebär att en adjungerad lärare 
får hela sin lön betald av den externa arbets-
givaren.

Orange för blivande lärare. Alla nya lärarstudenter 
som börjar sin utbildning i höst får en orange tyg-
kasse. Syftet är att öka synligheten för universite-
tets största programutbildning. Till höstens antag-
ning var dessutom förskollärarprogrammet och 
grundlärarprogrammen vid Stockholms universi-
tet de mest sökta lärarutbildningarna i landet.

Karin Åmossa Martin Högbom Lisbeth Häggberg Anqi Lindblom-Ahlm

Gunnar Svensson
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ÄNDA SEDAN 1800-TALETS slut har Bergian-
ska trädgården haft ett stort och innehållsrikt 
växtsystematiskt område med syfte att visa på 
växternas mångfald och klassifikation. Områ-
det anlades av dåvarande Professor Bergianus 
Veit Wittrock och speglade den tidens syn på 
växternas släktskap. År 2007 påbörjades ett 
omfattande arbete med att göra om systema-
tiska avdelningen så att den ska visa växternas 
släktskap enligt aktuell forskning. Samtidigt 

NyheterNyheter

Vy över systematiska avdelningen 
och Edvard Andersons växthus.

Etiskt råd inrättas
Mot bakgrund av de behov som beskrivs i 
utredningen beträffande hantering av miss-
tanke om vetenskaplig oredlighet, etikfrågor 
samt registerbaserad forskning vid Stockholms 
universitet inrättade rektor från och med 1 juli 
2014 ett etiskt råd vid Stockholms universitet.
 Detta organ placeras fristående direkt under 
rektor. Rådet utgörs av följande ledamöter: de 
två vicerektorerna, dekanerna inom Humanis-
tisk-samhällsvetenskapliga området och pro-
dekanus från Naturvetenskapliga fakulteten 
samt lärarrepresentanterna i universitetsstyrel-
sen. Etiska rådet får även adjungera personer 
med närvaro- och yttranderätt.
 Etiska rådet ska ledas av en ordförande, vil-
ken utgörs av någon av vicerektorerna som 
alternerar halvårsvis. Vid utredning av miss-
tanke om vetenskaplig oredlighet innehas ord-
förandeskapet under ärendets utredning av den 
vicerektor vars område ärendet inte tillhör. En 
eller ett par tjänstemän, varav minst en jurist, 
vid Ledningskansliet utgör kanslifunktion med 
ansvar för administration och löpande arbete.
 Etiska rådet ska ha ansvaret för att utreda 
misstankar om vetenskaplig oredlighet och 
lämna förslag till beslut till rektor. Rådet ska ha 

universitetsövergripande ansvar för utbildning 
och informationsspridning inom området och 
bör sträva efter enhetlig kunskapsnivå för hela 
verksamheten.

Rådgivande funktion
Etiska rådet ska vidare utgöra en rådgivande 
funktion för etiska frågor och arbeta på uppdrag 
av rektor. Rådet ska kontinuerligt bevaka hän-
delseutvecklingen inom området för universite-
tets räkning, såväl nationellt som internationellt, 
och föreslå införlivande av relevanta rekommen-
dationer och riktlinjer i verksamheten vid uni-
versitetet.
 I uppdraget ingår att ta kontakt med andra 
etiska råd eller kommittéer vid övriga lärosäten, 
samt andra relevanta aktörer såväl nationellt som 
internationellt, för erfarenhetsutbyte och engage-
mang i en gemensam strävan mot en enhetlig syn 
på forskningsetik och vetenskaplig oredlighet. 
Etiska rådet ska vidare ansvara för universitetets 
riktlinjer för hantering av misstanke om veten-
skaplig oredlighet samt för övriga interna doku-
ment av relevans för området, till exempel den 
etiska policyn. PER LARSSON

  su.se/forskning/forskningsetik

Halvårsresultat visar 
effekt av satsningar
Första halvåret 2013 uppvisade Stock-
holms universitet ett överskott på när-
mare 135 miljoner och för helåret 2013 
blev överskottet 345 miljoner kronor. 
Flera år av positiva resultat har gjort att 
universitetet fått ett stort sparat myn-
dighetskapital. 

De siffror som nu kommit för första 
halvåret 2014 visar ett underskott på 
143,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 
6,2 procent av den totala omslutningen. 
Den stora skillnaden jämfört med första 
halvåret 2013 förklaras främst med den 
upplösning av hyresavsättning om 215 
miljoner kronor som gjordes för Kon-
radsberg under 2013, något som kraftigt 
förbättrade delårsresultatet detta år.

Universitetets intäkter av anslag har 
ökat med 47 miljoner kronor under förs-
ta halvan av 2014 jämfört med motsva-
rande period 2013. Även intäkterna från 
avgifter och andra ersättningar samt av 
bidrag har ökat. På kostnadssidan har 
den största ökningen varit för personal, 
drygt 88 miljoner kronor.

Halvårssiffrorna innebär att universi-
tetets ackumulerade myndighetskapital 
minskar till närmare 859 miljoner kro-
nor. Rektor Astrid Söderbergh Widding 
ser positivt på detta:

– Det är positivt att de många åtgär-
der som vidtagits inom våra bägge 
vetenskapsområden för att minska myn-
dighetskapitalet genom strategiska sats-
ningar nu verkar få effekt. Att utfal-
let är negativt bör på intet sätt minska 
ansträngningarna att nå nollpunkten, 
en budget i balans utan sparat myndig-
hetskapital. Samtidigt fortsätter givet-
vis den centrala uppföljningen. Vi ska 
använda våra resurser fullt ut, genom-
tänkt och klokt.

Prognosen för universitetets ekonomi 
för helåret 2014 visar på ett underskott 
på drygt 66 miljoner kronor.  
PER LARSSON 

Universitetet toppar  
listan med flest  
antagna
STOCKHOLMS UNIVERSITET HAR flest 
antagna studenter i landet efter urval 
två, 27 904 personer. Trots det är det 
en minskning med 7 procent jämfört 
med hösten 2013 för antagning till hös-
tens utbildningar. Minskningen är näs-
tan uteslutande till fristående kurser. 
Uppsala universitet kommer på andra 
plats med 24 911 och Umeå universitet 
på tredje plats med 22 260 antagna efter 
urval två till höstterminen.
För landet som helhet är totalt 241 293 
personer antagna till minst en utbild-
ning. Jämfört med förra året är det en 
minskning med 1 procent eller 1 216 
personer. Antagningen till urval två 
höstterminen 2013 var 242 509.  
MARIE JACKALIN

Stärkt organisation 
för upphandling
Universitetet ska få en ny och stärkt organisation för upphandlingsverksamheten. 
Central i organisationen blir Inköpssektionen vid Ekonomiavdelningen. 

Upphandlingsverksamheten vid Stockholms 
universitet är av tradition decentraliserad, vilket 
innebär att upphandlingar sköts på institutions-
nivå. Detta sätt att organisera upphandlings-
verksamheten har kritiserats av Riksrevisionen 
och även uppmärksammats internt i universi-
tetets riskanalys. Förvaltningschefen gav där-
för Planeringsavdelningen i uppdrag att tillsam-
mans med Ekonomiavdelningen utreda organi-
sationen av upphandlingsverksamheten.
 Utifrån utredningens förslag och de synpunk-
ter som inkom från remissinstanserna fattade 
förvaltningschefen i juni beslut om åtgärder för 
att bygga upp en ny organisation för upphand-
lingsverksamheten. Central i den nya organisa-
tionen blir Inköpssektionen vid Ekonomi- 
avdelningen. Den nya organisationen ska vara 
på plats senast den 1 juli 2015.

TEXT PER LARSSON

 Ekonomiavdelningen ska i höst presen-
tera en plan för hur behovet av nödvändig 
kompetens inom sektionen ska tillgodoses 
och identifiera inköpsområden vid institu-
tionerna/motsvarande inom vilka det finns 
behov av speciell kompetens. 
 Ekonomiavdelningen ska vidare i sam-
råd med Ledningskansliet ta fram nya rikt-
linjer rörande upphandling, både över 
och under direktupphandlingsgränsen.  
Dessutom tas rutiner fram för exempel-
vis beställning av upphandlingar, uppfölj-
ning, insamling av uppgifter om planerade 
upphandlingar, anmälning av nya avtal till 
Inköpssektionen, kvalitetssäkring av upp-
handlingar och avtal. Det ska även finnas 
förslag till nya föreskrifter till upphand-
lings- och inköpspolicyn.

Lär dig mer om konst
Stockholms universitets konstförening anordnar flera aktiviteter under hösten.

Samtidskonsten i det offentliga rummet, onsdag 15 oktober kl 18.00. Plats: G-salen
Professor Peter Hagdahl berättar om Statens Konstråds uppdrag och dess samarbete med 
Stockholms universitet när det gäller offentlig konst. Han kommer också att visa bilder på 
några av de konstverk som finns i Frescati och förmedla konstnärens tanke bakom ver-
ken. Peter Hagdahl är konstnär, professor i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan samt cura-
tor vid Statens konstråd. Ingen föranmälan behövs. 

Konstvandring i Geovetarhuset
Datum och tid meddelas senare. 
Under denna vandring får du möta konstnärerna Astrid Safron och Ann Ahlbom 
Sundqvist som tillsammans berättar om sina verk i Geovetarhuset, väggmålning och 
skulpturer. Anmälan till: Eva Lundin, e-post: eva.lundin@edu.su.se.
Båda evenemangen är gratis.

 Dessa nya riktlinjer och rutiner ska 
börja gälla den 1 januari 2015.
 Ekonomiavdelningen ska ansvara för att 
upphandlingssamordnarna får del av nöd-
vändig information kring upphandling 
och inköp och att de får nödvändig utbild-
ning för att kunna säkerställa att upp-
handlingar sker i enlighet med LOU och 
universitetets inköps- och upphandlings-
policy. 
 IT-avdelningen ska i samråd med Ekono-
miavdelningen, Ledningskansliet och Tek-
niska avdelningen utreda vilka behov som 
finns av systemstöd (så som avtalsdatabas 
och ärendehanteringssystem), vilka krav 
ett sådant systemstöd bör uppfylla för att 
tillgodose behoven samt anskaffa system-
stöd som uppfyller dessa krav.  

Växter ordnade enligt aktuell forskning
har anpassningar gjorts för att göra området 
mer överskådligt, lättskött och pedagogiskt 
och fysiskt tillgängligt. Nu är nya systematiska 
avdelningen klar, men fortfarande är huvud-
strukturen, utsträckningen och idén om områ-
det densamma som på 1800-talet.

Under de åtta åren som gått har stora 
omflyttningar genomförts. Nu står växterna 
enligt det system som presenterades av The 
Angiosperm Phylogeny Group (APG) 2009 och 

som bygger på klassificering av växternas släkt-
skap framtaget med hjälp av DNA-data. Profes-
sor Bergianus Birgitta Bremer är en av de med-
verkande i APG.

I den systematiska avdelningen odlas cirka 
1 400 blomväxter med syftet att visa mångfal-
den bland de cirka 250 000 blomväxtarter som 
är kända. Anläggningen består av ett stort antal 
rabatter, där tanken är att visa hur växterna är 
släkt med varandra. ANNSOFIE BÖRJESSON

Del av verket ”Terrakotta” av 
Marianne och Sivert Lindblom.
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Suzanne Kriström Alonzo: 
”Jag vill få studenterna 
att börja tänka”
Med positiv energi och stort engagemang har Suzanne Kriström Alonzo vunnit 
studenternas hjärtan. Hon ser fram emot den högtidliga ceremonin i Blå hallen då hon 
ska ta emot priset Årets lärare. Sedan vill hon komma framåt med sin forskning om 
kränkningar i förskolan.

TEXT EVA ANNELL     FOTO EVA DALIN    

Suzanne 
Kriström 
Alonzo

Aktuell: Har utsetts 
till Årets lärare inom 
Samhällsvetenskapliga 
fakulteten vid Stockholms 
universitet 2014. 
Arbetar som: Är 
universitetsadjunkt och 
doktorand vid Barn- och 
ungdomsvetenskapliga 
institutionen.
Familj: Man, två små 
barn, två vuxna barn och 
ett bonusbarnbarn.
Gör på fritiden: Umgås 
med familjen och reser.
Dold talang: Är en hejare 
på pingis.
Det här kan förvåna 
mina kollegor: Att jag 
varit flugfiskeinstruktör 
vid Strömmen.
Böcker jag 
rekommenderar: 
Barnkonventionen och 
Den banala ondskan 
av Hanna Arendt – en 
mycket intressant bok om 
mänskliga mekanismer.  
Om Frescati hage: Det 
är världens vackraste 
arbetsplats, med badplats 
nedanför.

Suzanne Kriström Alonzo möter leende upp utanför en 
av tegelbyggnaderna i Frescati hage, där Barn- och ung-
domsvetenskapliga institutionen huserar. Hon är glad 
och stolt över att ha belönats med det pedagogiska pri-
set Årets lärare, inom Samhällsvetenskapliga fakulteten 
vid Stockholms universitet 2014. 

– Att undervisa är det roligaste jag vet och det går 
inte att få en bättre bekräftelse än att vinna priset Årets 
lärare, eftersom pristagarna nomineras av studen-
terna och det är rektorn för Stockholms universitet som 
beslutar om vem som ska få utmärkelsen. När jag fick 
reda på att jag vunnit kändes det både overkligt och 
helt fantastiskt, säger Suzanne Kriström Alonzo.

Hon visar in till sitt arbetsrum där hon arbetar som 
doktorand och universitetsadjunkt, med sjöglimt över 
Brunnsviken. Hon har jobbat vid Barn- och ungdoms-
vetenskapliga institutionen i femton år och håller nu i 
fem-sex kurser på lärarutbildningen. 

Engagerad och ser studenterna
Suzanne Kriström Alonzo gissar att hon blivit nomine-
rad till det pedagogiska priset för att hon är engagerad 
och ser studenterna. Hon är noga med att ge konstruk-
tiv feedback, och skriver utförliga kommentarer på ten-
torna om vad studenterna gjort bra och vad de kan för-
bättra. 

– Jag försöker vara klar och tydlig, men jag vill gärna 
även problematisera kursinnehållet. Jag vill få studen-
terna att börja tänka. 

Hon strävar efter att alla ska förstå vad hon säger 
och anstränger sig för att undanröja eventuella hinder.

– Jag är särskilt rädd om studenter från icke-akade-
miska hem och diskuterar alltid begrepp som kan vara 
okända. Mångfald är viktigt och ett inkluderande för-
hållningssätt är avgörande för att alla ska känna sig 
välkomna.

Restuppgifter med en vaccinerande effekt
Den som tror att studenter främst uppskattar lärare 
som är veka och medgörliga tror fel; Suzanne Kriström 
Alonzo är både bestämd och krävande. Studenter som 
inte kommer till hennes lektioner får omfattande rest-
uppgifter.

– Givetvis handlar det inte om att straffa studenter, 
men det ska heller inte gå att ta sig igenom en kurs utan 
att ha tillgodogjort sig den kunskap som krävs. Och det 
är intressant att notera att omfattande restuppgifter 
verkar har en vaccinerande effekt – studenterna håller 
sig friska och deltagandet ökar.

Att vara närvarande på hennes lektioner är viktigt. 
Suzanne Kriström Alonzo tar ofta upp aktuella händel-
ser och drar igång diskussioner som ett komplement till 
kurslitteraturen. 

– God pedagogik förutsätter att frågor ställs och att 
den egna tanken får prövas, gärna mot andras. 

Med åren har hon lärt sig att lägga sin energi där den 
uppskattas. Till exempel på studenter som önskar just 
henne som handledare till sina C-uppsatser och det är 
många.

– Jag hjälper dem som vill ha hjälp, men jag kräver 
också mycket av studenterna.  Jag lägger inte ner tid på 
studenter som inte vill vara här.

Utmanar rådande normer
Vid Stockholms universitet håller Suzanne Kriström 
Alonzo i kurser inom ämnet barn- och ungdomsveten-
skap, bland annat om mobbning och sociala relationer.  
 – Allra roligast är att föreläsa om normkritik, likabe-
handling och värdegrund; jag och studenterna utma-
nar rådande normer tillsammans. Ibland blir diskussio-
nerna ganska häftiga. Alla vindar som blåser i samhäl-
let finns även här på universitetet.

Suzanne Kriström Alonzo är också i sitt esse när 
hon undervisar yrkesverksamma lärare på en upp-
dragsutbildning från Skolverket, om värdegrunds-
arbete och likabehandling.

Just nu läser hon in sig på en ny kurs – Att möta 
barn och ungdomar i utsatta livssituationer – som hon 
lägger upp tillsammans med kollegan Ingrid Olsson. 
Förmodligen kommer en del poliser och människor 
som arbetar inom socialtjänsten att gå kursen, till-
sammans med lärare och andra intresserade. Mixen 
är en fördel.

– När olika professioner möts uppstår ofta en 
intressant dynamik som berikar kursen.

Belysa att små barn kränks
Suzanne Kriström Alonzos undervisning uppgår till 
hundra procent och utöver det har hon sin egen forsk-
ning. Hon arbetar med en avhandling om hur perso-
nal kränker förskolebarn.

– I forskningsarbetet drivs jag av nyfikenhet och en 
strävan efter rättvisa. Jag hoppas att min avhandling 
ska bli en ögonöppnare för hur små barn kränks och 
mobbas på otäcka sätt av vuxna. I fall från Skolverket 
finns exempel på barn som stängts in i små utrymmen 
av personalen, eller ställts ut i bara strumporna mitt i 
kalla vintern när de krånglat med stövlarna. 

Med utnämningen Årets lärare följer prissumman 
50 000 kronor och för den vill Suzanne Kriström 
Alonzo köpa sig tid att arbeta med sin avhandling. 
Kanske ska hon resa bort någonstans och skriva.

– Det är svårt att koncentrera sig på att skriva när 
man ständigt föreläser och undervisar.

Började på koltavdelningen
Sin egen debut inom barnomsorgen gjorde hon tidigt, 
bara sex månader gammal. År 1967 låg hon på rad 
med andra småttingar på avdelningen Kolten, på 
Adolf Fredrik och Gustav Vasa barnkrubba på Norr-
tullsgatan i Stockholm. 

– Jag älskade min förskola och den finns kvar ännu. 
Nyligen hade jag en person som arbetade där på en av 
mina kurser, säger Suzanne Kriström Alonzo och ler 
vid tanken på sammanträffandet.

Före utbildningen till universitetslärare utbildade 
hon sig till förskollärare och arbetade sammanlagt 
tretton år inom barnomsorgen. Hon är också mamma 
till fyra barn och har således upplevt förskolans verk-
samhet ur många perspektiv. Hon känner även till 
vanliga fördomar kring förskolläraryrket.

– Många tror att förskollärare är något man blir 
för att man inte kommer in på någon annan utbild-
ning, men det är helt fel. Vi har ett högt söktryck på 
förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet 
och det är svårt att komma in.

Har hon då några idéer om hur lärarutbildningen 
skulle kunna förbättras?

– Det finns två kategorier av lärare – de som är 
inlästa på ämnet och de som är bra på att kommu-
nicera. Utbildningen skulle bli bättre om fler lärare 
ansträngde sig för att både vara bra på både sitt ämne 
och bra på att kommunicera kunskaperna till studen-
terna. Det försöker jag vara.  

Jag säger aldrig att 
något är lätt, för det 
är det inte. Men jag 
förmedlar att jag tror 
att de kan.
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Valåret är här – dags att rösta!
Det är inte bara val till EU-parlament, riksdag, landsting och kommunfullmäktige i år. 
Även vid Stockholms universitet är det i år ”supervalår”. Under hösten väljs de som ska 
fatta viktiga beslut vid universitetet de närmaste tre åren. 

Under hösten väljs och utses lärarrepresen-
tanter i universitetsstyrelsen, de två områ-
desnämnderna, fakultetsnämnder och insti-
tutionsstyrelser. Universitetets båda vice-
rektorer och samtliga dekaner och prodeka-
ner föreslås genom val och utses av rektor.  I 
universitetsstyrelse, områdes- och fakultets-

TEXTER PER LARSSON     FOTO EVA DALIN

nämnd samt i institutionsstyrelse har studen-
terna rätt att vara representerade. Studenter-
nas representanter utses av studentkåren för 
ett år.
 Ledningskansliet bistår med råd och stöd i 
samband med att de olika valen genomförs. 
Kontaktperson vid Ledningskansliet är Anna 

Höstens val vid Stockholms  
universitet
•  Val av förslag till vicerektor och ord-

förande i områdesnämnder
•   Val av förslag till dekaner och pro-

dekaner
•   Val av ledamöter i områdesnämnd, 

tillika fakultetsnämnd för 
N-området

•   Val av fakultetsnämnder och leda-
möter i områdesnämnd för HS-
området

•   Val av lärarrepresentanter till univer-
sitetsstyrelsen

•   Val av institutionsstyrelser
Mandatperioderna är i samtliga fall 1 
januari 2015 till 31 december 2017.

Val av vicerektor för HS-området
Vicerektor för HS-området är ordförande i 
områdesnämnden för humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. Vicerektor utses av rek-
tor efter förslag genom val inom området. I juni 
offentliggjorde valberedningen att den föreslår 
Karin Helander till vicerektor. Därefter har en 
period av fri nominering följt bland röstberätti-
gade lärare. Valet av vicerektor sker fakultetsvis 
i samband med valet till fakultetsnämnd och av 
förslag till dekanat. Efter valet kommer försla-
get att lämnas till rektor, redovisat per fakultet, 
och rektor beslutar att utse vicerektor.

Val av områdesnämnd för HS-området
Detta är ett indirekt val och platserna i områ-
desnämnden besätts av vicerektor, dekaner, 
prodekaner och vicedekaner som valts/utsetts i 
samband med fakultetsnämndsvalen (se nedan).

Riddarström, anna.riddarstrom@su.se. Gäl-
lande regelverk för valen finns på Medarbetar-
webben i Regelboken Bok 1:2 organisation. 
Aktuella beslut rörande valen kommer att läg-
gas ut på webbplatsen för respektive val.
 Läs mer om valen på su.se/medarbetare/
från-ledningen/organisation/valförrättningar. Karin Helander  

föreslås som  
vicerektor
Karin Helander föreslås av en enig valbe-
redning som kandidat till posten som vice-
rektor för det humanistisk-samhälls- 
vetenskapliga området, tillika ordförande i 
Områdesnämnden för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. Karin Helander 
är professor i teatervetenskap vid Institu-
tionen för musik- och teatervetenskap och 
föreståndare för Centrum för barnkultur-
forskning, prodekanus vid Humanistiska 
fakulteten, samt ledamot i Områdesnämn-
den för humaniora, juridik och samhälls-
vetenskap.

Elektroniskt val  
– underlättar för  
institutioner
Elektroniskt val innebär att röstberättigade 
får ett e-postmeddelande med informa-
tion och en länk till en personlig valsedel 
på webben. Val av fakultetsnämnder och av 
förslag till dekan och prodekan går till på 
detta vis. Många institutioner har även tidi-
gare valt att använda elektroniska val till 
institutionsstyrelsen och fler blir det i höst.

Institutionen för biokemi och biofysik 
använde den elektroniska varianten vid två 
fyllnadsval förra sommaren.

– Det var enkelt och vi fick bra besked 
om utfallet. Jag vill också minnas att delta-
gandet var ovanligt bra, särskilt med tanke 
på att det var under sommaren. För mig är 
det också positivt att tidsåtgången vid insti-
tutionen för administrationen kring valet 
blir mindre, säger professor Stefan Nord-
lund som i höst även kommer att använda 
det elektroniska valet vid Institutionen för 
matematikämnets och naturvetenskaps-
ämnenas didaktik där han nu är prefekt.

IT-avdelningen skapar en elektronisk 
valsedel, samlar in rösterna samt samman-
ställer resultatet när röstningen avslutats 
och överlämnar sammanställningen till 
beställaren. IT-avdelningen svarar för röst-
räkning och för att anonymiteten upprätt-
hålls. Alla röster är anonyma, vilket inne-
bär att när en röst är inskickad går det inte 
att ta bort den.

Val av vicerektor och områdesnämnd för 
N-området
Områdesnämnden för naturvetenskap är 
tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämn-
den och områdesnämndens vicerektor är 
därmed också fakultetens dekan. Vicerek-
tor/dekan och prodekan utses av rektor efter 
förslag genom val inom området. Övriga 
ledamöter utses genom direkt val. 

Val av fakultetsnämnder och förslag till 
dekan och prodekan
Valberedningar tar fram förslag till nämnd, 
dekan och prodekan vid respektive fakul-
tet. Dessa förslag offentliggjordes i början 
av september, därefter följer en period av 
fri nominering. Alla som är röstberättigade 
vid fakulteten kan nominera personer till de 
olika posterna. Efter nomineringsperioden 
hålls val, som är elektroniska. 
 De personer som får flest röster för en 
given post är valda till ledamöter av fakul-
tetsnämnden. Förslaget till dekan och pro-
dekan lämnas till rektor som beslutar om 
att dessa personer ska utses. Den som utses 
till dekan för den Naturvetenskapliga fakul-
teten utses även till vicerektor för natur-
vetenskap.

Val av lärarrepresentanter i  
universitetsstyrelsen
Valet sker genom lärarna i universitetets 
hörandeförsamling, där områdesnämnderna 
har utsett sina elektorer jämte personliga 
ersättare. De 36 platserna är fördelade uti-
från antalet lärare vid föregående val (det 
som genomfördes 2011). Hörandeförsam-
lingen bestämmer hur valet ska gå till.

Val av institutionsstyrelse
Alla institutioner väljer nya styrelser. Sam-
mansättningen beslutas av rektor efter för-
slag från institutionen genom prefekten. 
Institutionsstyrelserna består av lärare/fors-
kare (generellt två tredjedelar), studenter 
(högst en tredjedel), representanter för TA-
personal och eventuella yrkeslivsrepresen-
tanter. Majoriteten av styrelsens ledamöter 
ska vara vetenskapligt kompetenta. Lärarre-
presentanterna väljs bland lärarna och TA-
representanten/erna bland TA-personalen. 

”En fantastisk  
möjlighet att påverka”
– Universiteten är unika arbetsplatser efter-

som medarbetarna kan påverka verksamhe-
tens genomförande och kvalitet på ett sätt 
som inte är möjlig inom privat verksamhet 
eller andra former av statlig verksamhet. Det 
här är en fantastisk möjlighet att påverka!

Det säger Mats Danielson, avgående 
dekanus för Samhällsvetenskapliga fakulte-
ten, när han beskriver det kollegiala infly-
tande som finns både inom fakulteten och 
på institutionsnivå. Fakulteten har stort 
inflytande över forskning och undervisning. 
Det är i fakultetsnämnden som alla utbild-
ningsplaner fastställs och det är här beslut 
fattas om läraranställningar. Nämnden 
fastställer även regelverk som styr utbild-
ning, kvalitetsarbete och mycket annat vid 
institutionerna, som påverkar medarbetar-
nas vardag. Och de som fattar dessa viktiga 
beslut i nämnden är alltså framröstade av 
sina kollegor.

– Nämnden består av representanter från 
institutionerna och därigenom får lärarna 
och forskarna inom fakulteten en nära kopp-
ling till ledamöterna. Fakultetsnämnden kan 
på detta sätt känna av hur diskussionerna 
går på institutionerna och återkoppla uppåt i 
organisationen, säger Mats Danielson.

Att ha möjlighet att välja en chef, som 
dekanen är för fakultetens prefekter och 
föreståndare, och den ytterst ansvarige för 
fakultetens verksamhet är även rätt unikt 
för universitetsvärlden.

Valberedningarna vid universitetets fakul-
teter presenterar nu sina förslag till dekaner 
och fakultetsnämnder och snart påbörjas en 
period av fri nominering till dessa poster.

Även om det skulle bli så att det enbart 
finns en kandidat till olika poster betonar 
Mats Danielson att det är viktigt att rösta 
i valet.

– Om kandidaterna får ett starkt stöd i 
valen så ger det fakultetsnämnderna ökat stöd 
i deras kvalitetsarbete, något som i förläng-

ningen är 
positivt för 
alla medarbe-
tare.
Vad säger du 
till medarbe-
tare som är 
tveksamma 
till om det är 
värt att rösta?
– Gör det för 
att visa ditt 
stöd för den 
form av kolle-
gialt besluts-
fattande som 
vi har förmå-
nen att ha.

När är valen?
Val till områdesnämnderna, fakul-
tetsnämnderna och val av förslag till 
vicerektorer, dekaner och prodeka-
ner. Inför valen fastställs röst- och val-
barhetslängder och valberedningarnas 
förslag offentliggörs på webben.  
Därefter följer: 
Fri nomineringsperiod, 16–29 sep-
tember: Röstberättigade kommer att 
få mejl med instruktioner om nomine-
ringsförfarandet.
Valperiod, 8-14 oktober: Valet genom-
förs elektroniskt. Röstberättigade 
kommer att få mejl med instruktioner 
och länk till valsedeln.
Tillkännagivande av valresultat,  
15 oktober.
Val av lärarrepresentanter i universi-
tetsstyrelsen kommer att hållas under 
oktober-november.
Institutionerna bestämmer själva när 
under hösten val till institutionsstyrelse 
ska hållas.

Vilka får rösta och vilka är valbara?
I valen till områdesnämnd, fakultets-
nämnd och dekanat samt förslag till vice-
rektor är alla lärare, inklusive universi-
tetsadjunkter, adjunkter och disputerade 
forskare vid fakulteten som har ett förord-
nande som är mer än två år vars omfatt-
ning är minst halvtid, röstberättigade. För 
att vara valbar ska man utöver detta även 
vara disputerad eller bedömas ha motsva-
rande vetenskapliga kompetens.
 I valet av lärarrepresentanter till insti-
tutionsstyrelsen är alla lärare, inklusive 
universitetsadjunkter, adjunkter och dis-
puterade forskare vid fakulteten som har 
ett förordnande som är mer än två år vars 
omfattning är minst halvtid, röstberät-
tigade och valbara. En majoritet av sty-
relsens samtliga ledamöter ska dock vara 
disputerade.  Rösträtt och valbarhet vid 
val av representanter för TA-personal har 
den som är anställd tills vidare eller för en 
tid mer än två år och har huvudsakligen 
tekniska eller administrativa arbetsupp-
gifter. Anställningen ska omfatta minst 
halvtid.

Mats Danielson

I höst kan du rösta om vilka som ska bestämma vid institutioner, fakulteter och i områdesnämnderna.

Om kandidaterna 
får ett starkt stöd 
i valen så ger det 
fakultetsnämnderna 
ökat stöd i deras 
kvalitetsarbete.
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Ny specialkurs 
ska lyfta kvinnligt 
entreprenörskap
I augusti startade Innovationskontoret Sveriges första Startup 
Boot Camp i entreprenörskap med fokus att stötta kvinnliga 
studenter med en affärsidé. Under fem dagar specialtränades 
de tio utvalda deltagarna av erfarna föreläsare och coacher.

Inspiration till bootcampen fick Ishtar Touai-
lat, affärsrådgivare på Innovationskontoret, vid 
ett besök på det amerikanska arrangemanget 
StartUP Inspire, som genomförs i Silicon Val-
ley varje år, där svenska startup-bolag har möj-
lighet att skapa kontakter och få affärscoach-
ning. Sedan tidigare ansvarar Innovationskon-
toret för universitetets Starta eget-kurs, som ges 
två gånger per år. Kursen, som årligen lockar 
runt 2 000 deltagare, är en breddutbildning 
inom entreprenörskap för både studenter och 
forskare. Bootcampen är en vidareutbildning 
på den kursen, med särskilt fokus på kvinnors 
entreprenörskap, och finansieras av Tillväxtver-
ket via Länsstyrelsen inom ramen för kvinnors 
företagande.

– Vi har satt ihop en spetsutbildning för en 
mindre grupp entreprenöriellt intresserade 
kvinnliga studenter. Deltagarna har fått söka 
till platserna genom att skicka in sina affärs-
idéer. Under en intensiv vecka får de nu hjälp att 

utveckla sina affärsmodeller, berättar Christina 
Bendz, verksamhetsansvarig på Innovations-
kontoret och själv en av föreläsarna på kursen. 
Deltagarna får även lära sig grunderna i bok-
föring, ekonomi och försäljning. Dessutom ges 
föreläsningar om finansiering och teambildning 
och de får flera tillfällen att sälja in sina idéer 
mot en coachande jury. Samtliga föreläsare och 
coacher på kursen har egna entreprenöriella 
erfarenheter och kan därmed också bidra med 
olika relevanta tips och råd.

Rebecka Pershagen och Isabelle Edlund, två 
av deltagarna på kursen, har helt olika studie-
bakgrund men delar samma förhoppningar 
inför kursen – att de ska få kraft och inspiration 
till att driva fram sina respektive affärsidéer 
samt bygga på sina kontaktnätverk. Under 
veckan kommer de att få möjlighet att tänja och 
stärka sina idéer mot varandras och ser båda 
en stor fördel med den kvinnliga dynamiken i 
gruppen.  

TEXT OCH FOTO EVA ENARSON

Rural Landscapes – ny  
tvärvetenskaplig tidskrift

LOWE BÖRJESON ÄR lektor i kulturgeo-
grafi, chefredaktör och en av grundarna till 
tidskriften Rural Landscapes som ges ut av 
Stockholm University Press.
 Idén att starta en tidskrift för open access-
publicering har varit ett återkommande 
ämne för diskussionerna i fikarummet vid 

Kulturgeografiska institutionen. Lowe Bör-
jeson och hans kollegor har sett att det fun-
nits behov av en tidskrift för tvärvetenskap-
lig och historiskt orienterad landskapsforsk-
ning.

– Vi har nog alla mest betraktat det som 
en lite vild och orealistisk idé, säger Lowe. 
Men när vi på allvar började spåna om hur 
vi skulle uppmärksamma att Mats Widgren, 
professor och ledare för landskapsforsk-
ningsprofilen vid institutionen, skulle gå i 
pension tog projektet fart på allvar. Vi tänkte 
att vår idé om en internationell peer review-
granskad tidskrift för landskapsforskning 
som är öppen för alla, skulle vara ett mer 
långsiktigt projekt, än att exempelvis göra en 
vänbok i form av en antologi.

Entusiastisk respons
Även om Lowe och kollegorna var lite tvek-
samma till om idén skulle hålla fullt ut, tog 
de kontakt med universitetsbiblioteket och 
frågade om de hade några tips och råd eller 
stöd inför en eventuell start av en tidskrift. 

– Biblioteket var mycket entusiastiska i 
sin respons, berättar Lowe. Projektet tog 
skruv, och det som mest varit en lös idé bör-
jade kännas som en ganska realistisk plan. 
Vi blev åtminstone tillräckligt inspirerade för 
att inleda en diskussion med biblioteket.

Visionen för Stockholm University Press 
om hög vetenskaplig kvalitet kombinerad 

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

Kontrakt påskrivet  
för nytt fartyg
Efter omfattande förberedelser är nu ett 
kontrakt påskrivet för bygget av Askö-
laboratoriets nya fartyg. Det estniska 
varvet Baltic Workboats kommer att 
bygga fartyget med planerad sjösättning 
inom två år.  Det nya fartyget ska bli 22 
meter långt. Det isbrytande skrovet blir i 
stål och 7 meter brett. Fartyget konstru-
eras för 30 års teknisk livslängd med en 
årlig driftstid på cirka 1 500 timmar.

Håll dig uppdaterad!
På medarbetarwebben, su.se/medar-
betare publiceras dagligen nyheter och 
information riktad till medarbetare vid 
universitet. Varje måndag skickas en 
sammanställning över de nyheter som 
publicerats senaste veckan. Vill du ta del 
av denna sammanställning hör du av dig 
på redaktion@su.se.

med open access-publicering, teknisk infra-
struktur och redaktionellt stöd avgjorde 
saken, enligt Lowe.

– Bibliotekets förslag att Rural Landscapes 
skulle kunna bli Stockholm University Press 
första tidskrift och deras entusiasm gjorde 
att vi bestämde oss för att gå vidare med pro-
jektet och starta tidskriften, säger Lowe.

Hjälp med formgivning och struktur
Vid den första kontakte fanns redan grunden 
i form av en preliminär titel, en formulering 
om inriktningen på tidskriften, motivering 
till varför den behövs och förslag på personer 
till redaktionsrådet. 

– Vi har fått hjälp med att formge tidskrif-
ten och etablera en struktur för den redaktio-
nella hanteringen, säger Lowe. Det har gått 
otroligt smidigt tycker jag, helt klart över 
förväntan, även om vi kanske inte egentligen 
hade några realistiska förväntningar. Utan 
stödet vi fått från Stockholm University Press 
och deras samarbetspartner, Ubiquity Press, 
hade det nog varit ett orealistiskt projekt 
med tanke på att vi varken haft någon extra 
tid eller finansiering för detta.

Ubiquity Press är ett brittiskt företag som 
Stockholm University Press samarbetar med. 
Ubiquity Press har flera års erfarenhet av att 
stödja universitetsförlag med att etablera och 
driva open accesstidskrifter.  
BIRGITTA HELLMARK LINDGREN

Stockholm University Press – 
forskardriven open access
Strax före sommaren mjuklanserades den 
nya webbplatsen för Stockholm Univer-
sity Press. Webbplatsen innehåller informa-
tion om det nya förlaget. Det erbjuder, enligt 
uppdrag från rektor, forskare möjlighet att 
publicera kvalitetsgranskade tidskrifter, 
antologier och monografier, digitala såväl 
som tryckta. All publicering sker ”open 
access”, fritt tillgänglig på webben. Förlags-
verksamheten är inte vinstdriven, utan all 
publicering sker till självkostnadspris. Förla-
get gör inga anspråk på upphovsrätten utan 
den behåller författaren själv. 

– Vårt mål är att erbjuda publicerings-
möjligheter som ger största möjliga tillgäng-
lighet, spridning och användning av forsk-
ningsresultat, säger Birgitta Hellmark Lind-
gren, kommunikationschef och ställföreträ-
dande överbibliotekarie vid Stockholms uni-
versitetsbibliotek. På så sätt kan forskare 

i hela världen ta del av forskningsresultat 
utan några hinder.

Creative Commons
Förlaget använder sig av Creative Commons, 
som är ett enkelt system av licenser för att 
tydliggöra vad den som tar del av publika-
tionerna är fri att göra och inte. Upphovs-
rättsinnehavaren väljer vilka friheter hen vill 
att verket ska ha. Förlaget rekommenderar 
den minst begränsande creative common-
licensen (CC-BY) eftersom den skapar bäst 
förutsättningar för spridning och använd-
ning. CC-BY stämmer också bäst över-
ens med de riktlinjer som kom ut ur ”Buda-
pest Open Access Initiative” och rekom-
menderas av OASPA (the Open Access Scho-
larly Publishers Association) och Scholarly 
Publishing and Academic Resources Coali-
tion (SPARC).  

Den redaktionella strukturen bygger på 
redaktionsråd som etableras på universi-
tet samt en administration som hanterar 
externa kvalitetsbedömningar, bok- och  
tidskriftsproduktion samt marknadsföring 
och distribution. MARTIN WINCENT

 www.stockholmuniversitypress.se

Faktaruta
Vill du starta en tidskrift i Stockholm 
University press regi? 

Vill du etablera ett redaktionsråd?

Vill du publicera en monografi eller 
antologi?

Kontakta Stockholm University press 
genom publish@su.se

Rättelse:
Tyvärr blev rubriken till en notis 
i förra Universitetsnytt olyck-
ligt formulerad. Texten hand-
lar om anslag till forskare vid 
Institutionen för lingvistik. I pro-
jektet ska forskarna undersöka 
barnriktat tal, alltså tal till barn, 
och inte barns tal (som det stod i 
rubriken).

Många engagerade samtal fördes vid Startup Boot Camp under en intensiv vecka i Villa Bellona.



UNIVERSITETSNYTT NR 4 2013 
16 17

UNIVERSITETSNYTT NR 4 2013

Utbildningsfrågor topp 3 i Almedalen
Almedalsveckans tredje största ämnesområde var i år utbildning, en kategori som 
stadigt växer. Universitetets ledning och forskare deltog i cirka femtio seminarier och 
programpunkter, egna och andras. Till exempel arrangerade lärarutbildningarna 
och Stressforskningsinstitutet seminarier, medan Östersjöcentrum hade visningar 
och kortföreläsningar ombord på forskningsfartyget Aurelia och deltog även 
i Östersjöveckan, liksom Stockholms Resilience Centre. Detta supervalår var 
statsvetare extra efterfrågade; Jenny Madestam syntes till exempel både i paneler 
och i mediesammanhang. EVA ALBREKTSON
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Nytt centrum för  
universitetslärar- 
utbildning
Den 1 juli beslutade rektor att inrätta Centrum 
för universitetslärarutbildning, CeUL. Syftet 
är att stärka utbildningen av universitetslärare 
och förtydliga utbildningens koppling till den 
forskning inom högskolepedagogik och ämnes-
didaktik som pågår inom universitetet. Centret 
kommer att erbjuda kompetensutvecklande och 
behörighetsgivande utbildningar för lärare och 
doktorander inom undervisning och lärande 
på universitetsnivå. Utbildningarna ska utgöra 
en naturlig del i lärares kontinuerliga professio-
nella utveckling.  
 Redan i höst ges en ny universitetslärarutbild-
ning i två delar.  Vidare kommer det att finnas 
en ny kortare doktorandutbildning som fokuse-
rar på handfasta studier av praktisk undervis-
ning och vänder sig till dig som ska börja under-
visa på universitet. I utbudet finns också fors-
karhandledningsutbildning och tre olika utbild-
ningar med fokus på IT och lärande.  Mer om 
utbildningarna och anmälan finns på CeUL:s 
webb: www.su.se/ceul ANNIKA FORSLUND

Stockholms universi-
tet bland världens 100 
främsta
Stockholms universitet avancerar till plats 78 
mot tidigare 82 i den internationella rankinglis-
tan över världens främsta universitet som nyli-
gen publicerats av Shanghai Jiao Tong Univer-
sity i Kina.

Academic Ranking of World Universities 
(AWRU) är ansedd som en av de viktigaste 
internationella rankninglistorna och fokuse-
rar på forskning och akademiska resultat bland 
studenter, personal och alumner. Listan har 
högt anseende inom den vetenskapliga ranking-
sfären. Totalt går man igenom 1 200 universitet 
i världen och rangordnar 500 av dem i en rap-
port som publiceras årligen.

På listan över världens 100 bästa universi-
tet intar Stockholms universitet fortsatt tredje-
platsen i Sverige efter Karolinska Institutet på 
plats 47 och Uppsala universitet på plats 60. 
Harvard University hamnar på första plats för 
tolfte året i rad.

Inom det naturvetenskapliga området och 
ämnet kemi hamnar Stockholms universitet 
först bland de svenska lärosäten som finns 
representerade på listan.

Så undviker du  
höstdeppet
Dagarna blir kortare, temperaturen 
sjunker och löven börjar skifta färg – 
hösten är här. Här är några tips från 
Stressforskningsinstitutets webbplats om 
hur du kan undvika höstdeppet.

– Ljus är viktigt. Man kan till exempel 
skaffa en ljusterapilampa som man har 
på sitt skrivbord på jobbet och som är 
tänd två timmar på morgonen. I sovrum-
met kan man ha en soluppgångssimulator 
som du kopplar till väckarklockan. Det 
är ett ljus som inte är jättestarkt, men 
som gör det lättare att gå upp.

– Att vara ute och få dagsljus är också 
bra. Passa särskilt på när solen lyser. Ju 
mer solljus du får desto större blir effek-
ten. Men även en promenad i solen på 
lunchen gör nytta. Är det mulet är det 
ändå bra att komma ut och få dagsljus.

– Kroppen mår bra av rutiner. När det 
blir mörkare har hjärnan lite svårare att 
veta vad klockan är. Därför är det viktigt 
att inte slarva med sömnen och försöka 
ha ungefär samma dygnsrytm, även om 
du är ledig.

– Aktivera sig är bra. Både aktiviteter 
som är avslappnande och fysiska aktivi-
teter. Det mår kroppen bra av.  
Sömn- och stressforskare Arne Lowden 
har ett eget tips:

– Varför inte pröva motion i dagsljus 
på helgen istället för att kura på gymmet 
under vintermånaderna?
PER LARSSON

Offentlig utsmyckning 
tar plats i Frescati hage
VID ÅRSSKIFTET 2012-13 fick Special-
pedagogiska institutionen nya undervis-
ningslokaler i Frescati hage. Lokalerna sak-
nade konstnärlig utsmyckning, och frågan 
ställdes vilken konst som skulle placeras 
där. Universitetet förfogar över en del inköpt 
konst, varav Curt Askers lövformade vägg-
baserade skulptur är ett av dessa verk. Men 
viljan fanns också att skapa något nytt med 
lokalernas utformning och inriktning som 
utgångspunkt och i samklang med den omgi-
vande naturen. Curt Askers skulptur valdes 
då att bli utgångspunkt i detta projekt.

Under ett pågående forskningsprojekt 
kring konstnärskap och funktionsnedsätt-
ningar, initierat av Helen Knutes Nyqvist vid 
Specialpedagogiska institutionen, väcktes 
tanken att iscensätta projektet, där den stu-
derade målgruppen blev utförare.  Ett sam-
arbete inleddes mellan Stockholms universi-
tet och Sektionen för byggnadsplanering som 
bidrar till finansiering, Specialpedagogiska 
institutionen och Stiftelsen Inuti.

Stiftelsen bedriver daglig verksamhet med 
renodlad konstnärlig inriktning för konst-
närligt begåvade personer med funktionsned-
sättningar. En projektgrupp skapades med 
Anneli Aaltonen Krantz, konstnärlig ledare 
på Inuti, Nina Weibull, konstintendent vid 
universitetet, och Helen Knutes Nyqvist.

Inutis konstnärer visar nu ett antal plats-
specifika konstverk i institutionens lokaler 
under temat “Löv i alla dess färger och for-
mer”– bestående av måleri, teckning, foto, 
installation, grafik, skulptur och textila 
arbeten. 
 – Detta projekt kan ses som nydanande, 
eftersom man i lokalerna utbildar personer, 
vars framtida arbete innebär att de ska arbeta 
pedagogiskt med den målgrupp som konst-
närerna till viss del utgör. Konstverken kom-
mer att möjliggöra nya möten och tankar, som 
förhoppningsvis kan inspirera studenter och 
bidra till att de får en djupare kontakt med sitt 
yrkesval inom specialpedagogik, säger Helen 
Knutes Nyqvist. PER LARSSON

Centrum för universitetslärarutbildning 

Ny universitetslärarutbildning

Mer information och anmälan 
finns på webben www.su.se/ceul

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

Rensning och översättning
• Systemet för Verktyg för visuell identitet finns 
nu på engelska.
• Det finns ett uppdaterat kom-igång-doku-
ment – och nu även på engelska. 
Ladda ner de senaste versionerna som finns 
under ”Information” på verktygets startsida.
• Servern är full! 
Med anledning av den stora mängden arbe-
ten i produktionsverktyget behöver produktio-

Nyheter om Verktyg för visuell identitet
ner framöver rensas bort. Produktioner under 
flikarna ”Utkast” och ”Färdiga” rensas bort tre 
månader efter de senast ändrades och ”Skick-
ade” efter 1,5 år. 
Läs mer i kom-igång-dokumentet.
• Nu finns det 2 172 aktiva användarkon-
ton och mer än 2 100 enheter har producerats 
sedan lanseringen i augusti 2013.

  su.se/visuellidentitet/verktyg
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Helen Knutes Nyqvist har initierat konstsatsningen där det nu bland annat går att beskåda konstver-
ket ”Kojlöv med skugga” av Patricia Sigurd.
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DEN 8-9 OKTOBER arrangeras årets upp-
laga av Forskardagarna. Då har studen-
ter, skolelever och allmänhet möjlighet 
att lyssna till korta föredrag av forskare 
som disputerat vid Stockholms universitet 
under det senaste året.  

I programmet medverkar samman-
lagt drygt 40 forskare som ger omkring 
50 populärvetenskapliga föredrag, som 
pågår parallellt i hörsalar i Södra huset. 
Föredragen handlar om allt från ledtrå-
dar till malariavaccin, hur ryska flyktingar 
diskriminerades under kalla kriget till hur 
KBT-terapi kan hjälpa unga med social 
fobi. Det blir även några pass med infor-
mation om hur det är att studera vid uni-
versitetet.

Nytt för i år är att det anordnas fyra 
samtal där mer erfarna forskare samtalar 
utifrån sina forskningsområden. De utfors-
kar skillnader mellan olika ämnesområ-
den men även hur de möts över gränserna. 
Bland de forskare som deltar här finns 
genusvetaren Fanny Ambjörnsson, biogeo-
kemisten Örjan Gustafsson, juristen Jonas 
Ebbesson, fysikern Sara Strandberg och 
statsvetaren Jenny Madestam.

Medarbetare är också välkomna att 
komma och lyssna. PER LARSSON

Växeln – ett viktigt  
ansikte utåt
Telefonisterna är universitetets doldisar som vet mer och hör mer än många av oss 
andra. Nu drivs växeln åter i universitetets regi för att garantera hög kvalitet.

Vi befinner oss på tredje våningen i Student-
huset. Telefonisterna trängs i ett litet rum 
med utsikt över ett vackert mosstak. En av 
dem är Tarja Paulson. Hon har arbetat vid 
universitetet i 24 år i olika befattningar. 
När hon började satt telefonväxeln i en stor 
sal på femte våningen i B-huset. Då var de 
16 stycken. Nu är de fyra under arbetstop-
par och sitter i universitetets kanske finaste 
hus. Tarja talar svenska, engelska, tyska, 
franska och finska. Finska har visat sig sär-
skilt användbart.

– Jag hör direkt om någon har finska som 
modersmål. Då frågar jag försiktigt om 
det går bra på finska. Plötsligt väller orden 
fram, säger Tarja Paulson.

God kunskap om organisationen
Att vara telefonist kräver mångkunnighet. 
Telefonisterna ska kunna organisationen 
på sina fem. Veta namnet på alla institutio-
ner, helst också på engelska. De ska känna 
till alla sammanslagningar, externa samar-
beten och alla organisatoriska skvadrar som 
uppstår vid ett universitet. Under vårt besök 
är det någon som undrar vad materialkemi 
heter på engelska. Materials chemistry blir 
telefonistens svar. De ska kunna hantera 
alla sorters människor, ilskna, överglada, 
oroliga studenter och en och annan knäpp-
gök. 

– Nyss var det en som krävde att få prata 
med en beteendevetare eftersom hennes job-
barkompis betedde sig så konstigt, säger 
Ingela Engberg.

Ofta får Tarja och hennes kollegor agera 
guider. Studenter ringer in och saknar 
bostad. Då kan Tarja visa dem till rätt sajter 
där det finns lösning på problemet. Andra 
kanske behöver vägledning på universitetets 

hemsida. Ungefär tusen samtal om dagen tar 
växeln emot under högsäsong, det vill säga 
under antagningstider. De flesta som ringer 
är studenter.  Bland studenterna är det van-
ligast att fråga om masterkursen i företags-
ekonomi. 

Men det är på fredagarna de konstigaste 
samtalen kommer. Då kommer helgångesten 
krypande. Förra sommaren var det en per-
son, med göteborgsdialekt, som ringde in och 
krävde svar på varför journalistutbildningen 
vid Stockholms universitet är så dålig.

– Han gav sig inte utan höll på i fem tim-
mar. Det var mitt i semestern och det fanns 
absolut ingen som kunde svara på frågan, 
säger Tarja Paulson.

Många som ringer vill tala med någon 
expert, ”vilken som helst går bra”. Männi-
skor i allmänhet har inställningen att univer-
sitetet innehåller all världens kunskap, vil-
ket ju inte är alldeles fel. Och så finns de som 
bara är jättetrevliga och tackar för hjälpen.

TEXT THOMAS HELDMARK     FOTO EVA DALIN

Fördjupande  
forskarsamtal förnyar  
Forskardagarna

God kännedom om hur universitetet fungerar är viktigt för att växeltelefonisterna ska kunna 
hantera samtalen på bästa sätt.

Kom själv och tipsa dina studenter!

Växeln nu i egen regi
Nu är växeln en del av universitetsförvalt-
ningen efter att ha varit utlagd på entrepre-
nad i tio år. Två utredningar kom fram till 
att växeln skulle kunna fungera bättre i egen 
regi.

– Vi är universitetets ansikte utåt. De första 
studenterna möter. Våra telefonister gränsar 
mot att vara informatörer, säger gruppchefen 
Annelie Ekroth. 

Hon menar att växeln skulle kunna göra 
ett ännu bättre jobb om informationen från 
institutionerna var rikare. Om hemsidor upp-
dateras, och medarbetarna hänvisar eller 
stänger sina telefoner då de går på lunch eller 
på möte. Annan viktig information är om 
telefontider. Om de ändras eller ställs in blir 
växeln nedringd. 

– En av anledningarna till att vi tog hem 
växeln är för att vi vill höja kvaliteten. Vår 
ambition är att samarbeta mer med institu-
tionerna, säger Annelie Ekroth.  

Tre tips för att göra  
växeln glad
• Säg hej i början och tack i slutet av 

samtalet. Vanlig hyfs funkar även mot 
telefonister.

•  Säg gärna ditt namn och varifrån du 
ringer. Det kan vara bra för växeln att 
skilja mellan studenter och andra (gäller 
inte minst journalister). 

• Knappa in eller ring växeln och berätta 
när du går på semester, möte eller är 
sjuk.

Forskardagarna
Sällan har så många fått veta så mycket.  
På så kort tid. 50 korta föredrag på två dagar. 
su.se/forskardagarna

8–9  
OKT

Samarbete i fokus vid upptakten

UNIVERSITETETS ROLL I samhället. Det var 
temat för de två talare som var inbjudna 
till universitetets upptakt för medarbetare i 
Aula Magna den 8 september. Först ut var 
Jenny Madestam, lektor i statsvetenskap 
och politisk kommentator. Att använda 
resultaten från forskningen för att för-

klara vad som händer i samhället är en vik-
tig del av högskolans tredje uppgift för Jenny 
Madestam.

Nästa talare var Johan Kuylenstierna, vd 
för Stockholm Environment Institute och 
adjungerad professor vid Institutionen för 
naturgeografi och kvartärgeologi. Inom 

miljö- och hållbarhetsområdet ser Johan 
Kuylenstierna flera förändringar, bland annat 
att forskningen blir mer internationaliserad, att 
den får en tydligare koppling till politiska pro-
cesser och ökat behov av tvärvetenskap. 

Rektor Astrid Söderbergh Widding och för-
valtningschef Joakim Malmström underströk i 
sina tal vikten av gott samarbete mellan kärn-
verksamhet och förvaltning. Senaste året har 
det gjorts flera utredningar som föreslagit åtgär-
der för att skapa en förvaltningsorganisation 
som kan tillgodose kärnverksamhetens behovs.

Rektor betonade även att universitetet behö-
ver stärka det internationella arbetet. Inåt genom 
att utveckla den interna samordningen och att 
utveckla mottagande och omhändertagande av 
utländska studenter och medarbetare. Utåt bland 
annat genom att utveckla samarbete med ett 
mindre antal utvalda internationella lärosäten. 

Bland det Joakim Malmström lyfte fram var 
att det skapats en ny fastighetsavdelning och 
rekryterats en fastighetschef. Upphandling är ett 
annat område som stärks, bland annat med en 
upphandlingssektion inom Ekonomiavdelningen. 

Upptakten avslutades med mingel i Galleriet. 
Rektors och förvaltningschefens tal och film 

från upptakten hittar du på su.se/medarbetare.
PER LARSSON

Johan Kuylenstierna  
och Jenny Madestam
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Ny kreativ  
mötesplats i Kista
Flexibilitet och nytänkande. Det är några ledord för NOD-huset dit 
Institutionen för data- och systemvetenskap nyligen flyttat. 

TEXT PER LARSSON     FOTO EVA DALIN

Som en mörk enorm kil in i Kistas gytter av 
kontorskomplex tronar det nya NOD-huset. 
Byggnaden lanseras som Sveriges främsta 
mötesplats för innovation och kreativitet inom 
it- och telekomområdet. Stockholms universi-
tet och Institutionen för data- och systemveten-
skap (DSV) är den största hyresgästen med sina 
90 00 kvadratmeter. Inom DSV finns också 
Digital Art Center (DAC) som är ett samver-
kansprojekt mellan Stockholms universitet och 
fastighetsägaren Atrium Ljungberg där forsk-
ning och innovationer inom teknik, media och 
konst ska synliggöras. Här finns även eGovlab, 
som är ett center vid DSV med tvärvetenskaplig 
forskning inom e-förvaltning, e-deltagande och 
e-demokrati (se artikel på sid 24). 

När DSV år 2010 började fundera på om 
institutionen skulle förnya sitt hyreskontrakt i 
Forumhuset väcktes frågan om hur lokalerna 
bör se ut för att klara framtida behov. Snart 
kom institutionen fram till att det måste bli 
större flexibilitet i utnyttjandet av lokalerna. 
I takt med att allt fler studerar vid sidan om 
sina arbeten, att det kan vara svårt att närvara 
vid alla föreläsningar för den som har små 
barn och att tekniken utvecklas allt snabbare 
så ställer det nya krav på vilka undervisnings-
former som ska erbjudas. 

Gymnasieskola och gym
Ledorden för skapandet av de nya lokalerna 
har varit flexibilitet, nytänkande avseende 
utbildning- och arbetsmiljö, integrering av 
ny teknik och skapande av en mötesplats för 
aktörer utanför institutionen. Och det känns 
som man lyckats. Näst största hyresgästen i 
NOD är en kommunal gymnasieskola med 
inriktning mot vetenskap, entreprenörskap 
och innovation. I byggnaden finns även Kista 
Science City, som finansieras av Stockholms 
stad och verkar för samarbetet mellan aka-
demi, forskning, näringsliv och Stockholms 

Nytänkande och 
flexibilitet kopplad till 
den senaste tekniken 
märks på många sätt. 
Alla föreläsnings- och 
undervisningssalar 
har den senaste AV-
tekniken.

stad, ett utbildningsföretag, ett dygnet-runt-
öppet gym och en restaurang. Dessutom 
finns lokaler där nystartade småföretag inom 
IT-området kan hyra kontor. 

Nytänkande och flexibilitet kopplad till 
den senaste tekniken märks på många sätt. 
Alla föreläsnings- och undervisningssalar har 
den senaste AV-tekniken och gott om projek-
tionsytor så att det går att visa presentationer 
och vad studenterna har på sina datorskärmar 
på flera håll i lokalen samtidigt. Trådlöst nät-
verk finns naturligtvis. Flexibiliteten syns inte 
minst i aulan. Gradängen (läktaren på gol-
vet) kan fällas ihop för att frigöra golvet för 
till exempel utställningar eller andra typer av 

föreläsningsformer. I de mindre föreläsnings-
salarna är det hjul på bänkarna för att under-
lätta ommöblering och i flera salar har bän-
karna en form som gör det lätt att foga ihop 
dem i olika konstellationer, beroende på hur 
studenterna vill samarbeta.

Lokalerna präglas av öppenhet och ljus. I 
salar och grupprum finns stora fönsterpar-
tier. Det frostade glaset gör att ljuset kom-
mer in och att man känner närvaro av andra 
studenter, samtidigt som det avgränsar. 
Uppehållsutrymmena ligger i direkt anslut-
ning till salarna och grupprummen, och här 
finns gott om soffor och bord som inbjuder till 
studier och grupparbeten.

Staf sätter det akademiska 
Stockholm på kartan
Stockholms Akademiska Forum (Staf) är en samarbetsorganisation 
mellan 17 högskolor och Stockholms stad, som profilerar Stockholm 
som nationellt och internationellt akademiskt centrum.  

TEXT HELENE KOMLOS GRILL     FOTO EVA DALIN

Chef på Staf sedan april 2013 är Maria 
Fogelström Kylberg, och sedan starten har hon 
träffat alla lärosäten som är medlemmar i Staf, 
däribland Stockholms universitet. 

Medlemmarna ska veta vad Staf gör, säger 
hon och berättar att den nuvarande verksam-
hetsplanen utgår från Stafs verksamhetsmål 
och vad lärosätena har kommunicerat att Staf 
bör göra. Uppdragsgivarna, lärosätena, står i 
fokus, inte Staf som organisation.

– Internationalisering är en fråga som 
alla måste arbeta med, berättar Maria. 
Kunskapsregionen Stockholm erbjuder en 
mångfald som kan attrahera framstående fors-
kare och internationella studenter till regionen. 
Som huvudstad med 18 lärosäten är akademin 
ett viktigt inslag, men i Stockholm är också 
tjänstesektorn och näringslivet närvarande. Ett 
utbud som lockar många att välja Stockholm 
framför andra städer i Sverige.

I november lanseras en ny webbplats, aca-
demicstockholm.se, som riktar sig framför 
allt till internationella studenter och forskare i 
syfte att marknadsföra Stockholm som akade-
miskt centrum. I arbetet med webbplatsen har 
Staf samarbetat bland annat med Stockholm 
International Research Association (SIRAP) 
för att undersöka hur Stockholm bör presente-
ras. Sammanlagt svarade 300 av de tillfrågade, 
varav 60 procent forskare och 40 procent stu-
denter, berättar Dan Johansson som är kom-
munikationsansvarig på Staf.

Synliggöra akademin
En annan uppgift för Staf är att bevaka, samla 
fakta och presentera nyckeltal över den akade-
miska regionens utveckling. Akademins 20 000 
anställda och 75 000 studenter ska göras syn-
liga i regionen. 

Staf har även drivit EU- projekt. Nu senast 
2012-2014 projektet Notis, som vänder sig 
till forskare/lärare vid den naturvetenskapliga 
fakulteten vid Stockholms universitet och vid 
KTH med stöd av Europeiska socialfonden. 

– Notis handlar om natur och vetenskap i 
samhället, att hitta arbetslivsanknytning för 
lärare och sprida lärdomar, berättar projektle-
daren Martin Sahlin.

En plattform för kommunikation och nät-
verkande är ”Staf Talks” som skapar interdisci-
plinära mötesplatser inom aktuella ämnen, nu 
senast kring hur akademi, stad och mediaföre-
tag i Stockholm tillsammans kan utveckla mor-
gondagens media. 

Kommande projekt
Framöver ska Staf arbeta med policyfrågor som 
rör den akademiska regionen och dess koppling 
till samhället. Bland annat kommer Staf inter-
vjua forskare på ämnet ”Vad innebär det aka-
demiska Stockholm för dig? Vad är unikt?” 
En annan viktig fråga är vad som händer med 
invandrade akademiker. 

Jämförelser med andra länder planeras 
också, och till hösten ska Staf träffa sina mot-

svarigheter på europeisk nivå för att lära mer 
om frågor som påverkar akademin, till exempel 
infrastruktur, boende och trafik.

Policyfrågor, analys, internationalisering och 
kommunikation står i fokus för Staf som sätter 
det akademiska Stockholm på kartan. 

– Vi arbetar efter ett interdisciplinärt syn-
sätt. Vi är små och operativa. Initierar, mobi-
liserar och lyfter upp gemensamma frågor på 
agendan, säger Maria Fogelström Kylberg.  

Välkomnade på Arlanda
Nytt för i år är att Staf i samarbete med läro-
sätena bemannat en monter på Arlanda inför 
terminsstarten och välkomnat nyanlända stu-
denter och forskare. Montern som samlades 
 kring konceptet ”Stockholm is a state of 
minds”, fanns på terminalerna 2 och 5. Utöver 
välkomstdagarna i oktober och januari arrang-
erar Staf en mottagning i Stadshuset för 500 
nya internationella studenter och forskare till-
sammans med Stockholms stad.

Mål för Staf:
•  Bidra till att Stockholms högskolors 

verksamhets syns tydligare som en del i 
regionens profil nationellt och internationellt.

•  Berätta om Stockholm som akademisk region.

•  Skapa mötesplatser för strategiska partners 
både nationellt och internationellt och 
tillsammans med medlemmarna utveckla 
Stockholm som akademisk region.

•  Kommunicera sin verksamhet gentemot 
medlemmar och omvärld.

Internationalisering står högt på agendan för medarbetarna på Staf. Från vänster till höger är det 
längst bak Brita Lundström och Dan Johansson. Längst fram sitter Maria Fogelström Kylberg, Mar-
tin Sahlin och Martin Tauman.
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DSV är den största hyresgästen i NOD som även innehåller 
bland annat gymnasium och lokaler för nystartade IT-företag.
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Informellt lärande viktigt i 
framtidens lärandemiljöer
Hur ska framtidens lärandemiljöer se ut vid Stockholms universitet? Den frågan 
står i fokus för ett projekt som tittar på både formellt och informellt lärande.

TEXT PER LARSSON     FOTO EVA DALIN

Framtidens lärandemiljöer är namnet på ett 
projekt som rektor beslutade om i våras, och 
som ska titta på saker som lokalernas utform-
ning, hur teknikstött lärande kan användas och 
pedagogisk kompetensutveckling. 

I rektorsbeslutet framgår att universitetet 
står inför ett vägval när det gäller utvecklingen 
av lärandemiljöerna. Dagens lokaler är plane-
rade främst utifrån behovet av formellt lärande 
såsom hörsalar och undervisningssalar där 
merparten av den lärarledda undervisningen 
sker. Men idag finns även ökat intresse för det 
som kallas informellt lärande. 

– Informella lärandemiljöer är det som sker 
utanför lärosalarna, det vill säga studenter som 
spontant eller mer planerat arbetar med upp-
gifter, diskuterar saker, jobbar med projekt 
eller grupparbeten. Men utan en lärares direkta 
medverkan, säger Uno Fors som är professor 
vid Institutionen för data- och systemvetenskap 
(DSV) och ordförande för arbetsgruppen inom 
Framtidens lärandemiljöer.

De flesta lokaler vid universitetet är inte 
byggda för att stödja det informella läran-
det och är dessutom relativt slitna, fortsätter 
Uno Fors.

– Samtidigt som pedagogiken med storm-
steg går framåt vad gäller ”ny pedagogik” och 
virtuella lärandemiljöer tar vi inte tillvara kun-
skaper om vad som främjar studenters lärande 
eller skapar möjligheter för mer flexibla under-
visningsformer.

Pilotmiljö för lärande
Arbetsgruppen tittar på hur andra lärosäten 
arbetar för att vidareutveckla lärandet och hur 
de tänker när man bygger nytt och moderni-
serar lokaler. Flera möten och studiebesök har 
gjorts. Ett första utkast med rekommendatio-
ner om hur Stockholms universitet bör arbeta 
ska vara klart till december. Senast i mars 2015 
ska gruppens slutrapport vara färdig. Innan 
dess ska man även föreslå hur en pilotmiljö kan 
se ut, sannolikt i Södra huset. Här ska det gå 
att testa ”informella lärmiljöer”, där studenter 
kan studera på egen hand eller i grupper mer 
spontant än i lärosalar. Arbetsgruppens rekom-
mendationer ska även ligga till grund för plane-
ringen av läromiljöerna i Albano.

Redan idag kan vi se en blandning av fysiskt 
och virtuellt lärande – något som i framtiden 
kommer att bli ännu vanligare. Teknikstött 
lärande kommer att förändra grunderna för 
undervisningen, enligt Uno Fors.

– Det handlar inte bara om lärande på dis-
tans eller webben. Teknikstött lärande handlar 
lika mycket om att förbättra och utveckla den 

Hans vision är att Stockholms universitet 
lyfter alla gamla slitna och dåliga miljöer till en 
bättre nivå. En annan vision är att inrätta ett 
antal geografiskt spridda innovativa miljöer där 
lärare kan testa nya metoder och pedagogiker.

– Men denna vision kommer inte att fung-
era om inte universitetet samtidigt satsar på att 
lyfta våra lärares kompetens och ger de som vill 
utvecklas praktiskt stöd.
När försvinner den traditionella föreläsnings-
salen?
– Sannolikt aldrig. Jag vill nog inte det heller. 
MEN – vi måste alla bli mer flexibla i vår lär-
argärning och våga prova olika pedagogiska 
former och metoder. Ett och samma program 
eller kurs kan med fördel ha olika pedagogiska 
metoder som kompletterar varandra. Jag vill 
därför inte att Stockholms universitet på ett 
militant sätt säger att från och med nu gäller 
bara pedagogiken X. Där X kan vara vad som 
helst. Det behövs pedagogisk frihet, men också 
en strävan mot ett mer studentaktiverande 
lärande, där studenten sätts i centrum, säger 
Uno Fors.  

campusförlagda undervisningen såväl pedago-
giskt som att förbättra teknikstödet i undervis-
ningslokalerna. Det behövs också en kompe-
tensutveckling för lärarna.

Arbetsgruppen försöker jobba tillsammans 
med olika delar inom universitetet som berörs 
och har god kontakt med Sektionen för bygg-
nadsplanering och IT-avdelningen. Dessutom 
med projekt som Digital Tentamen (DTT) och 
Ny lärplattform och den utredning som görs 
om beläggningen av dagens lärosalar.

Lyfta slitna miljöer
Enligt Uno Fors har flera svenska lärosäten, 
som Karolinska Institutet, KTH och Sveriges 
lantbruksuniversitet, flera bra innovativa mil-
jöer. Men han anser inte att något svenskt läro-
säte är framträdande inom området på en gene-
rell nivå – det som sker är främst i enskilda 
lokaler och lokala projekt. 

– Stockholms universitet ligger ganska långt 
efter många andra lärosäten. Men vissa insti-
tutioner jobbar hårt med detta, som DSV och 
Språkverkstan, säger Uno Fors.

I entrén till NOD-huset byggs en filial till 
universitetsbiblioteket. Även här ligger fokus 
på att skapa en mötesplats och på använd-
ning av ny teknik.  Främst är det elektronisk 
kurslitteratur som ska lånas ut, och då främst 
i ”lånemaskiner” som placeras här, och stu-
denterna ges möjlighet att söka i olika data-
baser. Det ska också finnas rikligt med elut-
tag för bärbara datorer.

Kanonbra förutsättningar
– Vi har skapat förutsättningar för framti-
dens lärande och jag tror studenterna kom-
mer att få kanonförutsättningar. Detta inne-
bär en studiemiljö med stora möjligheter till 
både indivualisering i tid och rum och till 
samverkan, säger Anita Kollerbaur som är 
tidigare prefekt. 

Anita har haft huvudansvaret för NOD-
projektet tillsammans med Tuija Lehtonen, 
administrativ chef vid DSV. I arbetet har 
ingått allt från arbete med planskisser till flytt 
tillsammans med inredningsarkitekter.

Det innebär bland annat att DSV ska utöka 
möjligheterna att ta del av föreläsningar via 
webben och att studenterna via sin dator 
kan fortsätta ställa frågor till föreläsarna. På 
våningsplanet där de anställda sitter har man 
även planerat för att alla inte arbetar i lokalerna 

samtidigt. Det finns drygt 100 små kontorsrum 
där en person sitter – alla rum har samma stor-
lek oavsett vem som sitter i dem. Ungefär lika 
många kontorsplatser finns i utrymmen där 
flera personer sitter tillsammans. 

När Anita Kollerbaur fick uppdraget att 
arbeta med upphandlingen av nya lokaler föll 
intresset på en ny upphandlingsform – kon-
kurrenspräglad dialog. Upphandlingen sker 
då i flera steg. I den första omgången kom tre 
anbud och universitetet valde att gå vidare med 
alla. I nästa steg diskuterades anbuden och 
anbudsgivarna fick möjlighet att precisera dem. 
Underlaget analyserades sedan med hjälp av 
metoder som forskare på DSV har tagit fram. 
Detta ledde till slutliga anbud där valet föll på 
Atrium Ljungberg som erbjöd en ny byggnad 
några hundra meter från den tidigare.

– Den här formen av upphandling är väldigt 
bra för upphandlingar med starkt kvalitativa 
inslag. Vi har fått vara med och påverka i hela 
processen, säger Anita Kollerbaur.

Lokaler för kåren
Kårföreningen DISK har även varit enga-
gerad i kravställandet. De får separata 
lokaler för kårverksamheten med kårex-
pedition, ett stort kök och vad som måste 
vara universitetets längsta bardisk. I NOD 
finns också ett lunchrum med pentry där 
studenterna kan värma medhavd mat. 
Prefekt Love Ekenberg är nöjd:
– Förutom att våra lokaler har modernise-
rats så får vi mer öppna och ändamålsen-
liga ytor som vi utrustat med state-of-the-
art-teknik för interaktivt lärande, såväl 
vad gäller produktion som distribution. 
Vi får vidare stora möjligheter att visa 
upp och marknadsföra oss genom cen-
tralt placerade verksamheter i markplanet 
med stor publik synlighet och i ett sam-
manhang av olika evenemang, innovativa 
företag och andra verksamheter inriktade 
mot informationsteknologi och dess möj-
ligheter.  

TEMA: Nya lärandemiljöerTEMA: Nya lärandemiljöer

Lokalerna kännetecknas av öppenhet och 
flexibilitet. Här finns många utrymmen 
där studenterna kan studera ensamma 
eller i grupp.

I aulan kan läktaren på golvet dras undan för att utöka golvytan. Vid en del bord finns lampor med 
eluttag i sockeln.

Uno Fors ser NOD i Kista som ett bra exempel på hur lokalerna anpassats efter ett ändrat lärande. Här 
finns till exempel ”kurar” där studenterna kan dra sig undan men samtidigt vara nära andra studenter.

Anita Kollerbaur



UNIVERSITETSNYTT NR 4 2013 
24 25

UNIVERSITETSNYTT NR 4 2013Forskning Forskning

Ny testbädd ska  
föra Sverige i topp
En satsning på en nationell demonstrations- och testmiljö för offentliga e-tjänster 
ska göra svenska myndigheter bäst i världen på e-förvaltning. Den nya testbädden 
växer nu fram vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

TEXT JANNECKE SCHULMAN     FOTO EVA DALIN

Sverige är väl framme med e-lösningar inom 
offentlig verksamhet, men ligger efter län-
der som Sydkorea, Nederländerna och 
Storbritannien. Med den nya testmiljön är för-
hoppningen att Sverige ska bli bäst i världen 
på e-förvaltning. Det är ett av skälen till att 
Vinnova är huvudfinansiär av nya demo- och 
testmiljön. Den nya Nationella demonstra-
tions- och testmiljön, NDT, ingår i Centrum 
för e-förvaltning, eGovlab, vid Institutionen 
för data- och systemvetenskap.

– Stödet från Vinnova innebär att vi kan 
erbjuda en gemensam testmiljö där myndig-
heter, näringsliv och forskning kan samverka 
om att ta fram innovationer och affärslösningar 
som är till nytta för hela Sverige, säger Vasilis 
Koulolias som är föreståndare för eGovlab.

Testbädden ska fungera som en neutral 
arena där intressenter kan träffas i ”verk-
stan” för att mejsla fram morgondagens lös-
ningar. Här kan flera myndigheter samverka 
kring gemensamma större processer, men här 
kan även små myndigheter och organisationer 
som inte har råd att sätta upp egna testmiljöer 
få hjälp. Tjänsteleverantörer ska också kunna 
fånga upp behov och utvärdera sina lösningar 
mot beställares krav.

– I testbädden kommer framtidens elektro-
niska lösningar för medborgarservice födas, 
utvecklas och testas, understryker Vasilis 
Koulialis.
 Testbädden består av flera olika delar. I den 
kontrollerade tekniska miljön kan tjänster, 
system och appar testas. I den fasta utställ-

Om vi ska behålla 
vår välfärd på en 
hög nivå är det 
helt nödvändigt att 
aktörer från offentlig 
sektor, näringsliv och 
akademi går ihop och 
samverkar om nya 
lösningar.

Personligheten  
påverkar tuppars  
sociala position
TIDIGARE STUDIER HAR hos flera grupp- 
levande arter visat att det finns en koppling 
mellan individens roll i den sociala hierarkin 
och personlighetstypen. En forskargrupp från 
Stockholms universitet och Linköpings uni-
versitet har tidigare visat att dominanta tup-
par som en direkt följd av den sociala status 
de åtnjuter är mer aktiva och utforskande än 
underlägsna tuppar. Men vissa personlighets-
typer kan också tänkas ha lättare för att till-
skansa sig en dominant position från början. 
Nu visar forskarna att personlighetstypen 
kan påverka kampen om sociala positioner. 
Resultaten publiceras i den vetenskapliga tid-
skriften PLOS ONE.

Personlighetstypen hos femtio tuppar av 
rasen gammalsvensk dvärghöna klassifi-
cerades genom olika personlighetstest vid 
Tovetorps zoologiska forskningsstation. 
Därefter sattes par av tuppar samman, och vil-
ken tupp som blev dominant i varje par obser-
verades. Tupparna var jämlika i storlek, så 
vem som blev dominant påverkades därför 
främst av skillnader i tupparnas personlighet.

– Tupparna vid Tovetorps forskningsstation 
lever normalt i könsmixade grupper med flera 
tuppar i varje, och är därför vana vid att göra 
upp om dominansen utan våldsamma slagsmål. 
Inom ett par minuter är dominansen uppgjord 
och en kan tydligt se att den ena tuppen und-
viker den andre, som därmed är subdominant. 
Det finns alltså utrymme för att andra egenska-
per än aggression kan påverka vem som vin-
ner eller förlorar, säger Anna Favati, doktorand 
vid Stockholms universitet och en av forskarna 
bakom studien.

Resultaten av studien visade att tuppar som 
var mer vaksamma och mer utforskande i per-
sonlighetstesten hade större chanser att senare 
vinna och bli dominanta. Den vinnande tuppen 
var också ofta mer aggressiv i början av duellen 
än vad den förlorande tuppen var. Aggression 
hade ingen tydlig koppling med utforskande och 
vaksamhet, vilket innebär att dessa egenskaper 
var för sig förutsäger vilken status en tupp kom-
mer att få, och att inte bara en, utan flera olika 
sorters personlighetstyper kan nå framgång. 
LINNÉA BERGNÉHR

Ny upptäckt kan  
bota diabetes
FORSKARE HAR UPPTÄCKT en helt ny signal-
väg i muskelceller som med god sannolikhet 
kan användas för att hitta en ny sorts medi-
ciner mot typ 2 diabetes. Resultaten är av 
hög vetenskaplig betydelse och publiceras i 
den vetenskapliga tidskriften Diabetes.

Studiens stora genombrott är upptäck-
ten av en ny signalväg som farmakologisk 
kan aktiveras så att symptomen förbättras 
hos djurmodeller för typ 2 diabetes. Resultat 
som öppnar upp för ett helt nytt fält inom 
det stora forskningsområdet rörande typ 2 
diabetes.

– En av de mest intressanta egenskaperna 
hos denna nyupptäckta signalväg är att den 
skiljer sig från den signalväg som startas av 
insulin. Detta betyder att den adrenerga sig-
nalvägen med stor sannolikhet kan aktive-
ras även i patienter med typ 2 diabetes där 
insulin-signaleringen är ur funktion, säger 
Tore Bengtsson, professor vid Institutionen 
för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens 
institut, Stockholms universitet.

Trots att typ 2 diabetes är en mycket all-
varlig sjukdom, som dessutom ökar, så finns 
det ännu ingen definitiv behandling eller bot.

– Det är därför av stort intresse att finna 
nya sätt som stimulerar glukosupptag i fett 
och muskler och minskar sockret i blodet, 
säger Tore Bengtsson.

Molnstudier i Åre
I SOMMAR STARTADE Cloud and Aerosol 
Experiment Åre (CAESAR) för att bättre 
förstå hur mänskliga aktiviteter påver-
kar luftens komposition och mikrofysi-
kaliska egenskaper hos moln. Projektet är 
ett samarbete mellan Institutionen för till-
lämpad miljövetenskap (ITM), finska 
Meteorologiska institutet och Paul Sherrer-
institutet i Schweiz.

– Processer relaterade till sambanden mel-
lan mänskliga aktiviteter och molnegen-
skaper är viktiga för jordens ”energibud-
get”. De hör också till de minst kända kom-
ponenterna i klimatsystemet som helhet. 
Observationer under CAESAR-projektet ska 
användas för att ta fram matematiska rela-
tioner som kan användas i klimatmodeller, 
säger Paul Zieger, forskare vid ITM.

Forskarna gör mätningar ”inuti mol-
nen” med hjälp av instrument både på insi-
dan och utsidan av en forskningsstation på 
Åreskutan på 1 200 meters höjd över havet. 
 Läs mer på www.itm.su.se.

ningen kan lösningarna demonstreras för all-
mänheten. Kunskapsdatabasen samlar test-
resultat, erfarenheter, programvara, process- 
och datamodeller, tekniska beskrivningar med 
mera. Därutöver kommer man att erbjuda 
öppna kurser och program som följer utveck-
lingen kring e-förvaltning.

Publik utställningsdel 
– Vi kommer att ha en spännande publik utställ-
ningsdel där besökare kan få se och pröva på 
nya lösningar. Här kommer vi också att hålla 
seminarier och ordna tema och nätverksträffar, 
berättar Gustaf Juell-Skielse, projektledare för 
testmiljön.

Anette Scheibe Lorentzi är stadsbyggnads-
direktör i Stockholm och ingår i eGovlabs  
styrelse. Hon påpekar särskilt de stora möjlig-
heterna till utveckling av myndigheternas  
e-förvaltning.

– Det känns bra att man har en gemensam 
databas för testresultaten. Det är också en stor 
fördel att all aktuell kunskap om e-förvaltning 
finns samlad på ett ställe, liksom att detta görs 
tillgängligt för såväl akademi som näringsliv 
och organisationer, säger hon.

Projektet ingår i Vinnovas strategiska område 
”Innovationskraft i offentlig verksamhet”. 
Bättre e-tjänster och en utveckling baserad på 
öppna data ska bidra till en enklare vardag, 
smartare och öppnare offentlig förvaltning samt 
högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

– Om vi ska behålla vår välfärd på en hög nivå 
är det helt nödvändigt att aktörer från offentlig 
sektor, näringsliv och akademi går ihop och sam-
verkar om nya lösningar, säger Emma Gretzer, 
programansvarig på Vinnova.  

http://egovlab.eu/

Stugan på Åreskutan.

Tupp vid Tovetorps 
forskningsstation.
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Vasilis Koulolias är föreståndare för eGovlab som nyligen flyttat in i lokaler i entrén till NOD-huset 
i Kista.
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I korthet
TARA HESSA, forskare vid Institutionen 
för biokemi och biofysik, beviljas sex 
miljoner kronor av Stiftelsen för strategisk 
forskning inom ramen för programmet 
”Underrepresenterat kön”.

ELISABETH LÖFSTRAND, docent vid 
Slaviska institutionen, har valts till 
associerad vetenskaplig medarbetare vid 
Ryska Vetenskapsakademiens Institut för 
historia (Novgorodavdelningen) i Sankt 
Petersburg.

JONAS SELLBERG, Fysikum, får 2014 
års stipendium ur Sigrid Arrhenius’ 
stipendiefond för sin avhandling  “X-ray 
scattering and spectroscopy of supercooled 
water and ice”. 

RUBEN ANDERSSON, anknuten forskare 
vid Socialantropologiska institutionen och 
postdoktoral forskare vid The London 
School of Economics and Political Science 
har tilldelats 2014 IMISCOE - Maria 
Ioannis Baganha Disputation Award.

ANNE-LI LINDGREN anställs som professor 
i barn- och ungdomsvetenskap med 
inriktning mot förskolan.

VALENTIN GORANKO anställs som 
professor i teoretisk filosofi.

MATS LEKANDER anställs som professor 
i psykoneuroimmunologi med inriktning 
mot stressforskning.

STEN NYBERG, professor i national-
ekonomi och tidigare chefsekonom på 
Konkurrensverket, har fått regeringens  
uppdrag att utreda hur man kan främja 
konkurrensen på byggmarknaden.

KRISTINA DANIELSSON har befordrats till 
professor i läs- och skrivutveckling.

ROBERT ERIKSON, professor vid SOFI, 
har av regeringen utsetts till särskild 
utredare med uppdrag att kartlägga, 
analysera samt föreslå kompletterande 
mått till BNP för att mäta bland andra 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
perspektiv i det svenska samhället.

MATTHEW LINDQUIST anställs som 
professor i nationalekonomi, särskilt 
arbetsmarknadsekonomi, 

MARIA KUTEEVA har befordrats till 
professor i engelska. 

LISE ROLL-PETTERSSON har befordrats 
till professor i specialpedagogik.

MAGNUS BREITHOLTZ har befordrats till 
professor i ekotoxikologi.

Läs mer på 
su.se/medarbetare

NAMN OCH NYTT
REDAKTÖR PER LARSSON  FOTO SUZANNE FAXNELD, TT BILDBYRÅN, EVA DALIN, PRIVAT

Universitetet får fastighetschef 
DEN 1 OKTOBER inrättas en fastighetsavdel-
ning vid universitetet. Chef för den nya avdel-
ningen blir Lena Lundqvist. Hon är arkitekt 
SIR i botten och inledde sin karriär inom det 
privata näringslivet innan hon gick över till 
offentlig sektor. Genom olika chefsroller inom 
främst Uppsala kommun har hon utvecklat 
kommunens arbete med lokalförsörjning. Hon 
har även varit chef för fastighetsutveckling inom 
landstinget i Uppsala län. Närmast kommer 
Lena Lundqvist från en tjänst som chef för en 
avdelning för verksamhetsutveckling, strategisk 
lokalutveckling och lokalförsörjningsplanering 
inom Fastighetskontoret i Stockholms stad. 

Hallå där
tradition motvalls. Härigenom blev Luci-
fer omgestaltad till en kvinnans befriare, 
och den syndiga Eva förvandlades till en 
hjältinna. I dessa motmyter fick Satan rollen 
av en allierad i kampen mot Gud Fader och 
hans patriarkala prästerskap. Avhandlingen 
kartlägger hur sådan “satanistisk feminism” 
på 1800-talet kommer till uttryck i en rad 
esoteriska verk, självbiografier, pamfletter 
och tidskrifter, tidningsartiklar, målningar, 
skulpturer och till och med sådana konsum-
tionskulturens artefakter som smycken. Min 
analys fokuserar på skärningspunkterna 
mellan esoterism och den politiska sfären, 
såväl som den påverkan som ockultism och 
konst utövat på varandra. 
Hur kom du in på ämnet?
– Jag publicerade 2006 en monografi om 
satanismens tidiga historia, baserad på min 
magisteruppsats. När jag skrev den, stötte 
jag gång på gång på 1800-talsfeminister som 
använde Satan som en symbol för revolt mot 
patriarkatet. Det tyckte jag var så fascine-
rande att jag bestämde mig för att det vore 
ett bra ämne för en avhandling. Ingen hade 
heller behandlat den här saken ingående 
förut. 1800-talet som period har dessutom 
alltid legat mig varmt om hjärtat, ända se-
dan barndomen. Det var således en njutning 
att tillbringa flera år begravd i det färgstarka 
källmaterialet rörande den tidens stridig-
heter kring religiösa genuskonstruktioner.
Forskar du om nutida satanism?
– Jag har i ett par publikationer studerat hur 

”tradition” används för att bygga religiös 
legitimitet inom nutida satanism. Har också 
intresserat mig en del för radikaliseringspro-
cesser i 1990-talets satanistiska subkultur, 
där de yttersta slutpunkterna ibland varit 
kyrkbränder och mord, och hur dessa kan (el-
ler inte kan) jämföras med liknande processer 
i exempelvis islamistiska miljöer. Främst är jag 
dock inriktad på 1800-talet, och har vid sidan 
av avhandlingen tittat mycket på kopplingarna 
mellan bildkonstnärer (som Munch, Gallen-
Kallela och Hilma af Klint) och esoterism.
Vad gör du nu?
– Jag vikarierar som lektor och skriver 
postdok-ansökningar. Mitt postdok-projekt 
kommer att vara en monografi om Lilith, ett 
kvinnligt väsen som det finns en rik tradition 
kring i judisk demonologi och folktro. Dess-
utom arbetar jag på flera artiklar, bland annat 
om esoterism och modernistisk konst, samt 
redigerar en antologi för Oxford University 
Press.
Per Faxneld har tidigare varit journalist på en 
kampsportstidning. 
Vilka erfarenheter därifrån har du tagit med 
dig?
– Som universitetslärare är det nyttigt med 
journalistiska färdigheter i att förmedla 
komplexa förhållanden på ett lättfattligt 
sätt. Eftersom delar av min forskning utöver 
avhandlingen har inbegripit fältarbete, har jag 
vidare haft nytta av tidigare journalistiska er-
farenheter av att intervjua alla möjliga sorters 
människor. 

Visste du att...
100-ÅRSJUBILAREN Karl-Erik Forsberg ska-
pade Stockholms universitets logotyp 1960, året 
då Stockholms högskola blev statligt universitet.

Karl-Erik Forsberg (1914–95) var verksam 
som grafisk formgivare, kalligraf och bokstavs-
konstnär. Han arbetade under många år som 
konstnärlig ledare hos bokförlagen Almqvist 
& Wiksell samt Norstedts och utnämndes till 
Sveriges första, och hittills enda, hovgrafiker 
1978. Han designade frimärken och exlibris 
samt över 2 000 litterära verk av skiftande slag, 
bland annat den så kallade Rembrandtbibeln, 
satt med hans eget typsnitt Berling antikva. 
Förutom Stockholms universitets logotyp har 
han formgivit flera välkända märken som 
Volvos, Kungliga bibliotekets, Sveriges Radios 
samt vår nuvarande kungs monogram. Han gav 
även ut flera egna böcker om främst typografi 
och bokkonst. På sin 75-årsdag instiftade han 
Berlingpriset, som sedan 1991 årligen delas ut 
till en svensk grafiker.

Inspiration till Stockholms universitets logo-
typ kommer från en plafondmålning i Spökslot-

Bidrag för rekrytering  
av toppforskare   
I SOMMAR HAR Vetenskapsrådet (VR) 
beslutat att ge Stockholms universitet 
bidrag för rekrytering av två internationella 
toppforskare. 

Universitetet får medel för rekrytering 
av Katherine Freese, professor i fysik vid 
University of Michigan. Pengarna ska för-
delas över en tio årsperiod. Katherine Freese 
bedriver forskning inom teoretisk kosmo-
logi och astropartikelfysik. Hon arbetar 
med en rad problem som identifikation av 
mörk materia och mörk energi samt infla-
tionsmodeller för det tidiga universum.

I augusti kom besked om anslag för att 
rekrytera John Wettlaufer, som ska forska 
vid Stockholms universitet och Nordita, det 
nordiska institutet för teoretisk fysik. John 
Wettlaufer är för närvarande verksam vid 
Yale där han innehar Batemanprofessuren i 
geofysik, fysik och matematik, vilket illust-
rerar hans ovanliga vetenskapliga bredd. 
John Wettlaufers forskningsområde hand-
lar om den mjuka kondenserade materiens 
fysik. 

Innan sommaren beslutade VR att även 
ge universitetet och Fysikum bidrag för 
att rekrytera fysikern Anders Nilsson från 
Stanford.

Sex inflytelserika forskare     
SEX FORSKARE MED koppling till Stockholms 
universitet finns med när Thomson Reuters, 
som driver databasen Web of Science, utnäm-
ner världens mest inflytelserika forskare. Antal 
citeringar av deras vetenskapliga artiklar ligger 
till grund för listan.

Universitetets forskare på listan är Erik 
Sonnhammar, professor i bioinformatik, 
Gunnar von Heijne, professor i teoretisk 
kemi, Arne Elofsson, professor i bioinforma-
tik, Cynthia de Wit, professor i ekotoxikologi 
och Carl Folke, professor och forskningschef 
vid Stockholm Resilience Centre. Med på lis-
tan är även Brian Walker som är affilierad vid 
Stockholm Resilience Centre med hemvist på 
CSIRO Ecosystem Sciences i Australien.

Totalt ingår 3215 forskare i världen på listan. 

Per Faxneld som disputerat i reli-
gionshistoria på en avhandling om 
”satanisk feminism”. 

Vad handlar avhandlingen om?
– Enligt Bibeln var Eva först med att lyssna 
till ormen och äta av den förbjudna frukten. 
Tanken på kvinnan som Satans utvalda är 
framträdande under stora delar av kris-
tendomens historia. Under 1800-talet kom 
feminister att börja läsa denna misogyna 

tet, där gudinnan Pallas Athena figurerar med 
en fackla omlindad av en olivkvist i sin hand. 
De tre kronorna adderade han för att illustrera 
det statliga huvudmannaskapet.

Universitets logotyp har under åren modi-
fierats i omgångar och senast 2007 addera-
des universitetets namn i en bottenplatta.
EVA ENARSON

Boken
Så väljs partiledare
HUR GÅR DET till när parti-
ledare väljs? Det är frågan som 
står i fokus i statsvetaren Jenny 
Madestams nya bok. I boken 
studeras ledarskiften i Socialdemokraterna, Mil-
jöpartiet och Moderaterna. Boken baseras på ett 
unikt material bestående av intervjuer med över 
hundra personer i de tre partierna. 

Utifrån partiteorier, men även genom att 
behandla ledarskiften som en policyprocess, 
resonerar hon om var makten över de olika 
skiftena legat, liksom varför en viss person valts 
framför en annan. En slutsats är att upplevelsen 
av läget i partiet vid de aktuella skiftena tycks ha 
påverkat processen och dess utfall. 

Boken vänder sig främst till studenter inom 
samhällsvetenskap som vill lära sig mer om hur 
partier fungerar. Men boken riktar sig även 
till dem som har ett allmänt intresse för svensk 
politik, partier och ledarskap.

Hur blir man vald? Om ledarskiften i tre 
svenska partier. Liber

Universitetsmästare i golf 
DEN 21 AUGUSTI avgjordes årets SU 
Open i golf, den här gången på Arninge 
golfbana. Vinnare av damklassen blev 
Lise-Lott Lundberg, Personalavdelningen, 
och vinnare av herrklassen blev Karl-Olov 
Birge, Institutionen för socialt arbete. För-

utom pokal och 
champagne får 
segrarna heders-
uppdraget att 
anordna nästa 
års tävling. 18 
deltagare ställde 
upp i årets SU 
Open.

Ny kanslichef för HS-området 
FREDRIK OLDSJÖ ÄR ny områdeskanslichef. 
Han var 2006-2012 chef för Universitetspeda-
gogiskt centrum. Därefter har han varit chef för 
enheten för utbildning och forskning vid Stock-
holms dramatiska högskola och även fungerat 
som högskolans prorektor.

Prisade av  
Högskoleföreningen 
HÖGSKOLEFÖRENINGEN i Stockholm delar 
varje år ut pris för mest framstående dok-
torsavhandling inom den humanistiska, den 
samhällsvetenskapliga och den naturveten-
skapliga fakulteten vid Stockholms univer-
sitet. Vart fjärde år delas motsvarande pris 
ut för doktorsavhandling vid den juridiska 
fakulteten. 

Högskoleföreningens pris för bästa 
avhandling 2013 har tilldelats:
• Katharina Berndt Rasmussen, Huma-
nistiska fakulteten för sin avhandling i 
filosofi.
• Susann Ullberg, Samhällsvetenskapliga 
fakulteten för sin avhandling i socialan-
tropologi.
• Angnis Margareta Schmidt-May, Natur-
vetenskapliga fakulteten för sin avhand-
ling i fysik.
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30 SEPT
Allt detta 
papper och så 
miljön 

22 SEPT 
Skyddsombuds-
utbildning 

25 SEPT
Introduktions-
utbildningen 
för nyanställda 
2014 

2 OKT 
Alumndagen 
2014 

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

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

6 OKT
Grundutbild-
ning i Rain-
dance och 
Fakturaportalen 

8–9 OKT
Forskardagarna 

Aula Magna var fullsatt när Studentavdel-
ningen höll i det årliga Orientation Day den 
25 augusti för att välkomna internationella 
studenter till universitetet. Totalt deltog 
1 200 studenter vid välkomstdagen som 
innehöll invigningstal av vicerektor Karin 
Bergmark och praktisk information från 

15 OKT
Öppen föreläs-
ning om konsten 
på universitetet

PEDAGOGISKA PRISET Årets lärare 2014 
går till Suzanne Kriström Alonzo vid Barn- 
och ungdomsvetenskapliga institutionen 
(se även intervju på sidan 10-11), Mårten 
Edenroth, Juridiska institutionen, Clas 
Hättestrand, Institutionen för naturgeografi 
och kvartärgeologi samt Maria Wingstedt 
vid Centrum för tvåspråkighetsforskning.
Pedagogiska priset Årets lärare delas ut varje 
år till en pristagare per fakultet. Priset går 

Mona Wilcke VD på  
SU Inkubator 
Mona Wilcke har tillträtt som VD för 
SU Inkubator tillika SU Holding. Mona 
Wilcke är disputerad i biokemi vid Stock-
holms universitet och har en mångårig 
erfarenhet kring entreprenörskap och 
innovation. De senaste sju åren har hon 
arbetat som affärsutvecklare vid SU Inku-
bator, (före detta SU innovation).

till lärare som uppfyller kriteriet att han/
hon främjar studenternas lärande genom 
framstående pedagogiska insatser, erkänt 
intresse och engagemang för utveckling 
av undervisning liksom erkänd undervis-
ningsskicklighet. Pristagarna tilldelas  
50 000 kr vardera som ska användas för 
att ge läraren möjlighet att förkovra sig 
ytterligare inom sitt område. Pristagarna 
får också ett diplom.

Årets pedagogiska pristagare
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bland annat Studentavdelningen, biblioteket och 
Studenthälsan.

Läsåret 2014-2015 kommer 800 utbytesstuden-
ter och 500 internationella studenter att studera 
vid universitetets olika program och kurser. Flest 
studenter kommer från Tyskland med Frankrike 
och Kina på andra respektive tredje plats.

Internationella studenter välkomnades 

31 OKT
Magisterpro-
motion i Aula 
Magna 

Kolla vädret i Frescati
Vill du veta vad det är för temperatur i 
Frescati just nu? Är du intresserad av vil-
ket håll vinden blåser från? Är du nyfiken 
på hur mycket det regnade förra veckan? 

I våras fick Meteorologiska institutio-
nen (MISU) en ny väderstation, som sit-
ter på taket på Arrheniuslaboratoriet. Den 
mäter temperatur, luftfuktighet, lufttryck, 
vindstyrka och vindriktning var tionde 
minut och informationen uppdateras varje 
timme på webben.

All information finns samlad på MISUs 
hemsida (www.misu.su.se) och du hittar 
den snabbt genom att klicka på ”Today’s 
weather”. 

FO
T

O
 FO

T
O

 FR
IE

D
E

R
IK

E H
Ö

PN
E

R

Aula Magna var fullsatt när studenterna välkomnades.

Universitetet på Plattan
Under namnet Universitetet på Plat-
tan samarbetar Stockholms universitet 
med Bibliotek Plattan i Kulturhuset vid 
Sergels torg. Här erbjuds stockholmarna 
kunskap och samtal med forskare inom 
humaniora. 
Kommande tillfällen - Universitetet på 
Plattan
11 okt Bästa ingenjör Andersson eller öh 
du! Catrin Norrby, forskare vid Insti-
tutionen för svenska och flerspråkighet 
föreläser om förändringar i svenskans 
hälsnings- och tilltalsfraser. 
22 nov Från bloggar och minikameror 
till selfies Lisa Ehlin, forskare vid Institu-
tionen för mediestudier föreläser om den 
digitala bilden. 

su.se/om-oss/evenemang/universitetet-
på-plattan

Jättenäckrosen slog 
rekord 
I augusti blommade jättenäckrosen i 
Victoriahuset i Bergianska trädgår-
den. Ett av näckrosbladen belastades då 
med rekordtyngd. 102 kg i form av jord-
säckar, klarade jättenäckrosens blad som 
var 180 cm i diameter.

Checklista vid hot  
via e-post och sociala 
medier 
Om du som anställd vid universitetet blir 
utsatt för trakasserier eller hot via e-post eller 
sociala medier, gör så här:
• Spara e-postmeddelandet eller länken till 
bloggen, kommentarfältet till en artikel eller 
hemsidan.
• Notera datum och klockslag när du mottog/
upptäckte meddelandet.
• Informera din närmaste chef.
• Kontakta Sektionen för säkerhet, tfn 08-16 
10 25, e-post thomas.harberg@su.se.

Du kan bland annat få råd om hur du ska 
agera, hjälp att upprätta en eventuell polis-
anmälan och om nödvändigt få väktarstöd. 
Du kan även få stöd i att spåra den som hotat 
dig eller få hjälp med att kontakta ansvariga 
för webbsidor där hoten förekommer.

Om du har mediekontakter, till exempel 
om din forskning, och med anledning av 
detta riskerar att bli utsatt för trakasserier 
eller hot i sociala medier, kontakta presstjäns-
ten vid Kommunikationsavdelningen för råd 
och stöd, tfn 08-16 40 90. 

Torsdagen	den	2	oktober	bjuder	vi	in	dig	som	är	medlem	i		
Stockholms	universitets	Alumnnätverk	till	en	inspirerande		
eftermiddag	och	kväll.

16.00		Drop-in,	registrering,	fika	och	minimässa
17.00		Rektor	Astrid	Söderbergh	Widding	hälsar	välkommen
17.05		Panelsamtal	om	kopplingen	mellan	utbildning	och		

arbetsliv
17.35		Alumn	Eva	Swartz	Grimaldi	om	studier	och	karriär
18.00		Mingel	med	bubbel	och	förtäring
18.30		Parallella	arrangemang	på	campusområdet.	Student-

föreningarnas	pubar	håller	öppet	under	kvällen.	

Utförligt	program	och	anmälan	hittar	du	på	su.se/alumn.		
Alla	anställda	på	Stockholms	universitet	kan	bli	medlem	i		
nätverket	–	anmäl	dig	på	su.se/alumn.	Ta	gärna	med	dig	en	gäst.	
Vi	ses	den	2	oktober!

FRI ENTRÉ							Tid och plats:	2	oktober.	Drop-in	från	kl.	16.00.		
Program	från	kl.	17.00.	Aula	Magna,	Stockholms	universitet.

su.se/alumn

Utbildning + arbetsliv
– kom på Alumndagen!

2
OKTAlumnnätverket

Kommunikations- 
kurser för forskare
Universitetets forskare kan nu utveckla 
sin kommunikativa förmåga i Kommu-
nikationsavdelningens utbildning med 
sex fristående och valbara moduler. 
Hel- eller halvdagarna består av ex-
pertföreläsningar, eget arbete och goda 
exempel från kolleger. Sista anmäl-
ningsdag för hösten är 20 september, 
utbildningen ges även våren 2015. 

Information och anmälan: su.se/
komutbforskare  

Bland de medverkande märks Ve-
tenskapsradions chef Ulrika Björkstén 
och från universitetet miljökemisten 
Åke Bergman och statsvetaren Jenny 
Madestam. 
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ON DN DEBATT in the beginning of August, the University Chancellor 
warned about the unacceptable reduction in funding to higher education, 
not least in relation to the extensive research investments of the last few 
years. There were several warnings already in the spring, including an 
article by Mats Alvesson and Bo Rothstein who warned of a new PISA 
failure in higher education. 

An SNS report compared Swedish universities to Stanford and Ber-
keley – unsurprisingly to the former’s disadvantage. American elite uni-
versities, the authors argued, focus much more on education. While this 
is true, there are two things we ought to keep in mind: First, the highest 
ranking American universities are in a completely different financial lea-
gue. Thomas Piketty writes in-depth about this in his book on capital in 
the 21st century. For example, Stanford has more than 15 billion dollars 
in reserves. Second, as the New York Times reported in the spring, the 
elite universities reject up to 95 per cent of applicants. Stanford was used 
as the perfect example of this. While Stanford only has five students per 
teacher as an elite university, Stockholm University is a mass university 
with many more students – about 23 – per teacher. 

At the same time, these differences should not obscure the fact that the 
chancellor is right in her comments: the funding of higher education has 
decreased to the point where quality is being compromised. However, 
it would be extremely sad to see a polarisation between higher educa-

Make a long-term investment into education and research!

FOUR YEARS AGO, Stockholm University star-
ted working towards meeting the requirements 
for environmental certification. This compre-
hensive effort has involved reviewing proce-
dures, developing environmental plans and 
many other documents, training employees, 
collecting ideas for improvements, carrying out 
environmental audits, etc. In total, more than 
100 members of staff have been involved in 
this work.

In order to be certified, the University 
underwent an environmental audit before the 
summer. The external auditors interviewed 
the Vice-Chancellor, University Director, and 
several other members of staff. The auditors 
reviewed documents and verified that the envi-
ronmental procedures were actually working. 
On 23 June, it was announced that the Univer-
sity will receive environmental certification. 

“The staff’s involvement in and dedication 
to the environmental work has been the key 
to success in our efforts to meet the environ-
mental criteria,” says Vice-Chancellor Astrid 
Söderbergh Widding.

The University is currently working on 
developing an action plan for energy efficiency. 
The aim is to reduce the University’s use of 
electricity by increasing employee awareness 
of energy consumption and its impact on the 
environment. The University is also working to 
create a donation/trading site for the reuse of 
furniture and other materials. Other upcoming 
efforts include taking inventory of electricity 
use and conducting a travel habit survey at the 
University’s departments and units.  Additio-
nal environmental training will also be carried 
out this autumn.

More information about the University’s 
environmental work and what you can do to 
help is available (in Swedish) on Miljöwebben, 
www.su.se/miljo.

The University passed  
environmental certification IN ENGLISH

tion and research in Sweden. These two need to go hand in hand. This 
is absolutely fundamental to Stockholm University, which is the largest 
university in Sweden in terms of the number of students, as well as one of 
the strongest when it comes to research – especially basic research. 

The research side is facing some challenges, including a new resource 
allocation model and a funding system for research infrastructure under 
review. At the time of writing, work has just begun on ESS, the biggest 
infrastructure project ever in Sweden. Notwithstanding the advantages, 
there is a significant risk that the overall funding will be insufficient so 
that research as a whole will suffer. It is important for the newly elected 
government to stick to the promise that ESS will not have any impact on 
other funding of research and infrastructure. Finally, it is easy to agree 
with the chancellor’s conclusion that investments in higher 
education and research are some of the most important 
investments in society, welfare, and democracy, and 
that a broad political agreement is needed in this 
matter. 

This has to be a central task for the newly elected 
government.

 
ASTRID SÖDERBERGH WIDDING
     rektor@su.se

THE NEW NOD building sits like an enormous 
dark wedge in Kista’s cluster of office com-
plexes. The building is presented as Sweden’s 
foremost meeting place for innovation and 
creativity in IT and telecommunications. 
Stockholm University’s Department of Com-
puter and Systems Sciences (DSV) is the largest 
tenant with 9,000 square metres. DSV also 
includes the Digital Art Center (DAC), a colla-
borative project between Stockholm University 
and the property owner Atrium Ljungberg, 
which seeks to promote research and innova-
tion in technology, media, and art. Also located 
here is eGovlab, which is a DSV centre for 
interdisciplinary research on e-government, 
e-participation, and e-democracy. 

The watchwords in the construction of the 
new premises were flexibility, innovative study 
and working environments, integration of new 
technology, and the creation of a meeting place 
for external parties, and it feels like they have 
succeeded. The second largest tenant in NOD 
is a public upper secondary school with a focus 
on science, entrepreneurship, and innovation. 
The building also accommodates Kista Science 
City, an education company, a gym, and a res-
taurant. In addition, there are facilities where 
new small businesses can rent office space. 

All lecture and seminar rooms have the 
latest AV technology and plenty of projection 
surfaces so that presentations and the students’ 
computer screens can be displayed in several 
places at the same time. A wireless network is, 
of course, available. The steps in the auditori-
um can be folded up to make space on the floor 

FUTURE LEAR-
NING Environ-
ments is the name 
of a University 
project focusing 
on the design of 
teaching facilities, 
technology- 
enhanced lear-
ning, and a con-
tinuing professio-
nal development 
for teachers. 

Today’s facilities, such as auditoriums and 
lecture rooms where most of the teacher-led 
instruction takes place, were designed prima-
rily with formal learning in mind. However, 
there is currently a growing interest in what is 
known as informal learning. 

“Informal learning environments are what 
takes place outside of the classroom; that is, 
students spontaneously having discussions 
or working on assignments or group projects 
without the direct involvement of a teacher,” 
says Uno Fors, professor at the Department 
of Computer and Systems Sciences (DSV) and 
chair of the Future Learning Environments 
working group.

“Most facilities at the University were not 
built to support informal learning, and they 
are also relatively worn down,” continues Uno 
Fors.

The working group’s final report is due 
March 2015. Before then, they will also 
propose what a pilot environment might look 
like, probably in Södra huset. This will involve 
an opportunity to try out “informal learning 
environments”, where students can engage 
in individual or group study more sponta-
neously than in the classroom. In addition, 
the working group’s recommendations will 
lay the foundation for designing new learning 
environments at Albano.

We can already see a mix of physical and 
virtual learning today – something which will 
become even more common in the future. 
Technology-enhanced learning will funda-
mentally change teaching, argues Uno Fors.

Informal learning important in 
future learning environments  

NOD – new creative meeting place in Kista   
for exhibitions or other types of lectures. In 
the smaller lecture rooms, the benches have 
wheels in order to facilitate rearrangement.

The premises are characterised by open 
spaces and light. The social spaces are 
directly connected to the lecture rooms and 
group study rooms, and there are plenty 
of sofas and tables that facilitate study and 
group work.

The exterior of the new NOD building.

Stockholm University among 
world’s top 100 universities 
STOCKHOLM UNIVERSITY advances to 78 
from 82 in the international ranking list of the 
world’s top universities, recently published by 
Shanghai Jiao Tong University.

The Academic Ranking of World Univer-
sities (AWRU) 2014, released on 15 August 
by the Institute of Higher Education at the 
Shanghai Jiao Tong University, China, and 
considered as one of the most important lists in 
the international discussion of ranking, focuses 
on research and academic results by students, 
university staff and alumni. 

On the list of the world’s top 100 univer-
sities, Stockholm University can be found on 
third place in Sweden, with Karolinska Insti-
tute placed first at 47 and Uppsala University 
second at 60. Harvard University tops the 
world list for the 12th year in a row.

In the field of Science and the subject of 
Chemistry, Stockholm University is ranked first 
among the Swedish universities represented on 
the list.

THIS IS THE time of the year when inter-
national students and researchers come to 
Stockholm to start their studies or research. 
To welcome them and to give orientation 
on practical matters valuable for their stay 
in Sweden, a welcome desk has been set up 
at Arlanda airport at the beinning of the 
semester. 

The welcome campaign is organised by 
Stockholm Academic Forum together with 
the higher education institutions based in 
Stockholm, Stockholm University among 
others.

Welcomed at Arlanda airport 

THE SWEDISH RESEARCH COUNCIL has 
decided on a research grant to Stockholm 
University for Professor John Wettlaufer, 
to do research at Stockholm University and 
Nordita, the Nordic Institute for Theoretical 
Physics.  Currently the Bateman Professor 
of Geophysics, Mathematics and Physics at 
Yale University, and recently Professor of 
Applicable Mathematics at the University 
of Oxford, he has an unusual breadth in his 
research interests.

The recruitment of Professor Wettlaufer as 
research professor is a strategic initiative to 
provide core strength and international reach 
in the crucially important and rapidly expan-
ding field of soft condensed matter physics 
and to fuse connections with allied fields and 
institutions.

Stockholm University  
recruits top researcher

SIX RESEARCHERS CONNECTED to Stock-
holm University ranks amongst “the most 
influential scientific minds of 2014,” accor-
ding to a list published by Thomson Reuters 
who runs the database Web of Science. The 
list is based on the number of citations their 
scientific papers have received.

The researchers from Stockholm Uni-
versity are Erik Sonnhammar, Professor of 

Bioinformatics, Gunnar von Heijne, Professor of 
Theoretical Chemistry, Arne Elofsson, Profes-
sor of Bioinformatics, Cynthia de Wit, Professor 
of Ecotoxicology and Carl Folke, Professor and 
Scientific Director at Stockholm Resilience Centre. 
Research Fellow Brian Walker from CSIRO Eco-
system in Australia who is an affiliate of Stock-
holm Resilience Centre is also named on the list.

For the full list: http://highlycited.com

Listed among world’s leading scientific minds

THE NEW WEBSITE for Stockholm University 
Press was soft-launched just before the summer. 
The website contains information about the 
new publisher, which has been commissioned 
by the Vice-Chancellor to provide researchers 
with the opportunity to publish peer-reviewed 
journals, anthologies, and monographs in 
printed and digital formats. All publications are 
“open access” and freely available on the web. 
Since it is not run for profit, this means that all 
publishing is done at cost. The publisher makes 
no claim of copyright, so all rights are retained 
by the author. 

“Our goal is to provide publishing opportu-
nities that offer the widest possible accessibility, 
dissemination, and use of research findings,” 
says Birgitta Hellmark Lindgren, Head of 
Communications and Deputy Library Director 
at Stockholm University Library. In this way, 
researchers from all over the world can find and 
access research findings without barriers.

The publisher uses Creative Commons, 
which is a simple licensing system for determi-
ning what anybody using the publications is 
or is not allowed to do. The copyright holder 
chooses which rights to grant the user. The pu-
blisher recommends the least restrictive Creative 
Commons license (CC-BY), as it creates the best 
opportunities for dissemination and use. More-
over, CC-BY is the license most in agreement 
with the “Budapest Open Access Initiative” and 
is recommended by the Open Access Scho-
larly Publishers Association (OASPA) and the 
Scholarly Publishing and Academic Resources 
Coalition (SPARC).  

The editorial structure is based on editorial 
boards to be established at the University, as 
well as an administration responsible for exter-
nal peer reviews, book and journal production, 
marketing, and distribution.  
www.stockholmuniversitypress.se

Stockholm University Press – 
open access run by researchers
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JAG BÖRJADE STUDERA sociologi och 
nationalekonomi vid Stockholms universitet 
i början på 1980-talet. Det ledde sedermera 
till studier på P-linjen, som i dag heter 
Programmet för arbetsliv och organisation 
(PAO). Men efter ett tag kom något vikti-
gare emellan. Jag fick jobb på Scandinavian 
Airlines som flygvärdinna. Det var oerhört 
spännande att ha hela världen som arbets-
fält. Förutom att drillas i säkerhet, service 
och kundbemötande fick jag uppleva både 
strejker och smärtsamma företagsfusioner 
under åren i flygbranschen. När jag dess-
utom råkade ut för en arbetsskada var det 
inte längre möjligt att fortsätta i det fysiskt 
krävande arbetet som flygvärdinna. 

Med mängder av arbetslivserfarenhet 
i bagaget återvände jag till Stockholms 
universitet för att avsluta mina studier efter 
15 års studieuppehåll. Det brukar jag vända 
till min fördel om jag träffar studenter som 
tvekar inför sina studieval. Ibland får man 
ta en omväg till drömjobbet och det går bra 
det också. När jag väl bestämt mig för den 
akademiska banan tog jag kandidat-, magis-
ter-, licentiat- och doktorsexamen i sociologi 
inom loppet av sju år. 

Jag gjorde min doktorandtjänstgöring 
vid CHESS som forskningsassistent i ett 
projekt om inkomster, kontroll och ojämlik-
het i hälsa i arbetslivet. Att få forska om 
arbetsliv och hälsa är ett privilegium och 
mitt drömjobb. Det som jag tidigare upplevt 
i arbetslivet har jag kunnat tolka och förstå 
utifrån teoretiska kunskaper och perspek-
tiv. Sådan kunskap och förståelse är viktig 
framför allt för utveckling av hälsofrämjan-
de arbetsplatser. Men ofta står forskningen 
och praktiken långt ifrån varandra, och det 
är frustrerande. 

Därför strävar jag efter att samverka, att 
försöka föra ut forskningsbaserad kunskap 
till arbetslivet. En sådan möjlighet fick jag i 
samband med Riksbankens Jubileumsfonds 

Krokig väg till drömjobbet
satsning Flexit, som riktar sig till dispu-
terade humanister och samhällsvetare. 
Det handlar om treåriga postdoktjänster i 
näringslivet. Jag jobbade på byggföretaget 
NCC, på deras fastighetsutvecklingsav-
delning, med ett forskningsprojekt om 
framtidens kontorsarbetsplatser. Det ledde 
bland annat till ett stort nätverk inom 
fastighetsbranschen. Samverkan med NCC 
fortsätter och efter åren som in-house 
forskare återvände jag till Stockholms 
universitet och nya forskningsprojekt. Det 
är så jag vill arbeta som arbetslivsforskare, 
växelvis inom och utanför akademin. På 
det viset kan jag ta pulsen på arbetslivet 
och få nya idéer som kan vidareutveck-
las i forskningen, samtidigt som jag kan 
förmedla och tillämpa forskningsbaserad 
kunskap i arbetslivet.

Som student och forskare har man stor 
nytta av sina tidigare yrkeskunskaper, 
erfarenheter och nätverk. Det är möjligt 
att byta bana när man vill.

SUSANNA TOIVANEN

Susanna Toivanen är docent i sociologi 
vid Stockholms universitet och forskare 
vid Centrum för forskning om ojämlikhet 
i hälsa (CHESS). Hon forskar om 
hälsa och ojämlikhet i arbetslivet. 
Hennes pågående projekt handlar om 
egenföretagares arbetsvillkor och hälsa.

Susanna 
Toivanen 

Nästa nummer: Utgivningsdatum är 31 oktober och deadline 10 oktober.
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Ibland får man ta en 
omväg till drömjobbet 
och det går bra det 
också. När jag väl 
bestämt mig för den 
akademiska banan 
tog jag kandidat-, 
magister-, licentiat- 
och doktorsexamen i 
sociologi inom loppet 
av sju år.

Denna krönika är en av de berättelser 
som samlats in för att berätta om hur 
det är att arbeta och vara verksam vid 
Stockholms universitet. Ta del av fler 
berättelser på su.se/berattelser. Har du 
en berättelse som du vill dela med dig 
av? Skicka den till beratta@su.se.

Våra berättelser


