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VÄSTERLÄNDSK KULTUR ÄR en kultur karak-
täriserad av hopp, skriver Nils Brunsson i en 
av sina böcker. Brunsson, en framgångsrik 
organisationsforskare knuten till SCORE vid 
Stockholms universitet, har i ett flertal böcker 
utvecklat sin tes om organisationers irrationa-
litet. Den rationella organisationen är, enligt 
Brunsson, ständigt önskad och eftersökt, säl-
lan eller aldrig iscensatt. Med detta perspektiv i 
bakgrunden är det möjligt att hoppas(!) att det 
irrationella hotet ändock i vår organisation blir 
något mindre svårhanterligt av det enkla fak-
tum att vi är medvetna om svårigheterna och 
hoten gentemot realiserandet av en rationell 
organisation.   
 Många organisationsförändringar är smärt-
samma, men leder i bästa fall till en bättre 
verksamhet. Under innevarande år har orga-
nisatoriska förändringar skett både inom för-
valtning och inom kärnverksamhet. Vi har 

erfarna utredare som skrynklar sina pannor över 
överlevnadspotentialen i små känsliga enheter. 
Dessa utredare har stor erfarenhet av vårt univer-
sitets olika verksamheter och vet vad som krävs för 
en stabilt fungerande universitetsinstitution. Jag 
känner mycket stort förtroende för deras omdö-
mesgilla granskning och slutsatser; inga organisa-
tionsförändringar sker här för sakens egen skull. 
Så även om vår organisation 
med Brunssons terminologi 
fortsätter att vara mer hopp-
full än rationell blir kanske 
grunderna för att hoppas mer 
välgrundade över tid via vår 
läsning av Brunssons spän-
nande forskning.

KARIN BERGMARK,  

vicerektor 

    karin.bergmark@su.se

Organisationsförändringar – inte för sakens egen skull

Att andelen kvinnliga professorer ska öka ligger också i linje 
med tidigare regerings politik. Däremot står en jämställd 

fördelning av forskningsanslagen, som nu tydligen ska införas, 
principiellt i strid med den helt grundläggande premissen att 
forskningsmedel endast ska fördelas utifrån kvalitetskriterier.
Blogginlägg av ASTRID SÖDERBERGH WIDDING den 3 oktober om regeringsförklaringen
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Innehåll

Antalet sökande till Juristprogrammet vid 
Stockholms universitetet till vårterminen 
2015. Programmet har därmed åter igen 
flest förstahandssökande i hela landet.

Starta eget-dagen
Den 25 september var det Starta eget-dagen i Aula Magna som gästades av Prins Daniels 
Fellowship (ett IVA-projekt), prins Daniel själv och representanter från näringslivet. 
Entreprenörerna delade med sig av sina erfarenheter och inspirerade publiken att våga ta 
steget att starta eget. I panelen på scen fanns Ishtar Touailat, Innovationskontoret Stockholms 
universitet samt projektansvarig för Starta eget-dagen och Starta eget-kursen; Martin 
Lorentzon, Spotifys grundare; Lina Gebäck, Linas matkasse; Johan Skarborg, Academic Works 
grundare, prins Daniel och Alessandro Catenacci, ägare och VD för Nobis.

FOTO EVA DALIN

en tämligen ny områdesstruktur som fortfa-
rande, på HJS-sidan, söker sin form. Vi har en 
ny fastighetsavdelning och en ny samverkans-
avdelning är på väg. IT, ekonomi och student-
nära avdelningar kännetecknas här, liksom vid 
andra lärosäten, av ständig rörelse och utveck-
ling. Även strukturen för ledningen av universi-
tetet har förändrats till en större ledningsgrupp 
som kollegialt varje vecka diskuterar lednings-
frågor. Vi kan med visst fog hoppas att förvalt-
ningens nya enheter snart hittar rätt i sin struk-
tur. Men för kärnverksamheten väntar ännu 
några strävsamma år med förändringar, främst 
institutionssamgåenden.
 Vårt universitet är starkt decentraliserat 
och många är de uppgifter/rapporter/riktlin-
jer som varje enskild enhet har att producera. 
Rättssäkerhet för studenter och anställda stäl-
ler många krav på verksamheten. För samgåen-
deprocesser inom kärnverksamheten engageras 
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Nästa nummer kommer ut  i januari. 
Manusstopp är 8 december.
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Storsatsning från  
Wallenbergstiftelse
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar sammanlagt 157 
miljoner kronor på framstående forskning vid Stockholms 
universitet. 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har 
beslutat om vilka forskare som ska få årets 
anslag till forskningsprojekt med hög veten-
skaplig potential. Totalt beviljas 24 forsk-
ningsprojekt drygt 810 miljoner kronor. Tre av 
dessa anslag på totalt 89 miljoner kronor går 
till Stockholms universitet för strukturbestäm-
ning och utökad kunskap om membranpro-
teiner samt studier i laboratoriemiljö av den 
mörka materian.

Ett projekt lett av professor Gunnar von  
Heijne vid Institutionen för biokemi och biofy-
sik beviljas 31 miljoner kronor för ett nytt labo-
ratorium för strukturbestämning av proteiner 
med hjälp av den nya tekniken ”single particle 
cryo-EM” (SP-CEM). Gunnar von Heijne har 
nyligen fått ytterligare anslag till samma pro-
jekt från Familjen Erling-Perssons Stiftelse (31 

miljoner kronor) och SciLifeLab (4 miljoner 
kronor per år). Forskningsprojektet är ett sam-
arbete mellan fyra forskargrupper vid Stock-
holms universitets Center for Biomembrane 
Research och en forskargrupp i München som 
är världsledande inom SP-CEM. Det nya labo-
ratoriet kommer även att fungera som en natio-
nell infrastruktur inom SciLifeLab.

Dessutom beviljas Gunnar von Heijne, till-
sammans med Siv Andersson vid Uppsala uni-
versitet, 68 miljoner kronor i fortsättnings-
anslag för den nationella infrastrukturen Wal-
lenberg Advanced Bioinformatics Infrastruc-
ture (WABI) vid SciLifeLab. 

Membranbundna proteiner
David Drew, forskare vid Institutionen för 
biokemi och biofysik, beviljas 29 miljoner 

TEXT SOFIA LAGERGREN     FOTO EVA DALIN

Stockholms universitet var värd för öpp-
ningssessionen av Sverige-Kyoto-Symposiet 
den 11-12 september, ett forskningssympo-
sium för 60 forskare från Kyotouniversitetet 
som mötte kollegor i Sverige. Evenemanget 
arrangerades av det högt rankade japan-
ska Kyotouniversitetet tillsammans med 
Stockholms universitet, Kungliga Tekniska 
högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI) 
och Uppsala universitet. 

Vid den inledande sessionen, som hölls vid 
Stockholms universitet och där den japanska 
Sverigeambassadören närvarade, välkomnade 
universitets rektor Astrid Söderbergh Widding 
besökarna till en av världens mest dynamiska 
regioner. Hon lyfte även fram den unika forsk-
ningsplattform inom livsvetenskap som finns i 
Stockholm och Uppsala i form av SciLifeLab. 

I mitten av oktober avslutades valen av områ-
desnämnder, fakultetsnämnder, dekaner, 
prodekaner, vicedekaner och sektionsdekaner 
samt av förslag till vicerektorer. Den 15 okto-
ber tillkännagavs resultaten och den 23 okto-
ber fastställde rektor vilka som blir vicerekto-
rer, dekaner och prodekaner.

Humanistisk-samhällsvetenskapliga området 
Vicerektor: Karin Helander, professor i tea-
tervetenskap vid Institutionen för musik- 
och teatervetenskap vid Humanistiska 
fakulteten och föreståndare för Centrum 
för barnkulturforskning vid Barn- och ung-
domsvetenskapliga institutionen vid Sam-
hällsvetenskapliga fakulteten. Hon har 
bland annat varit prodekanus vid Huma-

nistiska fakulteten och ledamot i Områdes-
nämnden för humaniora, juridik och sam-
hällsvetenskap.

Humanistiska fakulteten
Dekanus: Bengt Novén, professor vid 
Romanska och klassiska institutionen. Dekan 
för fakulteten sedan 2012.
Prodekanus: Elisabeth Wåghäll Nivre, pro-
fessor vid Institutionen för baltiska språk, 
finska och tyska
Vicedekanus för de historisk-filosofiska 
ämnena: Tytti Soila, professor vid Institutio-
nen för mediestudier
Vicedekanus för de språkvetenskapliga 
ämnena: Camilla Bardel, professor vid Insti-
tutionen för språkdidaktik

Juridiska fakulteten
Dekanus: Jonas Ebbesson, professor i miljörätt. 
Dekanus för fakulteten sedan 2012.
Prodekanus och ordförande i utbildningsutskottet: 
Jessika van der Sluijs, professor i civilrätt
Prodekanus och ordförande i forskningsutskottet: 
Pål Wrange, professor i folkrätt

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Dekanus: Astri Muren, professor vid National-
ekonomiska institutionen. Hon är vice ordfö-
rande i lärarförslagsnämnden för lektorer och 
forskarassistenter, sitter med i fakultetens bud-
getgrupp och har tidigare varit ledamot i fakul-
tetsnämnden. Astri Muren har även varit ställ-
företrädande prefekt och studierektor.
Prodekanus (2015-2016): Gunnel Forsberg,  
professor vid Kulturgeografiska institutionen
Vicedekanus med särskilt ansvar för lärar-
utbildning: Annika Ullman, docent vid Institu-
tionen för pedagogik och didaktik
Vicedekan med särskilt ansvar för grund- 
utbildning: Tommy Lundström, professor vid 
Institutionen för socialt arbete

Naturvetenskapliga området tillika 
Naturvetenskapliga fakulteten
Vicerektor tillika dekanus: Anders Karlhede, 
professor vid Fysikum. Vicerektor och dekanus 
sedan 2012.
Prodekanus: Ylva Engström, professor vid Insti-
tutionen för molekylär biovetenskap 
Wenner-Grens institut
Sektionsdekan för Biologiska sektionen: Sören 
Nylin, professor vid Zoologiska institutionen
Sektionsdekan för Sektionen för geo- och  
miljövetenskaper: Cynthia de Wit, professor vid 
Institutionen för tillämpad miljövetenskap
Sektionsdekan för Kemiska sektionen:  
Lennart Bergström, professor vid Institutionen 
för material- och miljökemi
Sektionsdekan för Matematisk-fysiska sektio-
nen: Lars Bergström, professor vid Fysikum

Mandatperioden för de som nu valts, och även 
för fakultets- och områdesnämnder samt institu-
tionsstyrelser, är 1 januari 2015 till och med 31 
december 2017.

I samtliga fall har valberedningarnas förslag 
fått gehör i valen. Inom Humanistiska fakulte-
ten röstade närmare 45 procent av de röstberät-
tigade, inom Juridiska fakulteten var valdelta-
gande 50 procent, vid Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 39 procent och inom Naturvetenskap-
liga fakulteten 47 procent.

Lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen 
kommer att utses genom val i hörandeförsam-
lingen i början av december.  

Klart med vicerektorer  
och dekaner
Karin Helander blir ny vicerektor för HS-området och Astri Muren ny dekanus  
för Samhällsvetenskapliga fakulteten. På de andra posterna som vicerektor och 
dekaner blev det omval. 

TEXT PER LARSSON     FOTO EVA DALIN

Rektorer och prorektorer vid Karolinska 
Institutet, Uppsala universitet, Kyoto- 
universitetet, Stockholms universitet  
och KTH vid öppningssessionen.

kronor för ett projekt där flera forskargrup-
per gemensamt ska forska om membran-
bundna proteiner. David Drew, Erik Lin-
dahl, Arne Elofsson och Jan-Willem de 
Gier vid Stockholms universitet ska samla 
gruppernas kunskap i syfte att bestämma 
både struktur och funktion för de mänsk-
liga varianterna av membranbundna pro-
teiner.

De senaste åren har forskargrupperna 
gjort framsteg i hur mänskliga membran-
proteiner kan strukturbestämmas utifrån 
olika metoder. En av de stora utmaning-
arna är att kombinera bättre metoder för 
uttryck, renframställning och kristallise-
ring med moderna datormetoder som bio-
informatik och simuleringar. Forskarnas 
mål i detta projekt är att gå från enklare 
modeller av bakteriella proteiner till att för-
stå hur mänskliga membranproteiner som 
transportörer och jonkanaler fungerar samt 
hur andra molekyler – som läkemedel – styr 
deras funktion.

Studier av mörk materia 
Ett projekt som ska undersöka den mörka 
materians partiklar i laboratoriemiljö, 
under ledning av Jan Conrad, professor vid 
Fysikum, har beviljats 29 miljoner kronor. 

Forskningen om den mörka materian 
har i Sverige främst fokuserats på att mäta 
partiklarnas egenskaper indirekt, det vill 
säga genom att leta efter spår av den mörka 
materian då den faller sönder eller förintas, 
genom exempelvis modeller som förutspår 
att den mörka materian kan ge signaler i 
teleskop som NASA:s Fermisatellit.

Mörk materia kan också detekteras direkt 
genom att placera mycket känsliga, nerkylda 
detektorer i gruvor, som är skyddade från 
strålning, djupt under marken. Denna detek-
tionsmetod kan pröva teorier om den mörka 
materian som inte kan testas på annat sätt. 
En av de mest framgångsrika idéerna är 
att använda detektorer som baseras på fly-
tande xenon. I projektet kommer forskarna 
använda den mest känsliga detektorn i värl-
den, som byggs i en tunnel under i Apennin-
ska bergskedjan i Italien, för att fortsätta 
leta efter spår av den mörka materian.  

Hennes rektorskolleger från Uppsala univer-
sitet och KTH samt KI:s prorektor betonade 
även vikten av denna nationella forsknings-
satsning och den tradition som finns av samar-
bete mellan svenska och japanska universitet.

Michiaki Mishima, vicerektor vid 
Kyotouniversitetet, tackade de svenska univer-
siteten för att de gjort detta symposium möj-
ligt och hoppades att det skulle bli givande. 
Symposiet är en del av Kyotouniversitets sats-
ning som syftar till att utöka den interna-
tionella närvaron och utveckla universitetet 
som en institution som producerar kunskap i 
världsklass. 

Den följande dagen delades deltagare 
i symposiet upp i tio grupperingar för att 
fokusera på deltagarnas respektive forsk-
ningsområden. 

Besök från Kyoto universitet  
Karin Elander (överst till vänster) blir ny vicerektor för HS-området.  Anders Karlhede kvarstår som 
vicerektor för naturvetenskapliga området tillika dekanus. Ny dekanus för samhällsvetenskap är 
Astri Muren. Dekanerna för humaniora och juridik, Bengt Novén och Jonas Ebbesson, kvarstår.

Gunnar von Heijne, David Drew och Jan Conrad får stora forskningsanslag från Knut och  
Alice Wallenbergs Stiftelse.
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SWERUS-C3
SWERUS-C3 är ett svensk-rysk-amerikanskt 
samarbete och de övergripande forsknings-
frågorna har berört sambanden mellan kli-
mat, kryosfär och kol – därav namnet C3 (cli-
mate, cryosphere, carbon). Forskningen har 
gjorts möjlig tack vare anslag från Knut och 
Alice Wallenbergs Stiftelse.  
  www.swerus-c3.geo.su.se

MOOC – massive 
open online  
course 
En massive open online course 
(MOOC) är en kursform som ger 
studenterna öppen tillgång till 
utbildningar och kurser och ges 
på forum online, där studenter, 
professorer och lärare möts.
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Global hållbarhet i 
universitetets första 
MOOC 
Genom aktuell forskning och pågående 
samhällsdebatt kommer Stockholms uni-
versitets första MOOC att behandla glo-
bala trender och effekter gällande de mil-
jöförändringar som orsakas av människan. 
Kursen Planetary Boundaries and Human 
Opportunities: The Quest for Safe and 
Just Development on a Resilient Planet 
ges av Stockholm Resilience Centre och 
startar i november.

MOOC-kursen kommer att utforska 
aktuell forskning och samhällsdebatter 
inom global hållbarhet. Kursen innefat-
tar bland annat studier av de globala mil-
jöeffekter och förändringsprocesser som 
är skapade av människan. Men också 
motstrategier för effekterna och forsk-
ning som rör naturens egen motstånds-
kraft mot förändringarna.

Huvudlärare för kursen, som är ett 
initiativ i partnerskap mellan Stockholm 
Resilience Centre och Sustainable 
Development Solutions Network, 
är Johan Rockström som är chef för 
Stockholm Resilience Centre.  

– Vi är mycket glada över att kursen 
startar och välkomnar utvecklandet av 
MOOC:s just inom områden där vi har 
en särskild nischkompetens. Universitetet 
följer också med intresse utvecklingen 
av MOOC:s genom Unordic.com. 
Nätbaserade kurser är en utmaning för 
traditionella undervisningsformer. Vi 
möter i första hand den utmaningen 
genom en stark satsning på utvecklingen 
av framtidens lärande och nya lärande-
miljöer på campus, säger rektor Astrid 
Söderbergh Widding.

Mer information finns på  
www.stockholmresilience.org
SOFIA LAGERGREN

Ministrar med examen från 
Stockholms universitet
AV DE 24 statsråden i den nytillträdda rege-
ringen har sex examen från Stockholms uni-
versitet. Miljöminister Åsa Romson har även 
doktorerat vid universitetet, där hon blev 
doktor i miljörätt 2012 på en avhandling om 
mellanstatliga investeringsavtal och miljölag-
stiftning.
Statsråd i regeringen med examen från 
Stockholms universitet:

Åsa Romson, klimat- och miljöminister 
samt vice statsminister. Filosofie kandidat-
examen med huvudämne svenska och kandi-
datexamen i juridik. Doktorsexamen i juridik.

Gustav Fridolin, utbildningsminister. 
Filosofie kandidatexamen med huvudområde 
Mellanöstern- och Nordafrikastudier.

Mikael Damberg, närings- och innovations-
minister. Examen från förvaltningslinjen.

Åsa Regnér, barn, äldre- och jämställdhets-

minister. Filosofie kandidatexamen i tyska.
Per Bolund, finansmarknads- och konsu-

mentminister. Filosofie magisterexamen i bio-
logi.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokra-
timinister. Filosofie kandidatexamen med 
huvudområde statsvetenskap.

Helene Hellmark Knutsson, minister för 
högre utbildning och forskning, har stude-
rat historia, statsvetenskap, nationaleko-
nomi och statistik vid Stockholms univer-
sitet men har inte tagit ut någon examen. 
Isabella Lövin, biståndsminister, har under 
flera år studerat vid universitetet, främst ita-
lienska och statsvetenskap. Mehmet Kaplan, 
bostads- och stadsutvecklingsminister, har 
påbörjade studier på biologisk-geovetenskap-
liga linjen. Anders Ygeman, inrikesminister, 
har läst kurser i kriminologi.

Anders Lönn ny statssekreterare 
Regeringen har utsett Anders Lönn till statssekreterare i Utbildningsdepartementet hos Helene 
Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Anders Lönn kommer närmast 
från ett uppdrag som generalsekreterare för Mälardalsrådet. Han har tidigare arbetat som kansli-
chef hos Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting. 

Ekonomiprofessor ny statssekreterare 
Regeringen har utsett ekonomiprofessor Karolina Ekholm till statssekreterare hos finansminister 
Magdalena Andersson. Karolina Ekholm är professor i nationalekonomi vid Stockholms univer-
sitet, men tjänstledig sedan 2009 då hon tillträdde posten som vice riksbankschef. Tjänsten som 
statssekreterare innebär att hon nu lämnar sin post vid Riksbanken.

Student vice ordförande i justitieutskottet
Annika Hirvonen, Miljöpartiet, blir ny vice ordförande i justitieutskottet. Annika Hirvonen stu-
derar juridik vid Stockholms universitet sedan 2011.

Vi är mycket glada 
över att kursen 
startar och välkom-
nar utvecklandet 
av MOOC:s just 
inom områden där 
vi har en särskild 
nischkompetens.

Polarforskare har  
gått iland
I FÖRRA NUMRET av tidningen skrev vi om 
den första etappen av den internationella 
forskningsexpeditionen SWERUS-C3, som 
gick från Tromsö till Barrow i Alaska. I bör-
jan av oktober anlände isbrytaren Oden till 
Tromsö efter 100 dagar till sjöss i Arktiska 
oceanen, och därmed var även expeditionens 
andra etapp avklarad. Under vägen tillbaka 
från Alaska har forskarna undersökt den ark-
tiska havsisens och marina glaciärers histo-
ria, inflödet av relativt varmt Atlantvatten 
samt omvandling och transport av kol från 
grundhav till djuphav.
 – Vi har studerat det varma Atlantvattnets 
flöden in i Arktis och gasgropar (pockmarks) 
på 900 meters vattendjup samt enorma 
spår på havsbotten från tidigare inlands-
isars utbredning i centrala Arktiska ocea-
nen, säger Martin Jakobsson, professor vid 
Institutionen för geologiska vetenskaper och 
den som lett den andra etappen.  
 Vattenanalyser som gjorts längs kontinental-
sluttningen norr om Östsibiriska havet visar 
hur vatten med starkt förhöjda koncentratio-
ner av näringsämnen och koldioxid ström-
mar ut från grundhaven till den djupa bas-

sängen. Detta har tidigare observerats i de 
mer centrala delarna, men resultaten från 
SWERUS-C3 visar att de nu penetrerar dju-
pare och kan därmed bidra till att föra bort 
koldioxid från atmosfären.
 – Issituationen var i år extrem genom att det 
var ett enormt område med öppet vatten norr 
om Laptevhavet. Expeditionens data pekar 
på att mycket vatten med stort inslag från flo-
den Lena har strömmat upp till detta område 
och sannolikt varit en orsak till den stora isav-
smältningen, säger Martin Jakobsson.
STELLA PAPADOPOULOU

Under expeditionens sista veckor bildades så kallad pannkaksis när vattnet började frysa till is 
(överst). Under resan gjordes provtagningar med instrument som sänktes ned på havsbotten.

Pris för arbete med 
jämställdhet och  
jämlikhet
Juridiska institutionen har tilldelats priset 
Årets institution vid Stockholms universi-
tet 2014 för sitt jämställdhets- och jämlik-
hetsarbete.

– Det är roligt att få utdela priset till 
Juridiska institutionen, som i sitt jäm-
ställdhets- och jämlikhetsarbete har 
utvecklats till att bli ett föredöme för 
andra institutioner, säger professor Karin 
Bergmark, vicerektor och ordförande i 
Rådet för jämställdhets- och jämlikhets-
frågor. 

Detta är första gången som priset delas 
ut. Motiveringen lyder: 

”Rådet har beslutat att tilldela Juridiska 
institutionen priset Årets institution 2014 
för föredömligt arbete i att lyfta och integ-
rera frågor kring jämställdhet och jämlik-
het på såväl personal som studentnivå.”

– Det känns jättebra att vi har fått pri-
set, särskilt när man tänker på hur många 
som har deltagit i de olika åtgärder som 
har genomförts och ligger till grund för 
priset. Det visar också att vi som institu-
tion blir starkare när flera intresserar sig 
för de här frågorna, säger Laura Carlson, 
jämställdhets- och jämlikhetssamordnare 
för Juridiska institutionen och Juridiska 
fakulteten.

Hon understryker att Juridiska insti-
tutionen kan bli ännu bättre på att jobba 
med jämställdhet och jämlikhet. 

– Vi kan bli ännu mer medvetna. När 
man till exempel skapar en talarlista för 
en konferens eller bestämmer vilka lärare 
som undervisar på en kurs, gäller det att 
tänka representativt. Med en sådan stra-
tegi vinner man både i kompetens och i ett 
utvidgat kontaktnät. 

Härnäst kommer institutionen att vidga 
sina kunskaper om breddad rekrytering av 
studenter. En av institutionens anställda 
ska på en konferens i ämnet med deltagare 
från flera svenska lärosäten. 

Den 11 november mottar Juridiska 
institutionen priset i samband med 
ett seminarium om satsningar på 
Jämställdhet och jämlikhet inom högsko-
lan. Institutionens prefekt Peter Melz och 
Laura Carlson kommer då att berätta om 
Juridicums arbete för lika rättigheter  
och möjligheter. Vill du veta mer om 
Juridicums jämlikhets- och jämställdhets-
arbete? Gå till: www.jurinst.su.se/om-oss/
mångfald. STAFFAN WESTERLUND
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Åsa Romson, Gustav Fridolin, Mikael Damberg, Åsa Regnér, Per Bolund och Alice Bah Kuhnke har 
alla examen från Stockholms universitet.
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KVALITETSUTVÄRDERING av utbildning på 
forskarnivå ska inte ingå i det system som 
beskrivs ovan, utan här utreder UKÄ en annan 
modell, delvis i dialog med Vetenskapsrådet.  
Detta system ska bidra till att säkerställa att all 
högre utbildning håller hög kvalitet, utveckling 
av högre utbildning och till ökad internationell 
legitimitet.

Viktiga utgångspunkter är måluppfyllelse, 
att utbildningen inom området kan bedrivas på 
en hög vetenskaplig nivå och med goda utbild-
ningsmässiga förutsättningar, att lärosätenas 
interna kvalitetsarbete ska beaktas och att det 
inte ska vara kopplat till resursfördelning.

Det underlag som ska granskas för att se om 
målen uppfylls består bland annat av självvär-
dering utifrån utvärderingsfrågor, allmänna 
och individuella studieplaner, intervjuer och 
eventuellt även alumners värderingar. Även en 
skriftlig beskrivning av organisationen och det 
övergripande kvalitetssäkringssystemet, som 

NyheterNyheter

Tydligare administrativt 
stöd vid samgåenden

När institutioner går samman påverkas hela 
verksamheten, även administrationen.  Det 
administrativa stödet vid institutionssam-
gående pekas i universitetets riskanalys ut som 
exempel på att de administrativa uppgifterna 
och resurserna inte är fördelade effektivt och 
ändamålsenligt. Bristande administrativt stöd 
kring forskare och lärare kan medföra att tiden 
för forskning och undervisning minskar.

Utifrån kontakter med institutioner som 
gått samman konstateras i utredningen att flera 
institutioner tycker det saknas kunskap inom 
den centrala förvaltningen om vilka samman-
slagningar som är på gång. Dessutom upple-
ver flera institutioner att de inte fått det stöd 
de önskat. Några exempel på områden där det 
finns potential för förbättring är lokalförsörj-
ning, ekonomihantering och skapande av nya 
webbplatser.

Samordnare inom förvaltningen
Utifrån utredningen har förvaltningschefen 
beslutat att utse en samordnare av förvaltning-
ens stöd vid samgående. Denne samordnare 
blir Ulf Nyman vid Planeringsavdelningen. 
Till sin hjälp har han en grupp med kontakt-
personer som respektive förvaltningsavdelning 
utsett. 

Förvaltningsavdelningarna har även fått i 
uppdrag att ta fram tidsplaner och checklistor 
om vad respektive avdelnings stöd består i och 
vad institutioner behöver tänka på inför sam-
gåenden. Det handlar om allt från praktiska 
saker som nya nycklar och passerkort till att 
genomföra konsekvensanalyser.

Plan för samlokalisering
Personalavdelningen ska vidare ta fram ett 
utbildningspaket där det bland annat ingår 
chefsutbildning och coachning samt kurser i 
konflikthantering. Fastighetsavdelningen får 

i uppdrag att vid varje samgående ta fram en 
plan för samlokalisering av verksamheten. I 
utredningen talas även om vikten av erfaren-
hetsutbyte mellan institutioner som går sam-
man.

Redan i ett tidigt skede i processen vid ett 
samgående ska kontakt etableras med den cent-
rala förvaltningen. I samordnarens uppdrag  
ligger därför också att i god tid före samgåen-
det kalla till ett uppstartsmöte med företrädare 
från området och institutionen.

 – En institutionssammanslagning kan i sig 
vara påfrestande för involverade institutioner 
och personal, och då är det extra viktigt att stö-
det från förvaltningen fungerar väl. Vår för-
hoppning är att tydliga kontaktingångar till 
respektive förvaltningsavdelning och det fak-
tum att förvaltningen involveras på ett tidigt 
stadium ska innebära att kvaliteten på stödet 
upplevs hoppa upp ett par snäpp. Sedan är det 
också viktigt att på ett mer systematiskt sätt än 
tidigare ta till vara på erfarenheter från gjorda 
sammanslagningar, och de kommer därför 
att följas upp några månader efter att de är på 
plats, säger Ulf Nyman.  

Swetox är invigt
I början av oktober invigdes Swetox, 
centrum för toxikologiska vetenskaper, i 
Astra Zenecas tidigare lokaler i Södertälje. 
Detta samarbete mellan elva svenska univer-
sitet ska bedriva innovativ tvärvetenskap-
lig grundforskning, tillämpad forskning och 
uppdragsverksamhet och även koordinera 
utbildningar på master- och doktorandnivå, 
inklusive en forskarskola.

Swetox ska också verka för starka inter-
nationella kontakter; centrets chef, profes-
sor Åke Bergman, hoppades på ”ett labb på 
varje kontinent” i sitt invigningstal.

– Vi ska arbeta med toxikologins alla 
underdiscipliner men även med riskbedöm-
ning, hälsoekonomi och lagstiftningsfrågor. 
Allt som kan leda till vårt mål - en kemi-
kaliesäker värld, säger Åke Bergman. 

Det är inte bara Åke Bergman på Swetox 
som har en koppling till Stockholms uni-
versitet. En av de fyra finansiärer som var 
med och avtäckte Swetoxskylten var Gia 
Destouni, professor i hydrologi och huvud-
sekreterare vid forskningsrådet Formas. 
Professor Dag Jenssen, Institutionen 
för molekylär biovetenskap, Wenner-
Grens institut och docent Anna Forsby, 
Institutionen för neurokemi, finns bland 
medarbetarna. Alla de elva lärosätena är 
dessutom representerade i styrelsen.  
EVA ALBEKTSON 

Nytt avtal om  
resebyråtjänster
Stockholms universitet har träffat avtal om 
resebyråtjänster med BCD Travel. Detta 
innebär att samtliga tjänsteresor ska bokas 
genom BCD Travel från den 3 november 
2014. Samarbetet innefattar en fullservice-
tjänst som innebär att du kan boka dina 
tjänsteresor via telefon och e-post eller via 
ett självbokningsverktyg.

Vid starten av samarbetet får alla 
anställda vid universitetet ett välkomst-
brev från BCD Travel. Detta brev innehål-
ler information om hur du kontaktar BCD 
Travel samt information om självboknings-
verktyget och resenärsprofil. BCD Tra-
vel kommer att skapa en resenärsprofil för 
samtliga anställda. Resenärsprofilen inne-
håller namn, e-post, telefonnummer och 
institutionstillhörighet. Du kommer själv 
att behöva uppdatera din profil med bland 
annat mobiltelefonnummer och person-
liga preferenser. Information om inloggning 
och hur du uppdaterar din profil skickas ut 
i samband med starten av samarbetet. Kon-
taktperson för resebyråavtalet är Yvonne 
Samuelsson vid Personalavdelningen.

Nytt system på gång för  
kvalitetsutvärdering
Om några månader presenteras ett nytt system för kvalitetsutvärdering. Centralt 
är att  UKÄ:s utvärderingar ska förhålla sig till lärosätenas eget kvalitetsarbete.

I våras fick Harriet Wallberg i uppdrag av då-
varande regeringen att utreda hur systemet för 
kvalitetsutvärdering av utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå ska organiseras. Ett 
par månader efter att Harriet Wallberg fick 
utredningsuppdraget blev hon universitetskans-
ler och generaldirektör för Universitetskansler-
ämbetet (UKÄ) och tog utredningsuppdraget 
med sig. Vid en konferens om kvalitetsutvärde-
ring som UKÄ anordnade i slutet av september 
presenterade Harriet Wallberg huvuddragen i 
utredningen.
 Utredaren har efter sommaren träffat rektor, 
prorektor och kvalitetsansvariga vid varje läro-
säte. Syftet är att fånga in vilka specifika för-
utsättningar som respektive lärosäten anser att 
just de har. Man diskuterar även hur lärosätet 
ser på rollfördelningen mellan lärosätena och 
UKÄ när det gäller kvalitetssäkring av högre 
utbildning.

Bygga på tillit 
Utredningen har flera centrala frågor som behö-
ver ha svar för att få fram ett nytt kvalitetssäk-
ringssystem. Det handlar om hur UKÄ:s utvär-
deringar ska förhålla sig till lärosätenas eget 
kvalitetsarbete. En annan fråga är hur balansen 
mellan kontroll och kvalitetshöjning ska kunna 
nås. I vilken mån utvärderingarna ska fokusera 
på resultat, men också granska förutsättningar 
och processer, är en annan viktig frågeställ-
ning. Studenterna ska ha en tydlig roll, liksom 

TEXTER PER LARSSON

arbetslivets efterfrågan med särskild inrikt-
ning på utbildningarnas användbarhet. Princi-
perna för kvalitetssäkring på Europanivå ska 
även beaktas.
 – En alldeles avgörande aspekt är att det 
nya systemet måste bygga på tillit och förtro-
ende. Det har framgått i mina samtal med sek-
torn. Och en konstruktiv dialog i samband 
med granskningarna efterfrågas. Detta är jag 
mycket angelägen om att vi ska kunna möta, 
säger Harriet Wallberg.

Sexårscykel
Några andra tydliga delar som Harriet Wall-
berg ser att det nya systemet bör kunna till-
godose är att ta tillvara lärosätenas egen för-
måga att kvalitetssäkra högre utbildning. Det 
ska också möjliggöra att enskilda utbildnings-
program granskas. En dialog mellan lärosätena 
och UKÄ ska ingå och utvärderingscykeln bör 
omfatta sex år.
 Stockholms universitet bevakar denna fråga 
noggrant. Det är kvalitetsfunktionen inom Pla-
neringsavdelningen som operativt ansvarar 
för att ge information och stöd till institutio-
nerna i samband med utvärderingar och arbe-
tar med att bygga ett så effektivt system som 
möjligt. När det förra systemet för utvärdering 
av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
drog igång saknade universitetet ett system för 
centralt stöd till institutionerna, och det var lite 
kaotiskt i början. 

 – Denna gång vill vi vara beredda. Sanno-
likt dyker det upp flera nyheter i det nya utvär-
deringssystemet, och ju snabbare vi kan ta del 
av dem desto fortare kan vi komma igång med 
informationen till områdena och institutio-
nerna, säger Tove Holmqvist som är utbild-
ningsledare och universitetets kvalitetssamord-
nare med ansvar för frågan.
 Förslaget till ram för ett nytt system för utvär-
dering av grundnivå och avancerad nivå pre-
senteras vid SUHF:s förbundsförsamling 22 
oktober. Utbildningsdepartementet bestämmer 
sedan när frågan ska ut på remiss till lärosä-
tena, vilket troligtvis blir under våren. Ett nytt 
system kan införas tidigast 2016.  

...och även för utbildning på forskarnivå
rör forskarutbildningen, kommer att ingå som 
underlag.

I bedömningsprocessen ska materialet sam-
las in och granskas och även intervjuer göras. 
Nytt är att det preliminära yttrandet skickas ut 
för kommentarer till lärosätet, därefter kom-
mer yttrande och beslut. Dessa yttranden ska 
vara mer fylliga än i dagens system.

Utlåtandet från UKÄ blir antingen att utbild-
ningen har hög kvalitet eller bristande kvalitet. 
I det senare fallet görs en uppföljning inom ett 
år och därefter ny bedömning och i värsta fall 
blir det indraget examenstillstånd. Detta inne-
bär att lärosätet inte längre får utfärda doktors-
examen inom det forskarutbildningsämne som 
fått indraget examenstillstånd.

Enligt tidsplanen går förslaget på remiss 
till lärosätena i december och synpunkter ska 
vara inne under februari. Det blir en pilotom-
gång under våren med alla vetenskapsområden 
representerade. I slutet av 2015 är sedan för-

hoppningen att det nya systemet ska vara igång 
och det blir utvärderingar i sexårscykler.

Pilotest vid universitetet
Två utbildningar på forskarnivå vid Stockholms 
universitet ingår redan nu i en minipilottestning 
av utvärderingsmodellen. Det är inom biokemi 
och biofysik respektive filosofi. Under oktober 
och november ska de med stöd från kvalitets-
funktionen inom Planeringsavdelningen prov-
skriva delar av den självvärdering som är tänkt 
att ingå i det nya systemet.

– Det här är en spännande utmaning och en 
chans för Stockholms universitet att vara med 
och påverka utformningen av frågorna inom 
den nya utvärderingsmodellen. Ämnena får en 
chans att bekanta sig med frågorna och förvalt-
ningen får möjlighet att bygga ett bättre stöd-
system till institutionerna när utvärderingen av 
utbildning på forskarnivå drar igång i skarpt 
läge, säger Tove Holmqvist.

En samordnare av administrativt stöd inom centrala  
förvaltningen ska underlätta för institutioner vid samgåenden.

TEXT PER LARSSON     FOTO EVA DALIN

Institutioner som föreslås gå samman  
vid årsskiftet
•   Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Institutionen för musik- och 

teatervetenskap samt Konstvetenskapliga institutionen.

•   Slaviska institutionen och Institutionen för baltiska språk, finska och tyska.

•  Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Institutionen för analytisk kemi och 
Avdelningen för miljökemi bildar Institutionen för miljövetenskap och analytisk 
kemi. 

Namn på de två översta nya institutionerna är ännu inte beslutade. I båda dessa fall 
har universitetsstyrelsen informerats vid ett sammanträde och förväntas ta beslut om 
samgående den 7 november. Vid detta sammanträde informeras även om samgåen-
det på det naturvetenskapliga området och beslut är att vänta vid sammanträdet den 
5 december. PER LARSSON

Denna gång vill vi vara 
beredda. Sannolikt 
dyker det upp flera 
nyheter i det nya 
utvärderingssystemet, 
och ju snabbare vi kan 
ta del av dem desto 
fortare kan vi komma 
igång med informationen 
till områdena och 
institutionerna.

Samordnare Ulf Nyman.
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Statsvetare med uppdrag 
att lyfta miljöforskningen
Miljö och mänskliga rättigheter har länge engagerat henne. Hon uppskattar Frescatis 
närhet till djur och natur. Nyligen flyttade Karin Bäckstrand till Stockholm och vid 
årsskiftet börjar hon jobba på heltid som professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning. 
Men innan dess ska hon resa till Peru på FN:s nästa klimattoppmöte.

TEXT HENRIK LUNDSTRÖM     FOTO EVA DALIN    

Karin 
Bäckstrand

Aktuell: I september 
installerades Karin 
Bäckstrand som 
ny professor i 
samhällsvetenskaplig 
miljöforskning.  I 
december deltar hon vid 
FN:s klimattoppmöte i 
Perus huvudstad Lima.
Familj: Gift med Carl, 
arkitekt. 19-årig dotter, 
som studerar i London. 
Labradoren Basse. 
Fritidsintressen: Rida – 
jag har ridit hela mitt liv 
men aldrig haft en egen 
häst. Nu när jag flyttar 
till Stockholm tänkte jag 
fortsätta med ridningen.  
Vara ute i naturen med 
hunden. Springa. Läsa.
Om att läsa romaner: 
Skönlitteratur är viktigt 
för mig som en kontrast 
till forskningen. Har 
varit med i en bokklubb i 
Lund med fem väninnor. 
Men jag hoppas att 
hitta en bokklubb även i 
Stockholm. 
Boktips: Kanada av 
Richard Ford, Steglitsan 
av Donna Tartt samt En 
av oss av Åsne Seierstad. 
Sprang Lidingöloppet 
2014: Min tid var föga 
imponerande men mitt 
mål var att komma i 
mål och må bra. En 
äldre herre sprang med 
t-shirten ”Mitt 50:e 
lopp”, och det var ju 
bara att säga grattis. 
Otroligt inspirerande, kan 
70-åringar ska jag banne 
mig fixa det!

I början av december träffas representanter för över 190 
länder för att försöka ta ett steg närmare en global kli-
matöverenskommelse. En av de som kommer att vara på 
plats i Perus huvudstad Lima är Karin Bäckstrand.

– Jag ska intervjua icke-statliga aktörer, allt från mil-
jöorganisationer till vetenskapssamhälle och ursprungs-
befolkningar, om hur de försöker påverka förhandlings-
processen inför FN:s klimattoppmöte i Paris i december 
2015. Då går deadlinen ut för ett nytt klimatavtal, säger 
Karin Bäckstrand.  

Hon deltog i FN-toppmötet om miljö och hållbar 
utveckling redan i Johannesburg 2002, och hon har 
sedan dess varit en flitig besökare på klimatmötena. 
För en statsvetare med inriktning på global miljöpolitik 
utgör dessa årliga toppmöten en viktig kunskapskälla. 

– FN:s klimatmöten fyller en viktig funktion för dia-
logen mellan stater och civilsamhället och industrin. 
Som jag ser det är detta det enda globala mötesforumet.

Eftersom flyttkartonger täcker en stor del av gol-
vet i Karin Bäckstrands arbetsrum vid Statsvetenskap-
liga institutionen, föreslår hon att intervjun sker över en 
kopp kaffe. Helst hade hon velat ses naturnära i Stora 
Skuggan, men agendan är välfylld och promenaden 
lite för tidskrävande. Istället har vi tagit hissen några 
våningar ner till A-husets kafé. 

Först på professuren
Karin Bäckstrand fascineras av Frescatis lantliga läge 
med djur och natur runt hörnet. Som inbiten Lundabo 
ser hon fram emot att upptäcka mer av omgivningarna i 
sällskap med familjens labrador. Men först ska hon flytta 
hit. Under hösten har Karin Bäckstrand fortfarande 
pendlat mellan Stockholm och Lund, där hon 2008 blev 
docent och sedermera professor i statsvetenskap. 

Hennes nya jobb vid Stockholms universitet, profes-
suren i samhällsvetenskaplig miljöforskning, är en helt 
ny tjänst inrättad av den samhällsvetenskapliga fakulte-
ten. Utöver den egna forskningen är det tänkt att Karin 
Bäckstrand ska stärka och samordna fakultetens insat-
ser på miljöområdet. Redan idag bedrivs stark mil-
jöforskning på många institutioner, konstaterar hon, 
exempelvis inom statsvetenskap, socialantropologi och 
geografi. 

– Min tjänst är en första kraftsamling att stärka koor-
dinationen och övergripande frågor inom fakulteten, 
exempelvis att få till ett mastersprogram eller en dokto-
randutbildning i samhällsvetenskaplig miljöforskning. 

I arbetsuppgifterna ingår också att jobba över fakul-
tetsgränser. Karin Bäckstrand sitter bland annat i sty-
relsen för det tvärvetenskapliga miljöforskningscentrat 
Stockholm Resilience Centre vid Naturvetenskapliga 
fakulteten som representant för universitetets humanis-
tiska och samhällsvetenskapliga fakulteter. 

Ska stärka miljöforskningen
Ytterst finns en förhoppning att Karin Bäckstrand ska 
bidra till att stärka universitetets redan välrenomme-
rade miljöforskning, inte minst för att öka chanserna 
till externa forskningsmedel, både nationellt och inter-
nationellt.

– Det finns mycket finansieringsmöjligheter för miljö-
forskning, men för att få stora pengar krävs att forskare 
inom olika ämnen söker gemensamt, både inom sam-
hällsvetenskap, ekonomi och naturvetenskap.

Parallellt med sin samordnande roll kommer Karin 
Bäckstrand att jobba vidare med egen forskning. Global 
miljöpolitik har länge stått i fokus. I Peru kommer hon 
att fortsätta att studera legitimitetsaspekter av klimat-
förhandlingarna. Alla stater har varsin röst och skickar 
till toppmötena en förhandlingsdelegation, utsedd av res-
pektive regering. Men även civilsamhället har möjlighet 
att påverka utgången av förhandlingarna som observa-

tör, förklarar Karin Bäckstrand.  FN tillåter att nio icke-
statliga grupper deltar, däribland näringslivet, miljörö-
relsen och ursprungsbefolkningar. 

– Varje grupp får göra sin röst hörd. Dels får de en 
chans att stå upp och inför plenum redogöra för sin posi-
tion. Men de träffar också ländernas delegater vid sidan 
om och försöker på så vis skaffa sig inflytande. 

Karin Bäckstrand kommer att intervjua representan-
ter för såväl de nio grupperna som ett antal nationella 
delegater. Hon kommer att försöka svara på hur de icke-
statliga aktörerna påverkar förhandlingarna, och vad 
det innebär för klimatpolitikens legitimitet att de fak-
tiskt deltar. 

– Hur skapar vi egentligen en legitim global ordning för 
klimatförhandlingar, som samtidigt kan åstadkomma 
effektiva resultat?

Politiskt intresserad
Under gymnasietiden var Karin Bäckstrand medlem i 
Amnesty, och hon reste med organisationen Samarbete 
för fred till Baltikum när länderna ännu var en del av 
Sovjetunionen. Själv säger hon att hennes drivkraft som 
forskare bottnar i ett engagemang för fred, miljö och 
mänskliga rättigheter. 

– Jag har alltid varit oerhört politiskt intresserad, men 
aldrig valt partipolitiken.

Efter naturvetenskapligt gymnasium följde universitets-
studier i statsvetenskap och nationalekonomi. I doktorsav-
handlingen, som hon lade fram 2001, studerade hon fors-
karnas och experternas roll i de europeiska luftvårdsför-
handlingarna. Numera är Karin Bäckstrand en väletab-
lerad miljöforskare och i flera sammanhang anlitad som 
expert – bland annat deltog hon i finansdepartementets 
numera nedlagda expertgrupp för miljöstudier. 

I somras debatterade hon miljöfrågor med politiker i 
Almedalen, och hon har kommenterat samhällsutveck-
lingen i media. Att Karin Bäckstrand trivs med att disku-
tera politik, även sådant som inte direkt rör hennes forsk-
ning, blir tydligt även under vårt samtal. När vi kommer 
in på den kritik som finns mot de globala klimatförhand-
lingarna, att processen går alltför långsamt, hamnar vi i 
ett långt resonemang. 

Några större förhoppningar om ett nytt klimatavtal 
i Paris nästa år – med bindande utsläppsminskningar 
– har inte heller Karin Bäckstrand. Politisk vilja att 
komma överens saknas, menar hon. Samtidigt anser hon 
att det läggs orimliga förväntningar på FN:s klimattopp-
möten. Bara det faktum att världens länder samlas för 
att samtala är viktigt ur demokratisk synpunkt. 

– Det första som slår en på sådana här möten är den 
enorma komplexiteten i de frågor som diskuteras. Där-
för känner jag ödmjukhet inför det faktum att förhand-
lingarna ändå lyckats leverera ett ramverk för att minska 
växthusgaserna, trots att minskningarna är långt ifrån 
tillräckliga enligt FN:s klimatpanel IPCC:s rekommen-
dationer. 

Kunskap om institutioners roll
Finns det då något som samhällsvetenskapen kan bidra 
med för att nå bättre resultat i klimatförhandlingarna? Ja, 
enligt Karin Bäckstrand kan samhällsvetenskapliga fors-
kare exempelvis bidra med perspektiv på varför interna-
tionella förhandlingar blockeras utifrån forskning om dip-
lomati, men även fördjupa kunskapen om internationella 
institutioners roll och samspelet mellan nationellt besluts-
fattande och internationella förhandlingar. 

– Det vi som forskare kan ge är ett analytiskt perspek-
tiv på klimatförhandlingarna. Hur kan förhandlingarna 
organiseras? Vilka institutioner behövs? Hur får vi med 
civilsamhället och andra intressegrupper? Och hur kan 
legitimiteten öka genom deltagande, öppenhet och repre-
sentation av olika samhälleliga aktörer?  

Karin Bäckstrand installerades som 
professor vid ceremonin i Stockholms 
stadshus den 26 september.
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Systematiskt arbete med rankning 
Rankningar är omstritt inom universitetsvärlden. Men resultaten studeras ingående och 
Stockholms universitet har förbättrat organisationen för att samla in de uppgifter som efterfrågas.

I början av oktober kom årets Times Higher 
Education World University Rankings (THE). 
Stockholms universitet har gått fram några pla-
ceringar till en delad 98:e plats med Uppsala 
universitet och Münchens tekniska universitet. 
(Karolinska institutet är främsta svenska uni-
versitet på plats 44). För Stockholms universitet 
innebär årets resultat en fortsatt starkt positiv 
utveckling i THE-rankningen, från plats 261 år 
2006. THE publicerar även rankningar inom 
6 ”breda fält” med totalt 100 lärosäten i varje 
fält. Inom ”Physical sciences” hamnar Stock-
holms universitet på plats 53, inom ”Arts and 
humanities” är det plats 83 och inom ”Life sci-
ences” plats 71.

I september kom årets upplaga av QS World 
University Ranking. Stockholms universitet 
hamnar i år på plats 182, vilket är ett litet tapp 
mot förra året, och landar där på femte plats 
i Sverige. Inom fälten humaniora respektive 
naturvetenskap är universitetet bland de 100 
främsta lärosätena i världen.

Huruvida resultat av dessa, och andra rank-
ningar, är rättvisande och vad de egentligen 
mäter är omtvistat inom den akademiska värl-
den. Men likväl får de stor uppmärksamhet 
varje år när resultaten kommer och lärosätena 
lyfter gärna fram i sin marknadsföring vilken 
position de har.

Analysera universitetets position
De flesta större svenska lärosätena arbetar idag 
aktivt med att förbättra insamlingen av upp-
gifter till de stora rankningarna och med att 
analysera resultaten av dessa. Flera har även 
anställt bibliometriker som studerar hur fors-
kare vid respektive lärosäte citeras och i vilka 
vetenskapliga tidskrifter de publicerar sig. Inom 
det bibliometriska området är Karolinska insti-
tutet, KTH, Lunds universitet och Göteborgs 
universitet de lärosäten som hittills satsat mest.

TEXT PER LARSSON

Vid Stockholms universitet är det Avdel-
ningen för kvalitet vid universitetsbiblioteket 
som har rektors uppdrag att arbeta med rank-
ningar. Uppdraget består av två delar. Dels att 
koordinera datainsamling till rankningsinsti-
tuten som de efterfrågar och dels att kortfattat 
analysera universitetets position direkt vid lan-
sering av ett antal rankningslistor.  

Vad gäller uppgifterna till rankningsinsti-
tuten så hör de av sig med frågor som Avdel-
ningen för kvalitet fördelar till andra avdel-
ningar vid universitetet som Studentavdel-
ningen, Planeringsavdelningen och Ekonomi-
avdelningen. När uppgifter kommit därifrån 
besvaras enkäten. Det uppgifter som samlas in 
är till exempel om antal helårsstudenter, andel/
antal utländska studenter, examina, forskare, 
ekonomi och inkomstnivåer.

Det kan ibland vara svårt att få fram korrekt 
data vid insamlingen; förvirring kan ofta upp-
stå kring vilket räkenskapsår som egentligen 
efterfrågas. Om en förfrågan kommer under 
sommartid eller när en avdelning är under 
omorganisation är det också svårare än van-
ligt att få in uppgifter i tid. En del frågor/upp-
gifter fungerar inte heller riktigt utefter svenska 
förhållanden, enligt Johan Hinders vid Avdel-
ningen för kvalitet.

Svårt att göra djupare analys
Inför offentliggörandet av de mest prestige-
fyllda rankningarna brukar Avdelningen för 
kvalitet få tillgång till uppgifter om universite-
tets resultat några dagar innan som ytligt berät-
tar om positionen men inte om metodologi eller 
indikatorernas poäng som ligger till grund för 
placeringen. Utifrån detta gör avdelningen en 
rapport som går till ledningen och som används 
som underlag för en artikel på universitetets 
webbplats. Vid lansering offentliggörs meto-
den och indikatorpoängen på rankninglistor-

nas webbplatser och det görs jämförelse med tidi-
gare års metoder. Särskilt viktigt är att titta efter 
eventuella förändringar i metoden, vilket är stan-
dard från år till år. Att göra en djupare analys på 
materialet är svårare, då universitetet inte har 
tillgång till grunddata från andra lärosäten eller 
enkäter till företag etc.

– Vi har som målsättning att med kort var-
sel förklara universitetets placering på de rank-
ningar som universitet prioriterar. Sedan våren 
2013 arbetar vi systematiskt med rankningar 
och från våren 2015 vill vi också komplettera 
analyserna med information om hur indikatorer 
påverkas av lokala förhållanden på universite-
tet, exempelvis hur vi tillsammans kan höja kva-
liteten på information som påverkar ranknings-
poäng, säger Thomas Neidenmark som är chef 
för Avdelningen för kvalitet.

De rankningslistor som Stockholms univer-
sitet och andra lärosäten främst studerar är 
THE, Leiden, QS och Shanghai/ARWU. De 
flesta rankningsinstitut presenterar flera lis-
tor förutom världsrankningen där till exem-
pel somliga bedömer hur de går för universite-
tens olika ämnen eller ”breda fält” och andra 
visar på utvecklingen för nyare lärosäten eller 
lärosäten inom ett speciellt geografiskt område 
eller disciplin.  

Tal av två generationer Söderbergh
DET ÄR INTE varje år som såväl rektor som 
rektors mor håller tal vid universitetets 
installations- och promotionshögtid. Men 
i år hände det. Under ceremonin i Blå Hal-
len i Stockholms stadshus den 26 septem-
ber höll rektor sitt sedvanliga tal, medan 
professor emerita Ragnhild Söderbergh 
höll jubeldoktorernas tal vid den efterföl-
jande banketten. Hon var en av de sex per-
soner som disputerade för femtio år sedan 
som närvarade vid högtiden. 

Av de 230 forskare som disputerat läs-
året 2013/14 fanns 140 på plats för att pro-
moveras liksom 10 hedersdoktorer. Bland 
hedersdoktorerna fanns bland andra general-

advokaten vid EU-domstolen Eleanor 
Sharpston.

26 nya professorer installerades under 
kvällen. Av dessa höll Martin Högbom 
årets installationsföreläsning i sitt forsk-
ningsämne strukturbiokemi.

Fyra lärare, en från varje fakultet, fick 
ta emot det pedagogiska priset Årets lärare 
för deras intresse och engagemang för 
utveckling av undervisningen och under-
visningsskicklighet.

Universitetets guldmedalj delades också 
ut. I år gick den till före detta justitierådet 
Sten Heckscher för hans intresse för och 
engagemang i universitetets verksamhet, 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Leiden*   38  13   20  53 61

ARWU 27 28 27 28 25 26  26  27 27

THE †† 114 105 100 95 41 49 44  37 32

QS †† " " " " 72 77  75  76 84

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Leiden*    **  79  78 141 140

ARWU 84 86 86 88 79 81 81 82 78

THE †† 261 246 239 215 129 131 117 103 98

QS †† " " " " 168 178 171 170 182

EUROPA Tabellen visar Stockholms universitets europeiska placering i fyra universitetsrankinglistor

VÄRLDEN Tabellen visar Stockholms universitets världsplacering i fyra universitetsrankinglistor

*   Mean normalized citation score (MNCS).
**   2008 års Leiden Ranking omfattade enbart 

de 250 största universiteten i världen, mätt 
i antal publikationer i Web of Science data-
bas. Stockholms universitet ingick inte.

††  QS var partner till Times Higher Education 
(THE) World University Rankings 2004-2009. 
Från och med 2010 ingår THE i ett nytt part-
nerskap med Thompson-Reuters. QS har 
fortsatt att publicera en egen rankning.

De viktigaste rankningarna
* Academic Ranking of World Universities (ARWU) 
eller Shanghairankningen
Rankningen görs av forskare vid Center for 
World-Class Universities of Shanghai Jiao Tong 
University (CWCU). www.shanghairanking.com

*Leidenrankningen
Centre for Science and Technology Studies 
(CWTS) vid Leiden University står bakom denna 
rankning.
www.leidenranking.com/ranking.aspx

* QS World University Rankings
Denna rankning publiceras av QS (Quacquarelli 
Symonds) som är ett företag specialiserat på 
information kring högre utbildning.  
www.topuniversities.com

* Times Higher Education World University Ran-
kings (THE)
Rankningen publiceras av företaget TSL Educa-
tion som är inriktat på utbildningssektorn, till-
sammans med Thomson Reuters, som står för 
datamaterialet. www.timeshighereducation.
co.uk/world-university-rankings/

bland annat som ordförande i universitetets 
styrelse under många år. 

Vid ceremonin spelade Musikhögskolans 
brassensemble och för sången stod Stockholms 
studentsångare och sångare från Operahög-
skolan. Och som en modern krydda i den tra-
ditionella inramningen fotograferade en av 
operasångerskorna pedagogikpristagaren 
Mårten Edenroth under sången och besjöng 
sedan honom med Ipaden med fotot i famnen. 

Efter ceremonin var det bankett i Gyllene 
salen med fjällripa, kronhjort och praliné-
mousse på citrusbotten på menyn. Kvällen 
avslutades med dans i Blå Hallen.
PER LARSSON

Ragnhild Söderbergh var en av årets jubeldoktorer, här med sin dotter, rektor  Astrid Söderbergh Widding. Traditionsenligt var det först ceremoni i Blå 
Hallen, middag i Gyllene salen och sist dans i Blå Hallen.
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EU-finansiering: 

”Nätverka och lär dig systemet”
Forskningsidén är avgörande för att få EU-finansiering. Men det gäller även 
att kunna systemet och bygga nätverk, enligt experten Seán McCarthy.

Från att ha varit forskningsledare vid ett tek-
niskt institut på Irland sadlade Seán McCar-
thy 1988 om och startade konsultföretag med 
inriktning på kunskap om hur EU:s finansie-
ringssystem fungerar och hur framgångsrika 
forskningsansökningar ska se ut. Det innebär 
att han har hela Europa som arbetsfält. Totalt 
har Seán McCarthy gett kurser i 29 länder vid 
cirka 290 lärosäten och forskningsinstitut med 
totalt 48 000 deltagare.

Seán McCarthy har arbetat med Stockholms 
universitet och Avdelningen för forskningsser-
vice i snart tio år. Han brukar komma hit minst 
en gång per år och ge utbildningar för främst 
forskare om hur de ska göra för att bli fram-
gångsrika i sina ansökningar till EU:s rampro-
gram. I slutet av september var han här för att 
utbilda trettiotalet forskare under två dagar.

Sean McCarthy är entusiastisk när han talar 
om hur forskare ska tänka kring EU:s finansie-
ringssystem, ett ämne som många anser vara 
svårgenomträngligt.

– Vi irländare är ett folk av berättare och 
jag använder mig av berättelser. Det som driver 
mig är att se hur deltagare lyser upp när de för-
står hur systemet fungerar och vad de ska tänka 
på när de söker bidrag. Den kurs jag ger är den 
kurs jag själv velat gå innan jag skrev mina för-
sta ansökningar om EU-finansiering. 

Avgörande med bra idé
Avgörande för om en framgångsrik ansökan är 
om det finns en bra idé bakom. Men forskaren 
behöver även kunna kommunicera sin idé och 
sälja in den.

Seán McCarthy har utvärderat runt 200 
ansökningar åt EU-kommissionen. Att vara 
utvärderare är en viktig erfarenhet för den som 
själv söker. Som utvärderare måste du läsa 
ansökningar från andra områden än ditt eget 
och lär dig vad det krävs av en ansökan för att 
den ska vara förståelig för någon inom ett annat 
ämnesområde. Som utvärderare lär du dig sys-
temet och hur de som är framgångsrika presen-
terar sin projektidé.

Det senaste året har Sean McCarthy kommit 
till en annan viktig insikt efter en egen studie; 
många forskare har inte förståelse för det större 
sammanhang deras forskning ingår i. Den här 
insikten förmedlar han nu i sina utbildningar. 
Forskarna får förklara relevansen av deras pro-
jekt i ett bredare sammanhang. Enligt Sean 
McCarthy måste forskare kunna sätta in sina 
projekt i ett större sammanhang där de tar med 
politiska, ekonomiska, sociala, tekniska och 
juridiska faktorer.

Underskatta inte kaffedrickande
Ofta har forskarna fyra månader på sig från 
att ansökan annonseras ut till den ska lämnas 
in. Den tiden måste användas väl, det räcker 
inte att påbörja arbetet en månad innan ansök-
ningstiden går ut. 

Den framgångsrika forskaren påbörjar sitt 
arbete långt innan. Nätverkande är då en cen-
tral del i arbetet. Sean McCarthy talar om ”fem 
kritiska sekunder”. Det är när den som fun-
derar på att söka som koordinator för ett pro-
jekt läser mailet med utlysningen och där börjar 

Pedagogiskt IT-stöd: 

Förstudie provar nytt arbetssätt
Förstudien om nytt pedagogiskt IT-stöd pågår för fullt. Den har ett tydligt användarfokus och 
nu samlas verksamhetsbehov in genom intervjuer med lärare, studenter och administratörer.

Rektor har gett IT-avdelningen i uppdrag att 
göra en förstudie om ett nytt pedagogiskt IT-
stöd. Det nya IT-stödet ska ersätta dagens 
centralt erbjudna lär- och samarbetsplatt-
form Mondo. Förstudien ska vara klar den 
31 mars 2015, och det nya verktyget kommer 
sedan att införas gradvis eftersom mycket 
befintlig information måste föras över från 
Mondo till det nya systemet. Det går i dags- 
läget inte att säga när ett nytt verktyg kan 
införas men det nya systemet ska leva paral-
lellt med Mondo under ganska lång tid. 
Genom detta finns en unik möjlighet att 
anpassa det till behoven. 

Under våren genomfördes en utredning som 
tillsammans med en av rektor utsedd referens-
grupp tog fram ett effektmål för ett nytt peda-
gogiskt IT-stöd. Detta effektmål formulerades 
”Bidra till hög kvalitet på utbildningen genom 
samlad information, tillgänglighet, pedago-
gisk flexibilitet och samarbete”. 

Tydligt användarfokus
Förstudien, som har tydligt användar-
fokus, leds av IT-avdelningen och i pro-
jektgruppen ingår medarbetare både från 
Institutionen för data- och systemveten-
skap och biblioteket. Just nu är projekt-
gruppen ute och träffar användare – som 
studenter, lärare och administratörer – 
som får visa hur de jobbar idag och så 
genomförs intervjuer. Intervjuerna har mer 
formen av ”etnografisk observation”. Det 
handlar till exempel om vad användarna 
vill uppnå och varför och vilka deras driv-
krafter är. På så sätt säkerställs att det nya 
IT-stödet kommer att passa universitetets 
verksamhet och arbetssätt.

– Det är första gången det här arbets-
sättet används inom universitetsvärlden 
och det ger en unik möjlighet att få med 
verksamhetens behov, säger Madeleine 
Shemweta, projektledare för förstudien.

TEXT MIA SÖDERBÄRJ     ILLUSTRATION REBEKKA MORNIO

Ett verksamhetsprojekt
Projektmedlemmarna poängterar att det inte 
är ett IT-projekt utan ett verksamhetsprojekt.  
Även om fokus för närvarande inte ligger på 
själva systemet så är acceptansen ute i verk-
samheten för det system det till slut blir helt 
avgörande. 

– IT-avdelningen kan erbjuda hur bra system 
som helst, men om de som ska använda syste-
met inte är med på tåget kommer det aldrig att 
bli bra. Det här är ju ett verktyg som ska vara 
ett stöd för såväl lärare som studenter och admi-
nistratörer. Ett bra IT-stöd ska bara finnas, inte 
märkas, och vårt mål är att göra systemet så 
osynligt som möjligt, säger Björn Johansson, 
interaktionsdesigner på IT-avdelningen.

Du hittar mer information om projektet på 
www.su.se/medarbetare/it/projekt. Har du frå-
gor om projektet eller vill bidra på något sätt 
kan du kontakta projektledaren via e-post, 
nylarplattform@su.se.  

TEXT PER LARSSON     FOTO EVA DALIN

Fem frågor att ställa  
till dig själv:
•  Varför ska just den här forskningen ha
  finansiering?
•  Varför ska EU finansiera den?
•  Har den här forskningen gjorts tidigare?
•  Har det någon betydelse om ditt projekt 

inte genomförs?
•  Varför är det just du som är bäst lämpad 

att driva detta projekt?

Fyra faktorer för framgång:
1  En bra projektidé. 

2. Hitta rätt partners för ditt samarbete. 
Bästa partners är ofta de som kan tillföra 
mest, inte de som innebär mest prestige.

3. Du ska kunna förklara projektets betydelse 
och relevans i ett bredare sammanhang.

4. Förstå hur systemet för EU-finansiering 
fungerar. De som är lyckosamma med sina 
ansökningar kan systemet.

forma listan för vilka hen vill samarbeta med.
– If you do not drink coffe around Europe, 

forget this business, som Seán McCarthy kärn-
fullt formulerar det.

Vill du veta mer om Seán McCarthys utbild-
ningar och har andra frågor om stöd vid ansök-
ningar om och redovisning av forskningspro-
jekt kan du kontakta Avdelningen för forsk-
ningsservice på info@fs.su.se.  

Vid intervjuerna ställs frågor om 
vad användarna vill uppnå och 
vilka drivkrafter de har.

Seán McCarthy har utbildat i att söka EU-anslag vid cirka 290 lärosäten. I september gav han även 
utbildning vid Stockholms universitet.
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Glöm inte att rapportera  
in incidenter 
Genom att få fler att anmäla arbetsskador och tillbud i rapporteringssystemet  
 SAMIR ökar möjligheterna till förebyggande insatser.

Ramlar du och bryter benet på den isiga gång-
vägen från tunnelbanan eller blir bestulen på 
mobiltelefonen i lunchrummet är det självklart 
att kontakta ambulans eller polis, och kanske 
även universitetets väktare. Men sådana här 
händelser på arbetsplatsen ska även rapporte-
ras i SAMIR, som är universitetets inrappor-
teringssystem för brott, säkerhetstips, tillbud, 
arbetsskada, arbetssjukdom, färdolycksfall 
och miljöavvikelse.

Det är inte enbart brott och incidenter med 
personskador som ska rapporteras i SAMIR. 
Mats Hansson vid Sektionen för säkerhet, som 
främst arbetar med arbetsmiljö- och säker-
hetsfrågor på labbsidan men också är system-
administratör för SAMIR, uppmanar oss att 
även rapportera in alla iakttagelser eller inci-
denter som ännu så länge inte orsakat någon 
skada.  Det kan röra sig om uppenbara brister 
såsom ojämnheter i gångbanor, farliga trösk-
lar, hyllor som lossnar, dålig ventilation och 
bristfällig källsortering. Men du kan även 
lämna förbättringsförslag som minskar risken 
för framtida incidenter.

– Ju fler anmälningar vi får in i SAMIR 
desto bättre uppfattning får vi som arbetsgi-
vare av vilka incidenter som inträffar och hur 
arbetsmiljön ser ut. Det ger en bra bild över 
vilka rutiner som bör ses över och ger underlag 
för prioritering av insatser, säger Mats.

Information till prefekter
Mats och hans kolleger vid Sektionen för 
säkerhet går in i systemet flera gånger dagli-
gen för att se vad som rapporteras in och age-
rar snabbt eller vidarebefordrar till den som 
ansvarar för frågan. De följer även upp vad 

som händer med de inrapporterade ärendena. 
När en anmälan om arbetsskada eller tillbud 
görs får prefekt/motsv direkt besked om att så 
skett, därefter övriga berörda såsom skydds-
ombud och personal- eller säkerhetsfunktio-
ner.  Mats hjälper även anmälarna att göra 
arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan 
och tipsar om vart de vänder sig för att ansöka 
om försäkringsersättning.

Uppgifter från SAMIR används sedan som 
underlag inför skyddsronder vid institutio-
ner och avdelningaroch ger då en bra bild över 
vilka arbetsskador och tillbud som inträffat.

SAMIR infördes under 2011 vid univer-
sitetet. Det innebär att det nu finns arbets-
skade- och tillbudsstatistik för två helår. Anta-
let anmälda arbetsskador och tillbud ökade 
med cirka 50 respektive 15 procent från 2012 
till 2013. Någon verklig ökning tror dock inte 
Mats att det rör sig om. Det är nog istället en 
minskning av mörkertalet – medarbetare har 
blivit bättre på att rapportera i SAMIR.

”Aj!” och ”Oj!”
Ett prioriterat mål för 2014 är att få flera att 
rapportera i SAMIR och minska mörkertalet. 
Mats talar om ”Aj!” och ”Oj!”. Det första är när 
man drabbas av en arbetsskada och det andra 
när man skulle kunna ha gjort det men kla-
rade sig utan några skador, ett så kallat  
tillbud. 

– Att rapportera tillbud är nog så viktigt då 
de kan resultera i en arbetsskada längre fram, 
säger Mats.

De flesta rapporter i SAMIR kommer från 
naturvetenskapliga området, vilket är natur-
ligt då det där finns mest farlig verksamhet. 
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Endast ett fåtal studenter har rapporterat, så 
här finns behov av information.

Sedan starten vid halvårsskiftet 2011 har 
cirka 350 arbetsskador, färdolycksfall och till-
bud anmälts i SAMIR. Bara cirka en tredjedel 
utgjordes av tillbud trots att de statistiskt sett 
borde vara betydligt fler än arbetsskadorna. 
Knappt en fjärdedel av arbetsskadorna ledde 
till sjukfrånvaro. Antalet anmälda arbetsska-
dor och tillbud första halvåret 2014 har däre-
mot minskat med cirka 50 respektive 25 pro-
cent jämfört med motsvarande period året 
innan. Hälften av minskningen kan förklaras 
av en mildare vinter och bättre halkbekämp-
ning i Frescati, men resten misstänker Mats 
beror på att mörkertalet åter ökar.  

SAMIR
SAMIR står för Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-
Inrapportering. Det är ett inrapporterings-
system för brott, säkerhetstips, tillbud och 
arbetsskada, arbetssjukdom och miljö-
avvikelser. Här kan du även lämna förslag 
till förbättringar.

Anonyma säkerhetstips
Via SAMIR eller telefonsvarare går det 
att tipsa om brott såsom hot, trakas-
serier, misshandel, skadegörelse, stöld, 
bedrägeri, ekonomiska oegentligheter eller 
säkerhetsbrister som på sikt kan leda till 
brott. Tipsnumret med telefonsvarare, 
08-16 1155, har ingen nummerpresenta-
tör så du kan vara anonym.

På spaning efter faror
Skyddsronder är en viktig del i arbetet med att förebygga olyckor och tillbud. 
Universitetsnytt följde med på granskning av brandvarnare och nödduschar.
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Skyddsronder ska genomföras årligen vid alla 
arbetsplatser inom universitetet. Universitets-
nytt följde med Mats Hansson vid Sektionen 
för säkerhet på skyddsrond vid Institutionen 
för naturgeografi och kvartärgeologi. Inför 
skyddsronden har Mats tittat i rapporterings-
systemet SAMIR (se artikel intill) om vilka 
tillbud och arbetsskador som rapporterats in 
från institutionen. 

Ronden inleds med att Mats sitter ned 
med den administrativa chefen Sabina  
Pracic och skyddsombudet Erik Hansson. 
De går igenom vad som hänt på arbetsmiljö- 
och säkerhetsfronten det senaste året, upp-
lägg för skyddsronden och de punkter som 
ska följas upp. Efter en timme är det dags att 
gå och titta i lokalerna. Eftersom det finns 
flera laboratorier vid institutionen så räknar 
Mats med att skyddsronden tar en halv dag. 
Vid icke-laborativa institutioner och för-
valtningsavdelningar kan ronden gå snab-
bare, medan det kan krävas två tre dagar 
för skyddsrond vid stora laborativa institu-
tioner. 

När vi går in i det första labbet anslu-
ter även Jan Risberg, som är universitetslek-
tor och bekant med kemikalierna och utrust-
ningen. Mats tittar först efter brandsläck-
are. En sådan finns men SOS-skylten behöver 
uppdateras. Nästa inspektion blir av kylar 
och frysar. De ska vara avfrostade och i dem 
får inga explosiva eller brandfarliga produk-
ter förvaras (om de inte är av särskild modell 
godkända för sådan förvaring). Dessutom 
får inget brännbart ligga i anslutning till 
kylarna och frysarna. Mats bockar av att allt 
är som det ska. Även värmeugnarna är som 
de ska, alltså inget brännbart vid utblåsen av 
varmluft eller intill andra ytor som blir heta. 
Dragskåpen får även ok.

Koll av branddörr
Vi går vidare till kemikalieförrådet. I skåpen är 
det ordning och reda med tydlig märkning och 
listor på dörrarna om vad som finns där, dess-
utom kanter på hyllorna så inte kemikalier kan 
rinna ut. Innan besöket har Mats även tittat i 
kemikalieregistret KLARA om vad som finns 
vid institutionen, och det såg bra ut. Inga kemi-
kalier man saknar tillstånd för och inte särskilt 
många som kräver särskild hantering.  Men i 
nästa kemikalierum finns en, där man hanterar 
flourvätesyra, som är både giftig och frätande. 
Här finns ögondusch och salva om man får 
syran på sig. I kemikalieskåpet är det ordning 
och reda. Däremot är en sladd till en apparat 
nött och institutionens brandskyddskontrollant 
får i uppdrag att kontrollera varför det går att 
putta upp branddörren när den ska vara stängd. 

I korridoren noterar Mats att en utrymnings-
plan finns, likaså nödduschar och fyllda för-
sta hjälpen-tavlor. Vi tittar också in i ett arbets-
rum där det finns kopiator och hyllor med pap-
per. Kopiatorer kan utgöra en ökad brandrisk 
och därmed ska inget brännbart lagras intill, 
dessutom bör brandvarnare finnas. Mats kollar 
även så att hyllorna är säkrade i väggarna så de 
inte ramlar ned. 

Tydlig skyltning
I källaren har institutionen ett stort kylrum. 
Efter en fuktskada har rummet nyligen reno-
verats. Mats upptäcker flera saker som borde 
kompletteras efter renoveringen. Belysningen 
ska inte kunna släckas från utsidan, där bör fin-
nas ficklampor och dessutom ska vägen ut vara 
skyltad så att man hittar även om den normala 
belysningen släcks vid exempelvis ett strömav-
brott.

– I ett källarutrymme utan fönster är det 
extra viktigt att det finns efterlysande skyltning 

och ett fungerande utrymningslarm som hörs 
även om dörren är stängd, påpekar Mats.

Vi går in i frysrummet intill, tar på oss dun-
jackor och handskar och stiger in i den tjugo-
gradiga kylan. Här finns ficklampor och när 
Mats trycker på larmknappen som finns här 
utifall man skulle bli instängd, ljuder larmet ute 
i korridoren och hos väktarna. Vanliga problem 
i frysrum kan annars vara hala golv och ned-
isade takarmaturer som kan rasa ned. Men här 
ser det bra ut.

–  Det jag tar med mig från skyddsronden 
är ett behov av att flera på institutionen får en 
utbildning på att uppmärksamma vissa tydliga 
risker, som till exempel en blockerad brand-
släckare, som vi såg på en våning, och anmäler 
detta omgående för åtgärd. Då vi inte kan vara 
överallt, är det väldigt bra om de som rör sig 
mest i vissa korridorer vet vad det ska leta efter, 
säger Sabina Pracic.

Att tänka på inför en 
skyddsrond:
•  Boka skyddsronden i god tid (två 

tre månader i förväg) med Mats 
Hansson (laborativa institutioner) 
eller Mikael Härlin (övriga) vid 
Sektionen för säkerhet.

•  Informera er personal och studen-
ter om den planerade skyddsron-
den och fråga om de har några 
funderingar de vill ta upp.

•  Gå igenom ert senaste skydds-
rondsprotokoll, förhoppningsvis är 
det mesta åtgärdat sedan länge.

Sabina Pracic och Jan Risberg får veta av Mats Hansson att det är föredömlig ordning i kemikalieskåpet.  Handtaget till frysrummet går också att 
öppna som det ska.

I SAMIR kan du rapportera in till exempel om det finns brister i kemikaliehantering eller dina 
förbättringsförslag.

Är nödduschen blockerad? 
Anmäl det i SAMIR!
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Gymnasister smakar 
på statsvetenskap
Ett samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen och Ross Tensta gymnasium 
siktar på att får fler att börja läsa vid universitetet.

I hörsal 2 står Ulf Mörkenstam och föreläser 
om mångkulturalism på kursen i politisk teori 
A. Begrepp som liberal mångkulturalism och 
erkännandets politik och namn som Will Kym-
lika och Charles Taylor far genom salen där 
studenterna sitter. Men något är inte riktigt 
som vanligt. I bänkarna finns även en grupp 
elever i årskurs två på samhällsvetenskapspro-
grammet vid Ross Tensta gymnasium. De är 
här med sin lärare Ulf Beck för att de ska få 
smakprov på hur en föreläsning kan gå till och 
hur det kan vara att studera på universitetsnivå. 
Dagen därpå kommer han hit med en annan 
grupp, och då för att lyssna på en föreläsning 
om global rättvisa. Efteråt ska eleverna disku-
tera med varandra och läraren hur föreläsning-
arna var och hur de upplevde universitetet.

Det är andra året som Ulf Beck tar med sig 
elever till Stockholms universitet. Besöken är en 
del av ett samarbete mellan Ross Tensta gym-
nasium och Statsvetenskapliga institutionen.

– Samarbetet har fungerat alldeles utmärkt. 
Vi har föreslagit ett antal föreläsningar inom 
ramen för våra delkurser på Statsvetenskap I, 
alltifrån politisk teori och svensk politik till 
komparativ politik och internationell politik. 
Gymnasiet har sedan fått välja tematiska före-
läsningar inom ramen för någon av dessa del-
kurser, säger Lenita Freidenvall, som är studie-
rektor vid Statsvetenskapliga institutionen.

Diskussion efter föreläsningarna
Tidpunkten har oftast varit avgörande för 
valet av föreläsning och hitintills har skolan 
valt föreläsningar i delkursen politisk teori. 
De aktuella föreläsarna har sedan tagit fram 
förslag till frågor som studenterna har disku-
terat tillsammans med sin lärare efter föreläs-
ningen. 

– En viktig ingrediens i vårt samarbete 
är att vi tillsammans arbetat fram ett upp-
lägg som är anpassat efter alla parters intres-
sen, behov och möjligheter. En annan, kanske 
inte helt oviktig, ingrediens är att gymnasiets 
lärare har studerat vid Statsvetenskapliga 
institutionen, säger Lenita Freidenvall.

Vid de tidigare besöken har gymnasisterna 
tagits emot av Studentavdelningen som erbju-
dit en kort introduktion till universitetet och 
en rundvandring. Därefter har gymnasisterna 
tagit del av en storföreläsning i statsveten-
skap. Sedan har de fått diskutera storföreläs-
ningen tillsammans med sin lärare i ett semi-
narierum utifrån frågor som tagits fram av 
föreläsaren och läraren. 

Enligt Ulf Beck har samarbetet fungerat 
mycket bra både i planering och utförande. 

– Samarbetet har gett eleverna väldigt 
mycket. Att få se universitetet och känna på 
hur det är att läsa där.  Vi planerar att fortsätta 
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Niles Marcko och hans klasskamrater fick höra på en föreläsning av Ulf Mörkenstam (ovan) om 
multikulturalism.

samarbetet som det är och eventuellt utöka det 
till att även gälla elever som skriver gymnasie-
arbete kring frågor om vetenskaplighet, säger 
Ulf Beck.

Viktigt med breddad rekrytering
För institutionen är det viktigt att arbeta med 
frågor om breddad rekrytering och vi deltar i 
projektet Breddad rekrytering som drivs av Stu-
dentavdelningen, säger Lenita Freidenvall.

– Vi har för avsikt att fortsätta samarbetet 
med Ross Tensta gymnasium och kommer att 
stämma av med skolan senare under hösten om 
eventuell utveckling av samarbetet. Vi skulle 
gärna se att gymnasisterna även får ta del av 
andra delkurser i Statsvetenskap I.

Hur var då föreläsningen? Niles Marcko är 
en av gymnasisterna som lyssnade när Ulf Mör-
kenstam talade om mångkulturalism.

– Vi läser en hel del om mångkultur i sko-
lan och nu har jag fått veta mer om vad det 
är. Så det här är något som känns intressant. 
Vi kanske inte förstod alla ord han använde 
men när de sägs i ett sammanhang fattade 
man vad det handlar om.  Det här är också en 
skön miljö. Det är ingen som pratar och stör 
under föreläsningen, säger Niles Marcko som 
tror att han skulle kunna tänka sig att läsa 
statsvetenskap.  

Utställning om  
växterna bakom  
julens traditioner
Bergianska trädgårdens julutställning 
erbjuder inspiration och kunskap om 
julens många växter, frukter, kryddor 
och godsaker. Julstämningen i utställ-
ningen byggs till stor del upp av väx-
ter, med julens dofter direkt från plan-
tan men också från de kryddor som står 
uppdukade.  Hur växer egentligen riset 
till julegröten, kakaon i chokladen, kryd-
dorna i glöggen och sillen?

Här får du veta mer om botaniken och 
användningen av växterna som ger kryd-
dor, frukt och nötter till jul. Låt dig även 
inspireras av trädgårdsmästarnas vackra 
arrangemang som bland annat består av 
Bergianska trädgårdens skörd av olika 
äppelsorter och grönsaker.

Julutställningen pågår den 28-30 
november och 5-7 december, klockan 
11-16 i Gamla orangeriet. Entré 60 kro-
nor. I Gamla orangeriet finns även café 
och restaurang. www.bergianska.se

Samverkansredskap 
för humanister och 
samhällsvetare

Hur kan forskare arbeta långsiktigt, meto-
diskt och innovativt med högskolans sam-
verkansuppdrag? Det hade Milda Rönn fun-
derat kring under många år och det ledde 
till att hon utvecklade en modell för ”sam-
verkande forskningsföretag” inom humani-
ora och samhällsvetenskap. Milda Rönn är 
disputerad i nordiska språk vid Stockholms 
universitet och det var inom språkområdet 
hon först tillämpade modellen i sitt forsk-
ningsföretag Praxikon. 

I ett pilotprojekt finansierat av Stockholms 
universitet och Vinnova fick hon sedan möjlig-
het att testa modellen på forskare och dokto-
rander från olika discipliner inom humani-
ora och samhällsvetenskap. Utfallet blev bra 
och i januari 2013 startade hon ett uppföl-
jande treårigt projekt, finansierat av Vinnova. 
Projektet har nu tagit steget från att enbart 
stötta enskilda forskare till att även arbeta 
med att skapa institutionella förutsättningar 
för samverkan, att få organisationer att efter-
fråga samverkan och forskningsfinansiärer 
som finansierar samverkan inom humaniora 
och samhällsvetenskap. 

Redskap för samverkan
Projektet gör detta genom att bygga upp en 
ideell förening, Humsamverkan, och dess 
verksamheter. Framförallt utvecklas olika 
redskap för samverkan, som kan användas 
av lärosäten, forskningsfinansiärer och sam-
hällets omgivande organisationer. Redskapen 
är utformade utifrån analyser av vad i inno-
vationssystemet som kan hindra och främja 
samverkan.

Många hum/sam-forskare samverkar redan 
med samhället på olika sätt, säger Milda Rönn. 

– Men den här samverkan kan spridas och 
utvecklas ännu mer, så att den ger mer till såväl 
forskningen och utbildningen som det omgi-
vande samhället.

Redskapen utgörs av kurser i samverkan och 
innovation för forskare och doktorander inom 
hum/sam; matchningssida där forskare, stu-
denter och organisationer får hjälp att hitta nya 
sätt att samverka; bildforum som sprider nya 
bilder av hum/sam-forskning; och diskussions-
spel för gymnasieelever som visar hur veten-
skapliga redskap från hum/sam kan användas 
för förändring i samhället. Dessutom gör pro-
jektet, i samverkan med Vinnova, Formas och 
Forte, analyser av de tre forskningsfinansiärer-
nas utlysningsprocesser utifrån ett hum/sam-
perspektiv.  

Måndagsklubb och tisdagsfrukost
Humsamverkan har också regelbundna aktivi-
teter. Första måndagen varje månad anordnas 
Måndagsklubben, en afterwork för alla som är 
intresserade av att diskutera hum/sam och sam-
verkan över en bit mat. Träffarna sker i Villa 
Bellona i Frescati, där Humsamverkan huserar. 
Humsamverkan leder också SIG Humsam, en så 
kallad Special Interest Group inom branschför-
eningen SNITTS, för samverkanskoordinatorer 
och innovationsrådgivare som vill stötta huma-
nister och samhällsvetare mer. Humsamverkan 
håller även på att bygga upp en forsknings-
företagshub i samarbete med SU Inkubator för 
hum/sam-forskare som startat eller vill starta 
samverkande forskningsföretag.  

Humsamverkan är projektet som ska skapa och sprida 
redskap för att utveckla samverkan inom humaniora och 
samhällsvetenskap.
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I korthet
Humsamverkan är en ideell före-
ning som byggs upp inom ramen 
för ett treårigt projekt. Det för-
valtas ekonomiskt av SU Inku-
bator och har grundfinansiering 
från Vinnova. Humsamverkan 
har även flera samverkanspart-
ners utöver Stockholms universi-
tet och Vinnova, såsom bransch-
organisationen Almega, fackför-
bundet DIK, branschorganisatio-
nen SNITTS, föreningen Veten-
skap & Allmänhet, Sveriges 
Förenade Studenter med flera.  
  www.humsamverkan.se

FO
T

O
 X

X
X

Milda Rönn utanför Villa Bellona där  
Humsamverkan sitter.
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Snart dags att öppna 
Norra länken
EFTER ÅRATAL AV trafikomläggningar, tillfäl-
liga cykel- och gångbanor och flyttade buss-
hållplatser är Norra länken snart äntligen klar. 
Den 30 november öppnar den nya trafikleden 
på sträckan Norrtull – Värtan – Frescati. Våren 
2015 öppnar sträckan söderut mellan Norrtull 
och Tomteboda. Ett år senare tas sträckan 
norrut mellan Tomteboda och Norrtull i bruk 
och 2019 öppnar Värtabanans tågtunnel.

Norra länken är ett av norra Europas 
största vägtunnelprojekt. Trafikleden blir 
totalt fem kilometer, varav fyra kilometer i 
tunnel. I tunnelsystemet delar sig vägen på sex 
platser. Där har fem konstnärer fått i uppdrag 
att göra konstnärliga gestaltningar, som ska 
ge trafikanterna en upplevelse av naturen och 
dess skiftningar. Utgångspunkten har varit 
Stockholms natur och landskap och då speci-
ellt den omgivande Nationalstadsparken.

Grundidén har formulerats av skulptören 
Pål Svensson och arkitekten PeGe Hillinge. 
De har även själva skapat fyra av konst-
verken: Vassen (Roslagstull), Vatten (Lill 
Jans-skogen), Skogen (Albano) och Vinter 
(Frescati). Konstnären Ernst Billgren har gjort 

Öppna landskap som finns vid Norrtull. Ann-
Margret Fyregård har skapat konsten i trafik-
plats Ängen. 
 Fotografen Mattias Klum svarar för fotoun-
derlag till nischen i Ängen samt till fotoskär-
marna på platserna Vassen, Vinter, Skogen 
och Vatten. Han svarar även för filmunderlag 
till LED-skärmen vid Vatten. Mattias Klum är 
knuten till Stockholms resilienscenter och är 
även hederdoktor vid Stockholms universitet. 
PER LARSSON

Tunnelmynningarna i Frescati är tillverkade 
i grönfärgad betong för att smälta in i omgiv-
ningen. I bakgrunden syns ett av Norra länkens 
ventilationstorn som är gjort av kanadensiskt 
cederträ. Med tiden vitnar träet och tornet kom-
mer att smälta in i miljön i Nationalstadsparken.

Tunnellopp
Den 22 november, innan Norra län-
ken öppnas för biltrafik, arrangeras 
Stockholm Tunnel Run. Det är ett 10 
kilometer långt lopp i Norra länken. 
I oktober var loppet fulltecknat med 
drygt 35 00 löpare.
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Populär ros åter  
vid Bloms hus
NÄR ARBETET MED att sanera och drä-
nera grunden vid Bloms hus gjordes förra 
året råkade man av misstag gräva bort den 
rosa väldoftande ros som fanns vid ena 
hörnet. Det var en Poppiusros som intro-
ducerats från Experimentalfältet av Carl 
Stenberg i mitten av 1800-talet och är till-
ägnad Gabriel Poppius som var direktör för 
Lantbruksakademien 1838 till 1856.

Den bortgrävda rosen har engagerat fler 
personer vid universitetet som hört av sig 
till fastighetsägaren Akademiska Hus för 
att en Poppiusros åter ska planteras vid 
Bloms hus.

Engagemanget har gett resultat. Bergianska 
trädgården ordnade så Akademiska Hus 
kunde hämta en Poppiusros där, och en för-
middag i oktober var det dags för plantering i 
den lilla rabatt som skapats på södra sidan av 
Bloms hus.

På plats fanns Gudrun Dahl, tidigare dekan 
för Samhällsvetenskapliga fakulteten och en 
av rosentusiasterna, och Leif Jonsson från 
Akademiska Hus. 

– Det känns tryggt att rosen är åter och att 
det finns något kvar av det som fanns här på 
platsen tidigare, säger Gudrun Dahl.
PER LARSSON
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Gudrun Dahl och Amrinder Singh  
planterar rosen vid Bloms hus.

Hög kvalitet på  
speciallärarutbildning
Universitetskanslersämbetet ifrågasätter 
mer än hälften av landets speciallärarut-
bildningar på grund av bristande kvalitet. 
Även utbildningar inom specialpedagogik 
har utvärderats. I utvärderingen ingår 25 
utbildningar som leder till speciallärarexa-
men, specialpedagogexamen eller en kan-
didat- eller magisterexamen inom special-
pedagogik.
 Speciallärarutbildningarna kommer sämst 
ut i utvärderingen. Fem av nio utbildningar 
är bristande. Stockholms universitets special- 
lärar- och specialpedagogexamen har hög 
kvalitet, bedömer UKÄ.

Björnnäsvägen stängs 
för trafik  
När Norra länken mellan Norrtull och 
Värtan respektive Frescati öppnar den 30 
november stängs Björnnäsvägen av mellan 
Norra Fiskartorpsvägen och Baron Rålambs 
väg, som leder upp mot universitetet. I det 
första skedet blir det en avstängning med 
betongsuggor. På lite längre sikt blir det en 
mer permanent lösning och vägen omvand-
las troligtvis till en ren gång- och cykelväg. 

Blogg om rara böcker
Stockholms universitetsbibliotek har stora 
specialsamlingar som är placerade i speciellt 
klimatanpassade magasin. Sedan 1983 finns 
hela Kungliga Vetenskapsakademiens bok-
samling i universitetsbiblioteket. Den äldre 
delen av samlingen är en av de största natur-
vetenskapliga boksamlingarna i Sverige och 
har ett högt vetenskapligt värde. I biblioteket 
finns också flera specialsamlingar.
 På bloggen ”I rara vänner lag” finns möj-
lighet att ta del av rariteterna, både i bild och 
text. 
 – Med bloggen vill universitetsbibliote-
ket visa fram de delar av samlingarna som 
annars inte syns och arbetet kring dessa, 
säger Helena Backman, bibliotekarie med 
ansvar för specialsamlingarna och den som 
driver bloggen.  
 specialsamlingar.wordpress.com

Blad av konstnären Georg Dionysius Ehret 
ur Plantae et papiliones rariores, tryckt i 
London 1748-1749. Verket tillhör Bergianska 
biblioteket.

Vassen vid Roslagstull är skapad av Pål Svensson. Taket badar här i ett gul-grönt ljus och på väg-
garna finns bilder av vass. På ytan mellan körbanorna står hundratals vasstrån i plexiglas. I vas-
sens topp finns glasklara vippor, som fångar ljuset och skimrar. Formationen gungar när stora 
fordon dundrar förbi.

Flera stora anslag  
från RJ
RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND HAR 
beslutat att bevilja nästan 300 miljo-
ner kronor till forskning inom huma-
niora och samhällsvetenskap. Totalt 67 
projekt, varav tre större forskningspro-
gram, beviljas anslag. Ett av dessa forsk-
ningsprogram är ”Vårt unika doftsinne” 
som leds av professor Maria Larsson vid 
Psykologiska institutionen och som bevil-
jas ett anslag på 26 miljoner kronor. 
Tillsammans med nio internationellt eta-
blerade experter inom olika områden av 
doftpsykologi ska hon och kollegerna vid 
Stockholms universitet fördjupa kunska-
perna om det mänskliga doftsinnet. De 
ska bland annat undersöka sambandet 
mellan dofter och språk, doftsensationer i 
drömmar samt associationen mellan för-
lust av luktsinnet och demenssjukdom.

RJ beviljar dessutom anslag till 51 min-
dre projekt. 8 av dessa projektanslag går 
till forskare vid Stockholms universitet.

Kari Andén-Papadopoulos 
(Institutionen för mediestudier). Med 
kameran som vapen: samtida video-base-
rad aktivism i Egypten, Palestina och 
Syrien. 5 487 000 kr.

Henrik Liljegren (Institutionen för ling-
vistik). Språkkontakt och språksläktskap i 
Hindukushregionen. 2 105 000 kr.

Torun Lindholm (Psykologiska institu-
tionen). Kompensation mellan värme och 
kompetens i strategisk självpresentation.  
2 310 000 kr.

Mikael Nilsson (Historiska institutio-
nen). Att skapa och förfalska Hitler: en kri-
tisk studie av Hitlers bordssamtal, dess 
ursprung, tillförlitlighet och äkthet.  
2 124 000 kr.

Andreas Nordberg (Institutionen för 
etnologi, religionshistoria och genusveten-
skap). Om tre centrala modeller i fornnor-
disk religionsforskning. 2 199 000 kr.

Jessica Storbjörk (Centrum för social-
vetenskaplig alkohol- och drogforskning). 
Fördelar, spänningar och motsägelsefulla 
incitament i välfärdssystemet: New Public 
Management i svensk missbruks- och 
beroendevård. 3 759 000 kr.

Denny Vågerö (CHESS). Är barn-
domstrauma en bestämningsfaktor för 
nästa generations utveckling? Hypoteser 
om transgenerationell överföring.  
1 810 000 kr.

Cecilia Åse (Statsvetenskapliga institutio-
nen). Internationella krigsinsatser och natio-
nell sorg i dagens Europa. 4 923 000 kr.

RJ påbörjar under 2014 en treårig sats-
ning, RJ sabbatical, för att fler forskare 
ska få tid att färdigställa sin forskning, att 
slutföra arbeten och att skriva större verk 
och synteser. Åtta projekt, motsvarande 
knappt åtta procent av ansökningarna, 
beviljades. Tre av de beviljade projekten 
kommer från forskare vid Stockholms uni-
versitet.

De går till Vanessa Barker (Sociologiska 
institutionen), Anna Dahlgren 
(Konstvetenskapliga institutionen) och 
Marja Kaikkonen (Institutionen för orien-
taliska språk).

Blommande Poppiusros i 
Bergianska trädgården.
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Ledarskap i  
vältränade kroppar

TEXT MADELEINE SALOMON     FOTO EVA DALIN

Träning signalerar pondus och hög status, åtminstone om 
man är VD eller toppchef. Borta är de stora och runda direk-
törerna med cigarren i mungipan och konjakskupan i han-
den. Istället har en ny sorts företagsledare vuxit fram som 
hellre springer maratonlopp och cyklar Vätternrundan än 
spenderar tid på krogen. Det menar Janet Johansson, dokto-
rand vid Företagsekonomiska institutionen. 

I sin doktorsavhandling, som hon lägger fram nästa år, 
tittar hon på detta nya ledarskap. Hur lever framgångsrika 
personer sina liv och vad betyder den hårda träningen och 
den egna kroppsuppfattningen för toppchefernas ledarskap?

– För många moderna chefer manifesterar kroppen vem 
man är som ledare, och träning på elitnivå visar att man kan 
prestera, förklarar Janet Johansson.

Men den egna kroppsuppfattningen, liksom den extrema 
träningen, representerar också en bild av manlighet både i 
arbetslivet och ute i samhället, fortsätter Janet Johansson.

– Och även kvinnliga ledare har hakat på trenden med att 
träna mycket och köra lopp på tid. Kvinnorna har helt enkelt 
anammat den manliga ledarstilen och dess värderingar.

Ett sätt att hantera stressen
I avhandlingsarbetet har Janet Johansson intervjuat 24 höga 
näringslivschefer, varav 15 män och 9 kvinnor. Samtliga 
medverkande valdes ut slumpmässigt. Frågorna de fick 
besvara har bland annat handlat om kroppsmedveten-
het, ideal, den egna identiteten, varför och hur ofta de trä-

nar samt vad de vill uppnå med extrem träning. Av sva-
ren har Janet Johansson kunnat utläsa att cheferna ser trä-
ningen som ett sätt att hantera stressen i jobbet på. Men man 
uttrycker även sitt ledarskap genom en vältränad kropp.

– Som VD vill man dessutom vara en sund förebild för 
sina anställda. I det ingår bland annat att äta nyttig mat 
som sallader och proteinrik föda. Och att vara vältränad är, 
enligt de intervjuade, lika med att vara hälsosam, säger Janet 
Johansson.

Samtidigt känner många chefer en plikt att påverka sina 
anställda så att även dessa ska vilja leva sunt. Lever man 
ett hälsosamt liv får man både energi och blir mer positiv, 
innovativ och kreativ anser flera av de tillfrågade cheferna. 
Idrottande medarbetare presterar helt enkelt bättre resultat 
på jobbet. Det är därför flera chefer i studien betalar avgif-
ten till olika tävlingslopp för sina anställda och uppmuntrar 
dem att ställa upp.                                                                                                                                            

 – I förlängningen innebär det här synsättet på kost och 
träning att chefens livsstil kan bli ett ideal på arbetsplatsen.

Klar målbild i skidspåret
I sitt avhandlingsarbete har Janet Johansson tittat på ledar-
skap utifrån chefernas egen synvinkel, hur de ser på extrem-
träning som något de drar nytta av i arbetslivet. På samma 
sätt som de sätter upp mål och delmål i sitt arbete så har de 
också en klar målbild i skidspåret eller i simhallen. Även 
smärtan i samband med idrottandet är betydelsefull då 
den som står ut med plågan visar en disciplinerad karaktär. 
Träningsvärken och skadorna stärker cheferna och gör dem 
uthålliga på jobbet. 

– Det cheferna inte uppmärksammar är baksidan av 
elitträningen och sina kroppsideal. Den som är sjuk, svag, 
överviktig eller helt enkelt inte delar chefens intresse för 
idrott riskerar att exkluderas. För dessa personer kan istället 
kravet på hård träning skapa stress.

– I min avhandling vill jag också visa på dessa oväntade 
sidor, säger Janet Johansson, men understryker i samma 
andetag att det inte är chefernas avsikt att exkludera någon. 
De vill bara påverka sina anställda att leva ett sunt liv som 
gör det lättare för dem att göra bra ifrån sig på jobbet. Janet 
Johansson framhåller att avsikten med det extrema tränan-
det och tävlandet är att influera och inspirera de anställda. 

– De som anammar träningen har möjlighet att få ingå 
i chefens närmaste ”boys club” som hon kallar dem som 
hakat på träningsidealet. Men elitträningen och tävlandet 
påverkar även ledarnas liv då gränsen mellan arbetsliv och 
privatliv är suddig. Arbete och träning hänger intimt ihop. 
Den tid då man inte befinner sig på jobbet tränar eller tävlar 
man. Det innebär att mycket annat får stå tillbaka, konstate-
rar Janet Johansson.

Vad betyder hård träning för ledarskapet? Stärker träningsvärken cheferna 
och gör dem mer uthålliga? Och är vältränade chefer sunda förebilder för 
sina anställda? Det är frågor i fokus för Janet Johanssons avhandling i 
företagsekonomi.

Forskning Forskning

För många moderna chefer 
manifesterar kroppen vem man är 
som ledare och träning på elitnivå 
visar att man kan prestera. Men den 
egna kroppsuppfattningen liksom 
den extrema träningen representerar 
också en bild av manlighet både i 
arbetslivet och ute i samhället

Som VD vill man 
dessutom vara en 
sund förebild för sina 
anställda. I det ingår 
bland annat att äta 
nyttig mat som sallader 
och proteinrik föda.

 I sin avhandling lyfter Janet Johansson 
även fram de negativa sidorna av chefer-
nas elitträning och kroppsideal, som risk 

för exkludering av personer som inte 
kan eller vill träna.
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Värt att fundera över 
livskunskapen

Européernas ursprung är annorlunda än vad man trott. 
Forskare har kommit fram till att vi härstammar från tre 
olika folkgrupper, inte två som var den tidigare teorin. 

TEXT EVA ANNELL     FOTO EVA DALIN

I början av 2000-talet blev det populärt att 
lägga ”livskunskap” på skolschemat, och 
ämnet lever kvar under olika benämningar. 
Livskunskapen har vuxit fram underifrån, från 
skolors och kommuners engagemang och utan 
nationell kursplan eller samordning.

Fenomenet har nu studerats av forskare från 
Göteborgs universitet, Högskolan i Dalarna 
och CeHum – Centrum för de humanistiska 
ämnenas didaktik vid Stockholms universitet 
– i ett tvärvetenskapligt projekt. Bland annat 
har lektioner observerats och lärare, elever 
och rektorer intervjuats. Forskaren Kirsten 
Grönlien Zetterqvist vid CeHum blev tidigt 
överraskad av att så lite handlar om det hon 
kallar livsfrågor.

– Livsfrågor är för mig frågor som uppstår 
naturligt, av att man lever sitt liv som männi-
ska. Som ämnet livskunskap bedrivs idag hand-
lar det mycket om att hinna med ett antal 
avsnitt i manualen, inte om att fånga upp bar-

nens genuina frågor, säger Kirsten Grönlien 
Zetterqvist, som är teologie doktor i religions-
filosofi och inriktad på etiska och existentiella 
frågor i skolans värld.

I livskunskapen utgår skolor oftast från fär-
diga koncept och forskarna har närstuderat de 
mest utbredda programmen, Våga vara, SET 
– Social och emotionell träning, DISA – En 
metod att förebygga stress och psykisk ohälsa 
bland tonårsflickor och Drömmen om det goda. 
Kirsten Grönlien Zetterqvists uppgift har fram-
för allt varit att analysera färdsträckan från all-
männa koncept till skolrelevanta koncept, till 
exempel hur begreppet mindfulness görs rele-
vant för skolans sammanhang. 

– Där kan man tydligt se att några buddis-
tiska tankefigurer följer med, till exempel i för-
ståelsen av självet. En sak är att en vuxen behö-
ver tömma sitt jag på olika livsprojekt, men 
hur relevant är det för ett barn som är i färd att 
skapa sin livsvärld?

Nordeuropéer har en 
högre grad av släktskap 
med jägare/samlare 
och sydeuropéer har 
en högre grad av 
släktskap med de tidiga 
jordbrukarna. Hur det 
är med släktskapet 
med grupper från 
norra Euroasien är mer 
oklart då alla européer 
idag och även grupper 
från Kaukasus och 
Mellanöstern har ett 
visst släktskap med 
dessa.

Européernas  
genetiska  
ursprung kartlagt

DEN HÄR STUDIEN är ett steg mot förståelse 
för genetiken i dagens européer och hur gen-
flödet har sett ut i förhistorien. Den ger oss en 
sällsynt inblick i våra förfäders biologiska his-
toria, säger Christos Economou forskare vid 
Institutionen för arkeologi och antikens histo-
ria vid Stockholms universitet och medförfat-
tare till studien. 

En stor internationell forskargrupp har ana-
lyserat genom, den ärftliga informationen 
kodad i DNA, från jägare/samlargrupper och 
tidiga jordbrukare i Europa och jämfört med 
moderna människor. I analysen ingår genomet 
från en cirka 7 000 år gammal jordbrukare hit-
tad i södra Tyskland, en cirka 8 000 år gammal 
jägare/samlare funnen i Luxemburg samt från 
sju stycken gamla jägar/samlare cirka 8 000 år 
gamla från Motala. För att kunna jämföra med 
genom från moderna människor har data från 
cirka 2 400 personer med ursprung i hela värl-
den använts men även data från redan analyse-
rade genom funna i bland annat Sibirien. 

Stärkelserik diet
När människor först blev jordbrukare för cirka 
11 000 år sedan i Mellanöstern innebar det en 
stor förändring av levnadsvillkoren. Det har 
länge debatterats om denna förändring främst 
var till följd av en kulturell förändring eller om 
det skapades av befolkningsförflyttningar. 

Studien visar att vissa av de undersökta 
jägarna/samlarna troligen hade blåa ögon, som 
de från Motala, samt mörkare hud, medan de 
tidiga jordbrukarna hade ljusare hud och bruna 
ögon. Ljusare hud kan man dock konstatera 
även hos jägarna/samlarna ifrån Motala. Både 
jägarna, samlarna och de tidiga jordbrukarna 
verkar ha varit anpassade till en stärkelserik 
diet. Däremot återfanns inte den mutation som 
möjliggör mjölkdrickande i vuxen ålder. 

– Studien visar att européer kan spåra sitt 
ursprung till inte mindre än tre ursprung-
liga grupper, och inte som tidigare trotts två 
grupper. Den första gruppen är de ursprung-
liga jägarna och samlarna, den andra är jord-
brukare från Mellanöstern som migrerade till 
Europa för cirka 7 500 år sedan, och den nya 
tredje gruppen är en mer mystisk grupp som 

omfattar grupper levande i norra Eurasien och 
som genetiskt kopplar samman européer och 
ursprungsbefolkningar i Amerika. Särskilt 
spännande är det att det i Skandinavien för 
8 000 år sedan levde människor som bar på 
ett ursprung från grupper som levde i norra 
Eurasien, något som uppenbarligen sakna-
des hos de första jordbrukarna som kom till 
Europa men som nu återfinns hos alla européer, 
säger Christos Economou. 

Olika grad av släktskap
Studien visar att nästan alla européer idag bär 
spår av alla de tre förhistoriska gruppernas 
genom, om än i varierande grad som kan kopp-
las till graden av ursprung. Nordeuropéer har 
en högre grad av släktskap med jägare/samlare 
och sydeuropéer har en högre grad av släktskap 
med de tidiga jordbrukarna. Hur det är med 
släktskapet med grupper från norra Euroasien 
är mer oklart då alla européer idag och även 
grupper från Kaukasus och Mellanöstern har 
ett visst släktskap med dessa.  

Skiljer sig från värdegrunden
De flesta kommuner motiverar ämnet livskun-
skap med att det är en del av skolans värde-
grundsarbete. Kirsten Grönlien Zetterqvist 
har jämfört livskunskapskoncepten med de 
normer och värderingar som skolan ska ge 
eleverna enligt grundskolans läroplan. Hon 
har hittat en del intressanta avvikelser, som 
man inte så lätt ser. Ändå kan de ge stor effekt 
på hur eleverna uppfattar sig själva och andra.

– Enligt skolans värdegrundsmål ska elev-
erna bli etiska aktörer, alltså få lära sig för-
stå och ta ansvar för att deras handlande får 
konsekvenser för andra. Men i vissa manua-
ler för livskunskap handlar det istället om att 
barnen är reaktörer på något som händer. I 
Våga vara är flera av exemplen sådana, säger 
Kirsten Grönlien Zetterqvist.

På en lektion hon observerade fick eleverna 
diskutera lämpliga sätt att reagera om någon 
kastar ett äppelskrutt på dem eller ger dem en 
elak blick.

– Förenklat kan man säga att de fick lära 
sig att ”det är inte hur man har det, utan hur 
man tar det”. Barnen blir solitära reaktörer 
som ska klara av att agera rätt och resa sig 
igen, oavsett vad de utsätts för.

Grundligt arbete bakom kursplaner
När en kursplan skapas på nationell nivå är 
många experter inblandade. Det är en omfat-
tande process som utgår från forskning, med 
diskussioner om kursplanens innehåll och om  
hur undervisningen ska gå till.

– Sådan gemensam genomgång saknas för 
livskunskap och kopplingen till forskning 
varierar. I till exempel konceptet Drömmen 
om det goda hänvisas till forskning som visar 
goda resultat vid panikångest, men barn i all-
mänhet har inte den problematiken, säger 
Kirsten Grönlien Zetterqvist.

Hon hoppas att forskargruppens bok ska 
väcka tankar och diskussioner. Boken kom-
mer ut under vintern 2014 och heter Hyfs, 
hälsa och gemensamma värden? – Studier i 
skolans värdegrunds- och fostransuppdrag. 
Eftersom forskarna haft delvis olika ingångar 
blir många aspekter belysta.

Kirsten Grönlien Zetterqvist tycker att det 
bara varit positivt att samarbeta tvärveten-
skapligt och mellan högskolor.

– Inget är så fruktbart som att sitta till-
sammans och bolla tankar. Man ska inte 
underskatta den sociala aspekten av forsk-
ning.  

Ämnet livskunskap saknar ofta kursplan, säger Kirsten Grönlien-Zetterqvist.

TEXT LINNÉA BERGNÉHR

Undervisningen i livskunskap är utbredd i svenska grundskolor, men ämnet saknar kursplan 
och innehållet varierar. Forskaren Kirsten Grönlien-Zetterqvist uppmanar till reflektion.

Stavmixer kan läcka 
kemikalier 
ÅTTA AV TOLV testade modeller av stavmix-
rar läcker ut klorparaffiner då de används 
enligt leverantörernas instruktioner. Det 
visar en rapport från Stockholms universitet 
där forskarna analyserat ett urval av stav-
mixrar som finns att köpa på den svenska 
marknaden. Klorparaffiner ingår i ämnes-
gruppen av persistenta organiska ämnen 
som människor och djur ska skyddas mot.

De testade stavmixrarna köptes i svensk 
detaljhandel och analyserades i syfte att 
fastställa om de läcker klorparaffiner till 
mat under normal användning.

– Resultaten visade att åtta av de tolv 
testade stavmixrarna avger klorparaffiner 
vid normal hushållsanvändning. I fem 
av dem är halterna enligt vår bedömning 
höga, säger Åke Bergman, professor vid 
Institutionen för miljö- och materialkemi, 
Stockholms universitet samt chef för 
Swetox. Vi har rapporterat upptäckten till 
Kemikalieinspektionen och Livsmedelsver-
ket samt informerat leverantörerna av de 
testade stavmixrarna.

Klorparaffiner med korta kolkedjor (C8-
C12) är mycket giftiga för vattenlevande 
organismer och kan ge skadliga långtidsef-
fekter i vattenmiljön på grund av att de är 
stabila, svårnedbrytbara föreningar som 
lagras i miljön. Kortkedjiga klorparaffiner 
drabbar lever, njurar och sköldkörtel och är 
möjligt cancerframkallande. Läckagen som 
upptäcktes i studien omfattar klorparaffiner 
med såväl korta som medellånga kolkedjor.

– Det betyder att användningen av två 
tredjedelar av de testade stavmixrarna kom-
mer att leda till att människor exponeras 
för ämnen som lagras i kroppen på samma 
sätt som till exempel PCB. Ett ämne som 
är förbjudet att använda i produkter sedan 
mer än 40 år tillbaka, säger Åke Bergman.

Fynd i kattmat
Klorparaffiner används i skärvätskor inom 
metallindustrin och som mjukgörare och/
eller brandskyddsmedel i plaster. 

– Klorparaffinerna tycks finnas i kåpan 
just ovanför det roterande bladet i stav-
mixern. Det finns dock många frågetecken 
kring hur och varför klorparaffiner används 
i stavmixrar, säger Åke Bergman.

Det var när forskarna analyserade 
kattmat i ett projekt om organiska miljö-
föroreningar som de fann tydliga spår av 
klorparaffiner i den analyserade kattmaten. 
Upprepade analyser visade att kattmaten 
kontaminerats av en nyinköpt stavmixer 
som användes för att homogenisera kattma-
ten. Forskarna gick då vidare och testade 
ytterligare tolv stavmixrar av olika märken 
och modeller.

– Studien behöver följas upp av mer ar-
bete för en heltäckande bild men resultatet 
är entydigt. Människor kan exponeras av 
ämnen som är skadliga vid intag av mat 
som mixats vilket är allvarligt, särskilt om 
det drabbar små barn, säger Åke Bergman. 
Den här upptäckten visar dessutom återigen 
att det är omöjligt med dagens lagstiftning 
att ha koll på vilka ämnen som används var 
när det gäller kemikalier.
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I korthet
ANNIKA FALKENGREN, chef för SEB 
och alumn vid Företagsekonomiska 
institutionen, klättrar i rankingen och har 
nu korats till världens fjärde mäktigaste 
kvinna utanför Asien och USA av tidskriften 
Fortune. I fjol ansågs hon vara nummer fem.
 
SVEN HESSLE, professor i socialt arbete, 
har tilldelats Harald Swedner Award av 
Inter-University Consoritie for Social 
Development. Priset har instiftats för att 
främja forskning och verksamhet med fokus 
på social utveckling.

MEIKE WAGNER är ny professor i 
teatervetenskap.

ÖRJAN GUSTAFSSON, professor i 
biogeokemi vid Institutionen för tillämpad 
miljövetenskap, har valts in som ledamot i 
Kungliga Vetenskapsakademien.

ANDERS ANDRÉN, professor i arkeologi, har 
tilldelats årets Stig Ramels pris.

KURT VILLADS JENSEN är ny professor i 
historia med inriktning på medeltidshistoria. 

JESSIKA VAN DER SLUIJS har befordrats till 
professor i civilrätt.

IRENA GUDOWSKA har befordrats till 
professor i medicinsk strålningsfysik.

MICHAEL LUNDHOLM, professor 
i nationalekonomi vid Stockholms 
universitet och senast statssekreterare i 
finansdepartementet, har av de borgerliga 
partierna nominerats till vice ordförande i 
Riksbanksfullmäktige. 

ANNA-LENA SPETZ har befordats till 
professor i immunbiologi med inriktning 
mot grundläggande vertebratimmunologi.

UNO FORS är från årsskiftet ny prefekt för 
Institutionen för data- och systemvetenskap 
och ÅSA SMEDBERG ställföreträdande 
prefekt.

KENNETH NELSON har befordrats till 
professor i sociologi med inriktning mot 
komparativ socialpolitik.

JONATHAN HARBOR har utnämnts till 
affilierad professor vid Institutionen för 
naturgeografi och kvartärgeologi.

GABRIELE IANNACARO har anställs som 
gästprofessor i italienska.

Läs mer på 
su.se/medarbetare

NAMN OCH NYTT
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Hallå där
Varför deltog du i festivalen?
Jag är intresserad av frågor på området ”li-
vet online”. För en sociolog som är intresse-
rad av nutidsliv finns här mycket att fundera 
över. Jag har inte forskat om internetkatter 
men en del om dataspel och om våra sociala 
liv som alltmer hanteras via digitala media.
Vad har du kommit fram till?
Att det finns viss oro (inte alltid välgrundad) 
för vad teknikutvecklingen innebär för våra 
liv. Men även insikter i den fantastiskt rika, 
och ständigt växande, flora av information, 
inspiration och aktiviteter som man kan 
hitta på nätet. På gott och ont, förstås. 
I programmet talas om ”behavioural  
addictions”, vad är det?
Begreppet ”habits of the heart” används 
ibland för sådana vanor som vi tycker så 
mycket om att det känns svårt att avstå från 
dem. Det kan handla om att konsumera 
alkohol eller andra substanser, men kan 
även handla om ”beteenden” som intensiv 
träning, dataspelande, bingospel, musiceran-
de. Under det senaste decenniet har beroen-
dediskussionen breddats till att omfatta en 
rad ”beteenden” och handlingar förutom 
substansmissbruk. Att använda samma 
begrepp för substansmissbruk som för till 
exempel avancerat dataspelande anser jag är 

mycket tveksamt, och en del av min forsk-
ning handlar om en kritisk granskning av 
denna utveckling.
Kom det fram något du kan ha nytta av i 
din forskning? 
Inte direkt kanske, men tillställningen gav 
stöd för bilden av människan som en i grun-
den social varelse. Alla verkade ha jättekul, 
tillsammans, och de skrattade säkert mer åt 
filmerna än de hade gjort hemma i enskild-
het
Varför är vi så fascinerade av filmer med 
söta katter?
Säg det! Men katter är söta, och de kom-
municerar med oss. Jag tror nog att även en 
gullig filmsekvens med säg en ekorre som 
försöker lösa en utmaning kan utvecklas till 
en liknande viral succé. Men katter finns i 
många hem, det finns många tillfällen till 
”söta filmer”. 
Har du själv katt? 
Nej, jag är allergisk mot katter, hundar står 
mig närmare hjärtat. Familjen har en dansk-
svensk gårdshund som heter Hampus. 
Har du lagt ut någon video med Hampus? 
Nej, jag har inte tid att göra några söta 
filmer. Men jag tittar med nöje på andras 
hund- och kattfilmer när de flashar förbi på 
Facebook.

Visste du att...
OSKAR KLEIN, 1894-1977, var en av Sveriges främsta fysiker, en av 
kvantmekanikens pionjärer och en banbrytare inom teoretisk fysik. 
Han var professor vid Stockholms högskola, sedemera Stockholms 
universitet, 1931-1962. 

Institutionen för teoretisk fysik låg vid Vanadisvägen i Stockholms 
innerstad. Många av dåtidens främsta inom fysiken besökte Klein och 
skrev då sina namn på en vägg i föreläsningssalen. Bland de som skrev 
sina namn fanns Nobelpristagarna Wolfgang Pauli, Werner Heisen-
berg, Niels Bohr och Maria Goeppert-Mayer.

1959 flyttade Kleins institution tillsammans med Fysiska institu-
tionen in i ett nybyggt hus på granntomten och gästboksväggen i det 
gamla huset övergavs. På 1990-talet revs byggnaden och originalet 
till gästboksväggen gick förlorat. En tavla med en kopia av gästboken 
finns nu på Albanova utanför centrets stora hörsal, Oskar Kleins audi-
torium. Läs mer på www.oskarklein.gastbok.physto.se.

The Svedbergpriset till  
David Drew 
DAVID DREW, FORSKARE vid 
Institutionen för biokemi och biofysik, till-
delas The Svedbergpriset för sina struktu-
rella och funktionella studier av membran-
proteiner. David Drew är den tredje pris-
tagaren i rad från Stockholms universitet 
och Institutionen för biokemi och biofysik. 
2012 gick priset till Martin Högbom och 
2013 till Martin Ott.

The Svedbergpriset är en vetenskaplig 
utmärkelse som årligen tilldelas en i Sverige 
verksam biokemist eller molekylärbio-
log som är under 40 år. Priset delas ut av 
Svenska Föreningen för Biokemi, Biofysik 
och Molekylärbiologi (SFBBM) tillsam-
mans med den Svenska Nationalkommittén 
för Molekylära Biovetenskaper. Läs även 
om David Drew på sidan 5.

Karin Bergmark, professor i socio-
logi, och en av deltagarna i panel-
samtalet vid Stockholms Internet 
cat video festival på Södra teatern 
den 8 oktober.

Nya ledamöter i KB:s forskarråd
AV DE 15 nya ledamöterna i Kungliga 
Bibliotekets forskarråd kommer 6 från 
Stockholms universitet. Dessa är Elisabeth 
Elgán vid Historiska institutionen, Rasmus 
Fleischer vid Ekonomisk-historiska institu-
tionen, Hillevi Ganetz vid Institutionen för 
etnologi, religionshistoria och genusveten-
skap, Anja Hirdman vid Institutionen för 
mediestudier, Erika Kihlman vid Romanska 
och klassiska institutionen och Jan Olsson 
vid Institutionen för mediestudier.

Internationellt pris till  
Ilona Riipinen 
DOCENT ILONA RIIPINEN vid Institutionen 
för tillämpad miljövetenskap (ITM) och Bert 
Bolincentret för klimatforskning vid Stock-
holms universitet har fått Smoluchowski 
Award för sin forskning om aerosoler. Priset 
delas årligen ut till en eller två yngre framstå-
ende forskare för resultat inom aerosolområ-
det (aerosoler är finfördelade partiklar i gas, 
oftast i luften). 
 Ilona Riipinen är den andra kvinnan som 
får priset och även den näst yngsta pristaga-
ren genom tiderna.

CeUL:s föreståndare:  
”Ska bli oerhört spännande”
CENTRUM FÖR universitetslärarutbildning, 
CeUL har nu startat. Syftet är att stärka utbild-
ningen av universitetslärare och förtydliga 
utbildningens koppling till den forskning inom 
högskolepedagogik och ämnesdidaktik som 
pågår inom universitetet. 
 Klara Bolander Laksov är föreståndare för 
CeUL. 
 – Jag tycker det ska bli oerhört spännande att 
verka som föreståndare! Under min resa har 
jag gjort många lärdomar och sett många olika 
metoder att arbeta med pedagogisk utveckling, 
som jag tror kan bidra till en modern och stark 
verksamhet kring pedagogisk utveckling. 
 Några av hennes ledstjärnor är att bidra till 
och stimulera utvecklingen av det akademiska 
vetenskapliga förhållningssättet till undervis-
ning och även att stödja universitetets akade-
miska ledare att möjliggöra innovation och 
utveckling. Det innebär att utbildningsaktivi-
teter undersöks systematiskt, diskuteras, och 
utvecklas i dialog. Goda exempel ska spridas 
och samarbete kring undervisning underlättas.

Lennart Levi får 
Compostelapriset
LENNART LEVI, professor emeritus 
och Stressforskningsinstitutets grun-
dare, får den internationella utmärkelsen 
Compostela-priset för sitt främjande av de 
europeiska grundvärderingarna, sitt tvär-
vetenskapliga arbetssätt och sin strävan att 
bringa forskningsresultat till praktisk till-
lämpning för en mer livsvänlig livsmiljö.

Priset delas ut av ett av världens ledande 
universitetsnätverk, the Compostela 
Group of Universities (CGU) och delstats-
regeringen i Galicien. I nätverket ingår 
67 universitet runt om i världen. Tidigare 
pristagare har varit Vaclav Havel, för-
fattare och tidigare tjeckisk president, 
Jacques Santer, tidigare president för 
Europeiska kommissionen, och Carla Del 
Ponte, chefsåklagare för två av Förenta 
Nationernas krigsförbrytartribunaler.

GUSTAF ARRHENIUS, professor i praktisk filo-
sofi vid Stockholms universitet, tillträdde den 1 
november som VD vid Institutet för Framtids-
studier.
 – Institutet för framtidsstudier erbjuder en helt 
unik möjlighet att samla forskare från olika dis-
cipliner för att producera långsiktig tvärveten-
skaplig forskning om angelägna samhällspro-

blem och framtida utmaningar. Jag ser mycket 
fram emot att börja arbetet med att bygga upp 
dessa forskargrupper och institutets roll som 
en viktig aktör i det offentliga samtalet, säger 
Gustaf Arrhenius i ett pressmeddelande.
 Gustaf Arrhenius efterträder professor Peter 
Hedström, som även är gästprofessor i sociologi 
vid Stockholms universitet.

Filosofiprofessor ny chef för framtidsstudier 
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19 NOV 
Ekonomidagen 
inför bokslut

11 NOV  
Jämställdhetssats-
ningar inom högsko-
lan och politiken

12 NOV 
Rapportera miljö-
avvikelse, tillbud 
och stöld i SAMIR

25 NOV 
Konstvandring i 
Geovetarhuset  

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

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

26 NOV
Samhällsveten-
skapliga fakulteten 
50 år

4 DEC
Så fungerar avfalls-
hanteringen 

8 DEC
Nobelföreläsningar 
i Aula Magna

DEN 2 OKTOBER invigdes NOD-huset i 
Kista, som vi skrev om i förra numret av 
tidningen. Invigningsceremonin inled-
des i Aulan där bland annat stadsbygg-
nadsdirektör Anette Scheibe Lorentzi 
och Atrium Ljungbergs VD Inga-Lill 
Berglund talade. 

Universitetets rektor Astrid Söderbergh 
Widding fanns även bland talarna och 
pratade om en entreprenörsanda som 
finns vid Institutionen för data- och sys-
temvetenskap

– NOD erbjuder allt som behövs, hög-
klassiga lokaler och toppmodern utrust-
ning. Framtidens lärandemiljö kan vi se 
här redan nu.

Ceremonin avslutades med halsbry-
tande akrobatik på hög höjd. Det hela 
avrundades mycket symboliskt med att 
banden knöts – inte klipptes. Sedan var 
det fritt fram att mingla, äta och gå till 
någon av de besöksstationer som erbjöds.

NOD-huset invigt 

Kemipris högaktuellt på  
Forskardagarna 
FÖR SEXTONDE ÅRET i rad arrangerades 
Forskardagarna vid Stockholms universitet. 
Besökarenkäten visar att det var cirka  
2 200 unika besökare. Det är en ökning sedan 
2012, då Forskardagarna senast arrangerades 
i Södra huset. Majoriteten av besökarna var 
gymnasieelever, men också lärare, studenter 
och allmänhet tog del av föredragen.

Totalt bjöds på 46 pass under de 2 
dagarna. 38 av dessa pass var föredrag med 
nydisputerade forskare och 4 pass med 
utbildningsinformation.

Nytt för i år var de 4 passen med fördju-
pande forskarsamtal där etablerade fors-
kare samtalade utifrån sina forskningsom-
råden, under ledning av moderatorn Hanna 
Zetterberg. De utforskade skillnader mellan 
olika ämnesområden men även hur de möts 
över gränserna. Dessa fyra pass samt övriga 
föredrag i hörsal 4 direktsändes och kan i 
efterhand ses på su.se/play.

En ambition med Forskardagarna är att 
erbjuda föredrag i aktuella frågor.  I år gällde 
det i högsta grad biofysikern Bill Söderströms 
föredrag om den superupplösningsmikro-
skopi han jobbar med. En timme efter att 
han avslutat sitt föredrag offentliggjordes att 
årets Nobelpris i kemi går till upptäckten av 
denna typ av mikroskopi. Vid sitt föredrag 
dagen därpå hade Bill Söderström lagt in en 
kort förklaring om upptäckten som får årets 
Nobelpris. VIKTOR SANDQVIST 

ForskarFredag lockade många besökare 
STOCKHOLM VAR EN av de 23 svenska och 300 europeiska städer som stod värd för 
ForskarFredag den 26 september. Debaser Medis kryllade av aktiviteter, föreläsningar och 
människor. Ute på torget fanns polarexpeditionen SWERUS-C3 på plats och inne på utställ-
ningen kunde man titta på allt från dinosauriebajsfossil till robotar. På scen kunde man bland 
mycket annat lyssna till hur det är att vara forskare, hur J.R.R. Tolkien skapade sina världar 
eller få se en sprakande fysikshow. 

Vem kan presentera sin forskning på ett så fängslande, inspirerande och pedagogiskt sätt som 
möjligt på bara fyra minuter? Det var utmaningen för de sju tävlande från Stockholms universi-
tet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska högskolan samt Scania i Stockholms deltävling av 
Forskar Grand Prix. Från Stockholms universitet tävlade miljöforskaren Marko Filipovic som är 
miljöforskare och historikern Joakim Scherp. Varken Marko eller Joakim gick dessvärre vidare 
till riksfinalen som äger rum den 25 november på Debaser Medis. Det gjorde istället KTH-
forskaren Peter Olsén som berättade om tillverkning av plast från förnybara material. LINA ENELL
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Alumndagen - om 
utbildning och 
arbetsliv 
FÖR ANDRA ÅRET i rad arrangerade 
Stockholms universitet en alumndag. 
Över trehundra alumner, talare och 
utställare kom till i Aula Magna den 2 
oktober för att ta del av olika program-
punkter, mingel och minimässa. Det 
bjöds på en paneldebatt med företrädare 
från universitetet och näringslivet samt 
ett föredrag med Eva Swartz Grimaldi 
(bilden). Under kvällen arrangerade 
också flera utbildningar parallella pro-
grampunkter. Företagsekonomiska 
institutionen bjöd sina alumner på 
Homecoming Day. EVA ENARSON
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Resultat från omval 
till kåren
Den 13-17 oktober var det omval till 
kårfullmäktige. Största parti blev 
Vänsterns studentförbund med 41  
procent av rösterna.

Totalt röstande 1 211 av totalt 
13 165 röstberättigade medlemmar. 
Valdeltagandet landade därmed på 9,2 
procent. Kårfullmäktiges 41 mandat för-
delades enligt följande:

Vänsterns studentförbund: 17 mandat
S-studenter: 8 mandat
Studentpartiet: 7 mandat
Moderata studenter: 5 mandat
Liberala studenter: 4 mandat

Flest sökande till juristprogrammet i Stockholm
JURISTPROGRAMMET vid Stockholms universitet är programmet med flest sökande i första 
hand i hela landet. Stockholms universitet har fyra utbildningar med på topp-20-listan för 
totalt antal sökande. Där återfinns socionomprogrammet på plats 3, psykologprogrammet på 
plats 6 och kandidatprogrammet i företagsekonomi på plats 18.

I stort sett har lika många sökt till Stockholms universitet till vårterminen 2015 
(43827 sökande) som till vårterminen förra året (43734 sökande). Totalt tog Antagning.
se emot 222 293 anmälningar till vårens program och kurser, vilket är ett nytt anmäl-
ningsrekord för vårterminen.

De fem mest sökta programmen vid Stockholms universitet (inom parentes visas antal 
sökande till vårterminen 2014):
•  Juristprogrammet  5078  (4794)
•   Socionomprogrammet  4177  (3806)
•   Psykologprogrammet 3608  (3462)
•   Kandidatprogram i företagsekonomi  2941  (2877)
•   Förskollärarprogrammet  1413 (1341)

DEN 15-16 OKTOBER ägde Juristdagarna rum 
som är juriststudenternas arbetsmarknads-
mässa. Den anordnas av studenterna själva 
genom Juridiska föreningen.

Dag 1 bjöd på föreläsningar med fram-
stående personer inom rättslivet, däribland 
målsägandebiträdet och brottsofferadvoka-
ten Elisabeth Massi Fritz, advokaten och före 
detta justitieministern Thomas Bodström samt 
Göran Hjalmarsson, Sveriges första ombud vid 
International Criminal Court i Haag.

Dag 2 ägde själva mässan rum i Frescatihallen, 
inalles 104 arbetsgivare deltog. Där  fanns hela bred-
den av möjliga karriärvägar för jurister represente-
rade: myndigheter, affärsjuridiska- och human-
juridiska advokatbyråer samt intresseorganisationer. 
Mässan hade uppskattningsvis 2 500 besökare.

Bland de nya utställarna i år fanns advokatbyrån 
Hurtig & Partners. Där  jobbar före detta handbolls-
spelaren Payam Hatami. Madeleine Andersson pas-
sade på att fota sig tillsammans med honom för att 
kunna visa upp bilden för sin handbollstokige far.

Stort intresse för Juristdagarna FO
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WESTERN CULTURE IS a culture of hope, Nils Brunsson writes in one 
of his books. Brunsson, a successful organisational researcher affiliated 
with SCORE at Stockholm University, has developed his theory on the 
irrationality of organisations in several books. According to Brunsson, 
the rational organisation is always desired, but rarely, if ever, realised in 
practice. This perspective allows us to hope (!) that the irrational threat 
will be somewhat less cumbersome in our organisation due to the simple 
fact that we are aware of the difficulties and the threats against the reali-
sation of a rational organisation.

Many organisational changes are painful, but hopefully lead to 
improvement. This year, organisational changes have been made to both 
the administration and the core activities. We have a fairly new discipli-
nary domain structure that, when it comes to the humanities, law, and 
social sciences, is still finding its way. We have a new estates unit, and a 
new collaboration unit is on its way. As with other universities, our IT, 
finance, and student offices are in constant movement and development. 
Even the University’s management structure has changed into a larger 
management team with weekly discussions of management issues. We 
hope that the new administrative units will soon be comfortable in their 

Organisational change – not just for the sake of it

THE INTERNATIONAL RESEARCH expedition 
SWERUS-C3 that has been in the Arctic 
Ocean is ashore after about 100 days at sea. 
The exciting process to evaluate all data will 
now take over. 

SWERUS-C3 is a Swedish-Russian-US 
cooperation aiming to investigate the linka-
ges between climate, cryosphere and carbon. 
The second leg of the expedition began on 
August the 20th in Barrow, Alaska.

– During the expedition’s second leg, we 
have studied the warm Atlantic water flows 
into the Arctic and pockmarks on 900 meter 
depth and enormous tracks on the ocean 
floor from the previous ice sheets spread in 
the central Arctic Ocean, says Martin Ja-
cobsson, Professor at Stockholm University 
and leader of the second leg.

During the research expedition’s first 
leg, the researchers collected samples from 
the outer part of the shallow East Siberian 
Arctic Sea with the aim of increasing under-
standing how thawing permafrost and gas 
hydrates could represent a carbon-climate 
feedback, enhancing the ongoing global 
warming process.

 http://swerus-c3.geo.su.se/

Polar research expedition  
goes ashore IN ENGLISH

new structure, but the core activities will have to endure a few more years 
of change – mainly department mergers.

Our university is strongly decentralised, and many are the tasks/
reports/guidelines that each unit has to produce. Legal certainty for stu-
dents and employees places many demands on the organisation. The mer-
ger processes involve experienced investigators who carefully consider 
the potential for the small sensitive units’ survival. These investigators 
have extensive experience of our university’s various activities and know 
what is required in order to have a stable, functional university 
department. I have great confidence in their review and 
conclusions; no organisational changes will be made 
here just for the sake of it. Thus, to use Brunsson’s ter-
minology, even if our organisation continues to be more 
hopeful than rational, perhaps the grounds for hope 
will become more well-founded over time through 
our reading of Brunsson’s exciting research.

 
KARIN BERGMARK, Deputy Vice-Chancellor 
     karin.bergmark@su.se

THE MIDDLE OF October saw the end of 
elections for the disciplinary domain boards, 
faculty boards, deans, deputy deans, and vice 
deans, as well as the proposals for deputy 
vice-chancellors. The results were announced 
on 15 October, and on 23 October, the Vice-
Chancellor announced who will be the new 
deputy vice-chancellors, deans, and deputy 
deans.

Humanities and Social Sciences 
Deputy Vice-Chancellor: Karin Helander, 
Professor of Performance Studies at the Depart-
ment of Musicology and Performance Studies 
and Director of the Centre for the Studies of 
Children’s Culture at the Department of Child 
and Youth Studies. She has previously been 
Deputy Dean of the Faculty of Humanities and 
a member of the Board of Humanities, Law, 
and Social Sciences.

Faculty of Humanities
Dean: Bengt Novén, Professor at the Depart-
ment of Romance Studies and Classics. Dean of 
the Faculty since 2012.

Deputy Dean: Elisabeth Wåghäll Nivre, Pro-
fessor at the Department of Baltic Languages, 
Finnish and German

Vice Dean for history and philosophy sub-
jects: Tytti Soila, Professor at the Department 
of Media Studies

Vice Dean for languages and linguistics: 
Camilla Bardel, Professor at the Department of 
Language Education

Faculty of Law
Dean: Jonas Ebbesson, Professor of Environ-
mental Law. Dean of the Faculty since 2012.

TIMES HIGHER EDUCATION (THE) World 
University Rankings 2014-2015 was presented 
on October 1 and is topped by California In-
stitute of Technology and Harvard University. 
This year’s ranking means that three Swedish 
universities are ranked among the world’s top 
100 by THE. Karolinska institutet is found on 
position 44 (compared to 36 last year). Stock-
holm University goes forward and is in on 
shared position 98 (103) with Uppsala Univer-
sity (111) and München Technical University. 
For Stockholm University, this result continue 
the strong positive trend in the THE ranking, 
from position 261 in the year 2006.

THE publish rankings in six wide fields, 
with 100 higher education institutions in each 
field. Stockholm University is ranked in the 
same three fields in the top 100 last year. In 
”Physical Sciences”, Stockholm University 
holds position 53 (first of Swedish universi-
ties), in ”Arts and Humanities” position 83 
(second in Sweden) and in ”Life Sciences” 71 
(third in Sweden).

Stockholm University among 
the top 100 in THE ranking 

New deputy vice-chancellors and deans announced

SIX OUT OF 24 
ministers in the 
new government 
have a degree from 
Stockholm Uni-
versity. Moreover, 
Minister for Climate 
and the Environment 
Åsa Romson has a 
doctoral degree in 
environmental law 
from the University, 

where she defended a thesis about interna-
tional investment treaties and environmental 
law in 2012.
Ministers with a degree from Stockholm 
University:
Åsa Romson (pictured above), Minister for 
Climate and the Environment, Deputy Prime 
Minister. Bachelor of Arts in Swedish, Bachelor 
of Laws, Doctor of Laws.

Gustav Fridolin, Minister of Education. 
Bachelor of Arts in Middle Eastern and North 
African Studies.

Mikael Damberg, Minister for Enterprise 
and Innovation. Degree in Public Administra-
tion.

Åsa Regnér, Minister for Children, the 
Elderly and Gender Equality. Bachelor of Arts 
in German.

Per Bolund, Minister for Financial Markets 
and Consumer Affairs. Master of Science in 
Biology.

Alice Bah Kuncke, Minister for Culture 
and Democracy. Bachelor of Arts in Political 
Science.

Helene Hellmark Knutsson, Minister for 
Higher Education and Research, has studied 
history, political science, economics, and 
statistics at Stockholm University, but has not 
completed a degree. 

Six ministers with degrees from 
Stockholm University 

Deputy Dean and Chair of the Education 
Committee: Jessika van der Sluijs, Professor 
of Private Law

Deputy Dean and Chair of the Research 
Committee: Pål Wrange, Professor of Public 
International Law

Faculty of Social Sciences
Dean: Astri Muren, Professor at the Depart-
ment of Economics. She is Deputy Chair of 
the Appointments Board for Lecturers, mem-
ber of the faculty’s budget group, and former 
member of the Faculty Board. Astri Muren 
has also been a deputy head of department 
and director of studies.

Deputy Dean (2015-2016): Gunnel Fors-
berg, Professor at the Department of Human 
Geography

Vice Dean with special responsibility for 
teacher training: Annika Ullman, Associate 
Professor at the Department of Education

Vice Dean with special responsibility for 
first-cycle courses and study programmes: 
Tommy Lundström, Professor at the Depart-
ment of Social Work

Karin Helander, Bengt Novén, Jonas Ebbesson, Astri Muren and Anders Karlhede – new Deputy Vice 
Chancellors and Deans

STOCKHOLM UNIVERSITY LIBRARY has large 
special collections that are placed in climate-
controlled closed stacks. Since 1983, the entire 
book collection of the Royal Swedish Aca-
demy of Sciences is located in the University 
Library. The older part of the collection is one 
of the largest collections of science books in 
Sweden and has a high scientific value. The 
library also holds several special collections.
 The blog “I rara vänner lag” provides an 
opportunity to see these rare items in both 
image and text format.  
 http://specialsamlingar.wordpress.com

Blog about rare books 

TRENDS IN HUMAN-CAUSED global envi-
ronmental change and its impacts will be 
in focus when the Stockholm Resilience 
Centre launches a massive open online course 
starting in November, the first MOOC at 
Stockholm University. The course, Planetary 
Boundaries and Human Opportunities: The 
Quest for Safe and Just Development on a 
Resilient Planet, will help students explore 
contemporary research and debates in the 
arena of global sustainability. It deals with 
the Anthropocene, planetary boundaries, 
the social-ecological systems approach and 
resilience thinking. 

The main instructor of the course, which 
is a partnership initiative between Stockholm 
Resilience Centre and the Sustainable Deve-
lopment Solutions Network, is the Director 
of the Stockholm Resilience Centre Johan 
Rockström. Starting on 17 November 2014, 
it is now open for applications.

First MOOC on global  
sustainability

THE BANK OF Sweden Tercentenary Foundation 
has decided to award nearly SEK 300 million to 
research in the humanities and social sciences. 
A total of 67 projects, including three major re-
search programmes, have been granted funding. 

One of these research programmes is “Our 
unique sense of smell”, led by Professor Maria 
Larsson at the Department of Psychology, 
Stockholm University, which is awarded a grant 

of SEK 26 million. Together with nine interna-
tionally established experts in different areas 
of olfactory research, she and her colleagues at 
Stockholm University will gain new knowledge 
about the human sense of smell. For example, 
they will investigate the relationship between 
odours and language, olfactory sensations in 
dreams, and the link between olfactory loss 
and dementia. 

Large grant to research on the sense of smell

Faculty of Science
Deputy Vice-Chancellor and Dean: Anders 
Karlhede, Professor at the Department of 
Physics. Deputy Vice-Chancellor and Dean 
since 2012.

Deputy Dean: Ylva Engström, Professor at 
the Department of Molecular Bioscences, The 
Wenner-Gren Institute

Section Dean of the Biology Section: 
Sören Nylin, Professor at the Department of 
Zoology

Section Dean of the Section for Earth and 
Environmental Sciences: Cynthia de Wit, Pro-
fessor at the Department of Applied Environ-
mental Science

Section Dean of the Chemistry Section: Len-
nart Bergström, Professor at the Department of 
Materials and Environmental Chemistry

Section Dean of the Mathematics-Physics 
Section: Lars Bergström, Professor at the De-
partment of Physics

The term of office for the elected candidates, 
as well as for the disciplinary domain, faculty, 
and department boards, is 1 January 2015 until 
31 December 2017.

AFTER YEARS OF redirected traffic, relocated 
bus stops, and temporary paths for cyclists 
and pedestrians, construction of the “Norra 
länken” traffic route is almost complete. 
On 30 November, the new route will open 
for traffic on the stretch between Norrtull, 
Värtan, and Frescati. 

Norra länken is one of the biggest road 
tunnel projects in northern Europe. Its total 
range is five kilometres, four of which are in 
tunnels. The tunnel system has six junctions, 
for which five artists have been commissioned 
to create art intended to give motorists an 
experience of nature and its variations. The 
starting point was the nature and landscapes 
of Stockholm, particularly the surrounding 
National City Park.

Almost time to open Norra länken
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Posttidning B

PROFESSORER SOM UNDERVISAR är en 
självklarhet idag efter befordringsreformen. 
Men tidigare – i alla fall när jag fick min 
grundutbildning i slutet av 70-talet – var det 
skillnad på ”vanlig” undervisning, som ofta 
förmedlades av duktiga men huvudsakligen 
undervisande lektorer, och riktig ”professors- 
undervisning”.
 Då jag fick min grundutbildning i meteo-
rologi förlänades vi en kurs med professor 
Bert Bolin som lärare. Han hade då ännu 
inte hade startat IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change), men frågan om 
klimatet var under uppsegling. Bert var 
känd som en mycket dynamisk person och 
en lysande föreläsare, som bara med sin röst 
kunde trollbinda ett auditorium. Hur som 
helst var vi som studenter ganska spända 
på den ”store professorn”; vi hade ju ringa 
aning om hackordningen på en universitets-
institution.
 Så kom den första dagen på kursen (som 
för övrigt inte handlade om klimat) och in 
genom dörren kom Bert, med kursboken 
öppnad i båda händerna som om det var 
den heliga skrift och han var dess överste-
präst – i någon mening var det kanske så 
också. Väl framme framför oss studenter 
stod han tyst ett kort slag och såg på oss, 
sedan slog han ihop kursboken med en liten 
smäll och sa:
 ”Det där var kurslitteraturen, den kan ni 
ju läsa själva! Låt oss istället nu diskutera 
vad det hela handlar om.”
 Och så inleddes en dialog mellan oss 
studenter – som inte kunde så mycket – och 

Professorsundervisning – 
undervisning förmedlad  
av ”riktiga professorer”

en professor som var mer intresserad av att 
förmedla något – ett koncept eller en för-
ståelse – än att få höga resultat på tentan. 
Hur det blev med den senare kommer jag 
faktiskt inte ihåg, men jag tänker ofta idag 
på denna korta episod och funderar över 
vad som är viktigt – att förstå eller att ha 
kunskap.
 I dag är jag professor precis i det ämne 
som Bert föreläste om då. Det är svårt att 
frigöra sig från tanken att kanske fröet till 
det intresse som tagit mig ända hit såddes 
precis just då, när Bert slog ihop kursbo-
ken med en liten smäll.

MICHAEL TJERNSTRÖMMichael Tjernström är professor i 
meteorologi vid Stockholms universitet. 
Under sommaren har han varit en av 
forskningsledarna på Polarexpeditionen 
SWERUS-C3.

Michael 
Tjernström 

Nästa nummer: Utgivningsdatum är i början av januari och deadline 8 december.
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Och så inleddes en 
dialog mellan oss 
studenter – som inte 
kunde så mycket – 
och en professor som 
var mer intresserad 
av att förmedla något 
– ett koncept eller en 
förståelse – än att 
få höga resultat på 
tentan.

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


