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STOCKHOLMS UNIVERSITET HAR nu, efter att 
under en följd av år arbetat utifrån den övergri-
pande visionen att forskning och utbildning vid 
flertalet av universitetets institutioner och enhe-
ter ska inta en nationellt ledande och interna-
tionellt framstående ställning, fått ett nytt cen-
tralt strategidokument. Det innebär ingen radi-
kal kursändring. Givetvis ska universitetet även 
fortsatt arbeta för att inta en stark ställning 
nationellt och internationellt. 

Däremot innebär det en viktig markering 
i vårt sätt att beskriva vår verksamhet, både 
internt och externt. Den nya strategin utgår från 
den verksamhet vi bedriver och från vår vision 
om hur den bäst ska kunna utvecklas under 
de kommande åren. Förhoppningen är att vi 
alla som verkar vid Stockholms universitet ska 
kunna känna igen oss själva och vår verksamhet 
i strategierna. 

Strategidokumentet, beslutat av univer-
sitetsstyrelsen, utgör tillsammans med den 
tvååriga centrala åtgärdsplanen, som rektor 

förutsättningen för att vi ska klara vårt centrala 
uppdrag som universitet. 

En av våra största utmaningar handlar givet-
vis om att verka i det minst sagt föränderliga 
politiska landskap där vi befinner oss. Men vi 
har lika tidlösa krav på oss vad gäller att åstad-
komma högsta möjliga kvalitet inom såväl forsk-
ning som utbildning. För detta måste vi förmå 
rekrytera de bästa lärarna, forskarna och ledarna 
för framtiden. Vi behöver även samla och tydlig-
göra våra mål för samverkan med det omgivande 
samhället. 

Som rektor vågar jag hoppas 
på att de nya strategierna ska 
bidra till att, nationellt såväl 
som internationellt, utveckla 
och stärka Stockholms uni-
versitet för framtiden. 

ASTRID SÖDERBERGH  

WIDDING, rektor  

   rektor@su.se

Nya strategier för ett starkare universitet

Om man inte kan presentera sin forskning på fyra minuter 
så kan man inte göra det på någon tid alls. Och då har den 

inget värde för andra forskare heller, eller samhället i stort. 
GÖRAN ÖSTLIN, professor i astronomi och ledamot i expertjuryn som utsåg vinnaren i Forskar Grand Prix, 
citerad i nättidningen Curie.
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Innehåll

Detta år bildas Samhällsvetenskapliga 
fakulteten. Fakulteten är störst i sitt slag 
i Sverige och har fler studenter än vad 
Örebro universitet har, totalt.

beslutar om, spetsen i en triangel där verk-
samhetsplanerna för våra båda vetenskaps-
områden utgör basen. Vid Stockholms uni-
versitet har vi som grundprincip att arbeta 
utifrån subsidiaritetsprincipen, det vill säga 
att besluten bäst fattas så nära verksamhe-
ten som möjligt. Samtidigt är det nödvändigt 
att denna decentralisering kompletteras av en 
dialog med högre ledningsfunktioner på olika 
nivåer och en övergripande strategisk styr-
ning, som gör det möjligt för hela universitetet 
att, där så krävs, samlat kunna svara upp mot 
viktiga utmaningar i samhälle och samtid. 
Avvägningen mellan centrala strategier och 
områdenas planering har gjorts med denna 
balansgång för ögonen. 

Våra strategier handlar huvudsakligen 
om kärnan i vår verksamhet: forskning och 
utbildning, rekrytering och kompetensutveck-
ling, internationell och nationell samverkan 
– liksom även förvaltning och verksamhets-
stöd. Att de sistnämnda verkligen fungerar är 
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Ljuspunkt i decembermörkret
Ljuset från Aula Magna lyser upp och sprider litet värme. 
Här vid den centrala förvaltningens luciafirande.

FOTO EVA DALIN



UNIVERSITETSNYTT NR 1 2015 
4 Nyheter

Kallt på vintern och varm och kvavt på somma-
ren. Arbetsmiljön i de flesta kontor och under-
visningssalar i Södra huset har i många år varit 
källa till missnöje bland studenter och anställda 
vid universitetet. Men nu ska det bli bättre. 
Fastighetsägaren Akademiska Hus har beslutat 
att satsa 48 miljoner kronor i ett projekt för att 
spara energi och skapa bättre inomhusklimat i 
Södra huset efter att en utredning pekat ut 14 
punkter som bör åtgärdas. 

Överst på listan står byte av fönster. De när-
mare 6 000 fönster som finns i byggnaden är 
egentligen inte i dåligt skick, säger Martin San-
delin som ansvarar för Södra huset på Akade-
miska Hus. Men de är av en äldre typ som gör 
att det blir kallras vintertid, samtidigt som de 
varma sommardagar släpper in för mycket 
värme så att rummen blir onödigt varma. Med 
nya typer av fönsterglas går det att minska vär-
meläckaget genom fönstren samtidigt som 
fönstren sommartid hindrar mer av utevärmen 
att komma in. 

Enkelt att byta fönster
Akademiska Hus har redan testat att byta föns-
ter i två rum högst upp i A-huset. Det har givit 
bra resultat, både energimässigt och för inom-
hustemperaturen, enligt Martin Sandelin. Han 
beskriver även bytet av fönster som relativt 
”smärtfritt”. Fönsterbågen tas bort och ett nytt 
fönsterpaket sätts på plats. Det tar drygt en till 
två timmar per fönster.

Våren 2015 ska arbetet påbörjas med att 
byta fönster. Totalt är det 5 555 fönster som ska 

bytas ut (vissa fönster är redan utbytta), och arbe-
tet beräknas vara färdigt under 2016. Projekte-
ring pågår nu för fönsterbytet och även de andra 
tretton åtgärder som finns för Södra huset.

Modernare belysning är en av dessa åtgärder. 
Takarmaturen i korridorerna har redan bytts ut 
och fått rörelsesensorer så den slås av när ingen 
vistas i lokalen. Nu ska även takarmaturen bytas 
på kontorsrum och andra lokaler och samtidigt 
förses med närvarosensorer.

Byte av ventilationsanläggning med nya fläk-
tar, pumpar och styrteknik är en annan vik-
tig åtgärd. Genom att byta styrtekniken, vilket 
redan utförts, ska det även gå att snabbt upptäcka 
driftstörningar och undvika längre driftstopp. 

Solceller på taken
Ett par andra åtgärder är att montera solceller på 
taket i Södra huset och att hitta en lösning för att 
minska läckage av värme från entrédörrarna vid 
A-huset plan 4, där de flesta passager in och ut ur 
byggnaden sker.

–  För oss, som är ett miljöcertifierat universi-
tet, är energieffektivitet en prioriterad fråga och 
därför ställer vi oss mycket positiva till projektet, 
säger Jenny Lilliehöök som är miljökoordinator 
vid Stockholms universitet.

Investeringarna väntas ge energibesparingar 
på cirka 3 700 MWh/år vilket innebär en mins-
kad total energianvändning på 30-35 procent.  
Utsläppen av koldioxid beräknas minska till hälf-
ten, vilket innebär en minskning med 200 ton 
per år. Hösten 2017 beräknas alla åtgärder vara 
genomförda.  

Stort fönsterbyte:

Nu ska Södra huset 
bli varmare
I vår påbörjas arbetet med att byta närmare 6 000 fönster 
i Södra huset. Det är första steget i en omfattande satsning 
på att skapa ett bättre inomhusklimat och minska energiför-
brukningen i byggnaden.  

TEXT PER LARSSON     FOTO EVA DALIN

Lyckad arbets- 
marknadsdag
Den 3 december var det naturvetarnas 
arbetsmarknadsdag i Aula Magna där 
studenter får möjlighet att träffa före-
tag och organisationer inom fysik, mate-
matik, biologi, kemi, geologi och miljö. 
Många potentiella arbetsgivare och 
andra utställare fanns på plats som Astra 
Zeneca, ÅF, Naturvårdsverket och Stock-
holm Science City.

Avtal om rekryterings-
system
Stockholms universitet har tecknat avtal 
med Evry HR Solutions avseende leve-
rans av rekryteringssystemet Reach-
Mee. Rekryteringssystemet ska vara ett 
systemstöd vid rekrytering av medarbe-
tare (lärare, forskare/postdoktor, dok-
torand och teknisk administrativ perso-
nal).  Syftet är att Stockholms universitet 
ska uppfattas som en modern och attrak-
tiv arbetsgivare samt att vår rekryterings-
process ska vara tydlig och effektiv.
 Rekryteringssystemet är klart för 
användning 31 mars 2015. Det kommer 
att erbjudas utbildning under våren för 
de som ska arbeta i systemet. Andra läro-
säten som använder systemet ReachMee 
är Linköpings universitet, Örebro univer-
sitet, och Linnéuniversitet. 
 Kontaktperson är Cathrine Nygren vid 
Personalavdelningen.

Sacomässan
Den 26-28 november var 2014 års Saco-
mässa på Stockholmsmässan i Älvsjö. 
Stockholms universitet fanns på plats med 
drygt hundra medarbetare och studenter 
som turades om att stå i de tre utställnings-
montrarna som universitetet hade. Drygt 
21 000 besökare var på mässan och fick 
veta mer om högskolestudier. 

Universitetets monter.

Genom att byta fönstren går det att förhindra kallras vintertid i rummen i Södra huset.
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Astronom och fysiker  
blir Wallenberg Academy  
Fellows 
Inom ramen för karriärprogrammet Wallenberg Academy Fellows 
får lovande unga svenska och utländska forskare långsiktig  
finansiering. Två av de nya forskarna finns vid universitetet.

Av de 29 forskare som i år får den prestige-
fyllda utmärkelsen Wallenberg Academy  
Fellows finns två vid Stockholms universitet:  
astronomen Matthew Hayes och fysikern 
Jonas Larson.

Hur formades galaxer och stjärnor i  
universums ungdom?
Under nästan hela universums historia har 
galaxer format nya stjärnor från gas, men 
processen ser olika ut under olika tidsepo-
ker. Matthew Hayes ska blicka in i univer-
sums ungdom för att förstå gastillförseln och 
stjärnbildningen i tidiga galaxer; de som är 
stamfäder till modernare galaxer som Vinter- 
gatan.

Teoretiska datorsimuleringar av univer-
sums tidiga och avlägsna galaxer visar att 
de var insvepta i gigantiska moln av neut-

ralt väte och att de skickade ut extremt stark 
ultraviolett strålning. Denna strålning ska ha 
slagit ut elektronerna från väteatomerna och 
skapat det varma joniserade medium som nu 
genomsyrar intergalaktiska rymden.

Problemet är att simuleringarna inte stäm-
mer överens med de observationer som har 
gjorts i verkligheten. Ljus från den kalla 
gasen är extremt svårt att detektera, och den 
ultravioletta strålningen som har observe-
rats från de avlägsna galaxerna är för svag. 
Som Wallenberg Academy Fellow ska Matt-
hew Hayes vid Institutionen för astronomi 
studera tidiga galaxer genom det avancerade 
instrumentet Very Large Telescope (VLT) i 
Chile. Han ska också undersöka mer närbe-
lägna galaxer genom Hubbleteleskopet. Med 
nya banbrytande simuleringar vill han kunna 
förklara galaxernas utveckling i vårt tidiga 

TEXT PER LARSSON

Förändringar i  
tryckeritjänster
Det gamla avtalet med US-AB har gått 
ut och från och med 2015-02-01 avropas 
alla tryckeritjänster via Kammarkollegiets 
ramavtal i enlighet med universitetets 
policy för anskaffning. Det finns möj-
ligheter att göra enstaka avrop för varje 
publikation till alla ramavtalsleverantö-
rer men också att göra så kallade årsba-
serade leveransavtal med en leverantör. I 
det senare fallet kan beställningar göras 
direkt till en leverantör under avtalsperio-
den. Mer information kommer att finnas 
på Medarbetarwebben i januari.

På grund av de speciella behov som gäl-
ler för doktorsavhandlingar har universi-
tetsbiblioteket upphandlat en leverantör för 
tryck och distribution av avhandlingar.  
Läs mer på bibliotekets hemsida, 
sub.su.se/start/publicera/spika-avhandling

Mobiltelefonteater för Nobelpristagare 
Nobelpristagarna i fysik Hiroshi Amano och 
Shuji Nakamura besökte den 9 december 
Kista och NOD-huset för att få inblick i den 
verksamhet som bedrivs i denna nya byggnad 
där Institutionen för data- och systemveten-
skap finns. De träffade under besöket i Kista 
även bland annat Ericssons VD Hans Vest-
berg och styrelseordförande Leif Johansson.

Nobelpristagarna åkte tunnelbana in till 
city. Under resan fick de uppleva en interaktiv 

film och föreställning som utspelas i dagens 
Sverige men är inspirerad av det grekiska 
dramat Antigone. Föreställningen framförs 
av RATS Teater (Research for Arts and 
Technologies in Society ). Det är en forsk-
ningsscen som arbetar med publika pro-
duktioner och blandar teknik, teater, film 
och interaktion med publiken. RATS Tea-
ter är knuten till Institutionen för data- och 
systemvetenskap.
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universum och hur de skiljer sig från moderna 
galaxer.

Vid absoluta nollpunkten – studier av en 
annorlunda värld
Vid extremt låga temperaturer ändrar materien 
egenskaper; den slutar följa traditionella fysika-
liska lagar och istället tar kvantmekaniken över. 
Som Wallenberg Academy Fellow ska Jonas 
Larson med teoretiska metoder undersöka de 
annorlunda och spännande fenomen som upp-
står i närheten av den absoluta nollpunkten.

Med hjälp av laserljus kan forskare kyla ner 
atomer till temperaturer som ligger mycket nära 
den absoluta nollpunkten. Bland annat kan 
något som kallas ”Bose-Einstein-kondensat” 
formas; ett tillstånd där alla atomer i en gas föl-
jer varandra och beter sig på samma vis.

Jonas Larson vid Fysikum ska med analy-
tiska och numeriska metoder undersöka de 
kvantmekaniska fenomen som uppstår när en 
kall gas placeras i en så kallad optisk kavitet, 
skapad med hjälp av laserljus. När de kalla  
atomerna växelverkar med ljus går materien  
in i olika faser där komplexa kvantmekaniska 
tillstånd uppstår.

Jonas Larson ska även genomföra teoretiska 
studier av kalla atomsystem som fungerar som 
modeller för kvantmekanisk magnetism. Han 
kommer att samarbeta med en forskargrupp i 
Zürich som ska utvärdera de teoretiska resulta-
ten i verkliga experiment. Projektets mål är att 
bättre förstå den kvantvärld som i mångt och 
mycket ännu är ett mysterium för oss.

I förra årets omgång fick Stockholms univer-
sitet sex Wallenberg Academy Fellows och året 
dessförinnan fem.  

Nobelpristagaren Shuji Nakamura tillsammans med Rebecca Forsberg från RATS och Ulf Wahlberg 
från Stiftelsen Electrum och Ericsson.
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Karin Helander – teaterfantast 
med jobbet som hobby
HS-området har en ny vicerektor som är beredd att ta strid för kulturvetenskap och som 
vill se att saker händer. Karin Helander betonar att akademin måste söka dialog med 
samhället – inte minst i form av alumnkontakter. Och kontakten med undervisning och 
forskning vill hon inte släppa – undervisning är den största energikicken för henne.

TEXT PER LARSSON     FOTO EVA DALIN    
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Karin 
Helander

Familj: Man, tre barn, 
fyra barnbarn
Smultronställe vid 
universitetet: Mitt 
arbetsrum
Saknar vid univer-
sitetet: Klockor som 
går rätt i föreläsnings-
salarna i Södra huset.
Favoritpjäs: August 
Strindbergs ”Ett 
drömspel”
Boktips: Karl-Ove 
Knausgårds ”Min 
kamp” (alla delarna) 
och Samhällsveten-
skapliga fakultetens 
fina 50-årsjubileums-
bok.
Favoritlag i fotboll: 
Har skiftat efter var 
barnen spelat –  
mest Hammarby,  
Brommapojkarna 
och en del danska lag 
(sonen Mikael Rynell 
är fotbollsproffs).

Matematiska institutionen var första anhalten vid Stock-
holms universitet. År 1969 skrev Karin Helander in sig. Men 
det blev en kort sejour. Snart kände hon att matematik inte 
var hennes ämne och avslutade studierna för att ägna sig åt 
sina stora intressen – teater, opera och balett. Det blev jobb 
på olika håll inom teatervärlden främst vid den fria teater-
gruppen Teater 9 men även på Dramaten. Men det fanns 
något i den akademiska världen som lockade.

– I teatergruppen tog jag ofta på mig rollen att rota fram 
fakta och samla information om pjäsernas historik inför 
uppsättningarna, säger Karin Helander.

Hon kom tillbaka till universitetet, och den här gången 
var det humanistiska ämnen, som teater-, musik- och film-
vetenskap som lockade, lite senare också modern historia. 
Strävan att öka sin kunskap och utforska nya områden fick 
henne att söka till forskarutbildningen, där resultatet blev en 
avhandling om operaregi. Men benet in i teater- och opera-
världen ville hon inte dra tillbaka. Förutom att förbli en 
aktiv kulturkonsument, fortsatte hon att arbeta vid sidan av 
studierna och avhandlingsarbetet, bland annat som musik-
teaterpedagog.

Breddade till barnkultur
Efter en tid vid universitetet bestämde Karin Helander sig 
för att bredda sig akademiskt. Barnkultur och barnteater 
var områden hon redan var intresserad av och nu hade möj-
lighet att lägga mer tid på.  1998 blev hon föreståndare för 
Centrum för barnkulturforskning (CBK). Det är en liten 
centrumbildning, men där kompetens samlas från flera 
forskningsområden och där det finns omfattande kontakter 
med aktörer utanför universitetet. 

Sedan Karin Helander blev föreståndare har hon utveck-
lat verksamheten. Årets höjdpunkt är Barnkultursympo-
siet som anordnas i Södra huset i mars varje år. Under tre 
dagar samlas hundratals personer som arbetar med barnkul-
tur på olika sätt för att lyssna på föredrag av forskare, för-
fattare, regissörer, konstnärer, politiker och andra som är 
verksamma inom området. Symposiet skapar även kontakter 
som kan komma till nytta i undervisning och forskning.

Centrum för barnkulturforskning ligger vid Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen, och därmed inom 
Samhällsvetenskapliga fakulteten. Men Karin Helander har 
även fast förankring inom Humanistiska fakulteten. Hon 
forskar och undervisar i teatervetenskap vid Institutionen 
för musik- och teatervetenskap där hon har sitt tjänsterum.  
De senaste tre åren har hon även varit prodekan för de histo-
risk-filosofiska ämnena inom fakulteten. 

Som verksam vid två fakulteter berättar Karin Helander 
om både likheter och skillnader.

– Det finns många fler likheter än jag trodde mellan fakul-
teterna och en samsyn i grundläggande frågor. Det märks 
också i områdesnämnden, till exempel i framtagandet av 
profilområden och i diskussionen om dimensionering av 
utbildningen.

Roligt att bli vicerektor
När Karin Helander fick veta att hon nominerats till vice-
rektor blev hon först förvånad. Men när hon började fun-
dera över nomineringen insåg hon att hon redan haft flera av 
de uppdrag som kvalificerar för en sådan här post, som att 
hon idag är prodekan och ledamot i områdesnämnden. Som 
förespråkare för ett kollegialt styre säger Karin Helander att 
det även gäller att visa det i praktiken.

– Jag såg som mitt ansvar att tacka ja till uppdraget. 
Beslutet var ganska svårt att ta men nu känns det rätt att ha 
tackat ja. Det ska bli roligt, spännande och intressant att bli 
vicerektor.
Vilka andra orsaker kan finnas bakom att du nominerades?
– En orsak kan vara att jag får saker gjorda.  Jag försöker 
också vara mån om min integritet.

När jag ber henne att beskriva sig själv så återkommer 
Karin Helander till att hon är handlingsinriktad och tycker 

att det är roligt att jobba. Dessutom vill hon ha arbetsglädje 
omkring sig. 

– Jag drivs av lika delar lust och plikt. Och vill göra det 
bästa möjliga av varje situation. Jag är också ganska snabb.

Uppdraget som vicerektor för humanistiska-samhälls-
vetenskapliga området är på 75 procent. Den återstående tiden 
delar hon mellan barnkulturen och teatervetenskapen. Karin 
Helander vill inte släppa undervisningen och forskningen.

– Jag vill behålla några tår i verksamheten. Att undervisa 
är den största energikicken av allt!

Under våren blir det föreläsningar på en kurs i teater-
vetenskap och även föreläsningar på en kvällskurs i barn-
teater. Dessutom har hon en handfull doktorander att hand-
leda, varav en på Operahögskolan. 

Söker dialog med samhället
Genom åren har hon haft täta kontakter med de konstnär-
liga högskolorna. Många skådespelare, regissörer och andra 
kulturpersonligheter har studerat teatervetenskap med Karin 
Helander som lärare. 

– De här kontakterna mellan akademiker och praktiker är 
viktiga. Praktikerna har glädje av forskningen och vice versa.

Som teaterkritiker i Svenska Dagbladet och flitigt anlitad 
föreläsare av kulturinstitutioner och myndigheter och dess-
utom med flera styrelseuppdrag inom kulturområdet har 
Karin Helander aktivt verkat för att fördjupa kontakterna 
mellan universitetet och det omgivande samhället. På hennes 
meritlista står även flera böcker. Snart kommer en om Orion-
teatern, och en om barndramatik kom nyligen ut i ny upplaga.

– Det är oerhört viktigt med förmedling av kunskap och 
forskning! Forskning, utbildning och samverkan är lika vik-
tiga. Vi behöver söka dialog med samhället.

Hon ser det som en viktig uppgift för universitetet att visa 
vilka kunskaper och färdigheter studenterna får med sig – och 
då är alumner viktiga för att underlätta studenternas väg in på 
arbetsmarknaden.

– Att vi är ett huvudstadsuniversitet är också speciellt, med 
närheten till politik, ekonomi och kultur.
Vilken blir din främsta utmaning som vicerektor?
– Det blir att försöka förankra, stärka och synliggöra områ-
det, både internt och externt.

Enligt Karin Helander är det perspektiven på människan i 
relation till samhället som förenar HS-området. Och området 
har en utomordentlig position vid Stockholms universitet uti-
från utvärderingar och rankningar.

– Det gäller för oss att visa på den forskning som finns – 
och dessutom arbeta för fler externa ansökningar inom  
området. Vi måste även kvalitetssäkra utbildningarna och 
dimensionera dem med förstånd.

När vi kommer in på diskussionen om humanioras roll 
säger hon att det är viktigt att humanister tydligt förmedlar 
vad de kan bidra med.

– Vi måste kraftfullt visa att samhället inte klarar sig utan 
kulturvetenskap. Det behövs i ett föränderligt samhälle. Vi 
kan bidra med kulturbärande bildning och analysera komp-
lexa processer. Och vi arbetar med kritiskt ifrågasättande, 
kreativ nyfikenhet, kommunikativ skicklighet och ett reflekte-
rande förhållningssätt.
Vad gör du på fritiden?
– Jag jobbar. Jag är ett barn av de fria teatergrupperna. Där 
blev jobbet en hobby och det har följt med mig. Hon har heller 
inget emot att läsa jobbpapper hemma på kvällarna.

– Och så tycker jag om att skriva och att finsnickra med 
språket. Jag hör till den lilla skara som till och med tycker det 
är roligt att skriva självvärderingar till UKÄ. 

Men det finns även ett liv utanför jobbet. Karin Helan-
der betonar att hon är duktig på att stänga av jobbet när 
hon vill. När de egna barnen var mindre var hon ledare för 
sonens fotbollslag och nu håller de fyra barnbarnen henne 
sysselsatt. Stugan i Roslagen åker hon gärna till. Dessutom 
läser hon en hel del och naturligtvis blir det ett och annat 
teaterbesök – i veckan.  
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Slaviska institutionen firade 70 år
DEN 22 NOVEMBER firade Slaviska institu-
tionen sitt 70-årsjubileum med en stor fest på 
Westmanska palatset för alla anställda, tidi-
gare anställda och slavistkolleger från andra 
universitet. Även två nittioåriga damer, stu-
denter vid institutionen i början av 1950-

talet, deltog i firandet. Längre fram på kväl-
len var det eftersläpp för studenter och två 
band, ”The Russian Bandits” och ”Kiselo 
Mleko”, spelade och glädjen stod högt i tak. 
Sammanlagt cirka 250 personer hade hör-
sammat inbjudan. Slaviska kören sjöng folk-

FO
T

O
 N

A
T

A
SH

A
 R

IN
G

B
LO

M

Samhällsvetenskapliga 
fakulteten firade 50 år

År 1964 bildades, i och med den universi-
tetsreform som då trädde i kraft, Samhälls-
vetenskapliga fakulteter vid alla de fyra uni-
versiteten i Sverige, inklusive Stockholms 
universitet. 

50-årsjubileet uppmärksammas under 
2014 på flera håll i landet vid de stora läro-
sätena. Vid Stockholms universitet firades 
jubiléet högtidligen den 26 november. 

Jubileet invigdes av rektor Astrid Söder-
bergh-Widding och dekan Mats Daniel-
son som båda höll tal till födelsedagsbar-
nets ära. Rektor framhöll att Samhällsveten-

skapliga fakulteten är en fakultet med både 
bredd och spets, där många ämnen ligger i 
forskningens framkant. 

Mats Danielson inledde sedan en eftermid-
dag av föreläsningar genom att göra en his-
torisk exposé av universitetets och mer spe-
cifikt Samhällsvetenskapliga fakultetens his-
toria. Fakulteten har vuxit allteftersom, från 
en blygsam start 1964 till att idag omfatta 
omkring hälften av studenterna vid universite-
tet (cirka 32 500 studenter 2013 och kring 500 
aktiva doktorander). Fakulteten är den största 
samhällsvetenskapliga fakulteten i landet, och 

sånger och många tal hölls med tillbaka-
blickar på de gångna 70-åren.

Glädjen blandades dock med vemod efter-
som Slaviska institutionen kommer att upp-
höra vid årsskiftet och bli en del av en större 
institution, se sidan 29. ELISABETH LÖFSTRAND

internt brukar man ofta skämtsamt jämföra 
fakulteten med Örebro universitet.  

Prominenta föreläsare
Sedan följde föreläsningar av särskild 
inbjudna prominenta internationella samhälls-
vetenskapliga forskare, varvat med mingel med 
bubbel och snittar. Professor Ann Phoenix från 
University of London talade om forskningen 
kring sociala identiteter, och om hur masku-
lin identitet hos unga män har förändrats under 
de senaste femtio åren. Från University of 
Edinburgh kom professor Steven Yearley, som 
talade om miljöförändringar och organisato-
risk ambivalens kring miljöarbete. Professor 
Julia Twigg från University of Kent höll en före-
läsning om kläders betydelse för att konstruera 
och upprätthålla äldre individers identitet.  
FELICIA MARKUS
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Fakultetens historia  
på pränt
I samband med 50-årsfirande gav Samhällsveten-
skapliga fakultetens ut jubileumsboken ”Faculty 
of Social Sciences 1964-2014”. Boken, som är 
skriven på engelska, är en 460 sidor lång historie-
skrivning över fakulteten med ett kapitel för varje 
institution och institut. Sammanlagt har över 
trettio personer bidragit med texter, några av dem 
var med redan när fakulteten grundades.

– Det är spännande att kunna ha med perspek-
tiv från tiden då det begav sig. Alla medförfattare 
har lagt ner ett stort jobb på texterna och vi är 
väldigt nöjda med resultatet, säger Mats Daniel-
son, dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 
och en av bokens redaktörer.

Boken finns till försäljning vid Samhälls- 
vetenskapliga fakultetskansliet och som print-on-
demand vid Stockholms universitetsbibliotek.
ANDREAS BERGFELDT

Jubileumsboken innehåller ett kapitel om varje institution och institut. De flesta fotografierna är 
tagna av dekan Mats Danielsson.

Musik och samvaro vid festen på Westmanska palatset
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Australisk lärarutbildning 
förebild för universitetet
I BÖRJAN AV oktober åkte en delegation från 
Stockholms universitet till Melbourne för att 
diskutera lärarutbildning med företrädare för 
Monash University och University of Mel-
bourne. De som åkte var ledamöter i Samord-
ningsgruppen och i de organ som bereder frå-
gor om lärarutbildning på de olika fakulteterna 
samt representanter för de institutioner som 
har ett ansvar för att samordna de olika lärar-
utbildningsprogrammen vid Stockholms uni-
versitet.

Lärarutbildningarna vid University of Mel-
bourne och Monash University påminner del-
vis om de vid Stockholms universitet. Men de 
är också efterföljansvärda exempel, konstaterar 
prorektor Hans Adolfsson.

– De är två lärosäten med två helt olika 
modeller för lärarutbildning, men med det 
gemensamma att de har en övergripande idé 
om utbildningen som också genomsyrar den-
samma, säger Hans Adolfsson.

Att få lärarutbildningens olika delar, som 
ämnesstudier, utbildningsvetenskapliga stu-
dier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 
att bilda en helhet är en utmaning både i Mel-
bourne och i Stockholm. Monash University 
har lyckats hitta en lösning som förenar både 
teori och praktik.

– Där finns kopplingen mellan campusför-
lagd utbildning och VFU, en tanke som kny-
ter an till varandra innehållsmässigt. Fokus lig-
ger på lärarstudenternas förmåga att reflek-
tera över den egna undervisningen, säger Hans 
Adolfsson.

Övningsskolor också i Melbourne
Ett tydligt exempel på detta är lärarstuden-
ternas portfolio där de redogör för undervis-
ningssituationer de mött under sin VFU, hur 
de handskats med dem och varför de agerat på 
ett visst sätt. Reflektioner som grundar sig på 
teorier om lärande och egna erfarenheter från 
klassrummet, och som bidrar till att forma stu-
dentens blivande lärarroll.

Intressant är det också att organisationen 
av VFU-verksamheten vid University of Mel-
bourne påminner om övningsskoleverksam-
heten vid Stockholms universitet.

– De jobbar med VFU på ett sätt som liknar 
delar av det vi gör, och med övningsskolor som 
modell för hur den verksamhetsförlagda utbild-
ningen kan utvecklas, säger Hans Adolfsson.

Erfarenheterna från Australien ska nu dis-
kuteras i organisationen och ligga till grund 
för den fortsatta utvecklingen av universitetets 
lärarutbildningar. GUNILLA NORDIN

Stort intresse för studier 
i Stockholm
Sammanlagt tre städer besöktes då en dele-
gation från Stockholms universitet deltog i en 
studieinformationsmässa i Kina i avsikt att 
väcka intresse för universitetet som studie-
plats och informera om utbud och program 
för internationella studenter.

China Education Expo, som hålls årli-
gen, arrangerades i Beijing, Shanghai och 
Guangzhou och besöktes av 50 000 per-
soner, mestadels kinesiska studenter som 
besöker mässan för att lära sig mer om stu-
dier utomlands och för att träffa represen-
tanter för universitet från hela världen.

Intresset för utlandsstudier bland kine-
siska studenter har ökat markant de senaste 
åren. Mer än 40 länder och 600 lärosäten 
för högre utbildning fanns representerade i 
studentrekryteringsmässan, som anses vara 
den en av de största i Kina. 

Intresset var stort för studier vid 
Stockholms universitet och montern var 
välbesökt under alla mässdagarna av både 
studenter och föräldrar. Många studenter 
registrerade sig för att få mer information. 
 

Rektor välkomnade  
Europaintresserade 
gymnasister
Den 25 november besökte en grupp på drygt 
30 gymnasister Stockholms universitet. De 
deltog i den första skandinaviska workshopen 
arrangerad av organisationen My Europe. Det 
är en fristående organisation med bas i Tysk-
land och med verksamhet över hela Europa i 
syfte att knyta band mellan studenter politi-
ker, näringslivsföreträdare, akademiker och 
journalister.

My Europe har valt att samarbeta med 
Stockholms universitet och när universitetets 
rektor Astrid Söderbergh Widding hälsade 
gymnasisterna välkomna till en workshop i 
Studenthuset betonade hon att Europa som 
ett gemensamt projekt har blivit allt viktigare 
i tider av finanskris, nationalism och rasism, 
My Europe är en organisation som fångar upp 
dessa viktiga samhällsfrågor. 

Frukostseminarium i Nobels anda
På Nobeldagen den 10 december arrangerade Stockholms stad och Stockholms universitet ett fru-
kostprogram på temat åldrande och livskvalitet i Aula Magna. Rektor Astrid Söderberg Widding 
hälsade välkommen och Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad, talade om innova-
tionskraft och entreprenörskap i Stockholmsregionen i ett historiskt perspektiv. Håkan Fischer, 
professor i humanbiologisk psykologi, och Erik Lindahl, professor i biofysik, föreläste sedan. Utan-
för hörsalen fanns olika utställare.

Delegationen som 
besökte Melbourne.
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Seminarium lyfte 
exempel på jämställd-
hetssatsningar 

DEN 11 NOVEMBER arrangerade Rådet för 
jämställdhets- och jämlikhetsfrågor ett semi-
narium om jämställdhetssatsningar inom hög-
skolan med erfarenheter från tre jämställd-
hetssatsningar vid Stockholms universitet.

Först ut i talarstolen var Universitets- och 
högskolerådets (UHR) Aleksandra Sjöstrand 
som presenterade rapporten Jämställdhet i 
högskolan – ska den nu ordnas en gång för 
alla? i vilken UHR redovisar erfarenheter från 
37 projekt som bedrivits med stöd från Dele-
gationen för jämställdhet i högskolan (DJH).

Därefter presenterades respektive projekt 
som bedrivits med stöd från DJH av projekt-
ledare för respektive jämställdhetsprojekt vid 
Stockholms universitet och programpunk-
ten avrundades med ett panelsamtal med de 
tre projektledarna. Universitetslektor Susanne 
Andersson (Genusmedvetna chefer) poängte-
rade vikten av att ledningen tar sitt ansvarar 
för att driva jämställdheten och utvecklingen 
av lärosätets kultur framåt och ansåg att ett 
nationellt genusintegrerat ledarskapsprogram 
för lärosäten bör införas. Professor Barbro 
Åström (Fysik och genus) ansåg att genuskur-
ser bör vara obligatoriska i fysikutbildningen 

och för ledamöter i tjänstetillsättningsnämn-
der. Professor Hillevi Lenz Taguchi (Genuslab-
bet) efterlyste ett samarbets- och tävlingsmoment 
i jämställdhetsutveckling mellan läro-sätena med 
forskningsmedel som pris. Yvonne Hirdman, 
professor emerita i historia, föreläste även med 
utgångspunkt i sin senaste bok om jämställdhe-
tens historia.

Pris till Juridiska institutionen
Avslutningsvis fick Juridiska institutionen ta 
emot jämställdhets- och jämlikhetspriset Årets 
institution 2014. Prefekt Peter Melz och Laura 
Carlson, docent i civilrätt, berättade om institu-
tionens arbete för lika rättigheter och möjlighe-
ter. De framhöll bland annat att för att utveck-
lingsarbetet ska lyckas så krävs medvetenhet 
och stöd från ledningen och att många perso-
ner/funktioner på olika nivåer vid institutionen 
är delaktiga i arbetet. De lyfte även fram att det 
krävs en gemensam vision, tydliga mål och pla-
ner som genomförs och följs upp. Ambitionen 
måste vara att alla ska kunna bidra och växa.
TEXT UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERÅDET  

Rådet för jämställdhets-  
och jämlikhetsfrågor
Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrå-
gor har som syfte att vara rådgivande till 
rektor och bidra till universitetets arbete 
med informations- och kunskapsspridning 
i frågor som rör jämställdhet och jämlik-
het. Läs mer på su.se/radet-jamstalldhet-
jamlikhet eller kontakta Christian Edling 
(christian.edling@su.se) eller Anna Jutterdal 
(anna.jutterdal@su.se).

Den 22 november arrangerades Tunnellop-
pet som en del i invigningen av Norra län-
ken. Loppet genom tunneln lockade över 
40 000 deltagare vilket gjorde det till Euro-
pas hittills största mil-lopp. Efter halva 
sträckan kunde deltagarna andas lite frisk 
luft vid Frescati och vinka till Södra huset 
innan det bar nerför in i tunneln igen mot 
målet i Hjorthagen.

Stockholms universitet var på plats både 
med löpare och information. Naturveten- 
 skapliga fakulteten och Sektionen för 
geo- och miljövetenskaper arrangerade en 
utställning vid start- och målplatsen för att 
sprida kunskap om berget och dess bygg-

Universitetet på plats vid Tunnelloppet
stenar som tunneln löper genom. Många 
tävlande och supportrar stannade till i täl-
tet och passade på att lära sig mer om ber-
get och hur man gör en dateringsbedöm-
ning. Det fanns även möjlighet att få med 
sig en bit av berget hem i form av spräng-
sten från tunnelbygget. De tävlande kunde 
också ta del av information inne i tunneln 
där fem stora upplysta bilder prydde en vägg 
nära tunnelns utfart – ett stenkast ifrån uni-
versitetet.

Flera medarbetare vid Stockholms univer-
sitet var också med och sprang loppet. Från 
IT-avdelningen deltog 36 medarbetare i sam-
lad tropp. EVA ENARSON OCH LINA ENELL Geologiutställningen inne i tunneln.
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Fullsatt vid  
förvaltningsträffar
Nu finns en ny mötesplats för medarbetarna 
inom universitetets centrala förvaltning.  I 
oktober anordnades den första förvaltnings-
träffen, som samlade cirka 200 personer i Juris-
ternas Hus. Förvaltningschefen Joakim Malm-
ström inledde med att säga att det behövs dia-
log och samordning inom förvaltningen för att 
samspelet mellan förvaltning och kärnverksam-
het ska fungera så smidigt som möjligt.
 – Vi måste ha en gemensam och tydlig bild 
av vad förvaltningen står för, vem som gör vad 
och vilken nytta vi bidrar med. Och, inte minst, 
behöver alla vi inom förvaltningen få tillfälle 
att träffas för att se vilken bredd av kompetens 
som finns och för att möta våra kolleger.
 Som förvaltningschef har Joakim Malm-
ström därför tagit initiativ till träffarna som 
ska äga rum ett par gånger per termin. Då 
bjuds alla medarbetare inom centrala förvalt-
ningen in för att knyta kontakter mellan avdel-
ningarna och för att ta del av aktuell informa-
tion från universitetsledningen och om vad som 
händer inom universitetssektorn. Huvudpunk-
ten vid träffarna är föredrag av forskare och 
lärare vid universitetet, som har bäring på för-
valtningens verksamhet.
 Först ut av talarna var Göran Sundström, 
docent i statsvetenskap och verksam vid 
SCORE – Stockholms centrum för forskning 
om offentlig sektor. Han föreläste kring rollen 
som statstjänsteman, vad den innebär och hur 
den har förändrats genom historien. Vid kaffet 
fanns sedan möjlighet att knyta kontakter med 
kolleger vid andra avdelningar. 
 Vid den andra träffen var ett mer individnära 
perspektiv i fokus för talaren. Den här gången 
handlade det om KBT-hanterad stresshante-
ring och talare var Giorgio Grossi, docent vid 
Stressforskningsinstitutet. Även denna gång var 
lokalen fullsatt.

Fullsatt när Joakim Malmström talar i  
Juristernas Hus.

Prisutdelning till Juridiska institutionen.
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Ny vetenskaplig  
tidskrift om offentlig  
upphandling 

Upphandlingsrättslig tidskrift (UrT), vars 
första nummer publicerades den 5 novem-
ber 2014, ska utkomma med fyra nummer 
per år. UrT, som innehåller artiklar av etable-
rade forskare på området, är den första rätts-
vetenskapliga tidskriften i Sverige som enbart 
behandlar frågor om offentlig upphandling 
och den första som startats av en kvinna. För 
att säkerhetsställa att även framtida genera-
tioner intresserar sig för området kommer 
varje nummer att innehålla en artikel av en 
student som har skrivit sin examensuppsats 
om offentlig upphandling.

I UrT:s råd sitter forskare från tio univer-
sitet och högskolor i Sverige, Danmark och 
Estland. I redaktionen sitter bland annat 
samtliga doktorander i rättsvetenskap som 
forskar om offentlig upphandling i Sverige.

Omkring 160 gäster från bland annat Kon-
kurrensverket, regeringskansliet och de flesta 
större advokatbyråer i Stockholm deltog i 
firandet av den nya tidskriften. Andrea Sund-
strand, redaktör och ansvarig utgivare för 
UrT samt doktor i offentlig rätt och advokat, 
hälsade alla välkomna.

Minister talade
Peter Melz, prefekt vid Juridiska institutionen 
och professor i finansrätt, välkomnade att en ny 
forskningstidskrift med viss anknytning till insti-
tutionen sett dagens ljus. I sitt tal framhöll Arda-
lan Shekarabi, vars vilande doktorandprojekt 
handlar om just offentlig upphandling, vilket 
viktigt och stort ämne den nya tidskriften täcker.

– Det har hittills inte funnits någon aka-
demisk tidskrift som specifikt behandlar frå-
gorna kring offentlig upphandling. Bristen på 
vetenskapligt arbete på området är stor, sär-
skilt med tanke på den stora betydelse rätts-
området har, och som dessutom ökar konstant. 
Det finns alltså ett allt större behov av forsk-
ning i form av avhandlingar och rättsveten-
skapliga artiklar. Rättsområdet är även utsatt 
för stora och regelbundna förändringar, vilka 
i sin tur ger behov av än fler rättsvetenskapliga 
undersökningar och analyser, säger Andrea 
Sundstrand.

Upphandlingsrättslig Tidskrift ges ut av 
Jure förlag. En prenumeration kan beställas 
genom att mejla order@jure.se, se även UrT:s 
hemsida, www.urt.cc   

Den 6 november anordnades ett releaseparty för 
”Upphandlingsrättslig Tidskrift” i närvaro av bland andra 
civilminister Ardalan Shekarabi.

TEXT OCH FOTO STAFFAN WESTERLUND

Civilminister Ardalan Shekarabi med ett exemplar av den nya tidskriften 
tillsammans med dess redaktör och ansvariga utgivare, Andrea Sundstrand.

Kommunikation  
med studenter och  
intressenter
I mitten av 
februari 
kommer 
2015/2016 
års utbild-
ningskata-
log.

Katalo-
gen är först 
ut av vårens 
kommuni-
kationsak-
tiviteter och 
är en del av 
universite-
tets övergri-
pande image- och rekryteringskommu-
nikation. Förutom annonsering i kol-
lektivtrafik och utbudsannonsering ska 
universitetet även synas i digitala kana-
ler för att nå till studenter och intres-
senter, såväl nationellt som internatio-
nellt.

Inför 2015 har bilderna anpas-
sats och utvecklats bland annat för att 
kunna möta de krav som digitala ytor 
ställer. Bakgrunden är liknande som 
tidigare, men nu även med bilder från 
universitetsområdet. Siluetterna som 
syns i bilden är ett sätt att gestalta stu-
denter, lärare och forskare samt vad 
universitetet har att erbjuda. För exakta 
tidsperioder gällande de olika kommu-
nikationsaktiviteterna, se  
su.se/medarbetare under Service.  
LINDA CARLSSON

Startup Life Science – 
program som hjälper 
lyfta din affärsidé
Är du verksam inom området Life  
Science och forskare? Har du en egen 
innovativ affärsidé och behöver inspira-
tion hur du ska ta den vidare? Tag chan-
sen och sök till träningsprogrammet 
Startup Life Science med start 4 febru-
ari 2015. 

Andreas Rydh, universitetslektor vid 
Fysikum och Holger Motzkau, dokto-
rand vid Fysikum har båda gått pro-
grammet och är mycket nöjda: 

– Programmet, som arrangeras av 
affärsinkubatorn STING i samarbete 
med Innovationskontoret vid Stock-
holms universitet, var en vitaminin-
jektion och perfekt om du funderar på 
att påbörja en startup. Kursledarna är 
i världsklass. Under sex kvällar fick vi 
träffa intressanta kursdeltagare med 
olika bakgrund, lärde oss att undvika 
de värsta fällorna och upptäcka och 
utvärdera potentialen i olika affärs-
idéer. 

Läs mer om programmet och ansök 
senast 20 januari via www.stockhol-
minnovation.com/startup.Geologiutställningen inne i tunneln.

Utbildningskatalog 

Ht  15/Vt  16 & sommar- 
kurser 2015
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”Tänka fritt och skapa nytt”
Nu finns strategierna som pekar ut färdriktningen för Stockholms universitet till år 2018. Till 
dem kopplas en universitetsövergripande åtgärdsplan och verksamhetsplaner för områdena.

I början av december beslutade universitets-
styrelsen om Strategier för Stockholms uni-
versitet. Strategierna fastlägger grundläg-
gande värderingar och de mål som vägleder 
universitetet under den kommande fyraårs-
perioden. Dokumentet ska ses som spetsen 
på en triangel där de två områdenas verksam-
hetsplaner formar basen. På central nivå kom-
pletteras strategierna med en av rektor beslu-
tad konkret åtgärdsplan för de kommande 
två åren.
Vilka är de främsta utmaningarna för  
universitetet?
– Det finns både tidlösa och tidsbestämda 
utmaningar. Till de förra hör vårt beroende av 

Utmaningar, strategier och åtgärder för Stockholms universitet

Strategier 2015–2018

Strategier  
Stockholms universitet

Verksamhetsplan  
HS-området

Verksamhetsplan 
Naturvetenskapliga  

området

Högsta möjliga kvalitet inom forskning 
och utbildning präglar de strategier för 
huvudstadsuniversitetet som rektor Astrid 
Söderberg Widding stått i spetsen för att ta fram.

politiken men också behovet av ett kontinuer-
ligt arbete för att åstadkomma högsta möj-
liga kvalitet inom såväl forskning som utbild-
ning, och att rekrytera de bästa lärarna, fors-
karna och ledarna, säger rektor Astrid Söder-
bergh Widding.
Hur ska vi möta utmaningarna?
– Våra centrala strategier och vår åtgärdsplan, 
liksom områdenas verksamhetsplaner, syftar 
till att både beskriva utmaningarna och staka 
ut en väg för att möta dem. Det måste ske i 
nära samverkan mellan kärnverksamhet och 
förvaltning, och i kontinuerlig dialog mellan 
universitetsledning, områden/fakulteter och 
institutioner. 
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Humanistisk-samhälls-
vetenskapliga området
Vad är viktigast för ditt område i strategierna?
Vi måste på alla nivåer förankra, stärka och 
synliggöra området. HS-området ska synas 
som ett starkt kulturvetenskapligt område uti-
från ett brett humanvetenskapligt kulturbe-
grepp som handlar om människors livsvillkor 
och om människan som handlande, tänkande 
och meningsskapande varelse i relation till 
samhället.  Jag ser också fram emot att under-
söka möjligheterna för ett mer utvecklat sam-
arbete med det naturvetenskapliga området, 
säger Karin Helander som är vicerektor för 
HS-området.
Vilka är de främsta utmaningarna?
På HS-området ska vi arbeta med att få fler 
externt finansierade forskningsprojekt och 
främja fakultetsöverskridande samarbeten. 
En annan utmaning är att arbeta med utbild-
ningens dimensionering i relation till kvalitets-
arbete, genomströmning och prestationsgrader. 
 Jag skulle också önska att området kan 
utveckla och tydliggöra sin betydelse för och 
samverkan med det omgivande samhället. Vi 
är huvudstadsuniversitet och ska utnyttja det – 
både i forskningssamarbeten och i utbildning. 
Samverkansuppdrag borde även räknas fors-
kare och lärare mer till godo som viktig meri-
tering.  För HS-området är det också viktigt 
att få organisationen att fungera så bra som 
möjligt.
Hur ska området hantera dessa utmaningar?
De beredningsgrupper där vi arbetar med ett 
par representanter från varje fakultet fungerar 
utmärkt. Detta arbete har gett mer förståelse 
för fakulteternas speciella frågor men också 
för det som förenar och där vi kan lära av var-
andra. Jag tror att de insikterna kan göras på 
fler nivåer i organisationen. 
 Vad gäller att stimulera fler ämnes- och 
fakultetsöverskridande samarbetsprojekt så 
ska vi ha tydligare strategier, rutiner och infor-
mation. Det har också påbörjats ett arbete om 
utbildningens dimensionering med olika for-
mer av prioriteringar. Också arbetet med kva-
litetsfrågor i utbildningen har hög prioritet. 
Utvecklingen av lärarutbildningen, rekryte-
ringsfrågor och internationalisering är även 
viktiga framtidsfrågor att arbeta med.
Hur kommer institutionerna märka av de nya 
strategierna?
Genom tydlig information kring möjligheter 
till strategiska forskningsmedel, genom arbe-
tet med dimensionering av utbildningen och 

kvalitetsfrågor, genom riktade insatser för att 
stärka och synliggöra området, exempelvis 
våra profilområden. 
 (Se även porträttintervjun med Karin Helan-
der på sid 6.) 
 

Naturvetenskapliga området
Vad är viktigast för ditt område i strategierna?
Om jag ska nämna ett område måste det bli 
rekrytering av personal, och då i synnerhet 
rekrytering av lärare. Att vi rekryterar de 
bästa personerna inom rätt forsknings- och 
arbetsområden är helt avgörande för univer-
sitetets utveckling. För mig är rekrytering 
alltid den viktigaste frågan för ett universi-
tet, säger Anders Karlhede, som är vicerek-
tor för naturvetenskapliga området.
Vilka är de främsta utmaningarna?
Tillgången på ändamålsenliga lokaler måste 
tillgodoses för hela universitetet. Inom 
grundutbildningen har vårt område ett bety-
dande genomströmningsproblem, alltför 
många studenter hoppar av och alltför få 
tar examen av dem som påbörjar program-
utbildningar. För forskningen måste till-
gången på nödvändig infrastruktur säker-
ställas. Genom de förändringar som genom-
förts i Sverige ligger nu ett stort ansvar på 
universiteten. 
Hur ska området hantera dessa utmaningar?
Lokalförsörjningen hanteras centralt av den 
nya fastighetsavdelningen. Problemet med 
genomströmning är komplext, där det för-
sta steget är att nå kunskap. Vi har påbörjat 
en analys och denna kommer nu att fördju-
pas. Infrastrukturproblemet hanteras genom 
aktivt arbete på såväl nationell som regional 
nivå samt genom att ta fram riktlinjer för 
områdets egen hantering och finansiering av 
infrastruktur.
Hur kommer institutionerna att märka av de 
nya strategierna?
Det nya strategidokumentet innebär inte 
någon radikal omläggning av områdets stra-
tegiska arbete utan är en utveckling och for-
mulering av de strategier området redan 
arbetar efter. Denna utvecklas och föränd-
ras kontinuerligt.  Det som är radikalt nytt 
är alltså dokumentet och inte strategierna. 
Dokumentet kommer att vara betydelsefullt 
för att sprida kunskap om strategierna inom 
hela organisationen och på så sätt påverka 
institutionernas egna strategiska arbete.

Vilken är din vision för universitetet 2018?
– Vi ska tänka fritt och skapa nytt, vilket var 
den ursprungliga tanken när Stockholms hög-
skola startade, och vi ska bedriva forskning 
och erbjuda utbildning av högsta kvalitet.
Astrid Söderbergh Widding lyfter fram 
några övergripande områden där åtgärder 
behövs
 – Det är våra utbildningar, där vi behöver 
se över vårt kvalitetssäkringssystem, forsk-
ningsinfrastruktur, där vi behöver ta fram 
en samlad plan för universitetet, och sam-
verkansområdet där vi behöver se över och 
prioritera vårt arbete. 
 Ledningens ambition med den nya model-
len för strategi- och verksamhetsplanering 
har varit att skapa en planering som adekvat 
speglar verksamheten. 
 – Det är inte så mycket en kursändring 
som det är ett nytt sätt att beskriva våra 
utmaningar och strategier för att möta dem.

Övergripande uppdrag
I arbetet med prioriteringarna i strategi-
erna utgick Planeringsavdelningen, som gav 
underlag till struktur och rubricering, från 
en analys av vad den nya ledningen sagt och 
gjort under sin första tid. Ledningen har 
sedan utvecklat detta underlag. 
 – Vi har utgått från Stockholms universi-
tets övergripande uppdrag, både generellt 
som universitet och utifrån vår specifika his-
toria och situation, och ställt detta i relation 
till konkreta frågor och problem som vi står 
inför som behöver hanteras och lösas under 
de närmaste åren. 
Hur ser du på närmandet mellan Stock-
holms universitet, Karolinska institutet och 
KTH?
– Som framgår av strategierna är detta ett 
högt prioriterat område för samverkan. Vik-
tig är även regional samverkan i Stockholm-
Uppsala-regionen. 
I universitetets riskanalys seglar ”Avhopp 
från studier under pågående utbildning” 
upp som en högrisk. Hur ska den risken 
hanteras?
– Vi måste hantera detta på ett bättre sätt än 
idag, i första hand genom en fördjupad ana-
lys av orsakerna, och i andra hand genom 
att såvitt det är möjligt erbjuda adekvat stöd 
till studenterna så att de i högre grad full-
följer sina utbildningar, säger Astrid Söder-
bergh Widding.

Utmaningar för universitetet
Varje år görs en riskanalys av verksamheten 
vid Stockholms universitet. De risker som 
identifieras klassificeras efter dels hur stor 
sannolikhet det är att de inträffar och dels 
hur allvarliga konsekvenserna kan bli av 
dem. Utifrån detta görs en sammanvägning 
och riskerna klassas som låg, medel eller 
hög. I den riskanalys för 2015 som presente-
rades för universitetsstyrelsen i december lis-
tades 26 lågrisker, 20 medelrisker och fyra 
högrisker. De sistnämnda är:
• Avhopp från studier under pågående 

utbildning
•  Svårigheter att få studentbostad och gäst-

forskarbostad
•  Allt för små organisatoriska enheter
•  Ej tillräckligt med ändamålsenliga lokaler 

i Frescatiområdet

Strategier 2015–2018

Karin Helander, vicerektor för HS-området

Anders Karlhede, vicerektor för  
Naturvetenskapliga området.
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Internationell  
och nationell  
samverkan

Förvaltning och  
verksamhetsstöd

Forskning och  
utbildning

Rekrytering och 
kompetensutveckling

Stockholms universitet är ett 
framstående forskningsuni-
versitet präglat av den fria 
grundforskningen. All forsk-
ning vid universitetet ska 
eftersträva att vara nationellt 
ledande och internationellt 
framstående. Stockholms 
universitet ska ha utbildning 
och bildning nära knuten till 
forskning i fokus. Verksam-
heten ska baseras på ett kol-
legialt arbete i starka själv-
ständiga institutioner som 
utvecklas i nära samspel med 
universitetets ledningsfunk-
tioner. Utbildningarna ska 
fortlöpande följas upp och 
prövas strategiskt i en strä-
van att uppnå högsta kvali-
tet och att tillgodose samhäl-
lets behov.  Universitetet ska 
bedriva ett aktivt pedago-
giskt utvecklingsarbete och 
erbjuda en attraktiv studie-
miljö för alla studenter.

Stockholms universitet strä-
var efter att rekrytera de 
skickligaste lärarna och fors-
karna. Lärarna vid universi-
tetet ska ha goda möjlighe-
ter till forskning och kom-
petensutveckling. Lärare på 
alla nivåer ska, finansierade 
av anslagsmedel, ägna en 
betydande del av sin arbets-
tid åt detta. Anställnings-
processerna ska, liksom 
befordringsprocesserna, vara 
av högsta kvalitet, och kon-
kurrenskraftiga arbetsvillkor 
ska erbjudas. Rekrytering av 
chefer och ledare, såväl aka-
demiska som administrativa, 
ska ägnas stor omsorg. 

Internationell samverkan 
inom forskningen, driven av 
forskarna, utgör en grund-
läggande del av universitetets 
verksamhet och är en förut-
sättning för att nå excellens. 
Inom utbildningen ska inter-
nationaliseringen öka. Pla-
nerade och noga övervägda 
internationella samverkans-
avtal ska ligga till grund för 
verksamheten. Stockholms 
universitet ska som huvud-
stadsuniversitet bedriva aktiv 
samverkan på bred front i 
samhället: genom utbildning, 
forskning och forsknings-
information, som remissin-
stans, genom utredningar och 
genom medverkan i medier. 
Nyttiggörande av resultat och 
tillvaratagande av studenters 
och medarbetares innovatio-
ner liksom strategiska part-
nerskap med externa aktö-
rer, såväl i huvudstadsregio-
nen som utanför, är viktiga 
delar av denna breda sam-
verkan. Universitetssamar-
betet inom Stockholm-Upp-
salaregionen ska utvecklas 
inom ramen för existerande 
nätverk.

För att Stockholms universitet 
ska kunna bedriva högkvali-
tativ utbildning och forskning 
på ett hållbart och ansvars-
fullt sätt inom en decentrali-
serad organisation krävs väl-
fungerande administrativa 
stödfunktioner. Universitets-
förvaltningen ska dels skapa 
och upprätthålla de bästa för-
utsättningarna för kärnverk-
samheten, dels säkerställa 
rättssäkerhet, transparens och 
effektiv resursanvändning i 
universitetets myndighets-
utövning. Förvaltningens upp-
drag är att i nära dialog och 
samverkan med institutioner, 
fakulteter och områden aktivt 
driva och utveckla universi-
tetets administrativa proces-
ser, så att det stöd, den råd-
givning och den sakkunskap 
som förvaltningen erbjuder 
svarar mot utbildningens och 
forskningens behov. Dialogen 
mellan den centrala förvalt-
ningen och de lokala adminis-
trationerna på institutionerna 
är avgörande för att skapa 
effektiva och ändamålsenliga 
administrativa processer inom 
hela universitetet.

Strategier 2015–2018

De strategier för Stockholms universitet som 
universitetsstyrelsen beslutat om slår fast grund-
läggande värderingar och mål som vägleder uni-
versitetet under den kommande fyraårsperio-
den, 2015-2018. Under ringarna nedan finns 
ingresserna från strategidokumentet som kort 
sammanfattar vardera av de fyra huvudområ-
dena. Dessa är Forskning och utbildning, Rekry-
tering och kompetensutveckling, Internationell 
och nationell samverkan samt Förvaltning och 
verksamhetsstöd. Till dokumentet Strategier för 
Stockholms universitet hör även de båda områ-
denas strategier/verksamhetsplaner.

Åtgärdsplaner för 2015-2016
På central nivå kompletteras strategierna 
med en åtgärdsplan för de kommande två 
åren. Även detta dokument är uppdelat i fyra 
huvudområden. Under varje område listas 
10-20 konkreta åtgärder med utgångspunkt 
i strategiernas mer generella skrivningar. 
Några exempel på åtgärder är att utlysa mer 
områdesöverskridande medel, utveckla kva-
litetssäkringssystemet för utbildning, stimu-
lera skapandet av en Junior Faculty, utveckla 
alumnverksamheten och att ta fram en lång-
siktig lokalförsörjningsplan. 

De två områdenas verksamhetsplaner är struk-
turerade på samma sätt. Under de fyra huvudområ-
dena beskrivs kort nuläget och viktiga utmaningar. 
Sedan listas åtgärder. Några exempel från Natur-
vetenskapliga området är att fördjupa analysen av 
genomströmningsdata, överväga att ge några kan-
didatprogram på engelska och att planera södra 
Albano för ett matematik- och teoricentrum.

Bland åtgärderna inom HS-området märks att 
stärka forskningssamarbetet över fakultetsgrän-
serna, öka internationell rekrytering av lärare och 
forskare samt att utveckla arbetet med infrastruk-
turfrågor.

Fyra huvudområden i strategierna
De nya strategierna delas in i fyra huvudområden och till dem kopplas tvååriga åtgärdsplaner. 
Nedan är en sammanfattning av strategierna. På de kommande sidorna ges exempel för  
att belysa huvudområdena.

Du hittar strategierna, verksamhetsplanerna och åtgärdsplanerna på su.se/strategier
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Vilka är de största utmaningarna Stockholms universitet står inför de närmaste åren?

1.Närmare och bredare samarbete med Karolinska insti-
tutet och KTH för att Stockholms universitet ska kunna 
hävda sig som huvudstadsuniversitet nationellt.
2. Behålla sitt rykte och konkurrenskraft internationellt.
3. Identifiera gemensamma beröringspunkter och öka 
samarbete mellan institutionerna (både inom fakulteten 
och mellan fakulteter) – speciellt när det gäller forskning.

GEBRENEGUS GHILAGABER, prefekt vid Statistiska institutionen

Universitetet behöver skapa nya strukturer för att möj-
liggöra excellent tvärvetenskaplig forskning och utbild-
ning vilka hamnar utanför fakultetsgränserna och där-
med idag är svåra att bygga upp, hantera och kvalitets-
säkra inom universitetet. Det handlar bland annat om 
möjliggörandet av tvärvetenskaplig utbildning på magis-
ter och doktorandnivå, tillsättande av tvärvetenskapliga 

forskartjänster inklusive möjlighet till meritering som docent och pro-
fessor, samt finansiering av, och stöd till, tvärvetenskapliga institutioner 
och centrumbildningar.

LINE GORDON, forskare vid Stockholms resilienscentrum

Stockholms universitet behöver fortsatt profilera sig inte 
bara som ett attraktivt lärosäte för studenter utan också 
som en arbetsplats som lockar. Detta är viktigt på en 
alltmer konkurrensutsatt marknad för utbildning och 
forskning såväl inom Sverige som internationellt. Tänk 
att få se Stockholms universitet toppa listor över de mest 
eftersökta arbetsgivarna!

CECILIA MAGNUSSON SJÖBERG, föreståndare för Institutet för  
rättsinformatik 

Jag tror att den största utmaningen är att framgångsrikt 
kunna konkurrera i en globaliserad akademisk värld. Det 
gäller konkurrensen om att rekrytera de bästa forskarna 
och de bästa studenterna, att bedriva världsledande forsk-
ning och erbjuda högkvalitativa utbildningar. Det gäller 
även att höja vår profil inom hållbar utveckling så att vår 
forskning och utbildning bidrar ännu mer till att skapa 

bättre förutsättningar för människors framtid.

CYNTHIA DE WIT, sektionsdekan för geo- och miljövetenskaper 

Den största utmaningen utifrån min (biblioteks)hori-
sont är att säkerställa att det finns en långsiktigt håll-
bar infrastruktur för vetenskaplig kommunikation när 
det gäller såväl inflöde som utflöde av universitetets 
vetenskapliga resultat och data. När de nationella rikt-
linjerna för Open Access träder i kraft måste vi ha en 
administrativ arkitektur på plats som gör det enkelt för 

forskarna att snabbt få tag i de informationsresurser de behöver och 
att dela med sig av sina resultat.

WILHELM WIDMARK, överbibliotekarie

Att attrahera och behålla kunnig personal – både inom 
akademi och förvaltning. Att hitta chefer som vill och 
brinner för att leda universitetets olika avdelningar och 
institutioner. Att tillhandahålla en modern och effektiv 
infrastruktur samtidigt som universitetet växer snabbt.

REBECCA BRINCH, personalspecialist med inriktning på 
ledarutveckling 

1. Ständigt anstränga sig för att finna nya och alterna-
tiva vägar både inom kärnverksamhet och förvaltning 
för att förbli attraktivt för studenter, lärare och spets-
kompetens inom forskning.
2. Utveckla och förbättra samverkansvägarna internt 
och med externa parter samt effektivisera resurs-
utnyttjandet – motverka alla eventuella tendenser till 

”stuprörstänkande”.
3. Tillgängliggöra, kvalitetssäkra och bevara forskningsresultat samt 
sprida dem så att de är och förblir prövbara och till nytta för det  
globala samhällets utveckling.

GÖRAN RYDEBERG, chef för Sektionen för arkiv och registratur

Strategier 2015–2018

Antalet högskoleplatser har minskats kraftigt sedan 
2010, samtidigt som antalet sökande till högskolan stän-
digt ökar. En viktig uppgift för regeringen är därför att 
investera i nya högskoleplatser, samtidigt som kvalite-
ten stärks. Dessutom ska vi öka långsiktigheten i forsk-
ningen och ge nya forskare bättre villkor. Sverige ska 
konkurrera med kunskap och kompetens.

HELENE HELLMARK KNUTSSON, minister för högre utbildning  
och forskning

Globaliseringen blir allt mer påtaglig inom högre utbild-
ning och ska Sverige stå sig i konkurrensen måste hög-
skolan jobba ännu mer internationellt. En annan stor 
utmaning för universiteteten och högskolorna är att 
möta de snabba förändringar som sker i samhället och 
på arbetsmarknaden – de måste alltid vara flexibla och 
anpassa sina utbildningar utifrån detta.

HARRIET WALLBERG, universitetskansler och chef för Universitets-
kanslersämbetet

Konkurrensen mellan lärosäten till följd av bland annat 
globaliseringen, ny teknik och nya aktörer skärps kon-
tinuerligt. Och kraven på universitet och högskolor från 
politiker, allmänhet, studenter och forskare på stärkt 
kvalitet och relevans i utbildning och forskning ökar. 
Lärosätena bör, enligt min mening, svara mot dessa nya 
förutsättningar med ökad öppenhet för samverkan med 

omvärlden och med ett nytt ledarskap.

TOBIAS KRANTZ, chef för utbildning, forskning och  
innovation vid Svenskt Näringsliv

Vilka är de största utmaningarna svenska lärosäten står inför de närmaste åren?

Den största utmaningen är finansieringen av och där-
med kvaliteten i den grundläggande utbildningen. På 
forskningssidan måste svenska lärosäten få ordning på 
den grundläggande utformningen av det vetenskapliga 
karriärsystemet och dess kvantitativa omfattning. Det 
behövs en lösning som innebär en transparens som för 
närvarande saknas, men som är nödvändig om svenska 

lärosäten framgångsrikt ska kunna rekrytera utländska – och snart 
kanske även inhemska – forskarbegåvningar.

GÖRAN BLOMQVIST, VD för Riksbankens Jubileumsfond

En av de stora utmaningar som de svenska lärosätena står 
inför är att en allt större del av rekryteringen av forskar- och 
lärartjänster, inklusive doktorandtjänster, måste ske från 
utlandet av kvalitetsskäl. Detta sätter press på hur vi kan 
erbjuda goda möjligheter för utländska studenter och fors-
kare att komma till Sverige och inte minst bostadsfrågan 
är trängande för ett storstadsuniversitet. En anknytande 

utmaning är språket, alltfler ämnen kommer att behöva ge sina grundkur-
ser även på engelska för att locka de bästa studenterna och för att en väsent-
lig del av lärarkåren inte kommer att kunna undervisa på svenska. Ett annat 
problem är hur lärosätena ska behålla kontrollen över kvaliteten och inrikt-
ningen på lärar- och forskarkåren när alltmer tjänster tillsätts via motfinan-
siering av utlysningar som görs av utomstående aktörer.

GUSTAF ARRHENIUS, VD för Institutet för framtidsstudier och professor i 
praktisk filosofi vid Stockholms universitet
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Forskare har öppen dörr till studenterna
Socialantropologerna arbetar aktivt för att koppla undervisningen till sin egen forskning. 
Det stärker studenternas förståelse för forskning och lärarna får roligare på jobbet.

TEXT THOMAS HELDMARK      FOTO ANDRZEJ MARKIEWICZ OCH EVA DALIN

– DET ÄR STIMULERANDE att undervisa 
om det man själv är mest intresserad av sin 
forskning. Det ger något extra. Att undervisa 
är också ett sätt att nå ut med forskningen, 
säger Anette Nyqvist som är vikarierande 
lektor och studierektor på avancerad nivå vid 
Socialantropologiska institutionen.

Hon berättar om institutionens arbete att 
koppla undervisningen av studenter till den 
egna forskningen.

På grundnivå återspeglas institutionens 
forskning i kursen Socialantropologi II. 
Här finns delkurser där särskilda intressen 
hos institutionens forskare behandlas, som 
genus och sexualitet, kommunikation och 
estetik, miljöantropologi och politisk eko-
logi samt myter, kosmologier och ritualer. 
Transnationell antropologi på kandidatpro-
grammet speglar även institutionens övergri-
pande profil.

Våren 2014 samlades forskare och master-
studenter till ett seminarium, ett slags match-
making där studenterna kunde knyta kontakt 
med forskare inom de områden som intresse-
rade dem. Forskarna presenterade sina projekt 
och man pratade om hur eventuella masterupp-
satser skulle kunna inrymmas i dem. Resulta-

tet blev att två masterstudenter nu befinner sig 
i nordöstra Indien och gör sitt fältarbete inom 
ramen för professor Beppe Karlssons forskning.

– Studenterna arbetar förstås helt självstän-
digt. Men tanken är att forskare och studenter 
ska dra nytta av varandra, säger Anette Nyqvist 
som berättar att seminariet som kommer att 
äga rum i mars i år igen. 

Forskarna har öppen dörr
Institutionen skapar också kurser som kny-
ter an till dess forskningsteman: migration, 
miljö, media och organisation. Forskarna har 
mottagningstider två timmar i veckan då de 
sitter tillgängliga på sina rum för studenterna 
att knacka på och prata. Det händer att stu-
denter efter sina studier får jobb som assisten-
ter åt forskare.

Varför är det så viktigt att knyta undervis-
ningen till den forskning som sker vid insti-
tutionen? 

– Universitetet är inte som en vanlig skola. 
Ska man förstå vad forskning är måste man 
träffa forskare och se vad de gör. Alla studen-
ter förstår inte att lärarna också är forskare, till 
skillnad från en gymnasieskola, säger Anette 
Nyqvist.

Forskar om nutida fenomen
Sara Danielsson har studerat antropologi på 
grundnivå och läser nu på masterprogrammet. 

– På vår institution forskar man om nutida 
fenomen. Forskarna har en fot med på många 

ställen och sitter inte bara och dammar på insti-
tutionen. Det är inspirerande, säger hon.

Hon är intresserad av miljöresurser och olika 
sätt att organisera miljöarbete. Sitt examensar-
bete gjorde hon i en indisk eko-by, där en israe-
lisk familj hade startat organisationen Sadana 
Forest som återplanterar träd. Samma organisa-
tion har liknande projekt i Kenya och på Haiti.

– Antropologi är ett användbart ämne, sär-
skilt idag. Det kan hjälpa oss att förstå sådant 
som är obekant, vilket är viktigt när olika kul-
turer och grupper mobiliseras, när ekonomin 
är så internationell och olika företag kommer i 
kontakt med varandra, säger hon.

Sara Danielsson vill gärna fortsätta sina fält-
arbeten under masterutbildningen, den här 
gången gärna i byn på Haiti.

Fältarbete 
Universitetsnytt får också kontakt med Beppe 
Karlsson när han befinner sig i nordöstra 
Indien. Tillsammans med sina studenter under-
söker han migrationsprocesser bland unga som 
flyr landsbygden och jordbruket.

– Vi har två studenter här med stipendium 
från Sida. Båda jobbar enormt bra trots den 
knepiga situationen i regionen där olika rebell-
grupper är verksamma. Det är ovärderligt att 
jobba i team i fält med kontinuerlig handled-
ning och feedback, säger Beppe Karlsson.

I december ordnade Beppe Karlsson en 
workshop med forskare från Stanford om 
metod och migrationsprojekt. Masterstuden-
terna fick då chans att träffa ledande Sydasien-
forskare.  

Professor Beppe Karlsson under fältarbete i Indien.  
Här låter han även masterstudenter göra fältarbeten.

Universitetet är inte 
som en vanlig skola. 
Ska man förstå vad 
forskning är måste 
man träffa forskare och 
se vad de gör.

Det är inspirerande att utbildningen ligger 
så nära forskningen, enligt masterstudenten 
Sara Danielsson.

Forskning och  
utbildning
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Unik forskarskola för lärare  
Linda Löwhagen, till vardags mellanstadielärare, presenterar snart sin avhandling om  
tsunamikatastrofer. Hon har varit en av deltagarna i lärarforskarskolan inom geovetenskaper.

– JAG HAR NÄSTAN inte ord för hur beri-
kande de här åren har varit. Att ha direkt 
kontakt med forskningen och att hela tiden 
fylla på med kunskaper är avgörande för hur 
man är som lärare.

För matematik- och NO-läraren Linda 
Löwhagen hade det länge varit en dröm att 
fördjupa sina ämneskunskaper. Så när de tolv 
tjänsterna i forskarskolan utlystes för några 
år sedan tvekade hon aldrig att söka. 

– Didaktisk och pedagogisk fortbildning 
fylls på hyfsat internt genom skolan, men inte 
ämneskunskaperna, säger Linda Löwhagen.

Forskarskolan, med inriktning inom 
naturkatastrofer, har erbjudit möjligheter 
för verksamma lärare att – parallellt med 
sin ordinarie undervisning – fördjupa sina 
kunskaper inom geovetenskaperna. Alas-
dair Skelton, professor vid Institutionen för 
geovetenskaper och ledare for forskarsko-
lan, är väldigt nöjd. Förutom en unik möjlig-
het till fortbildning för kunskapstörstande 
lärare, kan forskarskolan i slutändan ha gyn-
nat rekryteringen till Stockholms universitet, 
konstaterar han. 

– Forskarskolan har höjt kvaliteten på 
undervisningen i skolan. Det är direkt kopp-
lat till vilka studenter som söker hit, säger 
Alasdair Skelton. 

Bra kontaktyta med skolor
Många av lärarnas elever har följt med insti-
tutionens forskare ut på fältarbete, bland 
annat till Skottland, Abisko och Gotland. 

Alasdair Skelton tillsammans med andra av 
lärarforskarskolans handledare har dessutom 
besökt och föreläst på många av de medver-
kande skolorna. Det har medfört en bättre 
kontaktyta med skolorna än tidigare.

Forskarskolan har också, som en ovän-
tad bieffekt, haft ett visst avtryck på uni-
versitets egen utbildning, konstaterar Alas-
dair Skelton. Han nämner att lärarna – infor-
mellt – har lämnat konstruktiv kritik på kur-
ser. Även i klassrummet, när Alasdair Skelton 
frågat om alla förstått de senaste tankegång-
arna, har lärarna varit tydliga.

– Alla nickar att de förstått, utom lärarstu-
denter. De tittar på en och skakar på huvu-
det. De vågar säga att de inte förstår, säger 
Alasdair Skelton. 

En viktig målsättning med forskarskolan 
är att lärarna tar med sig sina nya erfarenhe-
ter tillbaka till sina skolor. Linda Löwhagen 
har fortsatt att undervisa en dag i veckan, 
resterande tid har hon ägnat åt forskning. På 
vilket sätt forskarutbildningen har påverkat 
henne som lärare är lite tidigt att säga.

– Jag är mitt uppe i processen, då är det 
svårt att få syn på sig själv. Men jag tycker att 
jag har blivit tryggare i min lärarroll. Man 
får syn både på hur lite man kan, men också 
att jag faktiskt lärt mig saker på djupet.

Studerat tsunamikatastrofer
I sin forskning har hon studerat tsunami-
katastrofer, särskilt de som drabbat den lilla 
ön Phra Thong i sydvästra Thailand. För-

TEXT HENRIK LUNDSTRÖM     FOTO SVANTE BJÖRCK, ANNA ASPLUND OCH EVA DALIN

utom den senaste tsunamin 2004, finns läm-
ningar efter minst tre tidigare flodvågor – 
varav den äldsta sannolikt inträffade för 
cirka 2 500 år sedan. Varje flodvåg har läm-
nat efter sig ett särskilt jordlager på ön. De 
olika lagren har Linda Löwhagen grävt fram 
och analyserat geokemiskt.

Geologi har ingen egen plats i kurspla-
nen, konstaterar Linda Löwhagen. Till var-
dags undervisar hon elever i årskurs 4–6 vid 
Tullgårdsskolan på Södermalm – till skillnad 
från merparten av deltagarna i forskarsko-
lan som är gymnasielärare. Men även elever i 
10–12-årsåldern har med stort intresse tagit 
del av hennes forskning. 

– Eleverna tycker det är enormt spännande 
när man har djup kunskap inom ett område 
och kan förmedla det. Elever i den åldern är 
väldigt vetgiriga. Man har lärt sig grunderna, 
men är ännu nyfiken på världen och inte så 
begränsad i sitt tänkande.

Bland annat har hon berättat om forsk-
ningsmetodik, och hur hon själv utgått från 
hypoteser som prövats genom undersökning. 

– Om man kokar ner det är det samma 
arbetssätt som kommer igen i NO-undervis-
ningen. 

I februari räknar Linda Löwhagen med att 
försvara sin licentiatavhandling. Men hennes 
dröm om fördjupad kunskap tar inte slut där 
och då. Innan hon går tillbaka till klassrum-
met för gott, räknar hon med att fortsätta sin 
forskning fram till en disputation. Förutsatt 
förstås att licentiatavhandlingen godkänns.  

I sydvästra Thailand har Linda Löwhagen grävt i 
jordlagren för att finna spår efter tidigare flodvågor. 
Alasdair Skelton leder forskarskolan hon går.

Strategier 2015–2018
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Strategiskt arbete bakom  
topprekryteringar
Strävan mot en gemensam stark forskningsmiljö och strategiskt 
arbete med rekryteringar gör att Fysikum lockar toppforskare.

KATHERINE FREESE HÅLLER på att flytta 
över det mesta av sin forskning från Uni-
versity of Michigan till Fysikum och forsk-
ningsinstitutet Nordita i Stockholm. Hon 
är en av tre professorer som Stockholms 
universitet under 2014 beviljats anslag för 
inom Vetenskapsrådets program för rekry-
tering av världsledande forskare till Sve-
rige. De andra två forskarna, Anders Nils-
son och John Wettlaufer, kommer även 
från världsledande universitet, Stanford 
respektive Yale, och flyttar även de till 
Fysikum/Nordita.
 Katherine Freese är en av världens aukto-
riteter inom kosmologi och astropartikel-
fysik. Sedan flera år har hon nära kontakt 
med Stockholms universitet, där hon även 
2012 utsågs till hedersdoktor. Hon tillhör 
också sedan starten International Advisory 
Board för Oskar Kleincentret (OKC). 
 Enligt henne är OKC en av världens 
främsta forskningsmiljöer inom astropar-
tikelfysik.

 – Jag hyser stor respekt för den forskning 
som görs och trivs med dem som arbetar 
här. 
 När hon fick höra talas om möjligheten 
att söka Vetenskapsrådets anslag för rekry-
tering av internationella toppforskare blev 
hon intresserad. Rektor sökte medel för 
rekrytering – och fick anslag. Samtidigt 
blev Katherine Freese även tillfrågad om att 
bli föreståndare för Nordita, som hon ser 
som ett av världens främsta institut för teo-
retisk fysik.
 – Då bestämde jag mig för att min framtid 
finns i Stockholm.
 Målet för Katherine Freese är att rekrytera 
framstående forskare och studenter till sina 
forskningsprojekt.
 – Jag har just kommit igång och ser nu 
fram emot tio produktiva år!

Bred annonsering
Grunden till att det skapats en attraktiv 
forskningsmiljö vid Fysikum tror prefekten 
Sven Mannervik ligger i strävan som länge 
funnits vid universitetet och KTH om att 
skapa ett gemensamt starkt fysikcentrum 
vid Albanova.
 Fysikum arbetar kollegialt med strategiska 
frågorna, främst i kommittén för forsk-
ningsstrategi. 
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 – Här försöker vi identifiera viktiga områ-
den för rekrytering. I samtalen försöker vi 
lyfta oss över enskildas särintressen. Forsk-
ningsavdelningarna äger inte sina forsknings-
resurser varför återbesättning av vakanta 
tjänster aldrig blir ett argument. Vi är gemen-
samt angelägna om att institutionen ska ha 
en bred och internationellt slagkraftig grund-
forskning. Rekryteringarna annonseras brett 
och internationellt, säger Sven Mannervik.
 Miljön vid institutionen är internationellt 
präglad och det är i allmänhet lätt att smälta in. 
 – För tillsvidareanställda utländska lärare/
forskare så är det också viktigt att lära sig 
svenska och förstå det svenska systemet. Jag 
försöker att så fort som möjligt tala svenska 
med dem. Utan svenskakunskaper riskerar 
nyrekryterade att bli begränsade i sitt arbete.

Extra forskningstid
Han tror att det främst är den stora och 
starka forskningsmiljön som lockar interna-
tionella forskare. Oskar Kleincentret är det 
främsta exemplet på forskningsverksamhet 
som vuxit kraftigt med stora externa bidrag 
och där forskarna är mycket synliga interna-
tionellt. Andra områden som har kraftig vind 
i ryggen är kvantoptik samt atomfysik och 
kemisk fysik.
 – Vi försöker också odla en atmosfär vid 
Fysikum där man gläds åt varandras fram-
gångar. 
 Sven Mannervik betonar att varje insti-
tution måste arbeta utifrån sina förutsätt-
ningar. Men han understryker att en nyckel 
till dynamisk utveckling och flexibilitet är 
att man inte låser fast resurser i avdelningar 
och enheter. Viktigt är också att stimulera 
till ansökningar om extern finansiering. Fysi-
kum ger i år 10 procents extra forsknings-
tid till den som får avslag på projektansökan 
till Vetenskapsrådet men får 5 i betyg (på den 
sjugradiga skalan) i deras utvärdering.  

Här försöker vi identifiera 
viktiga områden för 
rekrytering. I samtalen 
försöker vi lyfta oss över 
enskildas särintressen. 
Forskningsavdelningarna 
äger inte sina forsknings-
resurser varför åter-
besättning av vakanta 
tjänster aldrig blir ett 
argument.

Rekrytering och 
kompetensutveckling

Strategier 2015–2018

Katherine Freese är en av tre 
amerikanska topprofessorer 
som Fysikum fått hit genom 
sitt strategiska arbete.

Vi strävar efter att skapa ett starkt fysikcen-
trum vid Albanova, säger Fysikums prefekt 
Sven Mannervik.
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Internationella forskare ger ny energi
Utländska forskare har vitaliserat Statsvetenskapliga institutionen samtidigt som de 
har givit tillgång till nya nätverk och säkrat kompetensförsörjningen. 

DET ÄR NU sex år sedan Jonas Tallberg vid 
Statsvetenskapliga institutionen var med om 
att ta hem två stora forskningsanslag. Ett 
från Riksbankens Jubileumsfond, tillsam-
mans med kolleger i Stockholm och Lund, 
och ett personligt Starting Grant från Euro-
peiska forskningsrådet ERC. Anslagen gick 
till forskning om transnationella aktörer och 
internationellt samarbete. 

När det var dags att rekrytera postdoks till 
dessa två forskningsprogram blev det även 
startskottet för en mer internationellt inriktad 
rekryteringspolicy vid institutionen. Förutom 
annonsering i Sverige gick institutionen ut inter-
nationellt i olika nätverk med information om 
postdoktjänsterna.

– I dag är det en internationell arbetsmark-
nad för postdoks. För att vi ska få de bästa kan-
didaterna för våra projekt måste vi söka också 
utanför landets gränser, säger Jonas Tallberg.

Det blev cirka 30 sökande på vardera tjäns-
ten och av dessa var nästan samtliga från andra 
länder än Sverige och de två som sedan fick 
tjänsterna kom från USA och Tyskland. 

Dessa två personer kom dock till en miljö 
som inte var helt ideal, till exempel var det 
administrativa språket svenska och det var 
oklart vilket språk som skulle användas 
vid seminarier. Men det här har ändrats de 
senaste åren i takt med att fler utländska post-

doks kommit till institutionen, enligt Jonas 
Tallberg. 

Inom ramen för de två forskningspro-
gram Jonas Tallberg håller i har ytterligare 
två postdoks rekryterats, en från Austra-
lien och en från Tyskland. Institutionen har 
även rekryterat postdoks i en allmän utlys-
ning för några år sedan och även här gick 
utlysningen ut internationellt. Internation-
ella postdoks har också kommit till institu-
tionen genom andra forskningsprojekt och 
Vetenskapsrådets program för rekrytering 
av internationella postdoks. Så av de totalt 
11 postdoks som anställts vid institutionen 
sedan 2009 är hela åtta från andra länder än 
Sverige och endast en disputerad vid Stock-
holms universitet.

Väl mottagna
Jonathan Kuyper och Lisa Dellmuth blev 
antagna som doktorander i Jonas Tallbergs 
forskningsgrupp i den andra utlysningsom-
gången. De kommer från Australien respektive 
Tyskland.

Lisa Dellmuth säger att hon främst lockades 
av den mångsidiga kompetensen inom forskar-
gruppen. Dessutom kände hon till Jonas Tall-
berg sedan tidigare.

– När jag såg annonsen kändes det som den 
stämde in på min profil. Jag blev även uppma-
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Jonathan Kuyper, Lisa Dellmuth och Benjamin Moffitt är alla nöjda med 
att ha valt Stockholms universitet som postdoks. Professor Jonas Tallberg 
(till höger) tycker att de bidrar till internationalisering av institutionen.

nad av flera personer att söka tjänsten, säger 
Jonathan Kuyper.

Hans landsman Benjamin Moffitt antogs i 
den allmänna utlysning institutionen hade. För 
honom var det främst Stockholm som stad och 
den kosmopolitiska atmosfären som lockade.

Alla tre är nöjda med hur de blivit mottagna.
– Det har varit en väldigt positiv upplevelse. 

Jag gillar institutionen, universitetet och Stock-
holm. Här vid institutionen har vi många inter-
nationella gäster och dessutom finns bra möj-
ligheter att delta på konferenser, säger Benja-
min Moffitt.

Jonathan Kuyper och Lisa Dellmuth berättar 
att forskningsprojektet de arbetar inom är vad 
de förväntade sig och att de tagits emot väl vid 
institutionen, inte minst genom det administra-
tiva stöd de erbjudits.

På frågan om vad som är viktig för forskare 
som funderar på att söka sig till ett annat uni-
versitet lyfter de tre fram faktorer som attraktiv 
forskning, läget, ryktet och möjligheterna att 
få finansiering. Dessutom krävs en viss grad av 
internationalisering och att det finns administ-
rativt stöd även på engelska. 

Strategi för internationell utlysning
Statsvetenskapliga institutionen har nu en 
uttalad strategi om internationell utlysning 
även av doktorand- och lektorstjänster. En 
ökad andel av den praktiska administrativa 
informationen finns nu på engelska och det 
har blivit ett andra arbetsspråk på forskarut-
bildningen. Möjligheten fanns redan tidigare 
att läsa hela utbildningen på grundnivå och 
avancerad nivå på engelska. Professor Michele 
Micheletti har dessutom i uppdrag att ytterli-
gare utveckla internationaliseringen av insti-
tutionen.

– För de forskningsprogram som jag arbe-
tar inom har de internationella utlysningarna 
inneburit att vi kunnat söka rätt kompetens. 
För institutionen har de internationella post-
dokforskarna bidragit till föryngring och gett 
en energiimpuls. För institutionens doktoran-
der är det här även en signal om att arbets-
markaden är internationell, säger Jonas Tall-
berg.Han menar sammanfattningsvis att de 
internationella postdok-rekryteringarna har 
tillfört institutionen väldigt värdefull kompe-
tens och ökat dess integrering i den interna-
tionella forskningsmiljön.  

När jag såg annonsen 
kändes det som den 
stämde in på min 
profil. Jag blev även 
uppmanad av flera 
personer att söka 
tjänsten.

Strategier 2015–2018
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Utbyte till ömsesidig glädje och nytta
Flera institutioner arbetar aktivt för att behålla kontakten med sina tidigare studenter. 
Det är ett samarbete som båda parter har nytta av.  

VID SLAVISKA INSTITUTIONEN är en enkel 
e-postlista förbindelselänken mellan institutio-
nen och dess nya och gamla studenter.

– Listan är fantastiskt bra, fantastiskt enkel 
och fantastisk effektiv, säger Åke Zimmer-
mann, studierektor och studievägledare vid 
institutionen.

På listan, som startade redan 1998, finns plats 
för både stora och små frågor för såväl alumner 
som studenter. Institutionen lägger ut nya spän-
nande kurser, alumner kan efterlysa språkkun-
niga studenter, rysktalande gäststudenter kan 
hitta rum att hyra eller lägenheter att dela. 

– Det här informella nätverket har omkring 
800 medlemmar. Att gamla studenter ligger 
kvar och är aktiva är ett säkert tecken på att de 
gillar oss, säger Åke Zimmermann.

En av de aktiva alumnerna är Kristina Hen-
schen, chef på LO-TCO:s Biståndsnämnd, en 

organisation för internationellt fackligt utveck-
lingssamarbete. En del av projekten vänder sig 
mot Östeuropa.

Kristina Henschen började läsa ryska vid 
Slaviska institutionen under 90-talet, när hon 
var i 20-årsåldern. Därefter har hon utbildat 
sig till civilekonom, men har då och då återvänt 
till institutionen för att ta några fler poäng och 
utvecklas språkmässigt. 

– Språket är nyckeln till ett annat land och 
en annan kultur, säger hon. När du börjar en 
intressant utbildning som ganska ung får du en 
speciell relation både till ämnet och till lärarna.

Eldsjälar vid institutionen
På Slaviska institutionens dag förra hösten 
berättade Kristina om sitt biståndsarbete och 
möjligheterna som ryskan ger i arbetslivet. 
Innan dess hade institutionens professor Per-
Arne Bodin besökt SIDA, där han höll ett före-
drag om Pussy Riot, Putin och den ryska patri-
arken.

Och när LO-TCO Biståndsnämnd hade 
lyckats få den ukrainska författaren och filo-
sofen Oksana Zabuzjko till Bok- och Biblio-
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teksmässan i 
Göteborg, var 
institutionen på 
hugget och tog 
kontakt med 
Kristina. På det 
sättet fick även 
Slaviska institu-
tionen ett aktu-
ellt författarbe-
sök.

– Jag ger 
verkligen all 
cred åt institu-
tionens lärare. 

De är inte bara Sveriges ledande experter inom 
sitt område utan också eldsjälar, som alltid ger 
det lilla extra. Den kunskap de förmedlar kan 
inga böcker eller läroplaner ge, säger Kristina. 

– Att hålla kontakten med institutionen fal-
ler sig alldeles naturligt. Jag hoppas och tror 
att utbytet är till ömsesidig glädje och nytta.

Vill ge tillbaka en del
Också Fredrik von Weisz, som 2012 tog sin 
masterexamen vid Institutionen för geologiska 
vetenskaper, är aktiv som alumn.

– Jag vill ge tillbaka lite av allt det jag fått, 
säger han.

Fredrik trivdes utmärkt som student vid 
institutionen, där han rörde sig hemtamt 
under hela sex år. Atmosfären var öppen och 
familjär och det var självklart att som student 
fika och diskutera tillsammans med lärare och 
annan personal. Lika självklart har det varit 
att behålla kontakten efter avslutad examen.

Fredrik arbetar som konsult på företaget 
Pöyry, där han säkerhetsinspekterar berg, till 
exempel i samband med underhåll av vägar. I 
somras undersöktes bland annat bergbranter 
längs Huddingevägen i Söderort.

I november deltog Fredrik i institutionens 
arbetsmarknadsinformation där han berät-
tade om sitt arbete för studenter på grund-
kursen. På arbetsmarknadsdagen för naturve-
tare i Aula Magna i början av december fanns 
givetvis några representanter från hans före-
tag med.

– Om någon student vill se hur jag har det 
på jobbet, tar jag gärna emot studiebesök och 
bjuder på fika, säger Fredrik.  

Internationell  
och nationell  
samverkan

Jag ger verkligen all 
cred åt institutionens 
lärare. De är inte bara 
Sveriges ledande 
experter inom sitt 
område utan också 
eldsjälar, som alltid ger 
det lilla extra.
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Fredrik von Weisz är alumn från Institutionen för geologiska 
vetenskaper och jobbar idag med att inspektera berg. Han 
fortsätter att hålla kontakten med sin institution.

Kristina Henschen.
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Samarbete för att ta svensk forskning ut i världen
SVENSK FORSKNING SKA bli mer känd utom-
lands. Det är målet med det tvååriga projektet 
Swedish Academic Collaboration Forum (SACF), 
där sex svenska universitet deltar och som riktas 
mot fem länder i Asien och Sydamerika. 

Projektet fick officiell start den 24 november 
då ambassadörerna från Brasilien, Indonesien, 
Kina, Singapore och Sydkorea träffade företrä-
dare för Stockholms universitet, Uppsala uni-
versitet, Linköpings universitet, KTH, Chalmers 
och Lunds universitet vid en sammankomst på 
Spökslottet.

– Det är av största vikt att flera stora forsk-
ningsuniversitet i Sverige, som här, gått samman 
för att bidra till större kunskap internationellt om 
Sverige som forskningsintensiv nation, säger rek-
tor Astrid Söderbergh Widding som var värd för 
lanseringen av projektet på Spökslottet.

Swedish Academic Collaboration Forum har 
finansiering från STINT (Stiftelsen för inter-
nationalisering av högre utbildning och forsk-
ning) och de sex medverkande universiteten. 
Med start våren 2015 ska svenska forskare 
hålla forskningsseminarier på plats i Brasilien, 
Indonesien, Kina, Singapore och Sydkorea. 
Seminarierna fokuserar på gemensamma 
intresseområden såsom hållbarhet, life science 
och innovation och organiseras i samarbete 
med universitet, myndigheter och andra intres-
senter i värdländerna.

Första aktiviteten är i Seoul i Sydkorea våren 
2015 där sex forskare från vardera av de sex 
universiteten ska möta koreanska kolleger i 
seminarier inom sina forskningsämnen.

Det övergripande syftet med projektet är att 
utveckla och stärka redan existerande forsk-

Eftersökt expertkompetens  
I strategierna står att universitetet ska samverka på bred front,  
bland annat som remissinstans och genom att delta i utredningar.  
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UNDER 2014 SVARADE Juridiska fakulteten 
på cirka 80 remisser om lagförslag. Fakultetens 
lärare medverkar även i lagstiftningsarbetet 
genom deltagande i statliga utredningar och 
författande av rapporter. Dessutom anlitas 
medarbetarna som föreläsare vid vidareutbild-
ning av personal vid olika myndigheter.

Institutioner och centrum har flera natio-
nella uppdrag från regeringen och andra myn-
digheter. Nationellt centrum för svenska som 
andraspråk vid Institutionen för språkdidaktik 
(ISD) är ett exempel. Centrumet verkar på upp-
drag direkt från regeringen och ska svara för 
kompetensutveckling mot främst kommuner, 
länsstyrelser och skolor. ISD har också i upp-
drag från Skolverket att konstruera nationella 
prov i svenska för invandrare.

Institutionen för data- och systemveten-

skap är värd för centret eGovLab som bedri-
ver forskning, utveckling och utbildning inom 
e-förvaltning, e-tjänster och e-demokrati. 
Institutionen för socialt arbete har på uppdrag 
av privata och statliga verksamheter genomfört 
flera uppdragsutbildningar. Institutionen har 
även årliga forskardagar som lockar många och 
där man presenterar sin forskning för yrkes-
verksamma inom området. 

Många forskare har expertroller åt myn-
digheter och sitter med i råd och expertgrup-
per. Forskare vid Nationalekonomiska institu-
tionen är till exempel verksamma som experter 
i bland annat Riksgäldens vetenskapliga råd, 
Marknadsdomstolen och Skatteverkets insyns-
råd. John Hassler vid Institutet för internatio-
nell ekonomi är ordförande för Finanspolitiska 
rådet. Forskare vid CHESS har skrivit kun-

skapssammanställningar till bland annat 
Folkhälsomyndigheten och varit rådgivare för 
världshälsoorganisationen WHO. Forskare vid 
flera institutioner inom Samhällsvetenskapliga 
fakulteten är även verksamma inom 
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.

Samverkan inom naturvetenskap
Inom det naturvetenskapliga området finns 
även gott om exempel. Institutionen för mate-
matikämnets och naturvetenskapsämne-
nas didaktik har flera avtal med Skolverket. 
Institutionen har även samordningsansvar för 
två forskarskolor och medverkar i Lärarlyftet 
och Matematiklyftet, där Skolverket är upp-
dragsgivare. PRIM-gruppen vid institutionen 
utvecklar de nationella proven och arbetar med 
bedömning av kunskap och kompetens. 

Institutionen för tillämpad miljöveten-
skap har avtal med flera myndigheter och även 
kommuner om uppdragsforskning och om 
att bistå med expertkunskap. Vid institutio-
nen finns Luftlaboratoriet som på uppdrag av 
Naturvårdsverket är referenslaboratorium för 
mätningar av tätortsluft. 

Forskare vid Institutionen för naturgeografi 
och kvartärgeologi har vidare varit utredare åt 
Naturvårdsverket av effekter på friluftslivet av 
ett slopat strandskydd längs mindre vattendrag 
och sjöar. En forskare vid Östersjöcentrum 
deltar dessutom som expert i bland annat 
Naturvårdsverkets arbete med ekosystemtjäns-
ter.

Institutionen för analytisk kemi har haft en 
utbildning för brandmän där de har lärt upp 
dem på utrustning som används för att iden-
tifiera okända kemiska ämnen. Institutionen 
var även ”teknisk back-up” för identifiering av 
okända kemiska ämnen när Sverige var ord-
förandeland i EU 2009 och under Barack 
Obamas besök.

Universitetets forskare är även flitigt kontaktade av och citerade i media i egenskap av experter. 
Här är tre av universitetets statsvetare tillfrågade av Dagens Nyheter om höstens regeringskris.

ningssamarbeten, skapa nya relationer och initia-
tiv mellan forskare i Sverige och resten av världen 
för att tillsammans utveckla lösningar på globala 
problem samt koppla samman företag och forsk-
ning genom innovation. HELEN KOMLOS GRILL 

 www.sacf.se
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Kristina Henschen.
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Nu läggs stabil grund  
för lokalförsörjningen
Strategisk planering och samverkan mellan akademi och 
förvaltning är avgörande för universitetets lokalförsörjning.

DEN 1 OKTOBER inrättades universitetets 
fastighetsavdelning med Lena Lundqvist 
som chef. För henne är avdelningens uppgift 
tydlig, likaså målet fram till 2018.

– Stockholms universitet har ett stort behov 
av ändamålsenliga lokaler och måste arbeta 
strategiskt med det. Vår uppgift är att försöka 
matcha verksamhetens behov med tillgången 
på lokaler. Vi ska på sikt ha den bästa fast-
ighetsavdelningen bland svenska universitet. 
Då behövs en strategisk lokalförsörjningsplan 
som kontinuerligt uppdateras – och för att nå 
dit måste det finnas ett väl etablerat arbetssätt, 

tydliga avtal och vi måste ha full kontroll på 
ekonomin.

Men en byggnad utan stabil grund är inte 
mycket värd. Fastighetsavdelningen befinner 
sig nu i grundläggningsfasen och gjuter fun-
damenten som behövs för att möta verksam-
hetens behov. Inom avdelningen pågår arbe-
tet med att ta fram rutiner, säkerställa proces-
ser, samla styrdokument och se över avtal med 
Akademiska Hus och andra fastighetsägare. 
Avdelningen ska även skapa ett system för ären-
dehantering som är enklare än i dag och där det 
blir lättare för verksamheterna att se status på 
sina pågående ärenden. Planering pågår dess-
utom för att ta fram en teknisk plattform för att 
förmedla bostäder till utländska studenter och 
inresande forskare (så kallad housing).

– Vårt interna arbete är viktigt för att vi ska 
kunna vara professionella, saker ska inte ris-
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kera att ”hamna mellan stolarna”. Vi ska vara 
institutionernas röst mot fastighetsägarna, och 
det ska vi vara duktiga på. Vi måste därför nu 
se till att det blir rätt inriktning på vår verk-
samhet från början, säger Lena Lundqvist. Det 
kommer att ta lite tid, men vi är på rätt väg.

Erfarenhet från offentlig sektor
Lena Lundqvist arbetade under många år 
som fastighetschef vid Uppsala kommun och 
byggde där en modell för lokalförsörjnings-
planering. Hon var även fastighetsutvecklings-
chef vid Uppsala läns landsting och har arbe-
tat som konsult åt Uppsala universitet. De 
senaste åren har hon arbetat som verksam-
hetsutvecklingschef vid fastighetskontoret på 
Stockholms stad. Hon är alltså väl bekant med 
offentlig sektor och vet vad som bör förbättras 
och vilka ramar som finns. När Lena Lund-
qvist såg annonsen för den nya tjänsten vid 
Stockholms universitet tyckte hon annonsen 
var skriven för henne.

– Jag har sett behovet av att utveckla fast-
ighetsfrågorna i offentlig sektor. När universi-
tetsledningen dessutom pekade ut det som en 
strategiskt viktig fråga som skulle utvecklas 
var det avgörande för mig när jag funderade 
på att söka tjänsten.

Lena Lundqvist har varit med vid prefekt-
träffar och även påbörjat mötesserier med före-
trädare för områdena. Hon säger sig ha fått 
mycket positiv respons utifrån kontakten med 
kärnverksamheten.

– Många har sagt att de tycker det är bra att 
det blir en riktig fastighetsavdelning.

För att universitetet ska lyckas med sina 
ambitioner på lokalområdet är samarbete mel-
lan förvaltning och akademi helt avgörande, 
understryker Lena Lundqvist:

– Fastighetsavdelningen finns till för att 
ordna så det finns fungerande lokaler åt den 
akademiska verksamheten. Vi måste leva upp 
till de krav som ställs och då är det viktigt att 
vi hittar goda samarbetsformer. Alla har vi 
samma uppdrag i grunden men vi ska leverera 
olika delar.

Vilken är då hennes favoritbyggnad på uni-
versitetsområdet? Svaret kommer snabbt:

– Jag är väldigt förtjust i Allhuset! Det 
är en häftig byggnad som ligger strategiskt. 
Det skulle gå att göra något riktigt intres-
sant med den!  

Fiber i tunnel ger ökat forskarsamarbete
Stockholms universitet, Kungliga Tekniska 
högskolan och Karolinska Institutet binds 
nu ihop med en fiberkabel som går igenom 
Norra länkens tunnlar. Fiberkabeln skapar 
möjlighet till tunga dataöverföringar och att 
maximera användandet av dyr utrustning. 
Forskningsprojekt kan till exempel dela med sig 
av utrustning till forskargrupper på de andra 
lärosätena.

– Den nya fibern har tillkommit genom ett 
gott samarbete mellan våra tre universitet och 
den skapar nya möjligheter till utökat samar-
bete mellan olika forskargrupper, vilket är väl-
digt positivt, säger Joakim Winter, IT-chef vid 
Stockholms universitet. Förbindelsen gör också 
att det på sikt blir möjligt att enkelt få in fiber 
till det planerade universitetsområdet Albano.

Det kommer att bli möjligt att hantera 
mycket stora mängder data med den nya 
fiberkabeln. Det är värdefullt när forskare 
använder så kallade beräkningskluster, det 
vill säga när de kopplar ihop ett antal datorer 
som används för beräkningar på stora mäng-
der data. Forskare som arbetar med beräk-
ningskluster är exempelvis meteorologer, 
fysiker och astronomer.

Den 21 kilometer långa kabeln är special-  
beställd så att den inte ska behöva skarvas. 
Den består av 192 fibrer (96 fiberpar) vil-
ket med dagens teknologi kan ge en max-
hastighet på 12,5 gigabyte överförd data per 
sekund, per par. Det motsvarar en överföring 
av data från 2,6 DVD-skivor per sekund.  
MIA SÖDERBÄRJ
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Förvaltning och  
verksamhetsstöd
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Enligt universitetets 
fastighetschef Lena 

Lundqvist är samarbete 
mellan förvaltning och 

akademi avgörande.
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Profilområden ska visa 
universitetets styrkor
Efter förankring inom områdena har universitetet nu 16 profilområden som beskriver 
framstående forskning och utbildning.

TEXT PER LARSSON      FOTO EVA DALIN

I augusti 2013 gav rektor Astrid Söderbergh 
Widding områdesnämnderna i uppdrag att 
föreslå ett begränsat antal profilområden 
för universitetet som ska ersätta listan med 
ledande forskningsområden. Under 2014 har 
de båda områdesnämnderna arbetat med att 
identifiera profilområden och under senhös-
ten fastställt områdena. Tillsammans lämnade 
områdena förslag på 16 profilområden som 
rektor Astrid Söderbergh Widding fastställde 
i december.
Varför behövs profilområden?
– Stockholms universitet är både stort och 
brett. För att på bästa sätt beskriva dess verk-
samhet och dess vetenskapliga och utbildnings-
mässiga profil, krävs ett övergripande perspek-
tiv som gör det möjligt att identifiera universite-
tets särskilda styrkeområden. Som rektor måste 
man ofta kort sammanfatta universitetet. Då 
är profilområdena till nytta, och det är viktigt 
att de är väl förankrade inom områdena, säger 
Astrid Söderbergh Widding.

Humanistisk-samhällsvetenskapliga områ-
det (HS) tillsatte en beredningsgrupp för områ-
det med representanter för de tre fakulteterna. 
De hade många och kreativa möten och började 
arbetet förutsättningslöst, berättar vicerektor 
Karin Helander. Gruppen utgick från institu-
tionernas egen information och hade diskussio-
ner med sektionsberedningar. Man sökte breda 
profilområden i bemärkelsen att de skulle vara 
ämnes- och fakultetsöverskridande.

Inom det naturvetenskapliga området utgår 
profilområdena från de tidigare ledande forsk-
ningsområdena, endast några mindre föränd-
ringar har gjorts. Arbetet har skett via uppre-
pad behandling i arbetsutskott, sektionsbered-
ningar och områdesnämnden i enlighet med 
den normala berednings- och beslutsprocessen, 
berättar vicerektor Anders Karlhede.

Vad innebär det att vara ett profilområde?
– Det innebär att det finns framgångsrik och 
betydande forskning och utbildning inom flera 
ämnen på områdets tre fakulteter, gärna också 
med starka insatser vad gäller samverkan och 
att det i någon bemärkelse kan ses som särskilt 
framstående och/eller unikt för Stockholms 
universitet, säger Karin Helander.

Hon lyfter även fram att Stockholms uni-
versitet har en speciell karaktär genom att vara 
huvudstadsuniversitet (med närhet till politik, 
 kultur, näringsliv och myndigheter) och att 
detta kan återspeglas i profilområdena. 

Ger snabb översikt
Anders Karlhede svarar att ett profilområde 
ska vara stort och starkt och karakterisera det 
naturvetenskapliga området vid Stockholms 
universitet, inte minst i relation till övriga 
svenska universitet.

– Sammantaget ska profilområdena ge 
en snabböversikt av områdets vetenskapliga 
karaktär och styrkeområden.

Profilområdena kommer bland annat att lyf-
tas fram på universitetets och områdenas webb-
platser men även i andra sammanhang.  Båda 
vicerektorerna anser att profilområdena är en 
tillgång då områdets vetenskapliga profil pre-
senteras för eller efterfrågas av externa aktö-
rer och vid samverkan med det omgivande sam-
hället.
Kan områdena förändras och bli fler? 
– Profilområdena är mycket stora och föränd-
ringar sker därför långsamt. Nya starka forsk-
ningsinriktningar uppstår däremot regelbun-
det. Det är viktigt att inse att det kan finnas 
lika stark forskning utanför ett profilområde 
som inom ett och att nya forskningsinrikt-
ningar ständigt utvecklas – inom och utom pro-
filområden, säger Anders Karlhede.

– Ett dynamiskt universitet måste kunna 
förändra sina profilområden över tid, men 
just nu handlar det om att synliggöra de pro-
filområden vi just beslutat om, säger Karin 
Helander.

Något stöd från central nivå vid univer-
sitetet kommer inte att utgå till profilområ-
dena. Inte heller inom det naturvetenskap-
liga området. Inom HS-området fattas beslut 
om hur man ska arbeta med profilområdena i 
början av 2015.

Profilområdena  
presenteras på webben

Kort informationstext om respektive 
område finns både på svenska och engel-
ska på de centrala webbarna och områ-
deswebbarna. Varje område har några 
foton som representerar områdena. Dessa 
kompletteras så att det i mars ska fin-
nas åtminstone fem foton per område som 
kan användas i främst digital kommuni-
kation och pressarbete. Arbete pågår med 
att ta fram flera korta filmklipp för respek-
tive område där en forskare presenterar 
sin forskning inom området och vad forsk-
ningen bidrar med i samhällsutvecklingen. 
Filmklippen ska finnas både på svenska och 
engelska. De masterutbildningar som ges 
inom respektive profilområde kommer att 
presenteras och länkas vidare till universite-
tets digitala utbildningskatalog (SISU).

 su.se/profilomraden       
 su.se/profileareas

Lingvistikprofessor Francisco 
Lacerda är en av de forskare som 

berättar om sin forskning i de 
filmer om profilområdena 

som nu tas fram.

Stockholms universitets 
profilområden
• Astrofysik, kosmologi och partikelfysik 
• Atomfysik och kemisk fysik 
• Barns villkor & rättigheter 
• Biologiska membraner 
• Brott & straff 
• Ekonomi & miljö 
• Katalys i organisk kemi 
• Klimat, hav och miljö 
• Kulturarv, historiska artefakter & processer 
• Matematisk teoribildning och modellering 
• Materialkemi 
• Normativitet, rätt & etik 
• Samverkan mellan gener och miljö 
• Språk & språkinlärning 
• Transnationalitet & migration 
• Välfärd & demokrati
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Rättslig problematik med 
digitala bevis bör klaras ut
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Det finns en mängd olika former av vad som 
ofta kallas digitala bevis, exempelvis skärm-
dumpar (bild av en viss bildskärm vid ett givet 
tillfälle), chattar, e-post, google-sökningar, 
loggfiler (beskriver aktivitet på en dator eller 
en webbplats), MAC-adresser (till exempel ett 
nätverkskorts identitet), IP-adresser (avsän-
dar- och mottagaradressen för en viss mängd 
information vid en viss tidpunkt) och mast-
tömningar (data om telefontrafik som har 
skett i närheten av en bestämd mobilmast 
under en viss tidsperiod).  

I Sverige finns ingen legaldefinition av digi-
tala bevis. Det finns i en del andra länder och 
i olika tekniska sammanhang men definitio-
nerna skiljer sig åt. 

– Den här oklarheten kan komplicera till-
varon för jurister. En del av mitt avhandlings-
arbete handlar just om att finna generiska och 
rättsligt hållbara förhållningssätt till vad som 

ofta benämns digitala och elektroniska bevis, 
säger Jonas Ekfeldt.

I forskningsprojektet har han bland annat 
analyserat hur sådant bevismaterial hanteras 
begreppsmässigt. Han konstaterar att ett par 
hundra olika begrepp florerar i materialet. 

– Inom juridiken brukar man framhäva vik-
ten av en noggrann begreppshantering. Är 
domskälen allt för otydliga avseende bevis-
ningen, är det inte säkert att de lagstadgade  
kraven på domstolens motiveringsskyldighet 
uppfylls. Det kan i förlängningen även rubba 
förtroendet för domstolarna. 

Begreppsförvirring
I svensk rätt är bevisprövningen fri: alla former 
av bevisning, med enstaka undantag, får åbero-
pas i domstol (fri bevisföring) och domaren kan 
fritt avgöra värdet av de bevis som läggs fram i 
målet (fri bevisvärdering).

– Icke desto mindre behöver domaren någon 
form av struktur för att kunna göra en objek-
tiv bevisprövning. Det blir svårt om begrepps-
förvirringen är så stor att det inte går att iden-
tifiera vilka bevis man har framför sig, säger 
Jonas Ekfeldt.  

Vissa av de rättsvårdande myndigheterna 
saknar inte bara en koherent begreppsapparat, 
utan även rutiner och tekniska kunskaper för 
att kunna hantera digitala bevis på ett juridiskt 
korrekt sätt, vilket illustreras av den kritik som 
riktas mot domstolar i Justitieombudsmannens 
ämbetsberättelse (2013/14). 

I ett fall ville en part åberopa ljudfiler som 
bevis genom e-post. Domstolen rekommende-
rade då parten att inlämna ljudfilerna i form av 
en CD-skiva. Justitieombudsmannen konstate-
rade att detta stred mot den fria bevisföringen. 

Ökad utmaning för domstolar
I ett annat fall åberopade den tilltalade att 
innehållet i en cykeldator kunde fria honom 
från en trafikförseelse. Domstolen krävde 
utskrifter av innehållet, trots att det före-
låg en risk för lägre bevisvärde i och med 
att informationen överfördes till ett annat 
medium. Den tilltalade dömdes för brot-
tet trots bristerna i bevishanteringen. 
Justitieombudsmannen skriver att de två fal-
len speglar ”en viss handfallenhet” från rätts-
väsendets sida. I sammanhanget ger formule-
ringen uttryck för mycket skarp kritik. 

Med stöd av statistik från bland annat Post- 
och telestyrelsen konstaterar Jonas Ekfeldt i sitt 
doktorandprojekt en fortsatt markant ökning 
av datatrafiken i Sverige. Utmaningen för dom-
stolarna kommer alltså knappast att minska, 
snarare tvärtom. I Sverige har det hittills varit 
datavetenskapen som har analyserat utveck-
lingen. Det saknas rättsligt relevanta perspek-
tiv på frågorna. 

Han konstaterar att ingen av landets polis-
utbildningar i dagsläget har ett obligatoriskt 
moment om digitalt bevismaterial. 

– Alla poliser bör räkna med att kunna stöta 
på digitala bevis på de flesta brottsplatser. Om 
inte alla poliser har grundläggande kunskap 
om den här typen av bevismaterial finns risk för 
att det hanteras så illa att det senare inte går att 
använda i domstol med bibehållet bevisvärde, 
säger Jonas Ekfeldt.  

Jonas Ekfeldt (till vänster) visar upp en del av den utrustning som kan användas för att säkra  
digitala bevis som sedan kan användas vid rättegångar.

Den lavinartade ökningen av digital trafik i Sverige är en utmaning för rättsväsendet där 
olika digitala bevis används i såväl brottmål som civilmål och brottsutredningar. Jonas 
Ekfeldt är doktorand i rättsinformatik. Hans forskningsprojekt syftar bland annat till att få 
den eftersläpande rättsutvecklingen att komma ikapp den tekniska utvecklingen. 
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Olof Palmes gästprofessur innehas i år av Kent Weaver, 
statsvetare och professor vid Georgetown University. Kent 
Weaver har studerat Sverige i snart trettio år och är en 
uppskattad gäst vid Stockholms universitet. Själv gläds 
han särskilt åt att kunna hjälpa yngre forskarkollegor.

Gästprofessor från 
USA kan Sverige

Den amerikanske 
statsvetaren Kent 
Weaver är gäst vid 
Statsvetenskapliga 
institutionen 
under två perio-
der, våren 2014 
och våren 2015.

– Jag var i 
Stockholm från 
april till juli i år 
och tyckte mycket 
om det. Jag upp-
skattade att få tid 

att interagera med institutionens unga fors-
kare och postdoktorer och hjälpa dem att 
designa sina studier. Till exempel få dem 
att fokusera på vilken teoretisk fråga de vill 
besvara och hur de bäst gör det, istället för 
att fastna i detaljer, säger professor Kent 
Weaver.

Hans forskning handlar bland annat om 
politiska institutioner, socialpolitik och var-
för politiker agerar som de gör. Kent Weaver 
studerar och jämför förhållanden i länder 
som Kanada, Nya Zeeland, Tyskland och 
Storbritannien, men framför allt jämför han 
USA med Sverige.

– I mitten av 1980-talet arbetade jag 
för den amerikanska tankesmedjan The 
Brookings Institution som skulle skriva 
om den svenska ekonomin. Då besökte jag 
Sverige och har behållit mitt intresse för lan-
det sedan dess.

Kent Weaver tog lektioner i svenska språ-
ket efter besöket i Sverige och lärde sig tala 
lite svenska. Nu är han till exempel mycket 
insatt i vårt pensionssystem och hur det gick 
till när det nya pensionssystemet sjösattes.

Studerar smutskastning och samarbete
Ett av Kent Weavers spännande forsknings-
områden kallas ”generating blame” – när 
politiska motståndare smutskastar varandra.

– När budgeten stramas åt kan politiker 
inte vinna väljare genom att utlova förbätt-
ringar. Istället talar de om allt dåligt som 
motståndarna gjort och tänker göra. USA är 
extremt i det här avseendet. Särskilt bland 

republikanerna är politikerna pressade till 
extrema ståndpunkter av extrema krafter 
inom sitt parti, säger Kent Weaver.

Han undersöker vad som kan mildra 
smutskastandet så att överenskommelser blir 
möjliga. Svensk politik har hittills klarat sig 
relativt bra.

– Att vara oresonlig och elak är inte per-
sonlighetsdrag som uppskattas av svenskar 
och i Sverige anses stora konflikter vara något 
dåligt. Dessutom kan svenska partier aldrig 
veta vilka de kommer att behöva samarbeta 
med efter nästa val.

Under gästprofessuren i Stockholm fung-
erar professor Michele Micheletti vid 
Statsvetenskapliga institutionen som Kent 
Weavers värd. Hon är mycket nöjd med för-
sta perioden.

– Kent Weaver deltog i institutionens 
interna arbete och var ett bra stöd för våra 
yngre medarbetare. Han höll i interna work-
shops och gav också en öppen föreläsning i 
maj. Kent Weaver är bred, har ett jättestort 
kontaktnät och det har varit ett plus att ha 
honom här. Vi ser fram emot att han kommer 
tillbaka i vår, säger Michele Micheletti.

Ger doktorandkurs i vår
Kent Weavers andra period i Sverige börjar i 
mars 2015. Då ska han ge en kurs för dokto-
rander om ”compliance regimes”, som är ett 
annat av hans specialområden. Det handlar 
om hur beslutsfattare och organisationer kan 
få människor att följa lagar och goda råd, till 
exempel betala skatt, sopsortera eller evaku-
era sina hem inför naturkatastrofer.

Kursen ges delvis på distans med några 
intensiva träffar vid Stockholms universitet. 
Kent Weaver hoppas att kursen lockar dok-
torander från många universitet i Sverige, 
Norge och Danmark.

– Det är en tvärvetenskaplig kurs, så jag 
hoppas också på deltagare från olika fält, 
som till exempel ekonomi, juridik, offentlig 
förvaltning och socialpsykologi, säger Kent 
Weaver.  

Artikeln har tidigare publicerats i Vetenskapsrådet  

nättidning Curie. Georadarmätningar vid Askahögen. 
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Stor vikingahall  
påträffad i Östergötland
GRUNDEN TILL EN närmare 50 meter 
lång vikingahall har upptäckts ovanpå 
Askahögen i Östergötland. Det är forskare 
vid Stockholms universitet och Umeå uni-
versitet som har gjort upptäckten genom 
mätningar med hjälp av georadar, en icke-
förstörande geofysisk metod. Resultaten 
publicerades i tidskriften Archaeological 
Prospection. 

Askahögen har tidigare ansetts vara en 
grav men nu kan mätningar visa att det är 
grunden till en stor byggnad som ligger på 
toppen av kullen. Hallen som sannolikt da-
teras till vikingatiden var förmodligen hem-
vist för en kungafamilj, vars gravar tidigare 
har grävts ut i närheten. Byggnaden var ett 
bostadshus, men man använde det troligtvis 
även till riter, möten och gästabud.

– Byggnaden har paralleller i flera av den 
tidens högstatusmiljöer, ibland annat Forn-
sigtuna vid Mälaren och Lejre i Danmark. 
Störst likhet uppvisar dock huset med ett 
nyligen utgrävt hallhus vid Gamla Uppsala 
kyrka. En mycket likartad planlösning 
indikerar nära kontakter mellan platserna, 
menar Martin Rundkvist vid Institutio-
nen för idé- och samhällsstudier, Umeå 
universitet.

Byggnaden i Östergötland har varit 
omkring 14 meter bred mellan ytterväg-
garna, den har haft dubbla väggar och fyra 
ingångar. Resultaten indikerar också spår 
efter en härd i mitten av huset.

– Undersökningen visar att icke-förstö-
rande geofysiska undersökningar kan vara 
mycket kraftfulla redskap för att undersöka 
liknande husgrunder på andra platser. De 
ger även möjlighet att grovt datera hus 
utan att kostsamma utgrävningar behö-
ver genomföras, säger Andreas Viberg 
vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, 
Stockholms universitet, som har genomfört 
mätningarna.

Anledningen till att man tidigare har 
trott att Askahögen var en grav är att de 
flesta stora högar är just gravar. Skillnaden 
här är att den är oval och har platt topp 
vilket inte är fallet med vanliga gravhögar. 
Det har dock inte hindrat arkeologerna från 
att se den som en hög. Det hela försvårades 
även av att de som byggde högen förmod-
ligen tagit materialet till den från ett äldre 
gravfält i närheten.
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Hallå där
Madeleine “MaddeLisk” Leander, 
doktorand i matematik, som nyli-
gen fått priset Årets spelare av 
Sverok – Spelhobbyförbundet. Pri-
set tilldelas någon som har gjort 
extraordinära insatser för spelhob-
byn i Sverige.

Hur känns det att få priset?
Väldigt kul. Det är alltid roligt att det man 
gör uppskattas.
Vad får du priset för?
Priset har jag fått för mitt arbete inom e-
sport. Det handlar dels om att jag kommen-
terar StarCraft 2 för bland annat SVT och 
att jag skriver om e-sport för Aftonbladet. 
Jag jobbar mycket med att göra e-sporten 
tillgänglig och försöker skapa en inkluderan-

de miljö. Just nu är det väldigt få tjejer som 
tävlar och klimatet kan ibland vara hårt. 
Nyligen var jag till exempel och föreläste om 
e-sport, gaming och matematik på en IT-dag 
för tjejer på en högstadieskola. Jag spelar 
också mycket och vann dam-VM i StarCraft 
2 förra året; mina spelarinsatser ligger dock 
inte till grund för priset.  
 Madeleines avhandling i matematik 
handlar om kombinatorik och nollställen till 
polynom. För närvarande arbetar hon drygt 
halvtid med den och lägger ungefär motsva-
rande en halvtidstjänst inom gaming. 
Vilket är ditt favoritspel? 
StarCraft 2. Det är utmanande på många 
sätt. Man måste tänka strategiskt, vara snabb 
och hålla koll på många saker samtidigt. 
Varför valde du att kalla dig MaddeLisk?
Eftersom jag spelar rasen Zerg i Starcraft 
2 och i spelet finns enheter som Hydralisk, 
Ultralisk och Mutalisk.

STOCKHOLMS UNIVERSITETS hörandeför-
samling har beslutat om lärarrepresentanter 
i universitetsstyrelsen för mandatperioden 
2015-01-01—2017-12-31. Ordinarie lärar-
representanter i universitetsstyrelsen blir:

PROFESSOR YLVA ENGSTRÖM, prodekanus, 
Naturvetenskapliga fakulteten

PROFESSOR BENGT NOVÉN, dekanus, 
Humanistiska fakulteten

PROFESSOR ASTRI MUREN, tillträdande 
dekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen 
Till suppleanter till lärarrepresentanterna i 
universitetsstyrelsen valdes:

PROFESSOR JONAS EBBESSON, dekanus, 
Juridiska fakulteten

PROFESSOR CYNTHIA DE WIT, sektionsdeka-
nus, Naturvetenskapliga fakulteten

Sara Danius blir ständig sekreterare vid Svenska Akademien
SARA DANIUS tillträder den 1 juni som 
Svenska Akademiens ständige sekreterare. 
Hon är professor i litteraturvetenskap vid 
Stockholms universitet och hennes forsk-
ning handlar om förhållandet mellan litte-
ratur och samhälle med 1800-talsrealism 
och 1900-talsmodernism som utgångs-
punkt.

Sedan 2013 har Sara Danius varit en del 
av den Svenska Akademien. Hon efterträder 
nu Peter Englund som ständig sekreterare.

När hon tillträder blir hon den första 
kvinnan på posten. I en intervju i DN säger 

hon att hon tycker att det är en stor sak 
att vara den första kvinnan på posten som 
ständig sekreterare och att hon hoppas 
kunna vara en förebild.

Sara Danius har gjort sig känd som 
essäist och är kulturskribent i DN. I 
februari 2014 tilldelades hon DN:s kri-
tikerpris Lagercrantzen. Just nu är hon 
aktuell med boken Husmoderns död och 
andra texter.

Hon har doktorsexamen från både 
Duke University i USA, där hon har bott i 
tio år, och Uppsala universitet.
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I korthet
RONALD V. CLARKE, Rutgers University, 
och PATRICIA MAYHEW, brittisk konsult 
inom kriminologi, får Stockholmspriset i 
kriminologi 2015 för sina teorier om effektiv 
brottsprevention. Priset delas ut i början av 
juni.

RICHARD MACRORY, professor vid 
University College, London, tilldelas 2014 
års Elizabeth Haub Prize, som är en av 
världens främsta utmärkelser inom miljörätt. 
Priset delas ut vid Stockholms universitet.

LASZLO BARTOSIEWICZ har anställts som 
professor i osteoarkeologi.

TORUN ZACHRISSON, docent i arkeologi, 
har fått SAU:s (Societas Archaeologica 
Upsaliensis) vetenskapliga pris för 2014.

ULRIKA NILSSON har befordrats till 
professor i analytisk kemi med inriktning 
mot allergiframkallande kemiska föreningar.

JOHN WETTLAUFER har anställs som 
professor i tillämpbar matematik och 
teoretisk fysik.

ANTONINA BAKARDJIEVA ENGELBREKT 
har utsetts till innehavare av Torsten 
och Ragnar Söderbergs professur i 
rättsvetenskap.

GÖRAN ÖSTLIN, professor i astronomi, satt 
i juryn för Forskar Grand Prix, där forskare 
tävlade i att kort presentera sin forskning 
inför publik. 

IRENA GUDOWSKA har befordrats till 
professor i medicinsk strålningsfysik.

MÅRTEN SNICKARE har befordrats till 
professor i konstvetenskap.

VIKTORIA WALLDIN, socialantropolog och 
alumn från universitetet, har fått pris för sitt 
positiva bidrag till hållbar stadsutveckling i 
Sverige av branschföreningen Sweden Green 
Building Council.

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

KRISTOFFER HYLANDER har befordrats till 
professor i växtekologi.

Läs mer på 
su.se/medarbetare

Anslag från AFA Försäkring
AFA FÖRSÄKRING HAR beviljat nära 
11 miljoner kronor i anslag till fyra 
nya forskningsprojekt inom arbets-
miljö och hälsa. Ett anslag går till 
Wanja Astvik vid Psykologiska institu-
tionen, Stockholms universitet, och en 
studie av hur införandet av New Public 
Management har påverkat socialtjäns-
tens arbetsvillkor.

Internationellt postdokbidrag 
STOCKHOLMS UNIVERSITET HAR bevil-
jats två postdokbidrag. De går till Jakob 
Nilsson vid Institutionen för mediestudier, 
som ska åka till Storbritannien, och till Tom 
Willhammar vid Institutionen för material- 
och miljökemi, som ska till Belgien. 

Pris för forskning om  
glömda trädgårdar 
ANNA ANDRÉASSON, doktorand vid 
Institutionen för arkeologi och anti-
kens kultur, har fått Bengt Jansons pris 
2014 för sin forskning om och sitt engage-
mang för bortglömda anlagda trädgårdar 
och parker. Priset går till en person som 
bidrar till att öka intresset och förståelsen 
för svensk kulturhistoria och folkkonst. 
Priset består av ett hedersdiplom och en 
prissumma på 40 000 kronor.

DEN 9 NOVEMBER delades 
2015 Breakthrough Prize in 
Fundamental Physics ut. Det går 
till Supernova Cosmology Project 
och High-z Supernova Team med 
motivering ”för den mest ovän-
tade upptäckten att universums 
expansion accelererar, snarare än 
att sakta ner som man länge hade 
antagit”.
 2011 års Nobelpristagare Saul 
Perlmutter, Brian P. Schmidt, 
och Adam Riess mottog pri-
set för båda forskargrupperna. 
Grupperna består av total 51 
medlemmar, och bland dem är 
professor Ariel Goobar, forskare 
vid Oskar Klein Centret (OKC) 
vid Stockholms universitet. Han 
samarbetade redan som postdok-
tor med Saul Perlmutter om att 
börja använda supernovor som 
standardljuskällor för att studera 
universums expansion.

Stort VR-stöd till David Drew 
ETT AV 19 beviljade bidrag inom 
Vetenskapsrådets utlysning ”Bidrag till 
framstående yngre forskare” går till 
David Drew vid Institutionen för bio-
kemi och biofysik. Han beviljas ett 
bidrag om 18 miljoner kronor för projek-
tet” Struktur och dynamik av mänskliga 
membranbundna transportörer”.

Fysikpris för upptäckt om universum

Ariel Goobar.
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Så blir det bättre för yngre forskare!
FÖRE JUL DELTOG jag i seminariet Forskning 
för framtiden där även vår nya minister 
för högre utbildning och forskning, Helene 
Hellmark Knutsson, var med och pratade om 
forskningens framtid i Sverige. I kraft av mitt 
ledamotskap i Sveriges unga akademi fick jag 
möjlighet att framföra några av mina idéer om 
hur man skulle kunna göra för att underlätta 
för Sveriges yngre forskare. Det är inte så länge 
sen jag själv harvade runt i en osäker tillvaro 
som postdoc och projektforskare – jag har den 
tiden i färskt minne – och inför det nya året 
skulle jag därför vilja skicka med ministern tre 
goda förslag på saker som kunna lätta upp till-
varon för Sveriges yngre forskare:

Fler individuella projektbidrag
För att yngre forskare ska kunna få en chans 
att bli självständiga måste det finnas möjlighe-
ter att få forska fritt och bli oberoende av sin 
tidigare handledare efter disputationen. Där-
för är det extra viktigt i början av karriären att 
man får forskningsbidrag så man kan etablera 
sina egna projekt i stället för att vara beroende 
av mer seniora forskare och fortsätta på deras 
forskningslinje, till exempel som medarbetare 
på redan befintliga projekt. Man måste kunna 
få hitta sin egen väg i forskningen! Då är det 
av yttersta vikt att det finns möjligheter att få 
projektpengar via externa aktörer, till exem-
pel Vetenskapsrådet, som kan granska forsk-
ningen på forskningens egna villkor och i fri 
konkurrens på nationell nivå. Eftersom man 

dessutom fritt kan välja till vilket lärosäte man 
vill förlägga sin forskning främjar de i förläng-
ningen också mobiliteten. 

Ökade basanslag och möjlighet till  
forskningsterminer
Jag skulle också vilja önska mig höjda bas-
anslag eftersom det skulle kunna göra det 
möjligt för fler av universitetets unga lektorer 
och docenter att forska inom ramen för sina 
tjänster. Detta skulle spara väldigt mycket av 
den tid som de unga lektorerna idag måste 
lägga på att söka externa medel för att över-
huvudtaget få möjlighet att bygga upp och 
driva en egen forskningslinje, samtidigt som 
det också skulle medföra bättre chanser för 
nydisputerade utan fast anställning att få pro-
jektmedel. Ett sätt att se till att alla lärare 
verkligen fick tid att fokusera på sin forsk-
ning vore att införa regelbundna ”sabbati-
cals”, alltså återkommande forskningstermi-
ner då man får möjlighet att hänge sig åt for-
skingen på heltid. Om fler lektorer fick forsk-
ningstid i tjänsten skulle det i förlängningen 
också leda till att forskningsanknytningen 
skulle bli tydligare även i undervisningen. 
Undervisning och forskning är ju – som alla 
vet – nära sammanlänkade och det finns få 
saker som är så inspirerande för studenterna 
som en forskningsaktiv lärare som kommer 
till lektionerna fullspäckad med ny kunskap 
och djärva idéer att utmana studenterna med. 
Det är i undervisningen man får möjlighet att 

pröva sina teorier och det är också här man 
kan bli ställd mot väggen och tvungen att 
svara på den svåraste frågan av de alla: ”var-
för det?”.

Tydliga karriärvägar
Det är inte lätt att etablera sig inom akade-
min som det ser ut just nu; åren efter dispu-
tationen är snåriga och osäkra. Många begå-
vade forskare och lärare hankar sig fram i 
åratal med hjälp av osäkra och tidsbegrän-
sade anställningar, inte sällan med flera sam-
tidigt, för att få en möjlighet att hålla sig kvar 
inom akademin och få möjlighet att fort-
sätta forska. Ett sätt att göra karriärvägarna 
mer tydliga för yngre forskare är att inrätta 
så kallade meriteringsanställningar där det 
finns gott om tid att både forska och under-
visa, helst i fem-sex år och med en ordentlig 
sakkunnigprövning efter de åren. Om krite-
rierna för de sakkunnigas bedömning är väl 
definierade, tydliga och möjliga att fullgöra 
inom den givna tidsramen, gör det inget om 
målen är högt satta. Det som är väsentligt är 
att man som ung forskare ska veta hur man 
ska gå till väga och vilka mål man måste nå 
för att kunna få en fast anställning vid uni-
versitetet – något som står högt på önskelis-
tan hos många unga forskare!

JENNY LARSSON, docent i baltiska språk vid 
Stockholms universitet och ledamot i Sveriges unga 
akademi

Insändare

Dålig service på BCD Travel
Vi forskare har en skyldighet gentemot all-
mänheten att vara kostnadseffektiva i våra 
tjänsteresor. Lyckligtvis har det aldrig varit 
enklare att själv boka en resa till lågt pris 
via internetsidor som jämför priser. I stället 
för att stödja detta har Stockholms univer-
sitet tecknat avtal med resetjänstföretaget 
BCD Travel som vi anmodas att använda. 
Liksom i en Kafkaroman anordnar företa-
get ”informationsträffar” där medarbetare 
förväntas ägna sin arbetstid åt att utbildas i 
den svåra konsten att boka tjänsteresor via 
BCD Travel. 

Jag vill dock varna alla SU-kollegor för 
den nya resebyråtjänsten. Jag försökte nyli-
gen boka en taxiresa till Arlanda via BCD 
Travel, men en inte alltför vänlig säljare 
gjorde mig varse att BCD Travel endast för-
medlar taxiresor till och från tågstatio-
ner och flygplatser när en flyg- eller tågresa 
redan bokats genom BCD Travel. Att bara 
åka till Arlanda gick inte. Taxiresor som 
inte görs till eller från flygplatser eller tåg-
stationer gick inte alls att boka via BCD Tra-
vel, blev jag bryskt upplyst om. 

För denna närmast obegripligt låga ser-
vicenivå tar BCD Travel naturligtvis gene-
rösa avgifter. Du som läser detta betalar via 
skattesedeln. Det leder till att vi som reser i 
tjänsten fortsättningsvis kommer att lockas 
göra mer privata utlägg för resor om vi vill 

spara tid och forskningsmedel. Konsekven-
sen av detta blir såväl en ökad administra-
tiv belastning för administrativ personal på 
våra heminstitutioner som en ekonomisk 
belastning för den enskilde forskaren. Alter-
nativet är att betala överpriser för ineffek-
tiva resebokningar via BCD Travel, i strid 
med vårt ansvar gentemot allmänheten. 

Jag och många andra forskande kolle-
gor vid universitetet bevittnar hur tiden för 
forskning trängs tillbaka allt mer på grund 
av en ökad administrativ börda – som gåt-
fullt nog tycks gå hand i hand med en expan-
derande administrativ sektor. I den kontex-
ten infinner sig flera frågor. Varför är det 
inte lättare för forskare att direkt hantera 
forskningsrelaterade utgifter, exempelvis att 
utan mellanhänder boka resor via projekt-
konto? Hur vinner ett bolag som BCD Tra-
vel en offentlig upphandling på Stockholms 
universitet? Vem är ansvarig för detta slöseri 
med skattemedel?

JONAS OLOFSSON, docent och lektor, 
Psykologiska institutionen

SVAR
Det ligger inom mitt ansvarsområde att 
upphandla resebyråtjänster för Stockholms 
universitet. Efter ett långt segdraget upp-

handlingsförfarande i enlighet med Lagen 
om offentlig upphandling har vi teck-
nat ett avtal med affärsresebyrån BCD 
Travel. Kvalitet och pris bedömdes och 
betygssattes och bland annat avgjorde 
BCD Travels låga arvoden. De informa-
tionsträffar du hänvisar till anordnades 
bland annat för att tillmötesgå behov hos 
de som har mindre erfarenhet av att boka 
resor, samt för de administratörer som 
blir inblandade i stödet kring resebok-
ningar. Det är tråkigt att du har blivit illa 
bemött, vilket vi har kommunicerat med 
resebyrån. Det faktum att vi omfattas 
av Lagen om offentlig upphandling kan 
många gånger upplevas som frustrerande 
och tyvärr medföra ökad administration 
såväl vid institutionerna som vid Perso-
nalavdelningen. Konsekvensen av denna 
lagstiftning är också att vi under avtals-
perioden är bundna av att handla våra 
tjänsteresor hos BCD Travel. Personal- 
avdelningen kommer löpande att ha en 
dialog med resebyrån och tar tacksamt 
emot synpunkter som vi kan ha med oss i 
den dialogenen. 

MARIE HÖGSTRÖM, personalchef

BCD Travel har även erbjudits att besvara 
insändaren.
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29 JAN 
Konstföreningen: 
Inspiration Matisse

21 JAN  
Universitetslärar- 
utbildning 1  
(UL1) bilingual

21 JAN 
Välkomstdagen för  
nya studenter

9 FEB 
Motivera dina  
studenter med  
digitala lärresurser

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

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

11 FEB
Öppen föreläsning  
med Raymond  
Pierrehumbert

11 FEB
Universitetslärar-
utbildning 1 (UL 1)

Efter ett och ett halvt år av ombyggnads-
arbete är det dags för återinvigning av uni-
versitetsbiblioteket. Onsdagen den 18 febru-
ari äger invigningsceremonin rum i hallen 
utanför biblioteket. Invigningstalaren blir 
riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg och 
bland övriga talare finns universitetets rek-
tor Astrid Söderbergh Widding och överbib-
liotekarien Wilhelm Widmark. Stockholms 
universitetskör står för det musikaliska 
inslaget. Efteråt bjuds på guidade visningar, 
förfriskningar och mingel för inbjudna gäs-
ter. Den dagen är biblioteket stängt för 
besökare.
 Torsdagen den 19 februari har biblioteket 
öppet hus där alla är välkomna att delta i 
guidade visningar, frågesport och musik- 
underhållning eller bara komma in och se 
hur de nya lokalerna ser ut.

Tre nya institutioner
Vid årsskiftet bildades tre nya institutioner.

Institutionen för litteraturvetenskap och idé-
historia, Institutionen för musik- och teater-
vetenskap samt Konstvetenskapliga institutio-
nen gick samman och bildar Institutionen för 
kultur och estetik (Department of Culture and 
Aesthetics).

Slaviska institutionen och Institutionen för 
baltiska språk, finska och tyska gick samman 
och bildar Institutionen för slaviska och bal-
tiska språk, finska, nederländska och tyska 
(Department of Slavic and Baltic Studies, 
Finnish, Dutch and German).

Institutionen för tillämpad miljöveten-
skap, Institutionen för analytisk kemi och 
Avdelningen för miljökemi bildar Institutionen 
för miljövetenskap och analytisk kemi 
(Department of Environmental Science and 
Analytical Chemistry). 

Efter flera år av vikande deltagarsiffror för 
gymmet och gruppträningen i Frescatihallen 
tar Medley över denna verksamhet. Medley är 
Sveriges största privatägda operatör av bad- och 
friskvårdsanläggningar.

Anställda och studenter vid universitetet 
kommer att erbjudas ett rabatterat medlem-
skap och kårmedlemmar i Stockholms univer-
sitets studentkår (SUS) erbjuds medlemskap 

helt utan bindningstid. Medlemskap som teck-
nas i Frescatihallen av studenter och anställda 
kommer att ge tillträde till Medleys samtliga 
gym och simhallar i hela Sverige för både trä-
ning och bad. Medlemskapet kommer att kosta 
345 kronor per månad och ha tolv månaders 
bindningstid.

För befintliga innehavare av gym- och 
gruppträningskort i Frescatihallen gäller med-

Medley tar över gym och gruppträning i Frescatihallen
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Universitetsbiblioteket återinvigs i februari

lemskapet som vanligt. Gym- och gruppträ-
ningskort vars giltighetsperiod gäller in på år 
2015 kommer att gälla med samma villkor 
som när kortet köptes och vid avtalsperiodens 
slut kommer medlemskap i Medley automa-
tiskt att erbjudas.

De gratispass som finns för medarbetare vid 
universitetet kommer att vara kvar.  
  www.frescatihallen.com
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AFTER FOLLOWING THE vision of recent years that research and educa-
tion at most of the University’s departments and units should be natio-
nally leading and internationally prominent, Stockholm University now 
has a new central strategy document. This does not entail any radical 
change of direction. The University will, of course, continue our efforts 
to assume a strong national and international position. 

However, this is an important milestone in the way we describe our 
activities, both internally and externally. The new strategy is based on 
our activities, as well as our vision of how to develop these activities in 
the coming years. Our hope is that all of us who work at Stockholm 
University will be able to recognise ourselves and our activities in these 
strategies. The strategy document adopted by the University Board, and 
the two-year action plan that will be adopted by the Vice-Chancellor, 
constitute the tip of a triangle, where the operational plans of our two 
disciplinary domains form the base. The principle of subsidiarity is 
fundamental to Stockholm University; that is to say, decisions should be 
made as close to the relevant activity as possible. At the same time, it is 
necessary for this decentralisation to be complemented by dialogue with 
different levels of management, as well as an overarching strategy that 
enables the University to, where necessary, respond to important chal-
lenges in society. The balance between central strategies and planning 

New strategies for a stronger university

IN ENGLISH

within the disciplinary domains has been struck with this in mind. 
Our strategies are mainly concerned with our core activities: research 

and education, recruitment and continuing professional development, 
international and national collaboration – as well as administration and 
operational support. The proper functioning of the latter is a prerequisite 
for us to successfully carry out our primary task as a university. 

One of our biggest challenges is to operate in our, to say the least, 
changing political landscape, but we also have timeless demands placed 
on us, which entail achieving the highest possible quality in both research 
and education. To accomplish this, we must be able to 
recruit the best teachers, researchers, and managers in 
the future. We also need to coordinate and clarify 
our objectives for outreach activities and knowledge 
dissemination. 

As Vice-Chancellor, I dare to hope that the new 
strategies will help develop and strengthen Stock-
holm University for the future, both nationally 
and internationally.

 
ASTRID SÖDERBERGH WIDDING, Vice-Chancellor 
     rektor@su.se

IN THE BEGINNING of December, the Uni-
versity Board adopted new strategies for 
Stockholm University. The strategies define the 
fundamental values and objectives that will 
guide the University for the next four years. 
The document should be seen as the tip of a 
triangle, where base is formed from the opera-
tional plans of the two disciplinary domains. 
At the central level, the strategies are comple-
mented by a concrete action plan for the next 
two years, adopted by the Vice-Chancellor.
What are the biggest challenges for the 
University?
“There are both timeless and time-specific 
challenges. The former include our depen-
dence upon politics, but also the need for 
continuous efforts to achieve the highest pos-
sible quality in research and education, as well 
as to recruit the best teachers, researchers, 
and managers,” says Vice-Chancellor Astrid 
Söderbergh Widding.
How should we respond to these challenges?
“Our central strategies and action plan, as 
well as the disciplinary domains’ operatio-
nal plans, aim to identify the challenges and 
find a way to address them. This must be 

Direction outlined for Stockholm University 
done in close collaboration between the core 
activities and the administration, in addition 
to continuous dialogue between the Senior 
Management Team, the disciplinary domains/
faculties, and the departments.” 
What is your vision for the University in 2018?
“We should think freely and innovate, which 
was the original idea when Stockholm Uni-
versity College was founded, and we should 
conduct research and provide education of the 
highest quality.”

The strategies in brief:
• Conduct research and provide education of the highest quality. 
• Ensure open and transparent recruitment processes of teachers, and place special  

emphasis on the recruitment of managers and leaders. 
• Take a comprehensive approach to the development of our national and international  

collaboration. 
• Provide strong and strategic operational support to the core activities.

Action plans for 2015-2016
THE UNIVERSITY’S STRATEGY docu-
ments are divided into four areas: 
Research and education, recruitment 
and continuing professional develop-
ment, national and international col-
laboration, and administration and 
operational support. The University’s 
action plan for 2015-2016 has the 
same division. Each area lists 10-20 
specific measures based on the stra-
tegies’ more general descriptions. A 
few examples of these measures are 
to announce more interdisciplinary 
funding, develop the quality assu-
rance system for education, stimulate 
the creation of a Junior Faculty, and 
develop a long-term plan for facility 
management. 

The two disciplinary domains have 
used a similar structure in their ope-
rational plans. The four areas briefly 
describe the current situation and 
important challenges, followed by a list 
of measures to be implemented. A few 
examples from science are to perform 
a more in-depth analysis of completion 
rates, consider providing a few BA pro-
grammes in English, and make plans 
for a mathematics and theory centre in 
the southern part of Albano.

Measures in the humanities and 
social sciences include the strengthe-
ning of research collaboration across 
faculties, increased international 
recruitment of teachers and resear-
chers, as well as further development 
of work on infrastructure issues.
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IN THE SPRING, work will commence on 
replacing nearly 6,000 windows in Södra 
huset. This will be the first step in an extensive 
effort to improve the indoor climate and reduce 
energy consumption. 

Cold in the winter and hot and stuffy in the 
summer. The work environment in Södra huset 
has been a source of dissatisfaction among the 
University’s students and staff for many years, 
but this is now about to improve. The property 
owner Akademiska Hus has decided to invest 
SEK 48 million into a project to save energy 
and improve the indoor climate in Södra huset 
after an investigation identified 14 points that 
should be addressed. 

At the top of the list is replacing the win-
dows. The building’s nearly 6,000 windows 
are actually not in bad condition, says Martin 
Sandelin, who is responsible for Södra huset 
at Akademiska Hus. However, they are of an 
older type that causes downdraughts of cold air 
in the winter, while letting in too much heat in 
the summer, making the rooms unnecessarily 
hot. New types of window glass can reduce 
heat leakage through the windows, while pre-
venting more heat from coming in from outside 
in the summer.

Easy to replace the windows
Akademiska Hus has already replaced the win-
dows in two rooms at the top of the A house. 
This has had good results, both in terms of 
energy use and indoor temperature, according 
to Martin Sandelin. He also describes the 
change of windows as relatively “painless”. The 
window frame is removed and a new window 
package is installed. This takes about one or 
two hours per window.

The work on replacing the windows will 
commence in the spring of 2015. A total of 
5,555 windows are going to be replaced (some 

Replacement of windows: Södra huset is about to get warmer 

INCREASING THE KNOWLEDGE about Swe-
dish research abroad is the goal of the two-
year project Swedish Academic Collabora-
tion Forum in which six Swedish universities 
participate to focus on cooperation with five 
countries in Asia and South America.
 The project officially started on 24 
November when the ambassadors of Bra-
zil, Indonesia, China, Singapore and the 
Republic of Korea met representatives from 
Stockholm University, Uppsala University, 
Linköping University, KTH, Chalmers and 
Lund University, at a launch reception at the 
Scheffler Palace in Stockholm.
 The project is funded by the Swedish 
Foundation for International Cooperation 
in Research and Higher Education (STINT) 
and the six participating universities.
 Starting in spring 2015, the Swedish 
researchers will hold research seminars 
on location in Brazil, Indonesia, China, 
Singapore and the Republic of Korea. The 
seminars will focus on areas of common 
interest such as sustainability, life science 
and innovation, and will be organised in 
collaboration with universities, government 
agencies and other stakeholders in the host 
countries.

Swedish research to the world!

STOCKHOLM UNIVERSITY, KTH Royal Insti-
tute of Technology, and Karolinska Institutet 
are now bound together by a fibre cable going 
through the tunnels of Norra länken. The 
fibre cable allows for heavy data transfers and 
maximised use of expensive equipment. For ex-
ample, research projects can share equipment 
with research groups at the other universities.

The new fibre cable makes it possible to pro-
cess very large amounts of data, which is useful 
when researchers use so-called “computer 
clusters”; that is, when they connect multiple 
computers used to process large amounts of 

Fibre in tunnel leads to increased research collaboration 

ON 1 OCTOBER, a new Estates Unit was 
established at the University with Lena 
Lundqvist as director. To her, the unit’s 
task is clear, as is its goal for 2018.

“Stockholm University has a great need 
for appropriate facilities and must work 
strategically with this issue. Our task 
is to work on this and try to match the 
University’s needs with available facilities. 
Our long-term goal is to have the best esta-
tes unit of any Swedish university. For this 
we need a strategic facility management 
plan that is updated continuously – and in 
order to achieve this, we must have a well 
established working method, clear agree-
ments, and full control of the economy.”

However, a building without a solid 
foundation is not worth much. The 
Estates Unit is currently in the process of 
laying the foundation needed to meet the 
University’s needs. Furthermore, the unit 
is working on developing routines and 
procedures, collecting policy documents, 
and reviewing agreements with Akade-
miska Hus and other property owners. The 
Estates Unit will also create a simpler sys-
tem for handling 
cases, which will 
make it easier to 
see the status of 
open cases. In 
addition, there 
are plans to de-
velop a technical 
platform for 
providing hou-
sing for foreign 
students and 
researchers.

Solid foundation for facility  
management on the way

Teacher representatives on the University Board
STOCKHOLM UNIVERSITY’S VOTING panel 
(hörandeförsamling) has agreed on the new 
University Board teacher representatives for the 
term 2015-01-01—2017-12-31.
Regular teacher representatives on the  
University Board:
Professor Ylva Engström, Deputy Dean, 
Faculty of Science
Professor Bengt Novén, Dean, Faculty of 
Humanities

Professor Astri Muren, incoming Dean, Fa-
culty of Social Sciences

Elected alternate members to the teacher  
representatives:
Professor Jonas Ebbesson, Dean, Faculty of 
Law
Professor Cynthia de Wit, Section Dean, 
Faculty of Science

data. Researchers working with computer 
clusters include meteorologists, physicists, and 
astronomers.

windows have already been replaced), and the 
work is expected to be completed in 2016. Plan-
ning is currently underway for window replace-
ments and the other thirteen measures for Södra 
huset.

More modern lighting is one of these mea-
sures. The ceiling lights in the hallways have 
already been replaced and given motion sensors 
so that they turn off when no one is in the room. 
Now, it is time for the ceiling lights in offices and 
other rooms to be replaced and provided with 
occupancy sensors.

Replacing the ventilation system with new 
fans, pumps, and control systems is another im-
portant measure. Replacing the control systems, 
which has already been done, should make it 
possible to quickly detect malfunctions and avoid 
extensive downtime. 

A couple of other measures include mounting 
solar panels on the roof of Södra huset and finding 
a way to reduce heat leakage from the entrance 
doors on the fourth floor of the A house.

These investments are expected to result in 
energy savings of about 3,700 MWh/year, which 
correspond to a 30-35 per cent reduction in total 
energy consumption. Carbon emissions are ex-
pected to decrease by half, which corresponds to a 
reduction of 200 tonnes per year. All measures are 
expected to be completed in the autumn of 2017.
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Posttidning B

DET VAR DAGS FÖR avslutningsmiddag och 
det låg på mig att hålla tacktalet. Det är en 
internationell masterkurs som just avslutat 
en fältvecka i Aten och det är Spyros Tzokas 
som ska avtackas för att han varit av ovär-
derlig hjälp för att förbereda våra studiebe-
sök och kontakter. Masterkursen är en del 
i ett samarbete mellan svenska universitet 
och de svenska instituten runt Medelhavet, 
förkortat USI. Just denna kurs har fokus 
på Grekland. Vi kallar detta samarbete för 
internationalisering på gräsrotsnivå eftersom 
våra studenter, som själva kommer från olika 
delar av världen, får möjlighet att samarbeta 
med studenter från de städer där vi gör våra 
fältarbeten. Ett syfte med att samarbeta med 
de svenska instituten vid Medelhavet är att 
det också ger studenterna ett långt tidsper-
spektiv med start i antika samhällssystem och 
insikter om förhållanden utanför den brittisk/
amerikanska sfär som annars tenderar att 
dominera våra utbildningar. 

Valet av Grekland innebär att vi är 
beroende av bra hjälp på plats, inte minst på 
grund av språket och nu var det alltså dags 
för avslutning och vi skulle tacka Spyros 
genom att ge honom några typiskt svenska 
symboler. Vi gick ut i Aten i sista minuten 
och i en konfektyrbutik hittade vi en pep-
parkaksälg; i en annan affär en liten flaska 
Absolut Vodka. Oväntat lätt att hitta svenska 
symboler, tyckte vi. Men det skulle också 
passa bra med några symboler från vårt uni-
versitet. Hemifrån hade jag införskaffat några 
profilprodukter med logotypen för universite-
tet på och dessa tog jag med till restaurangen, 
samtidigt som jag tog på mig halsbandet med 
de tre symbolerna som hängsmycke. Men 
vad var det nu logotypen står för? För att 
friska upp minnet gick jag in på universitetets 
hemsida och till min stora överrakning läste 
jag angående logotypens historia: ” Märket 
tecknades ursprungligen av hovgrafikern 
Karl-Erik Forsberg (1914-1995) i samband 
med att Stockholms högskola blev statligt 

Det internationella 
universitetet

universitet 1960. Märket består av en fackla 
omlindad av en olivkvist i kombination 
med de tre kronorna och en sigillomskrift. 
Inspirationen till utförandet fick Karl-Erik 
Forsberg av en plafondmålning i Spökslottet 
på Drottninggatan i Stockholm. Målningen 
symboliserar kunskapen och på den finns 
bland annat gudinnan Pallas Athena som hål-
ler i en fackla omlindad av en olivkvist.”

Så fick jag alltså en självklar avslutning 
på mitt tacktal genom att ge bort en symbol 
för Stockholms universitet som inspirerats av 
vishetens gud som gett den grekiska huvud-
staden – där vi just befann oss – sitt namn 
och som också är denna stads skyddshelgon. 

Internationaliseringen har uppenbarligen 
många lager och tilltron till visheten är inter-
nationell – såväl konkret som symboliskt. 

GUNNEL FORSBERG

Gunnel Forsberg är professor i 
kulturgeografi och prodekan vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten. Hon 
rekryterades till universitetet 1998, strax 
efter att hennes institution flyttat till 
Frescati från att tidigare huserat i det 
hus vid Observatoriekullen som numera 
kallas Studentpalatset. Hon undervisar 
och forskar om samhällsplanering, ofta 
med ett genusperspektiv.

Gunnel Forsberg 

Nästa nummer: Utgivningsdatum är i början av mars och deadline den 6 februari.
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Så fick jag alltså en 
självklar avslutning 
på mitt tacktal genom 
att ge bort en symbol 
för Stockholms 
universitet som 
inspirerats av 
vishetens gud som 
gett den grekiska 
huvudstaden – där 
vi just befann oss – 
sitt namn och som 
också är denna stads 
skyddshelgon.

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


