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I SAMBAND MED årets myndighetsdialog lyfte 
statssekreterare Anders Lönn ett antal för rege-
ringen prioriterade frågor. En av dessa är inter-
nationalisering, där regeringen avser att utar-
beta en ny strategi i dialog med universitet och 
högskolor. En första hearing i frågan är plane-
rad till mitten av juni. 

Internationalisering är också en fråga som 
ligger högt på agendan för Stockholms universi-
tet. I universitetets strategidokument ”Strategier 
för Stockholms universitet 2015-2018” 
står följande att läsa i kapitlet som behand-
lar Internationell och nationell samverkan: 
”Stockholms universitet ska i sin internationella 
verksamhet i första hand lyfta fram sin fram-
stående forskning. Gemensamma forsknings-
projekt över universitets- och nationsgränser 
uppkommer oftast genom informella kontakter 
mellan enskilda forskare och ska inte forceras av 
universitetsledningar, men däremot underlättas 
av proaktiva universitetsstrategier och väl fung-
erande arrangemang och rutiner.” Majoriteten 
av universitetets internationella forskningssam-
arbeten ligger på individnivå, och det är också 
precis så det ska vara. Enskilda forskare vet bäst 
vilka personer som har lämpligast kompetens 
för det aktuella forskningsproblemet, och där-
med är bäst att samarbeta med. Många inter-
nationella kontakter etableras i samband med 

Under hösten 2015 kommer ytterligare två semi-
narier att genomföras, dels i Singapore och sedan 
i Indonesien. Seminariet i Singapore äger rum 
den 2/11 – 5/11 och har som övergripande tema 
”Challenges within Urbanization”. Vid seminariet 
kommer forskningsfrågor inom ämnesområdena 
urban utveckling, materialvetenskap, energi, miljö, 
högre utbildning, samt social utveckling att dis-
kuteras. Två seminarier planeras sedan i Kina och 
Brasilien under våren 2016 och programmet avslu-
tas med ett möte i Stockholm under hösten 2016. 

Genom den här seminarieserien har vi utmärkta 
tillfällen att sprida information om vår framstående 
forskning, och samtidigt knyta nya kontakter med 
forskare i de aktuella länderna.  
 En annan väg för att sprida information om vår 
forskningsverksamhet hittar vi på universitetets 
webbplats Stockholm University Play, där det nu 
finns filmer med forskare från de flesta av våra pro-
filområden. Jag rekommenderar 
verkligen alla att ta del av dessa 
fascinerande filmer som visar upp 
bredden av universitets forskning. 
Sprid gärna den informationen 
vidare till alla era nationella och 
internationella kontakter.

HANS ADOLFSSON, prorektor 

    hans.adolfsson@su.se
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Solfångare
På förmiddagen den 20 mars inträffade en partiell solförmörkelse. Institutionen för 
astronomi ordnade en visning av förmörkelsen utanför AlbaNova med teleskop försedda 
med solfilter och glasögon avsedda för solobservationer. Allmänhet och media fanns på plats. 
När solförmörkelsen började, lättade molnslöjorna något så solrundeln kunde skymtas.

FOTO EVA DALIN

presentationer på konferenser eller vid besök på 
andra universitet. Det är snart sommar och det 
innebär att konferenssäsongen drar igång på all-
var. Jag hoppas att många av er har möjlighet 
att besöka ett eller flera internationella möten 
under perioden mellan terminerna.

Ett exempel på ett arrangemang där uni-
versitetet centralt kan underlätta internatio-
nell forskningssamverkan, är det gemensamma 
programmet Swedish Academic Collaboration 
Forum (SACF).  SACF som finansieras av 
Stiftelsen för internationalisering av högre 
utbildning och forskning (STINT), är ett sam-
arbete mellan sex svenska universitet, där vi till-
sammans genomför vetenskapliga seminarier i 
fem länder. 

Det första seminariet, 2015 Korea – 
Sweden Excellence Seminar, genomfördes 
under slutet av april på Hanyang University 
i Seoul, Sydkorea, med National Research 
Foundation som värd. Vid seminariet medver-
kade ett 40-tal svenska forskare, som tillsam-
mans med koreanska kollegor presenterade 
och diskuterade relevanta forskningsfrågor 
inom områden som välfärd, klimat och mate-
rialvetenskap. Förhoppningen är att nya sam-
arbeten kommer att etableras, men lika vik-
tigt är att stärka banden med redan etablerade 
forskarkontakter. 
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Hur ska lärosätena styras och vilka roller ska 
rektor respektive universitetstyrelse ha? Det är 
några av frågorna i Ledningsutredningen som 
regeringen tillsatte för ett år sedan. Senast den 
sista oktober i år ska utredaren Kåre Bremer, 
tidigare rektor vid Stockholms universitet, 
lämna sitt slutbetänkande. Men redan nu kan 
Universitetsnytt berätta om de preliminära 
slutsatserna.

Utredningen har fyra huvudområden: kart-
läggning av ledningsstrukturerna vid landets 
lärosäten, frågorna om kollegialitet, rektorns 
och styrelsens roll samt rekrytering och utbild-
ning av ledare.  

I arbetet har utredningen besökt en majori-
tet av landets lärosäten och därutöver träffat 
rektorer, styrelseordföranden samt lärare, 
forskare och studenter utvalda av SULF, 
Vetenskapsrådet och SFS. Dessutom kommer 
en sammanställning av styrdokument för 
lärosäten, en litteraturöversikt och en interna-
tionell jämförelse.

Sammanställningen visar att lärosätena kan 
delas in i två huvudsakliga grupper: de gamla 
och stora som präglas av decentralisering och 
stark kollegialitet respektive de mindre och 
mer nyetablerade som har en klar linjestyr-
ning.

Vad gäller kollegialiteten kommer utred-
ningen att betona behovet av att problemati-
sera och definiera begreppet. Att det behövs  
kollegialt inflytande över forskning och 
utbildning ses som en självklarhet, men när 
det rör till exempel resursfördelning finns 
olika åsikter.

– Många vi talat med lyfter fram problem 
med kollegiala beslut. Orkar kollegiala organ 
fatta skarpa beslut om resursfördelning? Är de  
konservativa och motverkar reformering av 
verksamheten? Kollegialiteten måste finnas, 
men lärosätena bör analysera och diskutera 
hur kollegialiteten fungerar, betonar Kåre 
Bremer.

 
Förlorar rektorskandidater 
De senaste åren har kritik kommit mot ökad 
resultat- och målstyrning (New Public Mana-
gement) inom högskolesektorn och krav höjts 
på ökad kollegialitet. Kåre Bremer är skeptisk 
till överdrivet detaljmätande, men säger samti-
digt att utredningen inte vill kasta ut mål- och 
resultatstyrningen. 

– Forskning och högre utbildning är en av 
de största posterna i statbudgeten och då är 
det rimligt att det finns krav på återrapporte-
ring.

Vad gäller förhållandet styrelse – rektor 
ser Kåre Bremer oklarheter i förordningarna. 
Men han ser det inte som en fråga med större 
skiljelinjer. I praktiken hinner och vill inte 
styrelserna vara inne och ”rota i detaljerna”.

Avseende processen kring tillsättning 
av rektorer finns däremot problem, enligt 
utredningen. Vid många lärosäten är det två 
eller fler kandidater som medarbetarna röstar 
om för att föreslå till regeringen, som sedan 
tar beslut om vem som blir rektor. Enligt Kåre 
Bremer vore det bättre att komma ifrån situa- 
tionen där kandidater ställs mot varandra i ett 
val. Inför utsikten att förlora omröstningen 
drar många kompetenta externa kandidater 
tillbaka sin ansökan. Ett tiotal lärosäten har 
tappat sådana kandidater vid senaste rektors- 
tillsättningen. För att kunna rekrytera bra 
och engagerade prefekter och dekaner krävs 
bland annat att uppdraget förtydligas och ett 
ökat administrativt stöd. Kåre Bremer lyfter 
även fram behovet av mer strategiskt tänkande 
kring vilka forskningsledare lärosätena bör 
rekrytera. 

Kollegialitet behöver 
definieras
En fördjupad diskussion om kollegialitet och avskaffande av rektorsval i dess 
nuvarande form. Det är ett par av förslagen från Ledningsutredningen.
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Inom utredningen har vi försökt lyssna till så många som möjligt, berättar Kåre Bremer.

Förslag om externa ledamöter 
Dagen innan intervjun kom ett tilläggsdirek-
tiv till utredaren. Det handlar om att beskriva 
och analysera olika förslag till hur externa 
ledamöter utses i styrelserna för statliga 
universitet och högskolor och att förorda ett 
förslag. I dag är det landshövdingen tillsam-
mans med en student och en speciellt utsedd 
person, som för Stockholms universitet 
tidigare var just Kåre Bremer, som föreslår de 
externa ledamöterna. Systemet har kritiserats 
från flera håll, bland annat av SUHF som 
tycker att lärosätena borde få större infly-
tande över processen. Kåre Bremer är inne 
på samma linje men tilläggsdirektivet anger 
att lärosätena inte ska få ett avgörande infly-
tande över processen. Så här krävs att han tar 
fram ett annat förslag till den 30 juni då detta 
tillkommande uppdrag ska redovisas.

Den 25 maj anordnas en öppen hearing på 
Spårvagnshallarna klockan 13:00 om utred-
ningens preliminära slutsatser. Anmälan görs 
till: u.ledningsutredningen@regeringskansliet.
se senast 20 maj.  
 

Vetenskapsrådet har utvärderat satsning-
arna på de strategiska forskningsområd- 
ena, SFO. Baserat på utvärderingen 
rekommenderar Vetenskapsrådet att 
SFO-medlen till Stockholms universitet 
minskas. Stockholms universitet har 
medel för tre SFO-miljöer: Bolincentret, 
BEAM (Baltic Ecosystem Adaptive 
Management) och EkoKlim. Vetenskaps-
rådets expertsakkunniga som bedömt de 
vetenskapliga prestationerna ger alla de 
tre miljöerna goda betyg. I expertpanelens 
bedömning får dock EkoKlim underkänt.  
 Satsningen på strategiska forsknings-
miljöer har utvärderats av en expertpanel 
ledd av Tuula Teeri, rektor vid Aalto Uni-
versitet. Panelen har haft blandad expertis 
med hög kompetens och erfarenhet vad 
gäller frågor om organisationsutveckling, 
strategisk styrning, samverkan och utbild-
ning. Till utvärderingen har kopplats 
28 externa experter med vetenskaplig 
kompetens inom satsningens forsknings-
områden. 

De externa experterna har utifrån 
SFO-miljöernas ansökningar, uppfölj-
ningsdata, självvärderingar samt biblio-
metriska data gjort en initial bedömning 
av varje enskild SFO-miljös prestationer. 
Expertpanelen har, utifrån dessa rappor-
ter, självvärderingar från lärosätenas led-
ningar samt intervjuer med ledningarna 
för lärosätena samt SFO-miljöerna, gjort 
en samlad bedömning av SFO-miljöernas 
utveckling och lärosätenas insatser.

 
Skrivelse till regeringen  
Som ett resultat av utvärderingen har de 
fem myndigheterna bakom den skrivit till 
regeringen.  
 I skrivelsen rekommenderar myndighe-
terna att 16,4 miljoner kronor per år från 
Stockholms universitet omfördelas till 
andra lärosäten. Även Lunds universitet 
föreslås bli av med delar av sina SFO-
medel. Rekommendationerna baseras på 
att expertpanelen identifierat brister i de 
utpekade SFO-miljöerna och i lärosätenas 
ledning och stöd till dessa. 
Utvärderingen har utgått från fem kärn-
frågor:
1) Hur har forskningen planerats och 
styrts, så kallad strategisk styrning? 
2) Vilken har varit forskningens kvalitet, 
resultat och effekter? 
3) Vilken har varit satsningens strategiska 
betydelse för samhälle och näringsliv? 
4) Hur har samverkan med andra univer-
sitet och samhällsaktörer sett ut? 
5) Hur har kopplingen mellan den strate-
giska forskningen och utbildning sett ut? 
LINNÉA BERGNÉHR

Universitetet riskerar 
förlora medel till strate-
giskt forskningsområde

Grönt ljus för Albano  
välkommet besked
MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 
har sagt ja till det nya universitetsområdet 
Albano. Domen fastställer Stockholms stads 
beslut om detaljplan för Albano.  
– Det är ett efterlängtat besked vid Stock-
holms universitet att Mark- och miljööver-
domstolen beslutat godkänna detaljplanen 
för Albano. Nu kan vi på allvar påbörja 
arbetet att skapa ett nytt universitetsom-
råde. Det behövs för att kunna utveckla 
och expandera både vår forskning och vår 
utbildning, säger rektor Astrid Söderbergh 
Widding.

Mark- och miljööverdomstolen fastställer 
beslutet i kommunfullmäktige i Stockholms 
kommun av den 17 december 2012. Där-
med vinner detaljplanen för Albano laga 
kraft.  En tretton år lång planprocess är till 
ända och både universitetet och KTH kan se 
fram emot nya och ändamålsenliga lokaler 
i Albano, anpassade till dagens krav på 
moderna lärandemiljöer.

Mark- och Miljööverdomstolens utslag 
innebär att projekteringsarbetet kan ta ny 
fart inför byggstart nästa år.

– Nu ser vi fram emot en intensiv tid, då vi 
slutligen ska utforma planlösningar, inred-
ning och utrustning enligt de krav man kan 

ställa på moderna universitetslokaler, säger 
universitetsdirektör Joakim Malmström. 

Stockholms kommunfullmäktige antog 
detaljplanen för Albano i december 2012. 
Planen har därefter överklagats i flera 
instanser. Mark- och miljööverdomstolen 
ändrar nu slutgiltigt Mark- och miljödom-
stolens dom från juni 2014 där stadens 
beslut om detaljplanen upphävdes.

Förutom 100 000 kvm lokaler för utbild-
ning och forskning planeras för cirka 1 000 
student- och forskarbostäder (50 000 kvm).

Domen kan inte överklagas. 
EVA ALBREKTSON
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Flygperspektiv över Albano från norr, med Roslagsbanan till vänster om området och Roslagsvägen  
till höger. Till höger om vägen syns Kräftriket.  

Aktörerna i Albanoprojektet
Planägare: Stockholms stad 
Byggherre: Akademiska Hus (universi-
tetslokalerna), Svenska Bostäder (student- 
och forskarbostäderna) 
Hyresgäster: Stockholms universitet och 
KTH 
Arkitekter: BSK Arkitekter, Brunnberg & 
Forshed Arkitektkontor, Christensen och 
Co Architects
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Cirkeln sluts för  
kontroversiell samling
En stor del av Retzius kraniesamling vid Karolinska Institutet, KI, har förvarats 
vid Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, OFL, i väntan på att KI beslutar om 
vad som ska ske med samlingen. I dagarna lämnade de sista kranierna OFL.

TEXT PER LARSSON     FOTO EVA DALIN

Vi står i ett av magasinen i Wallenberglabo-
ratoriet i Frescati hage där Osteoarkeologiska 
forskningslaboratoriet (OFL) har sina lokaler. 
Osteologi betyder läran om ryggradsdju-
rens skelett och i hyllorna finns tusentals 

kranier och skelett efter åtta människor 
varsamt insvepta i tunt papper. Om några 
timmar ska kartongerna vara återbördade till 
Karolinska Institutet (KI) varifrån de kom en 
gång i tiden.

Historien tar sin början under andra 
halvan av 1800-talet. Upptäcksfärder och en 
vilja att kategorisera växter, djur och även 
människor låg i tiden. I kolonial anda for 
upptäcksresande världen runt och samlade på 
sig material som de tog till sina hemländer. 
Nationella och rasmässiga särdrag betonades. 
Anders och Gustaf Retzius, far och son och 
båda professorer vid Karolinska Institutet, 
verkade i denna anda. De var framstående 
forskare inom det medicinska området men 
ägnade sig även åt den för 1800-talet typiska 
anatomiska rasforskningen, så kallad ”fysisk 
antropologi”, där man försökte indela 
mänskligheten i raser utifrån förmodad ana-
tomisk olikhet. 

800 kranier 
I mitten av 1800-talet började Anders Retzius 
att bygga upp det som kom att bli Retzius kra-
niesamling. Sonen Gustaf gick vidare i faderns 
spår och samlingen kom att bestå av över 800 
kranier och ett stort antal monterade skelett.  
 Ungefär hälften av kranierna har sitt ursprung 
utanför Europa, där de flesta hämtats hem efter 
arkeologiska utgrävningar. Uppskattningsvis 
finns cirka 100 kranier där individerna tillhört 
någon ursprungsbefolkning utanför Europa. 
Far och son Retzius har köpt eller bytt till 
sig material från olika expeditioner, där de 
mänskliga kvarlevorna införskaffats genom 
metoder som sedan länge anses vara djupt 
oetiska. I vissa fall handlar det till och med om 
gravplundring.

I slutet av 1960-talet då det dåvarande 
Osteologiska forskningslaboratoriet bildades 
vid Stockholms universitet, och med placering 
i Ulriksdal, fördes större delen av KI:s samling 
över till OFL. Samlingen katalogiserades och 
viss forskning bedrevs men i stort fick den vara 
orörd.

År 2005 flyttade OFL från Ulriksdal till 
Frescati och man blev tvungna att ta ställning 
till vad som skulle ske med samlingen från KI. 
Det mesta skickades till Medicinhistoriska 
museets magasin i Tumba. De skelett som OFL 
bedömde vara inhämtade mest etiskt tvivelak-
tigt behöll man för att inventera och förbereda 
inför att de skulle skickas tillbaka (repatrieras) 
till sina ursprungsländer. OFL tog dessutom 

människo- och djurskelett samlade, varav de 
flesta kommer från arkeologiska utgrävningar.  
På en vagn finns tio stora pappkartonger. På 
dem finns nummerserier och på de flesta står 
det även ”australier”. I kartongerna ligger 

beslut om att detta material inte skulle använ-
das inom forskningen och undervisningen. En 
del fornegyptiska mumier fördes även över till 
Uppsala universitet.

 
Etiska problem med samlingen 
Jan Storå tog över som föreståndare för OFL 
2005 och fick därmed ärva problematiken 
med Retzius samling. OFL har inte sett några 
forsknings- eller undervisningsmässiga skäl 
till att behålla dessa kvarlevor. OFL har sedan 
länge tillräckligt med benmaterial för forsk-
ning och undervisning och dessutom inhämtat 
under etiskt korrekta former, främst vid arkeo- 
logiska utgrävningar. Det viktigaste värde 
han kan se i samlingen är kulturhistoriskt 
(antropologiskt), som en dokumentation över 
hur vetenskapen fungerade för drygt hundra 
år sedan.

Jan Storå gläds åt att KI arbetar för 
att repatriera kvarlevorna av individer av 
ursprungsbefolkningar utanför Europa. På 
OFL har man försökt hjälpa till så gott man 
kan genom att inventera, dokumentera och 
förpacka kvarlevorna. Senare kan det även 
bli aktuellt att erbjuda experthjälp vid själva 
överlämningen. Men Jan Storå understryker 
att även efter att dessa kvarlevor återlämnats 
så återstår etiska problem med samlingen.

– Vi kan inte med säkerhet veta hur alla 
skelett har samlats in, vilket gör allt material 
problematiskt för oss. Även för de svenska ske-
letten är det svårt att belägga om de donerats 
frivilligt eller om de samlats in på sjukhus och 

bårhus utan godkännande från den avlidne 
eller anhöriga.

Vagnen med pappkartongerna framför oss är 
ett tydligt exempel på att cirkeln nu börjar slu-
tas för OFL vad gäller Retzius samling. Några 
rum bort står fler vagnar med nedpackade 
skelett och även några monterade skelett som 
ska vara överförda till KI till början av maj.

 
En form av avslut 
För Olof Ljungström, vetenskapshistoriker och 
chef för Enheten för historia och kulturarv vid 
KI, lär arbetet med Retzius samling pågå i flera 
år framöver. Hans främsta uppgift nu är att 
fastställa vad som finns i samlingen. När det 
är klart är det Olof Ljungström som ska leda 
arbetet med att återföra skelett av ursprungs-
befolkningar världen över. En grupp återfördes 
till Hawaii redan 2009. Andra länder som 
kan bli aktuella för repatriering är Australien 
och Franska Polynesien. Ledningen vid KI 
har även att ta ställning till framtiden för hela 
samlingen.

– På KI är vi väldigt nöjda med hur OFL 
skött förvaringen och förberett skeletten för 
repatriering, säger Olof Ljungström.

När Jan Storå står framför kartongen som 
ska fraktas till KI tycker han det känns som en 
form av avslut och att cirkeln sluts – samlingen 
från KI återbördas dit för beslut om dess framtid. 

– Nu har vi kommit så här långt. Det finns 
saker vi skulle ha kunnat göra annorlunda i den 
här processen men i stort tycker jag vi skött det 
här bra, säger Jan Storå.  

Fjorton ämnen rankas 
inom topp hundra
Stockholms universitet har fjorton ämnen 
på topp hundra i världen. Detta enligt QS 
World University Rankings by Subject 2015. 
De ämnen som rankas inom topp hundra 
i världen är geografi (23), miljövetenskap 
(27), sociologi (35) samt lingvistik, moderna 
språk, filosofi, biologiska vetenskaper, kemi, 
geologiska och marina vetenskaper, fysik och 
astronomi, medie- och kommunikationsveten- 
skap, utbildningsvetenskap, ekonomi och 
juridik (51- 100).  Stockholms universitet pre-
sterar bättre i år än 2014 då åtta ämnen fanns 
representerade bland topp hundra.

 

Vad händer här?
Arbetet med Bloms hus fortgår och planen är  
i nuläget att universitetets nya samverkans- 
avdelning ska kunna flytta in i slutet på 2016. 

Bloms hus byggdes 1838 efter ritningar av 
Fredrik Blom för att rymma utställnings- och 
möteslokaler för Lantbruksakademin, samt 
inspektorsbostad, intill det nyanlagda Expe-
rimentalfältet. Huset bedöms av länsstyrelsen 
ha synnerligen högt kulturhistoriskt värde 
och är därför byggnadsminne enligt Kultur-
miljölagen. I skrivande stund behandlar läns-
styrelsens byggnadsantikvarier en ansökan 
om ändring av byggnadsminne. Avsikten med 
den förestående upprustningen är att inte göra 
större ingrepp än nödvändigt. Men huset ska 
sättas i stånd så att det ska rymma moderna 
arbetsplatser som uppfyller dagens krav – med 
bevarande av husets historiska atmosfär.

Förtydligande om  
doktorandstegen
I förra numret av tidningen skrev vi om 
höjda löner för doktorander. För att 
undvika oklarhet kring hur nivåerna 
i doktorandstegen ändras kommer ett 
förtydligande. Doktorandstegen för-
handlas av de lokala fackliga förbunden 
i anslutning till löneförhandlingarna för 
alla anställda vid Stockholms universitet i 
partsarbetet med arbetsgivarföreträdare.
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Jan Storå (höger) vid Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet har nu lämnat över kartongerna med 
kranierna till Olof Ljungström som ansvarar för de historiska samlingarna vid Karolinska Institutet.

Retzius samling innehåller inte enbart mänskliga kvarlevor utan även en del djurskelett, 
här av en gök.
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År 2011-2014 utvärderade Högskoleverket 
(HSV) och därefter Universitetskanslers- 
ämbetet (UKÄ) 2 092 utbildningar i landet. 
Utvärderingarna är nu avslutade, även om ett 
antal utbildningar fortfarande befinner sig i en 
uppföljningsfas. I de sex utvärderingsomgång-
arna hade Stockholms universitet utbildningar 
med i samtliga. När den sista omgångens 
utbildningar fick sina omdömen under hösten 
2014 hade totalt 156 utbildningar som leder till 
en examen med huvudområde eller till en yrkes-
examen vid Stockholms universitet utvärderats.

Universitetet har kommit betydligt bättre 
ut i HSV:s/UKÄ:s utvärderingar än riket i 
genomsnitt när omdöme enbart relateras till 
antal utvärderade utbildningar. Det visar en ny 
rapport från Planeringsavdelningen. Andelen 
utbildningar som får omdömet ”bristande 

kvalitet” ligger i genomsnitt på 27 procent för 
landets lärosäten, medan siffran är 15 procent 
för Stockholms universitet. Vad gäller omdömet 
”mycket hög kvalitet” får 22 procent av univer-
sitetets utvärderade utbildningar detta mot 14 
procent i snitt för riket. Allra bäst har det för 
universitetets del gått för språkutbildningarna 
när omdöme relateras till antal utvärderade 
utbildningar.

I rapporten finns även en jämförelse av lik-
nande utbildningar mellan landets sex största 
universitet. Sammantaget har Stockholms 
universitet och Lunds universitet de bästa 
resultaten. Nedbrutet på kandidat- respektive 
masterutbildningar är Stockholms universitet 
i topp. Däremot är resultaten sämre för magis-
terutbildningarna där var tredje utbildning 
blivit underkänd.

Varningssignaler i rapport 
om kvalitetsutvärdering
Stockholms universitet ligger i toppen efter de senaste årens kvalitetsutvärderingar. 
Men flera stora utbildningar är inte kvalitetssäkrade. Dessutom är ännu inte alla 
utbildningar utvärderade. 

TEXT PER LARSSON      ILLUSTRATION REBEKKA MORNIO

?

Problem på stora utbildningar 
Men rapporten innehåller även oroande resul-
tat. Planeringavdelningen har löpande gjort en 
så kallad gränsfallsanalys av de utbildningar 
som kvalitetsutvärderats. Man tittade då på 
bedömarnas omdömen om de olika examens-
målen för de utvärderade utbildningarna för 
att se om de var på gränsen till att få ett lägre 
respektive högre omdömen. Analysen visar 
att 24 av de utvärderade utbildningarna utgör 
gränsfall för att få omdömet ”bristande kva-
litet” i utvärderingen. Flera av dessa gränsfall 
nedåt är dessutom utbildningar som har flera 
hundra studenter som tar examen varje år.

I rapporten ställs även omdömena från HSV/
UKÄ i relation till antalet uttagna examina i de 
utvärderade utbildningarna. Analysen visar då 
att de utbildningar vid universitetet som  

Nyheter

DEN 28 APRIL skrev rektor Astrid Söderbergh 
Widding och Peter Carpelan, forsknings- och 
personallandstingsråd, under ett samarbetsav-
tal om forskning, utveckling, innovation och 
utbildning inom områdena hälso- och sjukvård 
och kollektivtrafik. Syftet är bland annat att 
lösa en del av de samhälleliga utmaningarna 
inom dessa områden.

Vid undertecknandet i Spökslottet sade 
Astrid Söderbergh Widding att universitetet 
hoppas kunna bidra med kunskap och kompe-

Ny bok om baksidan av 
vår tids hälsobesatthet 

Drömmen om ett bättre 
samhälle ersätts av drömmar 
om att bli en bättre individ: 
lycklig, vältränad och fram-
gångsrik. Enligt en ny bok 
befinner vi oss just nu i över-
gången från välfärdsstat till 
”wellnesstat”. Men kraven 
på att vi ska vara lyckliga 
och hälsosamma har börjat 

verka emot oss och skapar känslor av skuld, 
skam och oro.

I boken Wellnessyndromet levererar 
forskarna Carl Cederström, lektor vid Före-
tagsekonomiska institutionen, och André 
Spicer vid Cass Business School i London, 
en diagnos över hur vårt fokus på hälsa och 
lycka har blivit en osund besatthet i dagens 
västerländska samhällen.  

Enligt bokens författare befinner vi oss 
i övergången från välfärdsstat till well-
ness-stat. Carl Cederström menar att vår 
besatthet av oss själva kan vara en konse-
kvens av hur vi upplever vår omvärld. 

– När vi känner att vi inte kan påverka 
en politisk förändring vänder vi istället 
vårt fokus inåt och eftersträvar en person-
lig förvandling där den egna kroppen och 
välmåendet hamnar i centrum.

Boken har fått stor medial uppmärksam-
het, först i Storbritannien där en engelsk 
utgåva gavs ut, och senare i Sverige när den 
svenska utgåvan kom.

 

Kommissionärer i  
dialog om EU 
Hur påverkas vi av frihandelsavtalet mellan 
EU och USA? Hur kan EU underlätta för 
e-handel mellan medlemsländerna? Och 
vad innebär EU:s investeringspaket? Det 
var huvudfrågorna när EU-kommissionens 
Stockholmskontor och Stockholms universitet 
bjöd in till medborgardialog om EU i Wallen-
bergsalen i Kräftriket den 8 maj.

Universitetets rektor Astrid Söderbergh 
Widding inledde med att säga att flera av 
universitetets profilområden berör frågor om 
EU och Europas framtid.

I panelen fanns EU:s handelskommissionär 
Cecilia Malmström, EU-kommissionens vice 
ordförande Jyrki Katainen, IT-minister Meh-
met Kaplan, statssekreterare Oscar Stenström 
samt Anna König Jerlemyr, vice ordförande 
för Stockholm Business Region och opposi-
tionsborgarråd i Stockholms stad.

”Öppenhet”, ”engagemang”, ”jobb” 
och ”circular economy” var de ord som 
panelisterna skrev ned när de sammanfattade 
diskussionen.

Svensk forskning i fokus i Seoul
KOREA-SWEDEN EXCELLENCE Seminar har 
hållits i Seoul, Sydkorea. Det var det första 
mötet i en serie av sex där de sex främsta 
svenska universiteten diskuterar forsknings-
samarbeten med kolleger i fem utvalda länder.
I Seoul var National Research Foundation 
(NRF) värd för mötet som hölls på Hanyang 
University. Från Stockholms universitet 
deltog professor Gunnar Andersson och 
dr. Li Ma vid Sociologiska institutionen, 
docent Desheng Dash Wu och fil. dr. Krishna 
Venkitachalam vid Företagsekonomiska 
institutionen, professor Johan Ström och 
docent Radovan Krejci vid Institutionen 
för miljövetenskap och analytisk kemi samt 

professor Aatto Laaksonen vid Institutionen 
för material- och miljökemi. Prorektor 
Hans Adolfsson ledde delegationen. Övriga 
svenska forskare kom från Lunds, Uppsala 
och Linköpings universitet samt Chalmers 
och KTH. Från Sverige deltog också en offi-
ciell delegation under ledning av riksdagens 
talman Urban Ahlin.

Korea-Sweden Excellence Seminar ingår i 
projektet ”Swedish Academic Collaboration 
Forum” (SACF) som har finansiering från 
STINT och de sex medverkande universi-
teten. Nästa etapp hålls i Singapore första 
veckan i november.
  www.sacf.se

Samarbete mellan  
universitetet och  
landstinget

tens inom vetenskapsområdena humaniora och 
samhällsvetenskap samt naturvetenskap för att 
utveckla Stockholmsregionen.

– Det här är ett otroligt viktigt partnerskap 
för Stockholms universitet.

Peter Carpelan berättade att landstinget har 
avtal med Karolinska Institutet och KTH och 
att det då är naturligt att även ha samarbets- 
avtal med regionens största lärosäte.  

Avtalet omfattar verksamhet vid alla institu-
tioner vid Stockholms universitet.

Stockholms universitet kommer väl 
ut i antal utbildningar som får fina 
omdömen i kvalitetsgranskningarna. 
Men bilden av kvaliteten på samtliga 
utfärdade examina vid universitetet 
är mer oklar

Rektor Astrid Söderbergh Widding och landstingsråd Peter Carpelan vid undertecknandet på Spökslottet.
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Magisterutbildningar ges  
igen efter kvalitetsarbete 
I FEBRUARI BESLUTADE rektor att inrätta 
tre magisterprogram i rättsvetenskap. Bakom 
beslutet ligger en omfattande kvalitetsgransk-
ning av de planerade programmen.
– Jag tycker att Juridiska institutionen har 
gjort ett bra jobb med att förbättra magister-
utbildningarna, säger Jonas Ebbesson som är 
dekan för Juridiska fakulteten. 
 Redan till hösten 2015 ges magisterpro-
grammen Master of Laws in European 

Gruppen för åtgärdsredovisningar (GÅR) 
Gruppen inrättades av rektor för att strukturerat stödja och granska de åtgärdsredovisningar 
som ska skrivas för utbildningar som fått bristande kvalitet av Högskoleverket/Universi-
tetskanslersämbetet* och som rektor fattar beslut om. 
 Senare har rektor gett GÅR ett tilläggsuppdrag att följa upp de 24 utbildningar som av Plane-
ringsavdelningen identifierats som gränsfall till bristande kvalitet. Denna process är helt univer-
sitetsintern. Rektor har även gett GÅR uppdraget att stödja och granska magisterprogrammen 
vid Juridiska institutionen. 

GÅR-gruppen består av: 
Karin Helander, vicerektor  
Clas Hättestrand, professor och ordförande i GÅR-gruppen 
Fredrik Oldsjö, kanslichef för Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 
Åsa Borin, kanslichef för Områdeskansliet för naturvetenskap 
Tove Holmqvist, utbildningsledare och kvalitetssamordnare, Planeringsavdelningen 
Pär Brännström, utredare vid Planeringsavdelningen, sekreterare i GÅR-gruppen 
En utbildningsledare per ärende från berörd fakultet

*Universitetskanslersämbetet tog över ansvaret för kvalitetsgranskningarna från och med 1 
januari 2013 då Högskoleverket lades ned.

Förlag till nytt nationellt  
kvalitetssäkringssystem
I mars skickade Utbildningsdepartementet 
ut en remiss på förslag till ett nytt nationellt  
kvalitetssäkringssystem för högre utbild-
ning, baserat på en utredning gjord av pro-
fessor Harriet Wallberg. Syftet är att införa 
ett mer sammanhållet kvalitetssäkrings-
system där de granskningar som Univer-
sitetskanslersämbetet ansvarar för i ökad 
utsträckning beaktar universitets och hög-
skolors eget kvalitetssäkringsarbete. Syste-
met föreslås bestå av fyra komponenter: 
• examenstillståndsprövning 
• granskning av lärosätens kvalitets- 
 säkringssystem 
• utbildningsutvärdering 
•  tematiska utvärderingar

Vidare föreslås att resurser för utbildning på 
grundnivå och avancerad  nivå inte längre 
ska fördelas på grundval av kvalitetsutvär-
deringar av utbildningars resultat. 

Stockholms universitet lämnade in remiss-
svar i början av maj. Det nya systemet före-
slås börja gälla den 1 januari 2016.

TEMA: KVALITETSARBETETEMA: KVALITETSARBETE

     fått fina omdömen främst har få studenter 
som tagit examen och att de som blivit under-
kända eller är gränsfall mot bristande kvalitet 
främst är stora utbildningar, främst inom 
Samhällsvetenskapliga fakulteten. Slutsatsen 
blir att universitetet kan ha kvalitetsproblem 
på stora utbildningar.

Gränsfallsanalysen visar vidare att de exa-
mensmål som främst fått bristande målupp- 
fyllelse är metodrelaterade och rör både grund-
läggande (främst på grundnivå) och fördjupad 
(på avancerad nivå) metodkunskap. Samtliga 
utbildningar som är gränsfall följs upp internt 
av Gruppen för åtgärdsredovisningar (GÅR) 
under 2014 och 2015 som sedan lämnar vidare 
för uppföljning framöver via områdesnämn-
derna. 

I rapporten står att ”ett stort antal examina  
som utfärdas vid universitetet inte med visshet 
kan sägas vara kvalitetssäkrade”. Där finns 
även en varning för att det kan vara än fler 
utbildningar som inte lever upp till kvalitetskra-
ven. 37 procent av universitetets utbildningar, 
däribland några stora som till exempel lärarut-

bildningarna och civilekonomexamen, har inte 
utvärderats av HSV/UKÄ i denna omgång. 

Av de 34 utbildningar vid universitetet som 
av HSV/UKÄ har fått omdömet ”mycket hög 
kvalitet” är många små utbildningar. Det 
innebär vidare att Stockholms universitet har 
fått den lägsta andelen så kallade kvalitetsmedel 
av statsmakterna i jämförelse med de fem andra 
stora universiteten. 

 
Kvalitet – prioriterad fråga 
Rapporten nämner även möjliga åtgärder för 
att ytterligare förbättra universitetets position 
inför nästa utvärderingscykel, som planeras att 
starta 2016. En sak är att närmare studera hur 
de sju utbildningar vid universitetet som fått 
bäst omdömen arbetar med kvalitetsfrågor och 
sprida dessa erfarenheter.

Rapporten har varit uppe till diskussion 
i Områdesövergripande rådet och gått till 
områdesnämnderna och samordningsgruppen 
för lärarutbildningen. I mitten av maj fick även 
studierektorerna rapporten. Den fortsatta upp-
följningen sker på områdesnivån. 

I universitetets åtgärdsplan för 2015-2016 
står att det ska inrättas ett beredande organ 
inför kommande kvalitetsutvärderingar av 
universitetets utbildningar samt att universite-
tets kvalitetssäkringssystem för utbildning ska 
utvecklas och dokumenteras. För närvarande 
formuleras ett uppdrag för denna berednings-
grupp, som blir ett beredande organ till rektor. 
Det diskuteras vid Områdesövergripande 
rådets majmöte, och därefter kan gruppen 
utses av rektor. Tanken är att gruppen ska 
vara sammansatt av personer med uppdrag i 
områdesnämnderna, så att förbindelsen mellan 
områdenas kvalitetsarbete och det centrala 
kvalitetsarbetet säkras. 

– Som vi slagit fast i våra nya strategier för 
Stockholms universitet ska utbildningarna 
fortlöpande följas upp och prövas strategiskt i 
syfte att uppnå högsta möjliga kvalitet. Kvali-
tetsarbetet blir aldrig färdigt utan är alltid en av 
våra nyckeluppgifter som vi kontinuerligt måste 
arbeta med, säger rektor Astrid Söderbergh 
Widding. 

    kritiken. Samtidigt vill jag upprepa 
att magisterutbildningarna redan före 
åtgärderna hade många kvaliteter. Juridiska 
institutionens Master of Laws in International 
Commercial Arbitration rankades för några 
år sedan av en ledande internationell bransch-
tidning som det bästa magisterprogrammet 
med inriktning mot skiljemannarätt i världen. 
Studenter som har gått magisterprogrammen 
vid Juridiska institutionen har haft fina möj-
ligheter på arbetsmarknaden. En viktig del i 
åtgärderna efter HSV:s kritik har varit att göra 
den akademiska dimensionen av programmen 
ännu tydligare, säger Jonas Ebbesson. 

Bättre progression
Institutionen har verkat för att förbättra pro-
gressionen i magisterprogrammen, i samråd 
med GÅR. Vidare har kvalitetssäkringen av 
examensarbetet förstärkts. 
 I GÅR:s granskning riktas kritik mot vad 
som uppfattas som bristande samordning 
mellan de olika programmen.

– Visst har det funnits problem med att 
programmen dragit åt olika håll. Men jag 

tycker även att samordningen nu är betydligt 
bättre, säger Jonas Ebbesson.

Den 22 januari 2015 gjorde områdesnämn-
den, utifrån ett underlag från bedömargrup-
pen, den sammanfattande bedömningen att 
Juridiska institutionen vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att magisterexamen i rättsveten-
skap ska kunna godkännas. Bedömargruppen 
rekommenderar att det sker ett fortlöpande 
kvalitetssäkringsarbete av programmen samt 
att områdesnämnden gör en uppföljning 
inom två år. 

– Den nya interna granskningsprocessen 
med flera beslutsnivåer var i sig en utmaning 
för institutionen. Men det var klokt att lyfta 
upp beslutet att inrätta programmen till rektor 
och viktigt att universitetets interna kvalitets-
säkringssystem med GÅR höll minst lika hög 
nivå som UKÄ:s granskning. Vi är nöjda med 
resultatet av granskningen och de åtgärder den 
medfört. Min bedömning är att det finns goda 
förutsättningar att upprätthålla magisterut-
bildningar vid Juridiska institutionen av hög 
kvalitet och med stort internationellt intresse, 
säger Jonas Ebbesson.

Visst har det funnits 
problem med att 
programmen dragit 
åt olika håll. Men 
jag tycker även att 
samordningen nu är 
betydligt bättre.

Tove Holmqvist , Pär Brännström och Anna-Karin Björling vid Planeringsavdelningen har gjort 
gränsfallsanalysen och har centrala roller i kvalitetsarbetet.
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Tentamenstjänsten växer
UNIVERSITETETS tentamenstjänst innehåller 
för närvarande essäfrågor, flervalsfrågor, 
salstentamen, hemtentamen och kamrat- 
bedömning (så kallade peer review).
Tentamenstjänsten kan användas på vilken 
dator som helst, både medhavd eller i en dator-
sal. Den som föredrar klassisk salstentamen kan 
boka Laduviksalen som är förberedd med dato-
rer i en säkrad miljö.

Tjänsten leder till modernare och säkrare 
tentamina. Systemet såväl anonymiserar som 
sparar all data automatiskt. Den administrativa 
arbetsbördan minskar avsevärt för såväl exami-
nerande lärare som kursadministratörer. Andra 
fördelar är ökad läsbarhet vilket påverkar 
såväl rättningshastigheten som möjlighet till 
en rättssäkrare examination, säger Ulf Färjare 
som är förvaltningsledare för tjänsten vid 
IT-avdelningen.

Systemet förkortar ledtiderna för rättningen 
eftersom examinatorerna kan börja rätta i 
samma stund det finns inlämnade tentor, det 
vill säga man behöver inte ”vänta på tentorna”, 
eller ens på att tentan är helt avslutad. Utöver 
detta tillåter systemet flera examinatorer simul-
tant. Studenter får en ökad möjlighet att ge 
bättre svar genom ordbehandlingsmöjligheter. 

Många studenter upplever att tidspressen 
minskar vilket ger ytterligare möjligheter till 
bättre svar. Dessutom bidrar vi till en bättre 
miljö eftersom det inte behövs några papper, 
säger Ulf Färjare.

Tentamenstjänsten har utvecklats genom att 
flera institutioner bidragit med önskemål och 
kontinuerligt använt tjänsten. Genom detta 
arbetssätt kan institutionerna även fortsätt-
ningsvis förmedla önskemål för att påverka 
tjänstens innehåll.

Det nya systemet ska ge en mer rättssäker  
examination och minska arbetsbördan vid 
rättningen.

Intellectual Property och Master of Laws in 
International Commercial Arbitration. Pro-
grammen fick sista ansökningsdatum förlängt 
till den 15 april. Det tredje programmet, 
Master in European Economic Law, kommer 
att ges först från och med hösten 2016.

Höstterminen 2013 beslöt Juridiska 
fakultetsnämnden att lägga ner de fem magis-
terprogram som då gick att läsa vid Juridiska 
institutionen (varav fyra omfattades av HSV:s 

granskning). Ambitionen var dock att ånyo 
starta tre av programmen, men i reformerad 
form. Rektor uppdrog åt Gruppen för åtgärds-
redovisningar (GÅR) att stödja denna process. 
Utifrån de kriterier för examenstillstånd som 
tillämpas av UKÄ gjordes en intern granskning 
av de föreslagna programmen av GÅR, med 
stöd av en extern expert.. 

– UKÄ:s kritik var befogad på flera punk-
ter och Juridiska institutionen tog till sig 

Karin Helander, vicerektor för HS-områ-
det, uppskattar genomlysningen av magister-
utbildningarna.

– Tack vare ett gediget arbete av Juridicum, 
GÅR och den fakultetsövergripande bedö-
margruppen som granskade för HS-området, 
kommer nu åter universitetet att ge kvali-
tetssäkrade magisterprogram vid Juridiska 
institutionen. Detta är ett nytt sätt att internt 
kvalitetssäkra utbildningar vid Stockholms 
universitet och som vicerektor vill jag tacka 
för allas goda insatser i denna process.   
STAFFAN WESTERLUND

Om du har frågor om tentamenstjänsten, 
kan du kontakta Ulf Färjare via Serviceporta-
len. MIA SÖDERBÄRJ



UNIVERSITETSNYTT NR 3 2015 
12 13

UNIVERSITETSNYTT NR 3 2015 

Engagerade för EU-migranter
Sven Hovmöller kunde inte se misären och kämpar nu för fattiga EU-migranter.  
Vi har även talat med Valerica Ionache, som sitter vid tunnelbaneuppgången.

Vi ser dem varje dag på stan eller här i Frescati 
sittande utanför affärer och tunnelbaneupp-
gångar med en mugg eller skål framför sig, i för-
hoppning om att få pengar från förbipasserande. 
Ibland skänker vi några kronor, men oftast går 
vi förbi, kanske med ett stick av dåligt samvete. 

Men det finns personer som engagerar sig 
för att hjälpa de fattiga EU-migranter, främst 
rumänska romer, som finns i Stockholm. Den 
person som kanske synts mest i dessa frågor är 
Sven Hovmöller, pensionerad professor i struk-
turkemi vid universitetet. 

Större delen av sitt liv har Sven varit politiskt 
engagerad. Hans engagemang för EU-migranter 
växte fram när ett läger bildades i hemkommu-
nen Sollentuna. Sven blev chockad av den misär 
som rådde i lägret och hjälpte till bland annat 
genom att åka dit med vatten och ordna med 
enkla toaletter. När kommunen ville avhysa 
EU-migranter hjälpte han till med att flytta dem 
till andra platser i Stockholm. 

Några veckor efter avhysningen var Sven 
med och bildade föreningen HEM – hemlösa 
EU-Migranter. Där är han vice ordförande och 
talesperson. I den rollen har han synts i media 
flera gånger under de senaste åren då han argu-
menterat mot polis och kronofogde i samband 
med avhysningar av läger. Men det mesta av 
arbetet sker i medieskugga. Det kan röra sig om 
att hjälpa EU-migranter till läkare och tandlä-
kare, ordna fram tolkar, kontakta myndigheter 
och att arrangera svenskakurser.

De senaste månaderna har han varit enga-
gerad i att få hemlösa EU-migranter att sälja 
tidningen Folk är folk. Av tidningens pris på 
50 kronor går hälften till försäljaren. Intresset 
för att sälja tidningen är stort. Sven hoppas att 
intäkterna säljarna får ska kunna gå till att 
förbättra deras bostäder i hemlandet och att de 
ska känna sig stoltare då de kommer ifrån att 
enbart tigga. 

Besök i Rumänien 
Sven har under våren gjort ett besökt i 
Rumänien hos romer han träffat när de varit 
i Stockholm. Situationen i byarna var eländig 
där människor bodde i skjul och hus byggda av 
lera. Men han såg flera exempel på hur romer 
som varit utomlands använt pengarna de fått 
ihop till bättre bostäder.

– Enda sättet för dem att kunna bo någor-
lunda anständigt är att åka till Sverige eller 
andra länder för att tigga.

Värst är situationen för barnen. Sven 
berättar om en ensamstående mamma som han 
besökte, vars make dog i Sverige. I byggnadens 
enda rum bodde hon tillsammans med åtta 
barn, och där fanns inte en enda leksak och 
ingen intellektuell stimulans. 

– Deras föräldrar är nog en förlorad genera-
tion men vi får inte förlora barnen! 

Sven tror inte på någon snabb lösning på de 
problem som finns i Rumänien. Förutom ren 
diskriminering och brist på arbete handlar det 
även bland annat om korruption och bristande 
demokrati.

– Det går inte att lösa på fem år men kanske 
på 50 år. Jag kommer att vara med till proble-
men är löst, då är jag 117 år och kan lägga mig 
ned och ta det lugnt.

Svens ilska över hur svenska myndigheter 
behandlar EU-migrantera kommer fram gång 
på gång under intervjun. Han berättar om hur 
polisen ska avvisa ett läger senare samma dag. 
En lokal finns för de som ska avhysas men de 
ska ta sig dit själv med hjälp av karta, och det 
här är människor som aldrig lärt sig kartor, 
säger Sven. 
 Ingen vet hur många hemlösa EU-migranter 
som finns i Stockholm just nu. Gissningarna 

Viktigt visa mänsklig  
värdighet
De som tigger behöver verkligen pengar, 
säger Sven Hovmöller. 
 – Man kan fråga om de vill ha en 
kopp kaffe, en varmkorv eller annan 
mat (följ gärna med in i närmaste livs-
medelsbutik och betala för en mat-
kasse). Den som vill engagera sig mer 
kan försöka prata lite grann med mig-
ranterna. Välj ut en person som just 
du ofta ser. Stanna och prata. Även om 
de flesta inte talar svenska, så är det 
många som talar lite italienska eller 
spanska. Det dessa människor behöver 
allra mest är mänsklig värdighet. Det 
får man genom ett vänligt samtal eller 
bara ett “hej!”. Om man vill göra ännu 
mer kan man gå med i föreningen HEM 
som ordnar svenskundervisning, eskor-
terar till läkare, påverkar politiker, dri-
ver opinionsbildning med mera.
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varierar från 500 till 4 000 personer, enligt 
Sven Hovmöller. 

Uppsats om EU-migranter 
Ionut Potrache och Josh Levy är studenter vid  
universitetet och även de engagerade för fattiga 
EU-medborgare. De kom till Sverige, från 
Rumänien respektive England, för att läsa 
masterutbildningen Globalization, Environment 
and Social Change vid Kulturgeografiska insti-
tutionen. De skriver nu på varsin masteruppsats 
om EU-migranter i Sverige. Josh handlar om 
avhysning av läger i Stockholm och han har 
börjat intervjua romer, politiker och kommu-
nala tjänstemän. Ionuts uppsats fokuserar på 
EU-migranternas kontakter med frivilligorgani-
sationer, vilken hjälp de kan ge och av tiggarnas 
erfarenheter av att verka i en globaliserad 
stadsmiljö.  

VALERICA IONACHE SITTER vid tunnelbane-
uppgången. Här har han suttit och tiggt de flesta 
dagar från åtta på morgonen till åtta på kvällen 
sedan han kom till Sverige för ett och ett halvt år 
sedan. Under den tiden har det blivit några resor 
tillbaka till Rumänien, men resorna är dyra så i 
påskas valde han att stanna kvar i Stockholm.

Han bor tillsammans med sin fru i en koja i 
Frescatiområdet. Tvättar och rakar sig gör han 
på toaletterna vid universitetet.  Hans fru har 
längre att åka om dagarna, till Jakobsberg. När 
jag frågar om hur vintern varit svarar han kort: 
hård! I kojan bodde även tidigare sonen med 
fru men när de skulle få barn återvände de till 
Rumänien. 

Tiggandet ger inte mycket pengar berättar 
Valerica och de behövs för att köpa mat. När 
vi träffar honom har han gått åt sidan för att 
dagens lunch – en fralla utan pålägg och två 
mandariner.  

– Jag är hungrig för det mesta.
Det kan ändå bli 700-800 kronor per månad 

över som han skickar till sonen i Rumänien så 
han kan betala för elektricitet.  

Börjat sälja tidning 
I vår har han börjat sälja tidningen Folk är folk. 
Av de 50 kronor tidningen kostar går 25 till 
honom. Men det blir inte några stora pengar. 
Valerica säljer 3-4 nummer per dag och vissa 
dagar ingenting. Fortfarande har han muggen 
framme så den som vill kan lägga i pengar där. 

När vi besöker honom har han även buntar 
med ris han säljer men den försäljningen ver-
kar inte gå så vidare.
Hur upplever han då de personer som passe-
rar? 
– En del känner igen mig och hejar och några 
ger litet pengar.

ReachMee  
– universitetets nya  
rekryteringssystem
Stockholms universitet har under våren 
infört rekryteringssystemet ReachMee. 
Syftet är att universitetet ska uppfattas som 
en modern och attraktiv arbetsgivare och 
att rekryteringsprocessen ska vara tydlig 
och effektiv.

ReachMee ska ge stöd under hela rekry-
teringsprocessen från annons, publicering, 
urvalsprocess till kommunikation med 
sökande. Ansökan om jobb görs via uni-
versitetets webbplats. Arbetet sker sedan i 
ReachMee under pågående rekrytering och 
diarieföringen sker automatiskt. 

Alla universitetets lediga jobb (lärare, 
forskare/postdoktor, doktorand, T/A-an-
ställning) annonseras från och med maj 
månad i ReachMee. Inför övergången till 
rekryteringssystemet har cirka hundra 
handläggare/administratörer genomgått 
utbildning. Det finns även möjlighet för 
handläggare/administratörer att delta 
på praktisk workshop/frågestund som 
anordnas av Personalavdelningen och 
områdeskanslierna. Andra lärosäten som 
använder systemet är Linköpings univer-
sitet, Luleå tekniska universitet, Örebro 
universitet, Chalmers och Linnéuniversitet.

Vi är glada att äntligen ha ett rekryte-
ringssystem på plats som gör att vi kan 
arbeta strukturerat och effektivt med vår 
rekryteringsprocess. Jag är särskilt nöjd 
med projektets breda förankring där kärn-
verksamheten bidragit i form av medverkan 
i workshops och deltagande i referensgrupp 
och där flera förvaltningsavdelningar sam-
arbetat nära i projekt- och implementerings-
arbete. Nu ser vi fram emot att fortsätta 
utveckla systemet i samarbete med verk-
samheten och våra goda ambassadörer som 
genomgått utbildningen, säger universitetets 
personalchef Marie Högström.

Systemägare är Personalavdelningen 
och kontaktperson för projektet Cathrine 
Nygren, cathrine.nygren@su.se.  
CATHRINE NYGREN 
 

Fler erbjuds plats till 
sommarkurserna
Den 4 maj publicerades resultatet av 
antagningen inför sommarterminen 2015. 
Till Stockholms universitet har 5 638 
antagits till universitetets 47 sommarkur-
ser, lika många kurser som föregående 
sommartermin. Antalet sökande har ökat 
med 28 procent och antal antagna med 31 
procent jämfört med föregående sommar-
termin. 

Den mest populära kursen till som-
marterminen är Praktisk projektledning 
med 6 800 sökande och 5 500 reserver 
efter urvalet. Kurserna Datakunskap och 
Översiktskurs i astronomi, orienterings-
kurs är också populära med över 2 000 
respektive 1 500 reserver. Andra populära 
kurser är Förberedande kurs i matematik 
och Grundkurs i handelsrätt: Juridisk 
översiktskurs.

”Jag är hungrig  
för det mesta”

Sven Hovmöller (vänster) är vice ordförande i en förening för hemlösa migranter. Masterstudenterna 
Josh Levy och Ionut Potrache skriver masteruppsatser om EU-migranter i Sverige.

Dagarna tillbringar Valerica Ionache vid  
tunnelbaneuppgången och nätterna i en koja.
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Det började 1998. Universitetet i Riga saknade 
masspektrometrar och sådana skeppades från 
Sverige. Michael Strandell, kemist vid dåva-
rande Institutet för tillämpad miljövetenskap 
(ITM) blev tillfrågad om att åka till Lettland 
för att hjälpa till att få igång utrustningen. Det 
blev flera resor och år 2003 stod ett komplett 
laboratorium färdigt.
 Nästa projekt blev i Kambodja vid Royal Uni-
versity of Phnom Penh (RUPP) som är landets 
största universitet. Här handlade det om att få 
dit utrustning de saknade och om att bygga upp 
kemiundervisningen. 
 De första åren gick det trögt. För att försöka 
få fart på processen skrev Michael ett brev till 
universitetet och talade om vilken begagnad 
utrustning de kunde få från Sverige. Men som 
villkor för att skicka utrustningen och att 
hjälpa dem att installera den krävde Michael att 
RUPP garanterade finansiering för transporten 
och kostnaderna för att få igång utrustningen. 
RUPP lovade att göra detta. 
 Michael har nu varit till Kambodja 23 
gånger med begagnad laboratorieutrustning 
från läkemedelsbolag och andra analytiska 
laboratorier och även lärt ut hur man använder 
den. De första fyra åren betalades kostnaden 
för transport och installation av Maryknoll, en 
amerikansk organisation, ITM och av Michael 
privat. År 2007 kom biståndsmyndigheten 
Sida in som finansiär via International Science 
Programme (ISP).  En månad per år får Michael 

arbeta utomlands med bibehållen lön från insti-
tutionen. I övrigt är han tjänstledig. Vid de tre 
senaste besöken i Kambodja har även Michaels 
kollega Ulla Eriksson, forskningsingenjör vid 
Institutionen för miljövetenskap och analytisk 
kemi, varit med. 
 
Enkla förhållanden 
RUPP bildades 1960 men under Röda khme-
rernas skräckvälde ödelades universitetet och 
akademikerna förföljdes, cirka 90 procent av 
lärarna och studenterna försvann genom svält 
och avrättningar. Lägg därtill att Kambodja 
är ett fattigt land så går det att förstå att det är 
enkla förhållanden som råder vid universitetet. 
Kemisalarna saknar mycket av den utrustning 
som är standard i en svensk kemisal som till 
exempel dragskåp. Återkommande ström- 
avbrott har även ställt till problem.  
 – Generellt är det bristfällig kvalitet på under-
visningen och ingen av lärarna vid kemiinstitu-
tionen är disputerad. Kvaliteten på studenterna 
har dock ökat genom åren och de bästa av dem 
får även arbete inom kemisektorn efter examen, 
säger Michael.  
 Ullas roll är att lära ut kvalitetssäkring 
gällande analytiska data. Labbarna har hon 
och Michael gemensamt men han svarar även 
för de teoretiska delarna i kromatografi och 
masspektrometri och arbetar även med dato-
rerna i kemisalarna. Varje år har det deltagit 
12-18 studenter, doktorander och lärare från 

Stockholmskemister bygger 
utbildningar i Kambodja
Begagnade svenska forskningsinstrument kommer till nytta runt om i världen. 
Michael Strandell och Ulla Eriksson hjälper till att bygga kemiutbildningar i bland 
annat Kambodja.
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Kambodja, grannlandet Laos och Bangladesh. 
Vid besöken har Ulla hjälp till med att bygga 
upp kvalitetstänkandet kring laborationer på 
bekämpningsmedel och andra miljögifter. 
 – Den kunskapen kan även bli ett värdefullt 
tillskott för studenterna inom andra områden, 
säger Ulla.
 
Annan syn på undervisning 
Synen på undervisning är en annan i Kambodja 
jämfört med i Sverige. Studenterna strävar efter 
att memorera frågor och svar så de kan återge 
vad de lärt sig vid lektionerna. 
 – Men när vi försöker att få dem att resonera 
kring olika uppgifter tycker de att det är kul, 
säger Ulla. 
 Det finns en direkt koppling mellan den insats 
vi gör och resultatet som kommer ut, säger 
Michael. 
 – Jag hoppas att vi kan få studenterna att bli 
bättre kemister genom att få dem att tänka mer 
själva och att vi visar att det inte finns några 
absoluta svar.  
 Möjligheten att göra laborationer är uppskat-
tad. 
 – Studenterna är duktiga på att samarbeta 
och hjälper gärna varandra, fortsätter Ulla. Det 
känns tacksamt att undervisa dem. 
 Nästa år ska de inom ramen för detta samar-
bete åka till ett universitet i Bangladesh och ge 
motsvarande utbildning och året därpå väntar 
Laos. Michael och Ulla engagerar sig även 
privat för Kambodja. Michael hjälper till att 
finansiera skolgången för nio kambodjanska 
barn och både han och Ulla har fadderbarn 
där. Michael har även fått en medalj av kam-
bodjanska regeringen för sitt arbete.  
 

Innovation:  
Miljöforskarna som 
fann varandra
Kan man samverka när man försöker starta ett eget bolag eller 
marknadsföra sina idéer kommersiellt? Ett snabbt svar är ja, 
men hur hittar man varandra? 

Innovationskontoret vid Stockholms universitet 
vet hur man skulle kunna göra. Där finns bland 
andra affärsutvecklaren Klas Magnusson som 
hjälper forskare att ta sina idéer vidare till en 
kommersiell produkt eller tjänst.

– Det handlar mycket om att se möjligheter. 
På Innovationskontoret har vi ett fågelper-
spektiv på de blivande bolag som genom oss 
utvecklar sin idé, vilket gör att vi enklare kan se 
om flera av dessa kan samverka och dra nytta 
av varandra. 

I detta fall rör det sig om tre personer, Britta 
Eklund (Happy Boat), Maria Greger (PhytoEn-
vitech) och Håkan Grudd (DendroLab), som 
alla tittar på externa faktorer som påverkar 
miljön negativt. Med olika instrument och 

tekniker har de alla en bärkraftig kommersiell 
idé var för sig och kan här samverka och dra 
nytta av varandra. 

– Samverkan handlar väldigt mycket om att 
agera på fler plan och utvidga sitt kontaktnät 
och sin arbetssfär för framtiden. Lösningen är 
då att föra samman grupper eller personer som 
har samma behov, säger Klas.

Mätning på båtskrov 
Britta Eklund, docent vid Institutionen för mil-
jövetenskap och analytisk kemi och grundare 
av Happy Boat, har genom sin forskning och 
sitt intresse för båtar förvånats över att det fort-
farande finns höga halter av tributyltenn (TBT) 
i våra vatten och i närmiljön. Ämnet förbjöds 

i Sverige redan 1989, men trots det finns höga 
halter kvar. Britta har utvecklat en applikation 
för mätning av metaller (tenn, koppar och 
zink) med hjälp av röntgenfluorescensmetodik 
särskilt kalibrerad för mätning på plastskrov. 
Genom sina mätningar kan Britta ge båtägaren 
en rekommendation om båten bör saneras eller 
inte.

– Min förhoppning är att jag ska kunna ge en 
miljöstämpel på båtarna efter sanering, säger 
Britta. Något som gagnar både båtägaren och 
båtklubbarna. 

Nu finns redan en stor del TBT i marken 
kring båtklubbarna och vi kommer snart att 
ställas inför frågan om vem som ska ta ansvaret 
för sanering av marken, fortsätter hon. 

– Min analysmetod visar att metallerna finns 
i markerna och i vilken mängd. Tidigare hade 
jag inte kunnat ge råd om hur man ska sanera 
marken men genom min kontakt med Maria 
Greger, docent vid Institutionen för ekologi, 
miljö och botanik och grundare av PhytoEnvi-
tech, kan jag hänvisa båtklubbarna vidare till 
henne. 
Maria fortsätter:
– Vi känner i dagsläget till väldigt många väx-
ter som har en miljösanerande förmåga och det 
kan vi utnyttja för att komma åt föroreningar i 
marken. Ta vide till exempel, en snabbväxande 
buske som ger energi. Det har tidigare rappor-
terats att vide har en stor mängd kadmium i 
vedmassan och i askan efter förbränning. Ett 
miljöproblem sa många, en miljömöjlighet sa jag.  

Sälg renar marken 
Olika videsorter är olika bra på att lagra 
oorganiska ämnen i sin vedmassa. Möjligheten 
Maria såg var att på ett naturligt sätt fånga upp 
de obundna oorganiska föroreningar (olika 
tungmetaller) som fanns i marken. 
– Vi har gjort olika tester och det visar sig att 
blyhalten i marken under de tre första åren som 
sälg odlas minskar med 60 procent, kadmium 
med 38 procent och nickel med 50 procent. 
De flesta oorganiska föroreningar vi har tittat 
på i markprov före och efter videodling följer 
samma kurva, säger Maria.

En odlingstid på 3-4 år förbättrar och 
sanerar marken till bråkdelen av kostnaden för 
vad en totalsanering kostar. Dessutom ger vide-
veden energi vid förbränning och de oorganiska 
föroreningarna som finns kvar separeras vid 
förbränningen och tas om hand i koncentrerad 
form. Den stora frågan är vem som ska betala 
saneringen. Kan man inte bevisa vem som 
bär skulden för miljöföroreningen, blir det 
markägaren eller de som för tillfället arrenderar 
marken som får betala. 

Analys av borrkärnor
– Det är då vår teknik och analys kommer 

in i bilden, säger Håkan Grudd, forskare vid 
Institutionen för naturgeografi och grundare av 
DendroLab. 

Håkan och forskargrupperna han jobbar 
med analyserar borrkärnor eller tvärsnitt av 
trädstammar med röntgenflourescensteknik 
och kan på så sätt plocka upp olika förore-
ningar i årsringarna och genom att datera 
ringarna också sätta en tidstämpel på när 
föroreningen gjordes. Att sedan ta reda på vem 
som arrenderade eller ägde marken vid förore-
ningstillfället gör att man kan avgöra vem som 
ska betala för saneringen.  
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Ulla Eriksson och Michael Strandell hoppas att deras medverkan i undervisningen kan skapa mer 
självständiga kemistudenter.

Studenter på fältarbete i Kambodja.

Maria Greger, Håkan Grudd och Britta Eklund insåg att det finns ett samband mellan deras affärsidéer.
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Forskning blir mer  
tillgänglig
Nils-Lennart Johannesson är professor i engel-
ska språket vid Stockholms universitet och har 
arbetat med forskning sedan 1970-talet. Han 
är förespråkare för Open Access och uppmanar 
andra att göra sin forskning mer tillgänglig. 
Vilka fördelar ser du med Open Access (OA)? 
Jag får ut min forskning effektivt och når ut 
till fler. Med OA behöver du inte vänta på den 
tryckta versionen utan kan snabbt ta del av 
forskningen via nätet. På exempelvis förlaget 
Stockholm University Press (SUP) finns även 
Print On Demand för dem med behov av en 
fysisk publikation. 
Hur har Engelska institutionen arbetat med 
utgivning tidigare?  
Sedan 1937 har vi gett ut 104 volymer som är 
författade eller redigerade av oss. För några 
år sedan insåg jag dock att publikationerna 
inte gavs poäng i det norska bibliometriska 
systemet. Detta fann jag otillfredsställande. Jag 
ville förändra och det föll sig lyckligt i tiden då 
den förre rektorn tog beslutet att avveckla den 
gamla ACTA-serien och att bilda förlaget SUP.  
 Eftersom det tog tid att bilda det nya förlaget 
fortsatte jag att arbeta i bakgrunden. Jag fick 
kontakt med Richard Begam och James Soder-
holm i USA som undrade om vi ville ge ut deras 
nya bok i Stockholm. Jag hittade granskare för 
manuskriptet och såg till att vi fick ett redak-
tionsråd på plats för vår nya serie Stockholm 
English Studies. Boken Platonic Occasions – 
Dialogues on Literature, Art and Culture blev 
den första i serien som lanserades via förlaget.

Den stora skillnaden mellan ACTA-serien 
och SUP är delvis OA men främst graden av 
professionalitet i produktionen hos redaktö-
rerna. Jag anser fortfarande att det var helt rätt 
att gå över till det nya systemet för att få till en 
förändring.
Vilka är dina tre bästa råd för andra institutio-
ner som vill utveckla sitt arbete med utgivning? 
Jag har alltid tänkt att kvalitet gör reklam för 
sig själv och att det handlar om att få andra att 
upptäcka kvalitetsutgivningen. Mitt första råd 
är att institutionen ska tänka över vad de vill 
åstadkomma med sin serie och vilket ämnes-
område det ska täcka. 
 Mitt andra råd är att ta kontakt med ett 
fungerande redaktionsråd på någon annan 
institution och ta reda på hur de har arbetat 
med sin utgivning och vilka fallgropar man ska 
undvika.  
 Mitt tredje råd är att ta kontakt med SUP 
för att få den hjälp ni behöver men också för 
möjligheten att finna en fungerande samarbets-
form. ANNA VISURI

I vintras försvann den så kallade pastavagnen 
som under några års tid varit parkerad i Frescati 
hage och där det gått att köpa till exempel 
pastarätter, kebab och falafel. Därmed saknas 
återigen möjligheten att köpa mat i området. 
Den som inte har mat med sig tvingas därmed 
gå över Roslagsvägen till matställena i Frescati, 
till Statoilmacken alternativt restaurang 
Kräftan eller något av de andra matställena i 
Kräftriket. Det enda som erbjuds i form av mat 
och dryck vid Psykologiska institutionen är två 
kaffeautomater och två automater med godis, 
läsk och kakor. 

– Automaterna är långsamma och köerna är 
ofta långa då många samtidigt har paus i sina 
föreläsningar. Och att gå iväg till Frescati och 
Kräftriket för lunch kan vara svårt att hinna 
med om det är paus mellan två föreläsningar 
eller seminarier, säger Julia Brolin som är ord- 
förande i Psykologstudenternas ämnesråd (PÄR).

Psykologiska institutionen är en av universi-
tetets största och studenterna har det mesta av 
undervisningen i Frescati hage. Dessutom är det 
många som pluggar och gör grupparbeten här.  
För ett par år sedan drev PÄR igenom att en 
lokal i källaren, den så kallade Lejonkulan, 
renoverades och blev kombinerad matsal och 
studieutrymme. Där finns kylskåp, mikrovågs- 
ugnar och runt 50 sittplatser. Lokalen är 
modern och fräsch men det blir trångt i lunch-
tid. Generellt är det dåligt med studieplatser vid 
institutionen så det är vanligt att man pluggar i 
Lejonkulan.  

Kaffe och mackor 
PÄR har frågat runt och det finns ett missnöje 
i samtliga terminsgrupper, och starkare längre 
ner i terminerna, med bristen på matställen, 
säger Rebecca Remnelius som är sekreterare i 
PÄR.

– Intresset är stort för ett kafé eller en res-
taurang. Trots att pastavagnen inte höll så hög 
kvalitet på maten var det många som gick dit, 
det säger något om stort behovet är. 

Önskas: lunchservering 

Varuautomater räcker inte. Nu vill psykologstudenterna ha en 
servering i Frescati hage.
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Efterfrågan på en servering är stor, enligt Julia Brolin, Rebecca Remnelius och Kristoffer Hådding 
från Psykologstudenternas ämnesråd (PÄR).

Enligt Julia Brolin är behovet störst av att 
kunna köpa kaffe och mackor samt att det går 
att få tag på enklare mat om man glömt att ta 
med. Att det ska vara enklare, och därmed billi-
gare, mat är viktigt för studenter med begränsad 
budget. Kräftan, som är närmaste lunchställe, 
väljs bort av många studenter då det är för dyrt, 
enligt Julia och Rebecca.   
Kan inte PÄR själva starta matställe? 
– Tyvärr är det omöjligt att genomföra. Den 
budget vi har från institutionen räcker inte till 
detta och vi saknar lokal som skulle fungera, 
säger Julia Brolin.

Food trucks ser de som ett bra alternativ. Att 
någon går runt och säljer mackor och kaffe tror 
de även skulle kunna vara en bra lösning.

Enlig Leif Jonsson, förvaltare på Akademiska 
Hus, har pastavagnen flyttat på grund av för litet 
underlag och dålig lönsamhet. Samma orsaker 
låg även bakom att serveringen i “röda villan” 
lades ned och någon förfrågan att starta igen har 
inte kommit in. 

När det gäller food trucks har markägaren 
Akademiska Hus tidigare i samråd med universi-
tetet sagt att man inte vill ha dem på området.

– Vi har dock inte haft frågan uppe på några 
år. Allt är ju inte hugget i sten, säger Leif Jons-
son. 
Förutom Psykologiska institutionen finns även 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, 
Specialpedagogiska institutionen och Stress-
forskningsinstitutet i Frescati hage. Sammanlagt 
är närmare 4 500 studenter registrerade vid 
institutionerna och det finns flera hundra univer-
sitetsanställda i området. Dessa får nu kanske 
sätta sitt hopp till en utredning Fastighetsavdel-
ningen tillsatt som ska ta reda på vilket utbud 
av service som finns på universitetsområdet och 
vilka villkor aktörerna har. 

– Med utgångspunkt i bland annat detta 
resultat kan ledningen sedan ta ställning till 
en princip över vilket utbud som bör finnas, 
vilka villkor som bör gälla som läge, avtal och 
utbud, säger fastighetschefen Lena Lundqvist.  
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Nils-Lennart Johannesson

Viktigt att doktorander engagerar sig

Förutsättningarna att engagera sig i frågor som 
rör doktoranders villkor är bra vid Stockholms 
universitet. Det säger Amber Mace och Mar-
tina Angela Caretta som är ordförande respek-
tive vice ordförande i Centrala Doktorandrådet 
(CDR). 

Enligt dem finns ett bra regelverk för dokto- 
randrepresentation och dessutom möjligheter 
att få prolongation (förlängning av dokto-
randanställningen) för dem som tar på sig 
företroendeuppdrag som doktorander. För 
deltagande i vissa möten, exempelvis fakultets-
nämnderna, utgår även arvode. De upplever 
även att ledningen vid universitetet lyssnar på 
doktorander och ser det som viktigt att de finns 
representerade på olika håll. 

CDR ser gärna att fler doktorander engage- 
rar sig vid institutionerna och på fakultetsnivå.  
Vid varje institution bör det finnas ett dokto- 
randråd. Rådet har möjlighet att utse ledamöter 
som representerar doktoranderna i bland annat 
institutionsstyrelsen. Institutionernas dokto- 
randråd utser även representanter till fakultets-
råden, som väljer doktorandrepresentanter till 
fakultetsnämnderna och andra organ.  

Flera aktiva behövs 
För att få ett fungerande doktorandråd på 
central nivå behövs dessutom engagemang på 
institutions- och fakultetsnivå.  I CDR ingår två 
ledamöter och en suppleant från humanistisk, 
samhällsvetenskaplig respektive naturve-

tenskaplig fakultet samt en ledamot och en 
suppleant från juridiska fakulteten. CDR utser 
en representant i universitetsstyrelsen samt 
personer till områdesnämnden för HS-området 
och andra centrala organ.

Vid flera institutioner är det svårt att enga-
gera doktorander. Orsakerna är flera, som hög 
arbetsbelastning och bristande kunskap hos 
utländska doktorander om hur det svenska 
systemet fungerar. Men det kan även vara 
okunskap bland institutionsledningar om vilka 
rättigheter och möjlighet doktorander har till 
inflytande.

– Det är viktigt att öka engagemanget så det 
finns aktiva doktorander vid många institutio-
ner, säger Amber Mace.

Genom att arbeta med doktorandfrågor 
finns en konkret möjlighet att driva frågor och 
att ändra på saker, fortsätter hon.

– Det är oerhört lärorikt och jag har kunnat 
bygga nya nätverk. Jag har lärt mig både om 
hur Stockholms universitet fungerar och den 
akademiska världen i stort. Dessa lärdomar är 
värdefulla oavsett om jag fortsätter att forska 
eller kommer att jobba utanför akademin.

 
Engelska som arbetsspråk 
Martina Angela Caretta instämmer i att hon 
lärt sig mycket genom arbetet med doktorand-
frågor och om hur högskolevärlden fungerar. 
Svenska är inte hennes förstaspråk men det 
behöver inte vara ett hinder för att engagera sig 

Som doktorand finns det möjlighet att påverka doktoranders arbetssituation 
vid universitetet. Det är ett både viktigt och lärorikt arbete, enligt ordförande 
och vice ordförande i Centrala Doktorandrådet.
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i doktorandfrågor. CDR har sina egna möten på 
engelska och driver även på för att andra möten 
ska hållas på engelska för att inte exkludera dok-
torander som inte behärskar svenska språket.

Förutom frågan om att få flera doktorander 
att engagera sig är kartläggning av återkom-
mande frågor som kommer in från doktorander 
prioriterat för CDR. Det rör sig till exempel om 
ersättning för undervisning, samförfattarskap 
och uppflyttning i doktorandstegen. Karriären 
efter doktorandtiden är en annan prioriterad 
fråga och då främst jämställdhetsperspektivet. 
Varför verkar en större andel kvinnor än män 
lämna den akademiska karriärbanan efter 
disputationen inom vissa ämnesområden? CDR 
tittar nu på hur detta ser ut vid universitetet olika 
fakulteterna och en folder är på gång i frågan. 
Andra frågor som CDR driver är till exempel de 
problem som varit med tryck av avhandlingar 
efter att universitetet bytte tryckeri och villkoren 
för industridoktorander. Genom den representant 
CDR utser till Sveriges Förenade Studentkårers 
doktorandkommitté finns även möjlighet att 
påverka på nationell nivå.

CDR har en anställd tjänsteman knuten till 
sig, doktorandombudet på studentkåren. Han 
jobbar bland annat med enskilda ärenden som 
rör enskilda doktorander. Vill du nå doktoran-
dombudet Fredrik Charpentier Ljungqvist är 
adressen fredrik.c.l@sus.su.se   

  www.sus.su.se/cdr

Det går att påverka situationen för doktorander, anser Amber Mace och Martina Angela Caretta från Centrala Doktorandrådet.
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Hög stämning på  
Starta eget-dagen
Mer än 400 deltagare samlades i Aula Magna 
den 29 april för Starta eget-dagen som inleder 
den Starta eget-kurs som arrangeras vid 
Stockholms universitet två gånger årligen. 
Rektor Astrid Söderbergh Widding var ”stolt 
och glad” över kursen och över att få hälsa 
deltagarna välkomna:

– Vilket privilegium att få gå den här Starta 

eget-kursen vare sig man är student, forskare, 
alumn eller anställd vid universitetet och har 
intresse för entreprenörskap och företagande, 
sade hon.

Fram till och med 10 juni finns möjlighet 
att träffa Innovationskontoret varje onsdag 
mellan 16 och 17 i Aula Magna i samband 
med Starta eget-kursen.

Nu kan du hyra bil  
vid universitetet
Bilpool-företaget car2go finns nu på stora 
parkeringen vid Södra huset. Med hjälp av 
en app går det att korttidshyra och betala 
per minut eller timme för bilarna, köra dit 
man ska och parkera. 
 Bilarna är tvåsitsiga miljöbilar från 
Smart. Hyran per minut är 4 kronor eller 
max 165 kronor per timme. Bränsle och 
trängselskatter ingår. Det är en registre-
ringskostnad på 200 kronor första gången 
man använder tjänsten. Men den som 
registrerar sig senast 30 juni slipper, enligt 
car2gos webb, betala den avgiften. Efter 
registrering måste man göra en så kallad 
validering och ta med sig körkort och en 
personlig QR-kod som fås vid registeringen. 
Detta kan ske på bland annat Stockholms 
centralstation. 
  www.car2go.com/sv/stockholm

UKÄ-konferens: Vi flyttar fram positionerna!
Universitetskanslersämbetet, i samarbete med 
Stockholms universitet, bjuder in till konfe-
rensen Vi flyttar fram positionerna! den 23-24 
november 2015 i Aula Magna. Syftet med kon-
ferensen är att inspirera till utveckling för att 
möta de viktigaste utmaningarna för svenska 
lärosäten, och vänder sig till dess beslutsfattare 
och nyckelpersoner. 
Några av talarna:
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre 
utbildning och forskning

Bertil Andersson, professor i biokemi och 
rektor för Nanyang Technological University, 
Singapore
Sylvia Schwaag Serger, direktör internationell 
strategi, Vinnova samt adjungerad professor i 
forskningspolitik, Lunds universitet
Hans Rosling, professor i internationell hälsa, 
Karolinska institutet

På www.uka.se och under #ukakonf2015 på 
Twitter kommer information löpande.

2016 torsdag 18 februari 2016
aula magna stockholms universitet

Inspirerande Utvecklande Användbart

En utvecklingsdag för dig som är lärare vid universitetet där vi tillsammans diskuterar aktuella 
utmaningar och möjligheter inom undervisning och lärande.  www.su.se/ceul/lararkonferensen

Vik dagen redan nu!

- undervisning och lärande i akademin

Vad ska du göra i sommar?

ULF NYMAN,  
Planeringsavdel-
ningen
– Jag ska bygga 
plank hemma och 
så blir det semester 
i Spanien. Annars 
ska jag ta det lugnt.

ELISABETH 
ELGÁN, Historiska 
institutionen
– Jag ska vara ledig 
i sju veckor. Större 
delen av tiden är 
jag i den lägenhet 
vi har i södra 
Frankrike vid 
spanska gränsen. 
Där ska jag läsa 
Proust och Piketty. 

Det är underbart att resa bort, man får 
ingen post och kan läsa böcker på sängen.

CAMILLA BARDEL,  
Institutionen för språkdidaktik
– Jag ska vara i vår lägenhet i Savona i Italien 
och tillbringa en hel del tid på stranden.

YLVA FALK, Institutionen för språkdidaktik
– Jag ska vara på landet i Skåne och ta hand 
om en hundvalp.

AGNETA  
HOLLSTRÖM,  
Konferensservice
– Idag skrev jag 
kontrakt på en ny 
lägenhet så det blir 
till att flytta, städa 
ur en lägenhet och 
fixa i en annan i 
sommar.
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Almedalen:  
Samhällsfrågor  
med forskarvinkel

Universitetet arrangerar två seriesamtal 
där rektor och sammanlagt 27 forskare och 
externa gäster diskuterar aktuella samhälls-
frågor ur ett forskningsperspektiv.

Första dagen berör samtalet demografi, 
de så kallade policyprofessionella i svensk 
politik, IT-demokrati och sorg och sökande 
online. Från universitetet medverkar rektor 
Astrid Söderbergh Widding, Amanda 
Lagerkvist, IMS, Christina Garsten, Socia-
lantropologiska institutionen och SCORE, 
Erik Lindahl, SciLifeLab och Institutionen 
för biokemi och biofysik, Gunnar Andersson, 
Sociologiska institutionen, Gustaf Arrhenius, 
Institutet för framtidsstudier och Filosofiska 
institutionen, Paul Levin, Institutet för Turki-
etstudier, Tommy Möller, Statsvetenskapliga 
institutionen och Uno Fors, DSV.

Bland de externa gästerna märks Daniel 
Suhonen, tankesmedjan Katalys, Edna Eriks-
son, föreläsare och debattör, Olle Wästberg, 
Demokratiutredningen och Ulrica Schen-
ström, Hallvarsson & Halvarsson. 

Gabriella Ahlström är moderator för serie-
samtalet som avslutas med en diskussion om 
universitetens roll och ansvar.

Ärkebiskopen deltar
På onsdagen handlar samtalen om att kom-
municera komplexa miljöfrågor, om hållbar 

kost, ojämlikhet i hälsa och ett gränslöst 
arbetsliv.  Även på onsdagen inleder rek-
tor, tillsammans med Johan Kleman, rek-
torsråd strategiska partnerskap. Därefter 
deltar Andreas Duit, Statsvetenskapliga 
institutionen, Anna Nyberg, Stress-
forskningsinstitutet, Johan Rockström, 
Stockholm Resilience Centre, Susanna 
Toivanen, CHESS, Thor Norström, SOFI, 
Tina Elfwing, Östersjöcentrum och Victo-
ria Bignet, Stockholm Resilience Centre.

Bland de externa gästerna i panelerna 
märks ärkebiskop Antje Jackelén, stats-
sekreterare Irene Wennemo, Maria Wet-
terstrand, Miljörådet och Olle Wästberg, 
Demokratiutredningen.

Moderator på onsdagen är Johan 
Kuylenstierna, VD för Stockholm Environ-
ment Institute, fram till den avslutande dis-
kussionen om universitetens roll och ansvar. 
Då äntrar Johan Kuylenstierna scenen 
tillsammans med Johan Kleman och Gabri-
ella Ahlström tar vid som moderator. Båda 
seriesamtalen webbsänds på su.se/play. 

Vissa av de nämnda och ytterligare 
andra forskare återfinns dessutom i fler 
program under Almedalsveckan. På www.
su.se/almedalsveckan finns det detaljerade 
programmet och en löpande uppdatering av 
universitetets samlade medverkan.  

Kloka beslut kräver kunskap och forskning ger svar bortom 
det förväntade. Det är de övergripande utgångspunkterna 
för Stockholms universitets centralt arrangerade program 
under sommarens Almedalsvecka.
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Nya uppdrag till  
Calmfors och Kolm
Arbetsgivarorganisationen Svenskt 
Näringsliv inrättar ett arbetsmarknads-
ekonomiskt råd som ska analysera hur 
arbetsmarknadspolitik, lönebildning och 
arbetsrätt påverkar arbetsmarknadens 
funktionssätt. Rådet ska bestå av fyra 
akademiskt verksamma nationalekonomer. 
Rådet leds av ekonomiprofessor Lars 
Calmfors, Institutet för internationell eko-
nomi, och en av ledamöterna är Ann-Sofie 
Kolm, professor i nationalekonomi. 
 Lars Calmfors ska även leda det veten-
skapliga rådet tankesmedjan Fores för eko-
nomiska reformer och entreprenörskap. 
Även här ingår Ann-Sofie Kolm.

Universitetsnytt önskar  
alla medarbetare en trevlig  
sommar!

Drygt 400 personer kom för att lyssna på entreprenörerna på scenen i Aula Magna.

Universitetet bjuder in till två seriesamtal under Almedalsveckan.
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Stort intresse för nätverk för medföljande
65 FÖRVÄNTANSFULLA personer från 28 
nationer samlades den 11 mars hos Stockholms 
Akademiska Forum, Staf, i lokalerna vid KTH 
till den första sammankomsten för Stockholm 
Academic Network. Det är ett nytt nätverk för 
medföljande till internationella gästforskare 
från samtliga lärosäten i Stockholm. 
 Syftet med nätverket är att förbättra 
situationen för medföljande, då det kan vara 
avgörande för huruvida internationella fors-
kare väljer att stanna kvar i Stockholm. Att så 
många kom på träffen tyder på att det finns 
en stor efterfrågan och ett reellt behov av att 
komma in i det svenska samhället och ut på 
den svenska arbetsmarknaden, enligt Maria 
Fogelström Kylberg, verksamhetschef på Staf, 
och även den som inledde mötet.  
 Ordet gick sedan över till samtliga deltagare 
som kort fick berätta vad de hette, varifrån 
de kom och vilket lärosäte de hade koppling 
till. Därefter gav Anders Houltz från Centrum 
för Näringslivshistoria en introduktion till 
svenskt samhälle i ett historiskt perspektiv, 
och den franske scenografen och art directorn 
Jérôme Signori delade med sig av sina upple-
velser av att komma som ny till Sverige. 
 Denna första träff arrangerades för att få 
en tydligare bild av vilka behov och önskemål 
medföljande till gästforskare har. Under mötet 

fick deltagarna tillsammans diskutera förvänt-
ningar och behov utifrån egna perspektiv för 
att se vilken typ av aktiviteter som nätverket 
bör prioritera. 
 En av dem som deltog var Elena Freire. Hon 
kommer från Filippinerna och hennes man 
doktorerar i “geomapping” vid Stockholms 
universitet.   
 – Att komma till Sverige utan att känna 
någon är inte bara svårt utan även skräm-
mande. Det här var första tillfället då jag 
upptäckte att det finns en arena att mötas på 
för oss som medföljande till akademiker som 
kommer till Stockholm.  
 Under träffen insåg hon att det är liknande 
problem de medföljande ställs inför, även om 
de kommer från olika delar av världen.  
 – Jag inser att jag inte är ensam och har nu 
någon att fråga om råd eller som kan ge mig 
tips om hur jag bör agera. 
 Elena Freire rekommenderar andra som 
nyligen kommit till Sverige som medföljande 
att gå med i nätverket för att lättare komma in 
i det svenska samhället.  
 Nätverket träffas varje onsdag på Open Café 
hos Staf på Valhallavägen för att utbyta råd, 
tips och erfarenheter. Läs mer om nätverket på 
www.staforum.se 
SOPHIA WALLIN OCH PER LARSSON

Ny portal för interna-
tionella alumner
Portalen SU Alumni kommer att stödja 
universitetets arbete med att hålla kon-
takt med tidigare internationella studen-
ter och forskare. Den engelskspråkiga 
portalen SU Alumni kompletterar den 
svenskspråkiga portalen som har funnits 
i flera år och som ger alumner möjlighet 
att bland annat bredda kontaktnät och 
skapa kontakter med andra alumner, 
få inbjudningar till föreläsningar och 
alumnträffar samt hålla sig uppdaterad 
om universitetets utbildningar och 
forskning.

Alumner kan ansluta sig till nätverket 
utan kostnad.

www.su.se/alumni 

Pedagogiska IT-stöd
Förstudien om hur universitetets fram-
tida pedagogiska IT-stöd ska utformas 
har pågått under hösten och vintern; en 
effektkartläggning har gjorts, målgrup-
per har tagits fram och en prioritering har 
skett bland dessa. Projektgruppen träffade 
sedan flera leverantörer av befintliga sys-
tem för att se hur väl dessa stämde med 
kravbilden för att se om det finns något 
system på marknaden som passar, om 
flera olika system ska kombineras eller om 
något helt nytt bör utvecklas.

I slutet av februari kom förstudien fram 
till en rekommendation för vägval. Denna 
går i beslutsunderlaget under benäm-
ningen ”En sammanhållen användarupp-
levelse” och innebär att användaren loggar 
in på en ingångssida med samlad, person- 
anpassad information från olika system 
(såväl pedagogiska som administrativa). 
Bakom ingångssidan ska finnas nuvarande 
system, bland annat Mondo. 

Utifrån rekommendationen skissades på 
ett koncept, slutrapport och projektdirek-
tiv för nästa del i projektet – införandefa-
sen. Slutrapporten har lämnats till rektor 
för beslut huruvida arbetet ska gå vidare. 

Populärt öppet hus
Solen lyste över campus när Stockholms 
universitet bjöd in till Öppet hus den 
11 mars. Gymnasieelever och andra 
nyfikna besökare strömmade till Södra 
huset och Geovetenskapens hus där stu-
dievägledare, studentambassadörer och 
andra medarbetare stod redo att svara 
på frågor. Prova på-föreläsningar i olika 
ämnen lockade också.

Tema för årets upptakt kommer att vara Ledning och styrning i akademin. Inledningsvis 
talar Anders Nilsson, Fysikum och en av universitetets VR-finansierade internationella 
forskare, om detta utifrån sina erfarenheter från bland annat Stanford University. Vidare 
kommer universitetsledningen att belysa temat ur olika perspektiv och lyfta aktuella frå-
gor för universitetet. Du får också veta mer om service och tjänster som underlättar ditt 
arbete. Ta chansen att lyssna och mingla med kolleger från hela universitetet.

PROGRAM 
14.00   Tema: Ledning och styrning i akademin
   Anders Nilsson, Fysikum talar om ledning och styrning utifrån sina erfarenheter 

från bland annat Stanford.
   Anders Nilsson är professor inom atom-och molekylfysik och kondenserade materi-

ens fysik vid Stanford University och vid Stockholms universitet. Han är bland annat 
känd för att hans forskargrupp har lagt fram en rapport om vattnets struktur som 
väckt stort uppseende.

14.30  Musik

14.40   Rektor, vicerektorerna och förvaltningschefen ger sina perspektiv på dagens tema 
och diskuterar aktuella frågor för universitetet med efterföljande frågestund.

15.30   Mingel och möjlighet att ta del av utställningar i Galleriet. 

Lokal: Aula Magna, höger hörsal

  www.su.se/medarbetare/upptakt 

Välkommen!

Upptakten 7 september  
– för dig som medarbetare   
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Forskare skapade  
nya kontakter på  
internationell pub
Den 25 mars var det internationell pub på 
Fakultetsklubben för medarbetare vid univer-
sitetet. Cirka 35 personer deltog och etablerade 
nya kontakter.

Claudia Moreno är gästforskare från Brasi-
lien och har varit vid Stressforskningsinstitutet  
sedan augusti förra året. Hon kom till puben 
tillsammans med sin landsman Nelson Lemos 
som är postdok vid Stressforskningsinstitutet. 
– Det var givande att höra personer från andra 
kulturer berätta om sina erfarenheter av att bo 
i Sverige. Jag fick även höra talas om Swedish 
Academic Collaboration Forum som är en 
gemensam satsning på att anordna seminarier i 
flera länder däribland Brasilien. 

Kristina Bukelskyte-Cepele är doktorand i 
baltiska språk och kommer från Litauen. Hon 
kom till puben i sällskap med två kolleger från 
Institutionen för slaviska och baltiska språk, 
finska, nederländska och tyska. 
– Puben var bra. Jag gillar tanken på att samla 
internationella forskare på detta sätt så man 
kan mingla och dela erfarenheter av att arbeta i 
Sverige som utländsk forskare.  
Enligt Kristina Bukelskyte-Cepele är det här 
även en bra möjligt att berätta om sitt eget 
forskningsområde för andra vid universitetet.  
– Det var ett bra tillfälle att träffa forskare 
utanför den egna institutionen. Vanligtvis är 

det svårt att få tid till att umgås med kolleger på 
andra håll inom universitetet, speciellt om du är 
doktorand.

Dagmar Knot vid Ledningskansliet höll i 
arrangemanget.  
– Det var trevligt att se hur medarbetare från 
olika institutioner och i olika positioner möttes. 
Sådana här tillfällen tror jag kan hjälpa till 
att skapa mer interdisciplinär forskning vid 
universitetet.

Dagmar Knots förhoppning är att dessa 
pubar ska ordnas mer regelbundet. 
PER LARSSON
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Bred grundutbildning för 
motiverade studenter

Marc de Liedekerke Beaufort och Rens Bakker är två av studenterna vid University College. 

Personalen på sommarskolans kansli, som ligger vägg i vägg med en gammal kyrka.

Nummer ett i Holland 
Staden Utrecht ligger drygt fyra mil från 
Amsterdam och har 330 000 invånare. 
Utrecht universitet grundades 1636 och 
har sju fakulteter, drygt 30 000 studenter 
och 6 000 medarbetare. I Internationella 
rankningar är Utrecht främst av landets 
universitet. I Shanghairankningen 2014 
kom man på plats 57 i världen.  
www.uu.nl

På ett tidigare kasernområde ligger University 
College Utrecht (UCU). Här studerar cirka 
700 studenter från 50-60 olika länder på 
grundnivå. De flesta bor även på området. 
Ur ett svenskt perspektiv kan det kallas 
elitutbildning. De som söker hit har hög 
studiemotivation och i allmänhet fina betyg 
från gymnasiet. Men betygen är inte ensamt 
avgörande för vilka som kommer in, ett 

ansökningsbrev och en intervju kompletterar 
ansökan.

Tanken bakom UCU är att ge studenter 
på grundnivå en bred utbildning så de 
har grundläggande kunskaper inom såväl 
humaniora och samhällsvetenskap som 
naturvetenskap inför vidare studier. Studen-
terna måste läsa några kurser inom vardera 
av de tre vetenskapsområdena, men har 

Europas största  
sommarskola
I sommar kommer runt 3 000 studenter till 
Utrecht för att gå den sommarskola som Utrechts 
universitet arrangerar tillsammans med stadens 
yrkeshögskola och konsthögskola. Studenterna 
har cirka 200 kurser att välja på, vilket enligt 
egna uppgifter gör den till Europas största som-
marskola.  De flesta kurser är en till två veckor 
långa. En kurs på två veckor kostar motsvarande 
drygt 10 000 kronor, inklusive boende.

Kurserna skapas oftast på initiativ från de 
lärare och institutioner som normalt ger kurser 
inom de olika ämnena. Sommarskolan sköter 
sedan marknadsföringen och administrationen 
runt kurserna. 

– Den här flexibiliteten tror jag är en del-
förklaring till att sommarskolan blivit så 
framgångsrik. Vi påtvingar inte fakulteterna 
och institutionerna något. De bästa kurserna 
uppstår ur deras behov och önskemål, säger 
Elena Valbusa som är koordinator på som-
marskolan.

Samtliga kurser ges på engelska och ett 
syfte med sommarskolan är just att etablera 
internationella kontakter; de flesta studenter 
kommer även från andra länder. Ett annat 
syfte är att studenterna ska upptäcka och 
gilla Utrecht för att komma tillbaka för 
vidare studier. Finns det efterfrågan anord-

Utblick: UtrechtUtblick: Utrecht

TEXTER OCH FOTON PER LARSSON 
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samtidigt stor frihet att forma utbildningen 
själva genom val av kurser och de uppmuntras 
att tänka interdisciplinärt. När UCU skapades 
1997 fanns förebilderna i USA och Storbritan-
nien så UCU blev det första “liberal arts and 
sciences college” i Kontinentaleuropa. 

Undervisningen sker på engelska och i klasser 
med max 28 studenter för att kunna erbjuda 
mycket lärartid. Studenterna får dessutom egna 
handledare (tutors) som de har tät kontakt med 
och som följer dem under hela utbildningen.

– Jag studerar samhällsvetenskap och min 
handledare är biolog. Hon har gett mig många 
bra råd, säger Rens Bakker som läser sitt sista år 
vid UCU.

Han berömmer även den nära kontakt som 
finns mellan studenter och lärare. I likhet med 
många andra studenter är han dessutom aktiv i 
olika föreningar och har även utfört volontärar-
bete och varit ute på praktik.

Studenter från Holland och andra EU-länder 
betalar 3 750 euro per läsår i studieavgift. Till 
det kommer en obligatorisk kostnad för mat och 
boende. Studenter från länder utanför EU betalar 
drygt 9 000 euro per läsår i studieavgift. Möjlig-
heter finns även att söka stipendier.

Av de som studerar här fortsätter många 
till prestigefyllda universitet världen över. För 
Rens del är det Oxfords universitet eller London 
School of Economics som hägrar. 

UCU var tänkt som ett försök. 18 år senare 
går det att konstatera att försöket slog väl ut och 
Utrecht universitet har startat ytterligare ett lik-
nande college i staden Middelburg vid kusten. 

nas även sommarkurser för doktorander.
I år är det tjugonionde gången som sommar-

skolan ges och den har även fått en avknoppning 
med kurser i universitetets college i staden Mid-
delburg. Tre personer jobbar heltid med skolan 
och inför terminen tar man in ytterligare en 
handfull personer som håller i administrationen. 

I marknadsföringen betonas Utrecht vackra 
stadskärna och kanalerna men även att det är 
en trygg plats att vistas på. Dessutom anordnas 
sociala aktiviteter som utflykter och pubkvällar 
för studenterna. Sommarskolan samarbetar även 
med bland annat universitet i Berlin och Florens 
och kan erbjuda en introduktionskurs i Europas 
konsthistoria där studenterna åker till de tre stä-
derna. Och det är just kurser om kultur, historia 
och konst som är de mest populära. 

www.utrechtsummerschool.nl

Ny version av arbetsplatstjänsten 
Med start i mitten av maj finns arbetsplatstjänsten i ny version. Det 
finns olika datorpaket att välja bland, både för PC och Mac och för 
både stationära och bärbara datorer. 

Din nya dator levereras och kopplas in inom fem arbetsdagar 
från det att du har beställt den. Operativsystem och ett standard-
paket av programvaror finns förinstallerade. Utöver standard-
programvaran kan du välja bland cirka 200 andra programvaror. 
Säkerhets- och programuppdateringar testas av IT-avdelningen och 
installeras automatiskt på datorn.

Arbetsplatstjänsten ger tillgång till centrala IT-tjänster som 
Printomat och e-post och fungerar bra med lagringstjänsten (din 
hemkatalog). Support erbjuds av Helpdesk som hanterar felanmäl-
ningar både på hård- och mjukvaran. 

Om du idag använder arbetsplatstjänsten i den tidigare versio-
nen, med hårdvara som du har köpt själv, kan du välja att fortsätta 
med det. De båda varianterna av tjänsten kommer att finnas 
parallellt.

Du beställer arbetsplatstjänsten via Serviceportalen. Fullständig 
tjänstebeskrivning hittar du på su.se/it. Har du några frågor kan 
du höra av dig till Helpdesk.

MIA SÖDERBÄRJ

Följ universitetet på Instagram
Nu finns Stockholms universitet på Instagram. Under våren har stu-
denter varit gästredaktörer för universitetets Instagramkanal och haft 
i uppdrag att visa upp sin vardag genom att skicka in bilder och texter 
under en veckas tid.  Även en doktorand har varit gästredaktör.

Universitetet finns på Instagram för att ge en inblick i miljön och 
visa hur det är att studera, forska vid eller samverka med Stockholms 
universitet. Kanalen riktar sig främst till befintliga och blivande 
studenter.

Vill du skicka in dina bilder till vår Instagramkanal? Eller har du 
förslag på studenter eller lärare som du skulle vilja se som gästredak-
törer?  Hör av dig till Paul Parker, paul.parker@su.se.

https://instagram.com/stockholmuniversity/

Ny utbildning i  
cybersäkerhet 
Varje dag utsätts svenska myndigheter och 
företag för tusentals cyberattacker. Behovet av 
utbildade personer inom informationssäkerhet 
är stort och växande. Nu har Institutionen för 
data- och systemvetenskap (DSV) startat ett 
masterprogram i informationssäkerhet.

– Det fanns en stark efterfrågan från bran-
schen och bland studenter för utbildning inom 
just informationssäkerhet och cybersäkerhet. 
Sverige är helt beroende av kompetensen 
studenterna får för att bygga upp och skydda 
robusta samhällen, säger Fredrik Björck, 
lektor vid DSV.

Under utbildningen får studenterna kun-
skaper om bland annat it-säkerhet, digital 
forenstik, cybersäkerhet, databrott, cyberför-
svar och krigföring och personlig integritet. 
Arbetsmarknaden är ljus. Enligt den amerikan-
ska tidskriften Forbes kommer utgifterna inom 
it-säkerhet att tiodubblas de närmaste tio åren.

Belönade för  
”nit och redlighet”
En gång per år uppmärksammar uni-
versitetet personer som har arbetat 
trettio år i statlig tjänst med att dela 
ut utmärkelsen ”För nit och redlighet 
i rikets tjänst”. 

I år var ceremonin den 5 maj i 
Aula Magna. Av de 51 medarbetare 
vid universitetet som under året 
uppnått 30 år i statlig tjänst hade 36 
personer tackat ja till mottagningen 
och kunde då välja mellan att få 
herr- eller damarmbandsur av guld, 
en graverad kristallskål, en slipad 
kristallskål eller en guldmedalj. 

De trotjänande medarbetarna 
hälsades välkomna med rosa bubbel 
och därefter bjöds de på mingelbuffé. 
Rektor Astrid Söderbergh Widding 
och prorektor Hans Adolfsson 
närvarade.
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Dolda makthavare som  
utmanar demokratin

Att hitta ordklasser i svenskt teckenspråk och i 1 001 andra 
språk är ett av de problem som Robert Östling ägnat sin 
avhandling i datorlingvistik åt. 

TEXT THOMAS HELDMARK      FOTO EVA DALIN

De kallas konsulter, politiskt sakkunniga och 
lobbyister. De arbetar för att stödja ledande 
politiker med kunskapsunderlag. Den rollen ger 
dem möjligheter att påverka i vilken riktning 
politiska beslut tas, ibland mer än folkvalda 
politiker. 

Christina Garsten, professor i socialantro- 
 pologi vid Stockholms universitet, har till-
sammans med statsvetaren Bo Rothstein och 
sociologen Stefan Svallfors undersökt dem de 
kallar policyprofessionella i boken Makt utan 
Mandat (Diagolos förlag). De skildrar en dif-
fust definierad yrkesgrupp som fått allt större 
inflytande över svensk politik.  

– Det är en dold grupp som vi för första  
gången har ringat in. Vi har försökt fånga deras  
drivkrafter, hur de ser på demokrati, vilken 
utbildning och lön de har med mera, säger 
Christina Garsten som även är knuten till 
Score, Stockholms centrum för forskning om 
offentlig sektor. 

Forskarna har bedrivit fältstudier i Alme- 
dalen. De har också kartlagt branschen genom 
att titta i Statstjänstemannakalendern och 
andra offentliga källor och därur vaskat fram 
cirka 2 500 personer. Dessa har fått en enkät 
skickat till sig och forskarna har låtit göra gjort 
ett 70-tal djupintervjuer.

Snäv krets från samma institutioner
Det visar sig handla om en snäv krets personer 
där flertalet har utbildat sig vid de statsveten-
skapliga och nationalekonomiska institutio-
nerna i Uppsala och Stockholm.
Det var inte helt lätt att få dem att ställa upp.   

– Vi fick bra svarsfrekvens men många var 
tveksamma, säger Christina Garsten. 

De policyprofessionella vill inte synas. De 
vill vara steget bakom den folkvalda politikern  
men ändå ha inflytande. De blir upplivade när 
deras agenda drivs igenom, eller när media 
fångar upp en problemformulering på deras 

Tusen och ett språk  
– ord för ord

För att förstå Robert Östlings bidrag i ämnet 
måste man veta vad som avses med datorling-
vistik, det ämne han skrivit avhandling i vid 
Institutionen för lingvistik. Utan att tänka 
närmare på saken tar de allra flesta av oss 
någon gång om dagen hjälp av datorlingvisti-
ken. Det kan vara när vi söker information om 
ett ämne på Google, när vi kör rättstavnings-
programmet eller när vi vill översätta ord eller 
hela meningar till ett främmande språk. 

– Mycket förenklat handlar datorlingvistik 
om att få datorer att hantera och omvandla 
mänskligt språk, säger Robert Östling. Ofta 
handlar det om att ta reda på om den som 
skriver har en positiv eller negativ attityd till 
det den skriver. Det handlar också om att 
skapa datorprogram som kan lära sig att via 
en redan översatt text försöka översätta en ny 
text som den inte har sett tidigare. 

– Det här är inte lätt eftersom datorer 
tänker med ettor och nollor utan att förstå 
innehållet som vi människor gör. Därför 
blir det ofta tokiga översättningar, förklarar 
Robert Östling. 

Bättre metoder för matchning 
I sin egen forskning försöker Robert Östling 
förbättra metoder för matchning mellan ord 
och fraser i olika språk. Dessutom har han 
tillämpat dem för att kunna lära sig något om 
språkens uppbyggnad. I avhandlingen under-

söker han svenskt teckenspråk och 1 001 olika 
språk runtom i världen.

– Att jag undersökt teckenspråket beror 
på att man på institutionen samlat in och 
transkriberat konversationer på teckenspråk. 
Jag har sedan länkat dem till en svensk över-
sättning för att dela upp tecknen i ordklasser 
med hjälp av den svenska texten.

När det gäller de utländska språken har 
Robert Östling använt sig av bibelns Nya 
Testamente, som översatts till tusentals språk 
varav många är tillgängliga på Internet. Att 
länka orden i 1 001 språk samtidigt är en av 
nyheterna i avhandlingen, normalt görs det 
mellan två språk i taget. 

– Jag ville undersöka hur det går till om 
man har många olika språk. Från bibeln har 
jag kunnat föra över information till alla de  
1 001 språk som vi har översättningar till. När 
man använder bibeltexterna för att undersöka 
strukturen i olika språk kan man förutom att 
dela in orden i ordklasser även hitta mönster i 
hur språken ordnar satsdelar som till exempel 
om de normalt har objektet efter verbet på 
samma plats som i svenskan eller tvärt om som 
i japanska, säger Robert Östling. 

Nya algoritmer 
Metoden Robert Östling använt i sitt arbete 
kallas bayesianska modeller och går ut på att 
dra nytta av kunskap som redan finns om ett 
ämne och sedan förbättra den utifrån obser-
vationer.

– Det här är ett samlingsnamn på en typ av 
statistiska modeller som har blivit vanligare 
inom bland annat datorlingvistiken, berättar 
Robert Östling.

I avhandlingen har han också tagit fram 
nya algoritmer som gör det möjligt att bättre 
utnyttja den information som finns i texter 
som är översatta till hundratals eller tusentals 
olika språk. 

– De som i första hand har praktisk nytta 
av mitt arbete är lingvister. Hittills har de 
främst suttit och slagit i böcker och analyserat 
manuellt. Nu kan de få fram informationen 
automatiskt lättare i datorn, säger Robert 
Östling.   

Robert Östling disputerar den 22 maj vid Institutionen  
för lingvistik, Avdelningen för datorlingvistik på 
avhandlingen Bayesian Models for Multilingual World 
Alignment.

sätt. Då gillar de jobbet. Å andra sidan kan 
de bli frustrerade när ingen märker deras 
fotarbete. Och de är ganska kritiskt inställda 
till den demokratiska processen.

– De tycker att det går för trögt. För lång-
samt. De vill inte vänta utan driva igenom 
politik på andra sätt.
De ser inte sig som lakejer åt någon politiker  
utan att det är de som står bakom och drar i 
trådarna. 

– Men vi ser en tydlig ambivalens i 
beskrivningen av den egna yrkesrollen, säger 
Christina Garsten. 

Hörsam mot den som betalar 
Det finns en föreställning bland policyprofessi-
onella om att de som arbetar för en betalande 
kund, lobbyister, anses styrda av marknaden. 
Lite friare anses de vara som är knutna till en 
tankesmedja, fast man även där är hörsam 
mot den som betalar. Det släpps inte så ofta 
fram tankar eller rapporter som går emot 
uppdragsgivarens intressen.

– Då blir man mycket försiktig, säger 
Christina Garsten.  

Högst anseende har de som arbetar för 
regeringskansliet. De har stigit i antal och från 
och med 2006 är de sakkunniga i regerings-
kansliet fler än de folkvalda i riksdagen.

– Problemet med de policyprofessionella 
är att den demokratiska representativiteten 
utmanas. De här personerna påverkar men är 
inte folkvalda. Varken de själva eller de som 
betalar dem vill att verksamheten ska synas. 
Det är i längden ett demokratiskt problem, 
säger Christina Garsten.

Finns det något bra i detta?
Det som är bra är väl att politiker behöver 
hjälp med att skaffa sig kunskapsunderlag. De 
behöver dessa experter.

Det demokratiska samhället måste granska 
dessa makthavare utan mandat och då helst 
genom forskning, fortsätter Christina Garsten. 
 – Problemet är att de inte är lätta att gran-
ska. Vi skulle behöva en ny maktutredning. 

Fenomenet med lobbyister och tanke- 
smedjor är på väg att globaliseras. Christina 
Garsten förbereder en studie där hon ska följa 
två internationella företag med påverkan som 
affärsidé.

– Vissa firmor finns representerade i 
Washington, Bryssel och Quatar.  Jag frågar 
mig: varför finns de på alla de ställena? Detta 
vill jag undersöka, säger Christina Garsten.  

 

TEXT MADELEINE SALOMON      FOTO EVA DALIN

Ingen har valt dem och väljarna kan inte utkräva dem på ansvar. Socialantropologen Christina 
Garsten har medverkat i en studie av en dold grupp makthavare – de policyprofessionella. 

Fortplantning i  
fullmånens sken
För många djur finns det kända aktiviteter 
som är kopplade till månens olika faser, 
men för växter är sådana kopplingar sällan 
beskrivna. Catarina Rydin och Kristina 
Bolinder vid Institutionen för ekologi, 
miljö och botanik, Stockholms universitet, 
har upptäckt ett oväntat samband.

– Av en ren händelse upptäckte vi att 
pollination hos gymnospermen Ephedra 
foeminea är korrelerad med fullmånen. 
En sådan koppling har så vitt vi vet aldrig 
beskrivits tidigare, säger Catarina Rydin.

Växten pollineras av flugor och malar 
och nattinsekterna kan använda månen 
för att navigera i mörkret. Och för att 
attrahera insekterna till de fertila bild-
ningarna krävs troligtvis att fullmånens 
ljus reflekteras i pollinationsdroppen.

– Reflektionen av fullmånen i pollina-
tionsdropparna är fantastisk! Diamant-
glittret i kottarna är troligen det som får 
insekterna att attraheras av växten, säger 
Catarina Rydin.

Catarina Rydin och Kristina Bolinder 
vill nu gå vidare och se vad resultaten kan 
ha för betydelse för bevarandebiologin.

– Vi tror att pollinationssystemet hos 
Ephedra foeminea är sårbart, både på 
kort sikt på grund av ”light pollution” (att 
människans belysning stör pollinatörerna 
och förstör pollinationsprocessen), men 
också i ett längre perspektiv. Klimatför-
ändringar med ett mer mulet och regnigt 
sommarklimat skulle troligen vara 
förödande för Ephedra foeminea. Kanske 
är det också förklaringen till att det verkar 
som om Ephedra foeminea är en ensam 
överlevare, en representant för ett polli-
nationssystem som annars dött ut, säger 
Catarina Rydin.

Forskningsresultaten har fått stor inter-
nationell uppmärksamhet, bland annat i 
National Geographic och New Scientist. 
PER LARSSON

De policyprofessionella vill 
inte synas och tycker att den 
demokratiska processen går 
för trögt. De vill driva igenom 
politik på andra sätt, säger 
Christina Garsten.

Robert Östling förbättrar metoderna för att 
matcha mellan ord och fraser i olika språk.

Kristina Bolinder bredvid en hanindivid av 
växten. Överst, grenar med många kottar.
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I korthet
ASTRID SÖDERBERGH WIDDING har 
utsetts till regeringens forskningsberedning 
som är ett rådgivande organ i forsknings- 
frågor. I beredningen ingår även Caroline 
Leck, professor i kemisk meteorologi.

JONAS TALLBERG, professor i statsveten-
skap är en av ledamöterna i regeringens nya 
analysgrupp för global samverkan. 

JOHAN ROCKSTRÖM, professor och före-
ståndare för Stockholm Resilience Centre, 
ingår i regeringens nya innovationsråd.

JACQUELINE BERNDT anställs som profes-
sor i Japans språk och kultur.

HEIKO DROSTE anställs som professor i 
stads- och kommunhistoria.

TORBJÖRN LODÉN, professor i kinesiska, 
har fått Huilin Culture Prize som delas ut för 
att hedra de som bidragit till internationell 
spridning av kinesisk kultur.

JENNY LARSSON har befordrats till profes-
sor i baltiska språk.

DAG PRAWITZ, professor emeritus i teo-
retisk filosofi, har tilldelats Ann-Kersti 
och Carl-Hakon Swensons pris av 
Vitterhetsakademien. 

KARI ANDÉN PAPADOPOULOS har befor-
drats till professor i medie- och kommunika-
tionsvetenskap.

FRANZISKA BORK PETERSEN, fors-
kare i teatervetenskap, belönas för 
”Förtjänta vetenskapliga arbeten” av 
Vitterhetsakademien.

PER FAXNELD, forskare i religionshistoria, 
har fått Donnerska institutets pris för fram-
stående religionsvetenskaplig forskning för 
sin doktorsavhandling, Satanic Feminism.

GUNILLA JANSSON har befordrats till pro-
fessor i svenska språket.

KRISTINA FJELKESTAM har befordrats till 
professor i genusvetenskap. 

MAARET KOSKINEN, professor i filmveten-  
skap, har fått kulturpriset till Marianne 
Nielsens minne av Vänsterpartiet i 
Degerfors.

Läs mer på 
su.se/medarbetare

NAMN OCH NYTT
REDAKTÖR PER LARSSON  FOTO EVA DALIN, MIA ÅKERMARK, ANDRZEJ MARKIEWICZ, AGNETA PAULSSON

Hallå där
Mikael Holmqvist, professor i 
företagsekonomi och författare 
till boken ”Djursholm Sveriges 
ledarsamhälle”.

Hur fick du idén att skriva boken?
Liksom andra samhällsvetare är jag intres-
serad av hur makt och inflytande uttrycks. 
Djursholm är en miljö som sedan dess 
grundande attraherat Sveriges beslutsfat-
tande elit. För att förstå hur ledare tänker 
och agerar i Sverige, är det en bra idé att 
studera Djursholms historia och nutida 
kultur och värderingar. 

Varför skriver en professor i företags- 
ekonomi en sociologisk studie?
Alla samhällsvetare arbetar mer eller 
mindre sociologiskt, så det är inget märk-
värdigt. För den som är intresserad av att 
bättre lära känna företagsekonomi, kan 
jag rekommendera min och Hans Hassel-
bladhs antologi Företagsekonomin och 
samhället.

Vad är speciellt med Djursholm?
På basis av intervjuer med såväl boende som 
människor som arbetar i Djursholm och 
fältstudier under flera års tid, argumenterar 
jag för att Djursholm är Sveriges ledarsam-
hälle. Det har en unik aura och förmåga 
att socialt upphöja sina invånare till ledare, 
särskilt barnen och ungdomarna. 

Vilken betydelse har Djursholm för  
resten av Sverige?
Den livsstil som dominerar Djursholm 
påverkar resten av samhället på en mängd 
olika sätt. Djursholm är inte ett närings- 
livets isolat, det är en miljö som i hög grad 

formar värderingar och ideal långt bortom 
dess fysiska gränser. 

Är djursholmare bra ledare?
Den frågan kan inte jag besvara. Men de 
är definitivt förebilder i dagens samhälle, 
vilket märks på det inflytande de når i den 
allmänna debatten och i beslutsfattande 
positioner och nätverk. 

Vad tror du din bok kan bidra med i 
samhällsdebatten?
Jag argumenterar för att Sverige håller 
på att utvecklas till en ”konsekrati”, 
med Djursholm och andra ledarsamhäll-
en i spetsen. I en typisk konsekrati får 
människor inflytande genom sin sociala 
och kommunikativa förmåga. Formella 
meriter och analytiska förmågor är inte 
avgörande. Detta blir till en stor utmaning 
mot de meritokratiska dygder som länge 
präglat vårt land, till exempel kring hur 
universitetsutbildning ska bedrivas. 

Du bor själv i Danderyd. Skiljer sig Dan-
derydsbor från djursholmare, hur?
Djursholm är inte bara en plats, det är 
en livsstil. På flera sätt är jag själv en 
djursholmare, och som jag tror att de flesta 
som läser den här artikeln är. Lektorer 
och professorer är också ledare, och vi 
agerar många gånger ”djursholmskt”, såväl 
professionellt som privat. Jag har studerat 
platsen Djursholm med syfte att förstå 
den livsstil och kultur som skapar ledare i 
dagens svenska samhälle. 

Boken presenteras den 4 juni klockan 15 
på Företagsekonomiska institutionen med 
kommentarer av Patrik Aspers, Uppsala 
universitet, och Hervé Corvellec, Lunds 
universitet.

Anslag till jurister
BLAND DE FORSKARE som i år får 
Ragnar Söderbergs Stiftelses anslag i 
rättsvetenskap är två verksamma vid 
Juridiska institutionen. Jack Ågren får 
anslag för ett projekt om social adekvans 
och Gustaf Sjöberg för forskning 
kring finansiell tillsyn i förhållande till 
Europakonventionen. 

Anslag till lovande forskare
STIFTELSEN FÖR STRATEGISK forsk-
ning (SSF) delar ut 48 miljoner kronor till 
tolv yngre lovande forskare inom ramen för 
Ingvar Carlsson Award för att stödja yngre 
hemvändande postdoktorer med ambi-
tion att starta en självständig och nyska-
pande forskningsverksamhet i Sverige. En 
av dem som får anslag är Eric Johnston vid 
Institutionen för organisk kemi.

Årets hedersdoktorer
STOCKHOLMS UNIVERSITET HAR utsett 
årets hedersdoktorer.  Inom juridik är 
det  affärsjuristen Johan Gernandt och 
inom humaniora är det radiohistorikern 
Göran Elgemyr. 

Inom samhällsvetenskap är det Mar-
garet-Ellen Pipe, professor vid Brooklyn 
College of The City University of New 
York och forskare inom barns kompeten-
ser och minnesutveckling, samt William 
E. Doolittle som är professor i geografi 
vid University of Texas i Austin och 
agrarhistorisk landskapsforskare. 

Naturvetenskapliga fakulteten får fyra 
nya hedersdoktorer. Det är Jonathan 
Martin Harbor, professor vid Purdue 
University och forskare inom naturgeo-
grafi och innovatör inom utbildning och 
akademisk ledarskap; Heinz Langer, 
professor emeritus vid Vienna Univer-
sity of Technology och forskare inom 
spektralteori; Raymond Pierrehumbert 
som är professor i fysik vid Oxford 
University och som senaste året innehaft 
Konung Carl XVI Gustafs gästprofessur i 
miljövetenskap vid Stockholms universi-
tet samt  Sandra L. Schmid, professor vid 
University of Texas, Southwestern Medi-
cal Center, och forskare inom cellbiologi. 

Hedersdoktorerna promoveras vid 
installations- och promotionshögtiden 
den 25 september.

UTBILDNINGSMINISTER 
Gustav Fridolin och gymna-
sie- och kunskapslyftsminis-
ter Aida Hadzialic har offent-
liggjort ledamöterna i reger-
ingens skolkommission. En av 
ledamöterna är Mara Westling 
Allodi, professor i specialpeda-
gogik vid Stockholms univer-
sitet. Skolkommissionen ska 
lämna förslag som syftar till 
höjda kunskapsresultat, för-
bättrad kvalitet i undervis-
ningen och en ökad likvärdig-
het i skolan.

Mara Westling Allodi i skolkommission  

KARIN BERGLUND (höger på bilden), docent 
vid Företagsekonomiska institutionen, ingår 
i en forskargrupp som får fem miljoner från 
Ragnar Söderbergs stiftelse för forskning 
om alternativt entreprenörskap.
 Projektet ”Videoetnografi om alternativt 
entreprenörskap – stimulerande av öppen-
het och antirasism på Prezi” ska studera hur 
företaget Prezi i Ungern arbetar för att lösa 
sociala och politiska problem. 

Anslag till forskning om  
entreprenörskap 

Boken

Följ Kåre Bremer ut i skärgården 
BLOMMOR OCH BÅTAR. Orden sammanfattar tidigare rek-
tor Kåre Bremers främsta intressen. Som professor i systema-
tisk botanik har han haft hela världen som arbetsfält men är 
ändå förankrad i den svenska floran. Stockholms skärgård 
och klassiska båtar har även varit följeslagare genom livet.

Nu går det att läsa om Kåre Bremers pärlor i skärgården 
som vejden på Sandö Sugga, brandnävorna på Gällnö eller 
om hur han lyckades köpa tillbaka sin pappas mahognyracer, 
som nu väntar på att renoveras. Boken kan beställas på förla-
gets hemsida, www.hydrographica.se.
Med floran i båten 
Botaniska upptäcktsfärder i Stockholm skärgård

PER HOLMLUND, professor i glacio- 
logi med inriktning mot klimat, 
har fått 2015 års Kunskapspris av 
ÅForsk för framgångsrik kunskaps-
spridning. Sedan 1995 delar ÅForsk 
ut priser för framstående insatser 
för kunskapsspridning från univer-
sitet och högskolor. Prisutdelningen 
hölls den 11 mars på universitetet.

Kunskapspris till  
Per Holmlund  

En bild berättar
I DECEMBER 1991 var Dalai lama i 
Sverige med anledning av Nobelprisets 
90-årsjubileum. Totalt var det 131 tidigare 
Nobelpristagare som besökte Sverige och 
besökte olika universitet. Den 5 december 
anordnades en mottagning för Dalai lama 
i Bloms hus. På väg till ett arrangemang i 
Allhuset passerade världskändisen trap-
pan och korridoren i Bloms hus. Där fång-
ades han på bild av Agneta Paulsson vid 
Informationsenheten.

Prisad för bok
RUBEN 
ANDERSSON, 
anknuten fors-
kare vid Social-
antropologiska 
institutionen och 
postdoktor vid 
London School of 
Economics, har fått 
”BBC’s Thinking 
Allowed, in asso-
ciation with the 
British Sociological 
Association” årliga 

Ethnography Award för sin bok ”Illegality, 
Inc.: Clandestine Migration and the Business 
of Bordering Europe”.
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9 JUNI 
Utbildning till  
webbredaktör i 
Polopoly

29 MAJ  
Bolinföreläsning om 
klimatforskning

2 JUNI 
ARC International 
Forum: Lifestyle factors 
and the ageing brain

13 JUNI 
Öppet hus på  
Askölaboratoriet

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

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

7 SEPT
Höstupptakt för  
medarbetare

14 SEPT
Arbete med miljösäkra 
laboratorier

MED INTRESSE LÄSTE jag artikeln i senaste 
Universitetsnytt om klimatforskaren Ray 
Pierrehumbert, men också med viss förvå-
ning. Rays bästa tips för att minska den 
egna klimatpåverkan är ”Bo i stan och gör 
dig av med bilen”. Både i artikeln och i den 
allmänna diskussionen om hur universite-
tet ska minska sin miljöpåverkan saknar jag 
den faktor som står för den enskilt största 
påverkan, faktiskt större än hela transport-
sektorn: köttindustrin - enligt FN:s rapport 
”Livestock’s long shadow” står köttindu-
strin ensamt för hela 18 procent av de totala 
utsläppen av växthusgaser!

Jag hade ett samtal över en lunch med en 
kollega häromveckan. Hon hade dåligt sam-
vete för att hon tar bilen till jobbet. Hon 
bor några mil i norr om stan men inte i när-
heten av allmänna kommunikationer. Med 
ett yngre barn som ska transporteras till 
skola på ytterligare ett annat ställe blir var-
dagen helt enkelt för svår utan bil. Bo i stan, 
som Ray föreslog, är inte heller ett alterna-
tiv med hennes lön. Jag föreslog henne att 
bli vegan för att kompensera för bilbehovet. 
Det är en enkel förändring hon kan åstad-
komma från en dag till nästa.

Med de fakta vi har måste väl ändå 
det bästa miljötipset vara att gå över till 
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Insändare

Mer vegansk mat vid universitetet!
vegansk kost? Det är en förändring som den 
enskilde kan göra omedelbart, utan stora 
strukturella förändringar. Jämför att lägga 
andra grejor i matkorgen i affären med att 
leta ny bostad, byta skolor, eller byta jobb 
för att hamna närmare hemmet, etc. 

Nu menar jag såklart inte att man ska 
strunta i andra åtgärder. Allt vi gör för att 
minska miljöpåverkan är bra, men varför 
inte börja med den enklaste åtgärden, som 
samtidigt är den mest effektiva?

Jag tycker universitetet som organisa-
tion ska ta sitt ansvar i den här frågan! Jag 
vänder mig därför direkt till rektor Astrid 
Söderbergh Widding: Visst är det bra att 
spara på pennor, utskrifter och hålla elför-
brukningen nere, men det är relativt blyg-
samma miljöeffekter som uppnås jämfört 
med den miljöpåverkan universitetet har 
genom sina medarbetares och studenters 
kostval. Precis som universitetet i miljödo-
kument uppmanar sina medarbetare och 
studenter att välja mer miljövänliga trans-
portmedel, kan man göra detsamma med 
val av kost. 

Konkret bör universitetet verka för fler 
veganska alternativ bland lunchställen på 
området. Några helt animaliefria dagar 
skulle också kunna vara ett steg i rätt rikt-

ning. Förrättningar som universitetet står 
som arrangör för – konferenser, bjudlun-
cher av olika slag, etc – kan vara veganska 
helt och hållet. Här har universitetet en 
unik chans att profilera sig och placera sig 
i frontlinjen som det mest miljövänliga uni-
versitetet i världen! Jag är säker på att de 
unga människor som söker sig till högre 
utbildning skulle se en sådan linje som 
enbart positiv.

Att det sedan varken är särskilt trevligt* 
eller snällt att döda någon för att käka upp 
den, när det inte ens behövs för att inga andra 
alternativ står till buds, är en helt annan his-
toria, som jag inte ska fördjupa mig i här, 
men universitetet kommer att bli både snäll- 
are och fredligare på köpet om mina förslag 
blir verklighet. Det blir väl fint?
ÅKE ZIMMERMANN
Lärare i ryska

LÄS MER:

FN-rapporten ”Livestock’s long shadow”:  
http://korta.nu/BA5

FN uppmanar till vegankost för att klara  
miljömålen: http://korta.nu/CA5

*Den som inte tror mig kan kolla filmerna  
”Forks over knives” och ”Earthlings” på nätet.

NATURVETENSKAPLIG forskning 
illustreras ofta med en forskare med 
ett mätinstrument i ett laborato-
rium – men hur visar man humaniora 
och samhällsvetenskap? Föreningen 
Humsamverkan lanserar i vår ett nytt 
bildmanér för hum/sam-forskning och 
bjuder tillsammans med Vinnova in till 
en bildtävling.
 – Bilder av humaniora visar i regel 
bara det som studeras inom vetenska-
pen, som människor, och inte själva 
vetenskapen i sig, säger Milda Rönn från 
Humsamverkan. Vår tävling handlar om 
att få fram bilder som faktiskt illustrerar 
hum/sam-forskningen, med hjälp av vårt 
nya bildtänk.
 Tävlingen är öppen för alla och pågår 
fram till 19 augusti. Mer information 
finns att läsa på bilder.humsamverkan.se.

Nya bilder av humanistisk och  
samhällsvetenskaplig forskning

I MARS INTRODUCERADES så kall-
lade profilsidor på webben för alla 
medarbetare vid Stockholms universi-
tet. Till varje profilsida hämtas bas- 
information in från personalkatalo-
gen SUKAT och den kan enkelt  
kompletteras med foto, texter, filer 
och länkar av medarbetaren själv via 
universitetets webbpubliceringsverk-
tyg Polopoly.
 Profilsidornas webbadress följer 
mönstret su.se/profiles/användarnamn 
universitetskonto.
 Mer information om hur du redigerar 
din profilsida hittar du på su.se/medar-
betare/profilsidor och på su.se/staff/ 
profilepages.

Profilsidor för alla  
medarbetare

VÅRENS ALUMNTRÄFF GÄSTADES av 
finansmarknads- och konsumentminister  
Per Bolund som berättade om hur hans 
biologistudier vid Stockholms uni-
versitet lett honom till en karriär på 
Finansdepartementet. Innan alumnföreläs-
ningen fick Per Bolund en rundvandring i 
Geovetenskapens hus. Professor Margareta 
Hansson visade islaboratoriet, professor 
Martin Jakobssons berättade om fjolår-
ets SWERUS-polarexpedition och han träf-
fade Östersjöcentrums föreståndare Tina 
Elfwing. Det blev även tillfälle för honom 
att möta några av hans tidigare lärare och 
forskarkollegor. Ett sjuttiotal alumner lyss-
nade i Nordenskiöldsalen när Per Bolunds 
talade om vägen från biologistudent till pos-
ten som minister. 

Biologen som blev minister

VÄRDEFULLA SYNPUNKTER 
FÖR EN BÄTTRE TIDNING
TACK! I mars blev drygt 400 medarbetare upp-
ringda och fick frågor om Universitetsnytt. Era 
svar är värdefulla. I ett första skede för mig 
som redaktör, då jag får en bild av hur läsarna 
ser på tidningen, men framför allt för att du – 
och alla andra läsare – ska få en bättre tidning. 
Läsvärdesundersökningens syfte är att se vad 
som brister i tidningen, att försöka rätta till det 
och att få in förslag på nytt innehåll och nya 
arbets- och distributionssätt. 
Hur upplevs då tidningen? 
Som trovärdig. På en femgradig skala blev 
medelbetyget 4,3. På samma skala blev betyget 
3,5 på frågan om hur tilltalande tidningen var 
helhetsbetyget 3,7. 
Tre av fem läsare hade tittat i tidningen den 
senaste månaden. Men här finns samtidigt en 
varningssignal – var fjärde av de tillfrågade 

läser/tittar inte alls i tidningen. Detta gäller i 
större uträckning yngre medarbetare. Det är 
även inom ålderskategorin under 34 år som det 
finns störst andel som inte känner till tidningen, 
hela 40 procent. Här finns något att fundera 
vidare på för oss som gör tidningen!
 Fyra av tio vill ha kvar Universitetsnytt i 
pappersformat. Men det är svårt att utifrån 
resultaten säga att det är dags att gå över till 
en renodlat digital tidning, då ytterligare 19 
procent vill behålla papperstidningen i kombi-
nation med en digital variant. 
De mest lästa delarna är nyheter och notiser 
tätt följt av porträttintervjun, längre reportage 
och forskningsartiklar. 
 På frågan om det är något man saknar eller 
vill läsa mer av handlar svaren främst om artik-
lar om forskning respektive administration, 
praktisk information, mer kritisk debatt och 
granskande artiklar samt att det ska finnas 
fler texter på engelska. Andra återkommande 

synpunkter är att layouten kan förbättras och 
att tidningen luktar illa när den kommer från 
tryckeriet. 
 Nu ska vi noga gå igenom dessa synpunkter 
och förhoppningsvis kan du som läsare se skill-
nad redan under hösten. Och till sist: Fortsätt 
att komma med synpunkter och förslag. Det 
finns alltid saker som kan göras bättre!  
PER LARSSON, Redaktör Universitetsnytt

Tvätt för första gången på 44 år
SÖDRA HUSETS FASAD tvättas nu för hand. Det är första 
gången en tvätt genomförs sedan huset stod klart 1971.
 Med hjälp av rep och linor genomförs tvätten från tak till 
markplan. Arbetet påbörjades i april och i sommar beräk-
nas tre av de sex huskropparna vara färdiga. Arbetet med 
de tre resterande husen kommer att genomföras nästa år.
 Inför fasadtvätten provades flera olika tekniker innan 
fastighetsägaren Akademiska Hus kom fram till att tvätt 
och puts för hand var den bästa. Varmt vatten och vanligt 
diskmedel är den mest effektiva och varsamma metoden för 
att få bort smuts som samlats på fasaden genom åren. 

Per Bolund och Martin Jakobsson
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IN CONNECTION WITH this year’s dialogue with government agencies, 
State Secretary Anders Lönn drew attention to a number of priority 
issues for the government. One of these is internationalisation, where the 
government intends to develop a new strategy in dialogue with universi-
ties and colleges. A first hearing on the matter is scheduled for mid-June. 

The issue of internationalisation is also high on the agenda for Stock-
holm University. In the University’s strategy document, Strategies for 
Stockholm University 2015-2018, we can read the following in the chap-
ter on international and national collaboration: “Stockholm University’s 
international activities should primary highlight its prominent research. 
Joint research projects with universities in other countries are usually 
initiated through informal contacts between individual researchers and 
should not be forced by management; however, they can be facilitated by 
proactive university strategies and effective arrangements and proce-
dures.” The majority of the University’s international research collabo-
rations are at the individual level, and that is exactly how it should be. 
Those with the most relevant expertise for a particular research problem, 
and thereby most suitable for collaboration, are best known by individu-
al researchers. Summer is almost upon us, and that means the conference 
season is kicking off in earnest. I hope that many of you will have the 
chance to visit one or more international conferences between semesters.

An example of an arrangement where the University can facilitate 
international research collaborations is the joint programme Swedish 
Academic Collaboration Forum (SACF).  SACF, which is funded by the 
Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Hig-
her Education (STINT), is a collaboration project between six Swedish 
universities that holds research seminars in five countries. 

The first seminar, 2015 Korea – Sweden Excellence Seminar, was held 
in the end of April at Hanyang University in Seoul, South Korea, with 

International research collaboration

AMBER MACE AND MARTINA ANGELA CA-
RETTA, chair and deputy chair of the Central 
PhD Student Council, CDR, say that there are 
good opportunities at Stockholm University to 
work with issues affecting doctoral students. 

They argue that there is a good regulatory 
framework concerning doctoral student repre-
sentation, and that those who hold positions 
of trust may receive prolongation (extension 
of the doctoral studentship). In addition, 
an honorarium is paid for attending certain 
meetings, such as faculty board meetings. 
They also feel that the University management 
listens to doctoral students and considers 
it important for them to be represented on 
various bodies. 

CDR would like to see more doctoral 
students get involved at the department and 
faculty levels. Each department should have 
a doctoral student council. These councils 
appoint doctoral student representatives to 
the department boards and faculty councils, 
the latter of which appoint doctoral student 
representatives to the faculty boards and other 
bodies. 

More active doctoral students are needed
Active involvement at the department and 
faculty levels is required in order to have a 
functioning doctoral student council at the 
central level.  CDR comprises two members 
and one alternate member from the Faculties 
of Humanities, Science, and Social Sciences, 
as well as one member and one alternate mem-
ber from the Faculty of Law. CDR appoints 
one representative to the University Board, in 
addition to members of the Board of Huma-
nities and Social Sciences and other central 
bodies.

At many departments, it is difficult to get 
doctoral students involved. A high workload 
and lack of knowledge among foreign doctoral 
students about how the Swedish system works 
are some of the reasons for this, but it can also 
be due to departmental management ignoran-
ce concerning what rights and opportunities 
the doctoral students have to exert influence.

“It is important to increase involvement so 
that there are active doctoral students at many 
departments”, says Amber Mace.

Working with doctoral student issues provi-
des a concrete opportunity to drive issues and 
change things, she continues.

“It is incredibly educational and I have 
been able to build new networks. I have learnt 
a lot, both about how Stockholm University 

IN ENGLISH

the National Research Foundation as host. The seminar was attended by 
more than 40 Swedish researchers, who, together with Korean collea-
gues, presented and discussed research topics in fields such as welfare, cli-
mate, and materials science. The aim is to establish new collaborations, 
but it is equally important to strengthen ties with already established 
research contacts. 

In autumn 2015, another two seminars will be held in Singapore and 
Indonesia. The seminar in Singapore will take place on 2-5 November 
with the overarching theme “Challenges within Urbanization”. Resear-
ch topics in the fields of urban development, materials science, energy, 
environment, higher education, and social development will be discussed 
at the seminar. Two more seminars are then planned to be held in China 
and Brazil in spring 2016, and the programme will end with a final 
meeting in Stockholm in autumn 2016. This seminar series provides us 
with excellent opportunities to disseminate information about our pro-
minent research and forge new contacts with researchers in the countries 
concerned. 

Another way to disseminate information about our 
research activities is through the University’s website 
Stockholm University Play, which now has vide-
os featuring researchers from most of our profile 
areas. I highly recommend everyone to watch these 
fascinating videos that display the breadth of the 
University’s research. Please feel free to share this 
information with all your national and interna-
tional contacts.

HANS ADOLFSSON, Pro Vice-Chancellor 
    hans.adolfsson@su.se

A THIRTEEN-YEAR-LONG planning process has 
come to an end and both Stockholm Univer-
sity and KTH can now look forward to new 
purpose-built premises in Albano, adapted to 
the requirements for modern learning environ-
ments of today. The ruling of the Land and 
Environment Court of Appeal means that the 
projection work can speed up before the start 
of construction next year.

”We are now looking forward to an 
intense time period when we will form the 
final construction plan, interior design and 
equipment in accordance with the requirements 
for modern university facilities. We offer high 

Albano green light good news for universities
quality education and research with diversi-
ty, and this should also apply to our work- 
places, meeting places and classrooms”, says 
Joakim Malmström, Director of Adminis-
tration at Stockholm University.

Stockholm City Council adopted the 
plan of Albano in December 2012. The plan 
has since been appealed in several instances. 
Besides 100,000 sqm premises for education 
and research, it is planned for approximate-
ly 1000 accommodations for students and 
researchers (50,000 sqm).

The verdict is final and cannot be 
appealed.

FOURTEEN SUBJECTS AT Stockholm Uni-
versity are among the top one hundred in the 
world, according to the QS World University 
Rankings by Subject 2015. Geography (23), 
Environmental Science (27), Sociology (35) and 
Linguistics, Modern Languages, Philosophy, 
Biological Sciences, Chemistry, Geological 
and Marine Sciences, Physics and Astronomy, 
Media and Communications, Economics and 
Law (51- 100) are all ranked within the top 
one hundred. Stockholm University performs 

BEFORE THE WORLD’S last woolly 
mammoth took its final breath, the iconic 
animals had already suffered from a consi-
derable loss of genetic diversity. These 
findings were made in the first ever publi-
cation of the full DNA sequence of the 
extinct animal by an international team of 
scientists from Stockholm University, the 
Swedish Museum of Natural History and 
Harvard Medical School among others. 

These findings, based on a comparison 
of the first complete genome sequences 
isolated from two ancient mammoth 
specimens, are reported in the Cell Press 
journal Current Biology on 23 April 2015.

One of those mammoths, representing 
the last population on Russia’s Wrangel 
Island, is estimated to have lived about 
4,300 years ago. The other specimen, from 
northeastern Siberia, is about 44,800 years 
old. The younger of the two specimens 
showed much lower genetic variation, 
including large stretches of DNA with no 
variation at all – the mark of living in a 
small population in which related indivi-
duals unavoidably mate with each other.

Sequencing ancient genomes is no easy 
feat, explain Love Dalén of the Swedish 
Museum of Natural History, and Elefthe-
ria Palkopoulou, a PhD in Paleogenetics 
at Stockholm University and the Museum 
of Natural History. In most cases, the 
DNA is damaged, highly fragmented, and 
contaminated by DNA from microbes and 
sediments. After considerable screening, 
the researchers managed to find two 
samples with exceptionally well-preserved 
mammoth DNA.

Because an individual’s genome is a 
mosaic of bits and pieces of DNA inherited 
from a large number of its ancestors, a sing-
le genome contains a vast amount of infor-
mation about a species’ population history. 
Taking advantage of this, the researchers 
inferred that woolly mammoth populations 
suffered a blow in the Middle or Early 
Pleistocene, some 250,000 to 300,000 years 
ago, for reasons that aren’t clear. Ancient 
and temporary loss in numbers was fol-
lowed by a more severe decline at the end of 
the last glaciation, from which the woolly 
mammoth never recovered.

Woolly mammoth  
genomes mapped works and the academic world in general. These 

are valuable lessons regardless of whether I 
will continue to do research or work outside 
academia.”

English as a working language
Martina Angela Caretta concurs that she has 
learnt a lot about academia from working with 
doctoral student issues. Swedish is not her first 
language, but this is not necessarily an obstacle 
to getting involved with doctoral student iss-
ues. CDR conducts its own meetings in English 
and encourages others to hold their meetings 
in English in order not to exclude doctoral 
students who do not speak Swedish.

In addition to getting more doctoral stu-
dents involved, identifying recurring issues that 
are brought up by doctoral students is a priori-
ty for CDR. Such issues include compensation 
for teaching, co-authorship, and moving up the 
doctoral student “ladder”. Career options after 
completing a PhD is another priority issue, 
with a focus on the equality perspective. Why 
in certain disciplines does a seemingly higher 
percentage of women compared to men leave 
the academic career path after completing their 
PhD? CDR is currently looking into this issue 
at the University’s faculties, and a folder is in 
the works. Through the representative appoin-
ted by CDR to the Swedish National Union of 
Students, it is also possible to exert influence at 
the national level.

The PhD Student Ombudsman is employed 
by the Student Union and works with matters 
involving individual doctoral students. PhD 
Student Ombudsman Fredrik Charpentier 
Ljungqvist can be reached at fredrik.c.l@sus.
su.se.

www.sus.su.se/cdr

Important that doctoral students get involved

Flight perspective of the new campus Albano, seen from the north.

ABOUT 35 PEOPLE showed up and made new 
contacts when The Faculty Club hosted an 
International Pub for Stockholm University 
staff on 25 March.

Claudia Moreno, a guest researcher from 
Brazil who has been in Stockholm and at the 
Stress Research Institute since August last 
year, attended the pub accompanied by her 
post doc Nelson Lemos.

”As a whole it was a nice experience to 
meet guest researchers from other places to 
hear more about living in Sweden and to learn 
about new projects of international collabora-
tion at the University”, says Claudia Moreno.

Kristina Bukelskyte-Cepele is a Lithuanian 
PhD student in Baltic languages who joined 
the gathering at the pub together with two 
colleagues from the Department of Slavic 
and Baltic Languages, Finnish, Dutch and 
German.

“My impression of the pub is very good. 
I like the idea of gathering international 
researchers like this, so that people can mingle 
and share their experiences, e.g. working in 
Sweden as an international researcher.“

Dagmar Knot at the Vice-Chancellor’s Offi-
ce was in charge for the event. She hopes that 
pubs of this kind will be organised on a more 
regular basis.

International pub

even better this year than in 2014, when eight 
subjects were represented on the same list.
 QS Rankings are published annually by 
the British Quacquarelli Symonds (QS). The 
ranking contains both international and 
national ranking tables and is considered one 
of the three most widely used and influential 
university rankings in the world, along with 
the Times Higher Education World University 
Rankings and the Academic Ranking of World 
Universities.

Fourteen subjects ranked within top one hundred

Amber Mace and Martina Angela Caretta

Profile pages for  
all employees
SINCE MARCH ALL employees at the 
University have their own profile on 
the university’s website. Each profile 
page contains basic information 
from the staff directory SUKAT, 
and users can add their own profile 
image, presentation texts, links, and 
files.

Further information on how to 
edit your own profile page can be 
found at su.se/staff/profilepages
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Posttidning B

SOM STUDENT TÄNKTE JAG alltid att jag 
ville resa ut i världen. Att jag ville åka långt, 
långt bort. Antingen någonstans långt bort 
i Medelhavsregionen eller ännu bättre långt 
bort till bortre Asien.  Istället hamnade jag 
en trappa nedanför den sal där vi under min 
studietid på den Statsvetenskapliga institu-
tionen brukade sitta under seminarierna i 
internationella relationer.

I samma hiss som jag idag tar till jobbet, 
brukade jag stå och darra inför våra dåvaran-
de seminarier med Jonas Tallberg. Jag minns 
att han var väldigt vänlig och tillmötesgående 
men han var bestämd också och alla visste att 
man var tvungen att göra sitt bästa på hans 
seminarier. Satt man tyst för länge frågade 
han direkt: ”Du då, vad tror du”? 

Under mitt sista år på masterprogrammet 
fick Jonas Tallberg ett anslag från EU:s sjunde 
ramprogram, FP7. Redan första veckan som 
anställd på universitetets Forskningsservice 
fick jag lära mig att det var ett av de mest 
prestigefyllda forskningsanslag som fanns. 
Idag vet jag hur mycket jobb en forskare 
måste lägga ner för att kunna söka en sådan 
finansiering. Den som varit kontaktperson 
till Jonas under ansökningsprocessen sitter 
numera i rummet intill mitt. 

Idag delar jag alltså lokaler med de per-
soner som jag och mina kurskamrater såg 
upp till under vår studietid. Men nu är det 
omvända roller. Istället för att det är jag som 
aktivt sitter och lyssnar på deras teoretiska 
utläggningar är det nu jag som bistår samma 
lektorer och professorer med hjälp. Nu är det 
jag som står framför den vita tavlan och re-
dovisar saker som kan vara av nytta för dem. 
Men självklart kommer jag aldrig ifrån käns-
lan av att vara en av deras forna studenter. 
Så fort jag ser någon av mina gamla lärare i 
korridoren så tänker jag att jag måste vara 

Från student på plan 7  
till anställd på plan 6 

beredd på att svara på någon svår fråga som: 
Vad är makt? Vad är rättvisa? Hur fungerar 
EU:s politiska system?

Min önskan att åka utomlands och jobba 
är inte lika stor längre. Istället låter jag 
världen komma till mig. Så fort det kommer 
en forskare i mitt ämne till Stockholms uni-
versitet så går jag och sätter mig någonstans 
långt bak i salen och lyssnar aktivt på hur 
olika inbjudna gästföreläsare beskriver vad 
som händer ute i världen.

EMRE ÖZLÜ

Emre Özlü arbetar vid Forskningsservice 
och är samordningsansvarig för Prisma 
vid Stockholms universitet. Han tog sin  
examen vid Statsvetenskapliga institutio-
nen, en trappa ovanför den arbetsplats 
där han jobbar idag.

Emre Özlü

Nästa nummer kommer ut 4 september. Manusstopp är 17 augusti.
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Min önskan att åka 
utomlands och jobba 
är inte lika stor 
längre. Istället låter 
jag världen komma 
till mig. Så fort det 
kommer en forskare 
i mitt ämne till 
Stockholms universitet 
så går jag och sätter 
mig någonstans 
långt bak i salen och 
lyssnar aktivt på 
hur olika inbjudna 
gästföreläsare 
beskriver vad som 
händer ute i världen.

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


