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UNIVERSITETETS UPPDRAG ÄR att bedriva 
utbildning och forskning samt samverka med 
det omgivande samhället. Universitetsförvalt-
ningens funktion är att stödja kärnverksamhe-
ten i detta. Därtill ska förvaltningen säkerställa 
att universitetet uppfyller de krav och skyldig-
heter som ställs på en statlig myndighet. Uni-
versitetet får inte något särskilt resurstillskott 
för förvaltningens arbete. Det är de statsanslag 
vi tilldelas för utbildning och forskning som 
används för att finansiera centrala funktioner. 
Om kärnverksamheten inte skulle ha förtroende 
för, eller se sig ha behov av, det stöd som förvalt-
ningen ger förlorar det sitt syfte. Det betyder att 
förvaltningen måste vara lyhörd för verksamhe-
tens behov och alltid vara beredd att ompröva 
sitt arbete. Som förvaltningschef håller jag detta 
förhållningssätt högt. 

Hur kan då säkerställas att förvaltningens 
arbete skapar mervärde och nytta för univer-
sitetet? För mig är svaret tydligt: genom en tät 
dialog mellan förvaltningen och kärnverksam-
heten. Som förvaltningschef uppskattar jag det 
konstruktiva diskussionsklimatet inom universi-
tetsledningen, där jag får värdefulla synpunkter 
från verksamhetsföreträdarna och kan förankra 
viktiga frågor. Detsamma gäller de kontakter jag 
har med institutioner. 

samheten kan involveras. Arbete pågår nu att 
genomföra förändringar.

Ett annat område där utvecklingsarbete initie-
rats är stöd vid upphandling. Många prefekter har 
pekat ut att förvaltningen kan avlasta kärnverk-
samheten mer här. Det är svårt och tidsödande 
som institution att överblicka regelverket och en 
högre grad av central samordning är nödvändig.

En tredje utmaning är administrativt stöd vid 
institutionssamgåenden. Att föra ihop verksam-
heter är en komplex process och det är av yttersta 
vikt att förvaltningen utvecklar ett tydligt och 
samordnat stöd. 

Detta är exempel på åtgärder som sprungit ur 
en dialog med kärnverksamheten. Den dialogen 
har ingen slutpunkt. Jag är överty-
gad om att en ständigt pågående 
diskussion mellan förvaltning 
och kärnverksamhet är nödvän-
dig för att vi tillsammans vid 
Stockholms universitet ska stå 
rustade att möta dagens 
och morgondagens 
utmaningar.

JOAKIM MALMSTRÖM, 
Förvaltningschef

joakim.malmstrom@su.se

Viktig dialog mellan förvaltning och kärnverksamhet

Det är nästan som en idealbild för hur mänsklig gemenskap borde vara. Man kan inte välja 
bort, man kan inte bli bortvald. LITTERATURPROFESSOR SARA DANIUS om sitt tillträde i Svenska Akademien i december.
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Innehåll

Lika viktigt som att förvaltningen lyssnar in 
hur behoven ser ut är att verksamheten vänder 
sig till förvaltningen och använder den expert-
kompetens som finns där. Det gör att administ-
rativa frågor hanteras enhetligt och rättsäkert 
samtidigt som tid frigörs för kärnverksamheten 
att ägna sig åt det den är bäst på, utbildning och 
forskning.

Det vardagliga samspelet mellan förvalt-
ningsavdelningarna och kärnverksamheten 
fungerar överlag väl och det arbete som utförs är 
uppskattat. Det får jag ofta återkoppling på. Det 
kan vara prefekter som berättar hur nöjda de är 
med universitetets chefsprogram, forskare som 
fått bra stöd vid en utlysning eller medarbetare 
som berättar att de uppskattar den tidning du nu 
håller i din hand. Allt är sådant som möjliggörs 
genom förvaltningens arbete. Inte desto mindre 
är jag övertygad om att dialogen med kärnverk-
samheten är något varje avdelning ytterligare 
måste utveckla för att säkerställa att arbetet 
svarar mot vad verksamheten efterfrågar. 

En viktig uppgift för förvaltningen är stöd i 
lokalfrågor, såväl övergripande planering som 
operativt arbete. Här har signalerna varit tydliga 
om att det inte fungerat tillfredsställande. En 
utredning har därför gjorts som pekar på flera 
förbättringsområden, inte minst hur kärnverk-
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Borrning i Brunnsviken

På vintern är Brunnviken en populär plats för skridskoåkning och på 
sommaren för att paddla kanot och kajak. Men den kan även användas  
till annat. I januari var Simon Lindgren ute med isborren för att mäta  
kloridhalten i vattnet som en del i en kemikurs på nutritionslinjen.

FOTO EVA DALIN
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Huvuduppgiften för Kemilärarnas Resurs-
centrum (KRC), som grundades för 20 år 
sedan, är att samarbeta med lärare för att 
kunna erbjuda fortbildning med teori och 
praktik, ge råd om säkerhet vid laborationer, 
informera om ny forskning samt presentera 
inspirerande material och resurser  
för kemiundervisningen i skolan. KRC kom 
till på initiativ av kemister som oroade 
 sig för en nedgång i kemikunskaper i sko-
lan redan då.  Verksamheten har idag en 
budget på cirka 3 miljoner kronor och av 
detta är lite mer än hälften anslag från 
Utbildningsdepartementet. Totalt finns fyra 
nationella resurscentra (NRC) inom bio-
logi, fysik, kemi och teknik i Sverige som nu 
hotas av nedläggning.  Vivi-Ann Långvik, 
föreståndare för KRC, har fått informa-
tion från Skolverket om att svenska lärosä-
ten uppmanades ansöka om att få inrätta ett 
ämnesdidaktiskt centrum, samtidigt som det 
statliga stödet till NRC skulle dras in ”för 
att ge nödvändig vetenskaplig underbyggnad 
till skolutvecklingsarbetet inom områdena”. 

– Ingen på KRC är negativt inställd till 
ämnesdidaktik, men vi vet att det inte räcker 
för lärare som inte alltid har speciellt djupa 
kunskaper i kemi.  Vår långa erfarenhet av 
praxisnära och teoretiskt väl underbyggd 
hjälp till lärarna borde få finnas kvar och 
utvecklas, om man vill stävja den nedgång 
som konsterats ske inom naturvetenskap-
ligt kunnande i skolorna, säger Vivi-Ann 
Långvik.

Det finns bara någon enstaka kemididak-
tiker i Sverige, men det finns förstås flera 
didaktiker med området naturvetenskap 
generellt, men det är inte samma sak, fort-
sätter hon.

– Med tanke på den katastrofala situa-
tionen när det gäller ämneskunskaper inom 

kemi i skolan, känns det inte som en väl vald 
väg att gå.  Ett didaktiskt centrum kan inte 
ersätta det praktiska och klassrumsnära stö-
det till lärarna och det bästa vore att didak-
tiken och ämneskunskaperna skulle komp-
lettera varandra genom att verksamheten 
inom nuvarande NRC stärktes, bland annat 
med didaktiskt utbildad personal, säger 
Vivi-Ann Långvik.

Få sökande till kemi
Varje år går ungefär 350 Ma/NO-lärare i 
pension och rekryteringen till ämneslärar-
utbildningarna inom de naturvetenskapliga 
ämnena har varit dålig ända sedan 1990-
talet. Till detta kommer de dåliga PISA-
resultaten och sammantaget ser läget mycket 
mörkt ut. 

 – Med tanke på den katastrofala situatio-
nen när det gäller ämneskunskaper inom kemi 
i skolan, känns inte en nedläggning som rätt 
väg att gå. Inget slutligt besked har ännu getts, 
men situationen känns osäker och det som kan 
hända nu är att mina duktiga medarbetare 
börjar söka sig härifrån. Det känns nästan 
absurt med allt stöd vi får från lärare, svenska 
lärosäten, myndigheter och många olika orga-
nisationer, samtidigt som regeringen vill lägga 
ner den enda skolverksamhet den får beröm 
för, säger Vivi-Ann Långvik uppgivet.
 För att protestera mot nedläggning av 
de fyra nationella resurscentra skicka-
de dekaner vid naturvetenskapliga och 
tekniska fakulteter i november en skri-
velse till Utbildningsdepartementet och 
Utbildningsutskottets ledamöter.  

Kemilärarnas Resurscentrum 
hotas av nedläggning
Kemilärarnas Resurscentrum, som ska stödja och stimulera kemiundervisningen i den svenska 
skolan, kan komma att läggas ned. 

TEXT PER NORDSTRÖM     FOTO EVA DALIN

Vivi-Ann Långvik och Daina Lezdins från KRC med en skolelev på Världsvattendagen i Aula Magna.

Nyheter

Film om flaskpost till forskare
Varför behöver vi vatten? Vilken är den största vattenutmaningen? Kan 
fiskar drunkna? Hur mår Östersjön? Filmerna ”Vattenfrågor – flask-
post till forskare” har spelats in av Naturvetenskapliga fakulteten under 
2013, som FN har utsett till internationella året för vattensamarbete. 
Syftet är att avsluta och sammanfatta vattenåret och att visa på bredden 
av den vattenforskning som pågår vid universitetet. Från vatten i cel-
lerna till vatten i rymden – och allt däremellan.  

Frågorna är hämtade från Levande frågelådan, alltså från nyfikna 
femteklassare. Varje fråga och svar finns som ett fristående avsnitt på 
cirka två minuter, men det finns också två längre filmer på cirka 20 
minuter vardera. Alla filmer finns på www.science.su.se/flaskpost.
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Nya riktlinjer kvalitets-
säkrar disputationer

Humanistiska fakultetsnämndens beslut i 
december om nya riktlinjer för disputation 
och anvisningar för disputationsakten ska 
kvalitetssäkra granskningsprocessen inför 
disputationer. Detta efter att två avhand-
lingar vid fakulteten blev underkända under 
2013, något som är mycket ovanligt.

I de nya riktlinjerna finns tre helt nya 
punkter. En av dessa innebär att det vid insti-
tutionerna ska finnas skriftliga av institu-
tionsstyrelsen fastställda rutiner för hur 
granskningsprocessen går till. Rutinerna ska 
även ange vilken funktion eller vilket organ 
som har beslutsrätt om disputation ska tillrå-
das eller avrådas.

Nästa nya punkt är att en skriftlig redo-
görelse för granskningen ska skickas till dok-
toranden, huvudhandledaren och fakultets-
kansliet. Av redogörelsen ska framgå vilka 
rutiner som följts, beslutet som fattats med 
kort motivering, vilka personer som delta-
git i granskningen samt vilken funktion eller 
vilket organ som fattat beslut. Doktoranden 
ska även efter granskningen få skriftlig tyd-
lig information om vilka eventuella komplet-
teringar och justeringar som måste göras före 
disputation.

Skarpare skrivning
En punkt i riktlinjerna har även fått en skar-
pare skrivning: Om en ledamot av betygs-
nämnden överväger att yrka på ett underkän-
nande av avhandlingen, ska hon/han omgå-
ende meddela ordföranden. Respondenten 

ska sedan tillsammans med ordföranden och 
huvudhandledaren besluta om avhandlingen 
ska dras tillbaka eller inte.

Ordföranden i betygsnämnden får nu 
vidare ett ansvar att senast en vecka före dis-
putationen kontrollera med betygsnämnden 
att inga hinder för disputation uppkommit. 
Om ett underkännande kan bli aktuellt ska 
hon/han tillsammans med respondenten och 
huvudhandledaren besluta om avhandlingen 
ska dras tillbaka eller inte. Varje institution 
måste vidare fastställa skriftliga rutiner för 
disputationer.

– Vi har formaliserat rutinerna för hur 
våra avhandlingar kvalitetssäkras, säger 
Lovisa af Petersens, utbildningsledare, och 
Bengt Novén, dekan, vid Humanistiska 
fakulteten.

Humanistiska fakultetsnämnden har även 
antagit nya anvisningar för disputationsakten 
där de olika rollerna tydliggörs, som ordfö-
rande, fakultetsopponent och betygsnämnd. 

– Dokumentet är 
framför allt viktigt 
för de opponenter 
och betygsnämnds-
ledamöter som kom-
mer inresande från 
andra länder, då dis-
putationsakten skil-
jer sig åt mellan olika 
länder, säger Lovisa 
af Petersens och 
Bengt Novén.  

Från och med 1 januari 2014 finns nya riktlinjer för 
disputation inom Humanistiska fakulteten.

TEXT PER LARSSON     FOTO EVA DALIN

Nu blir det tydligare riktlinjer för disputationsprocessen.

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

www.gamlaorangeriet.se

Åtta av tio etablerade  
kort tid efter examen
Nästan 80 procent av de som tog examen från 
högskolan under läsåret 2009/10 hade etablerat 
sig på arbetsmarknaden under 2011. De högsta 
andelarna etablerade hade bland annat läkare, 
psykoterapeuter, yrkeslärare samt högskole- 
och civilingenjörer med bygginriktning.
 Universitetskanslersämbetet har presente-
rat en ny rapport om akademikers etablering på 
arbetsmarknaden. För att räknas som etablerad 
krävs bland annat en relativt bra inkomst samt 
att det inte förekommer någon arbetslöshet. Av 
de drygt 37 000 personer som tog en examen 
läsåret 2009/10 hade 78,3 procent etablerat sig 
på arbetsmarknaden under 2011, det vill säga 
inom ett och ett halvt år. Bland dessa hade dess-
utom 93 procent ett jobb med krav på en hög-
skoleutbildning och för majoriteten var jobbet 
även nära kopplat till den utbildning man gått. 
Att ta en anställning är betydligt vanligare än 
att starta eget direkt efter examen. Bara en pro-
cent av de examinerade hade valt att bli företa-
gare, men det varierar stort mellan olika exa-
mensgrupper. Högst andel företagare finns 
bland dem med en konstnärlig examen.

Av de drygt 37 000 
personer som tog 
en examen läsåret 
2009/10 hade 78,3 
procent etablerat sig 
på arbetsmarknaden 
under 2011, det vill 
säga inom ett och ett 
halvt år.

Nyheter

Bengt Novén
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STOCKHOLMS UNIVERSITET TILLHÖR de läro-
säten som har minst andel avhopp från lärar-
utbildningarna – drygt var tionde student hop-
pade av sin utbildning höstterminen 2012, 
enligt en granskning gjord av SVT
 Genomsnittlig andel avhopp från landets 
alla lärosäten med lärarutbildningar var 2012 
var sjätte student. Detta är mer än 2010, sista 
året med den gamla lärarutbildningen, då var 
åttonde student hoppade av, visar SVT:s sam-
manställning.
 – Vi har generellt lägre andel avhopp från 
grundlärarprogrammet jämfört med ämnes-
lärarprogrammet. 2011 hade vi inte examens-
rätt för grundlärare. Det fick vi 2012, vilket kan 
bidra till de positiva siffrorna som visar på färre 
avhopp, säger Hans Adolfsson, prorektor med 
övergripande ansvar för lärarutbildningarna vid 
Stockholms universitet.

Färre avhopp med stärkt lärarstudentidentitet
Stockholm universitet har nyligen inlett ett 
arbete som syftar till att stärka lärarstudenti-

dentiteten, vilket ska bidra till ökad synlighet 
för universitetets största programutbildning.
 – En starkare identitet för lärarstudenterna 
leder med stor sannolikhet till färre avhopp. 
Vi genomför detta arbete som ett resultat av 
möten med studenterna, där de själva uttryckt 
önskemål om att faktiskt bli sedda som lärar-
studenter, säger Hans Adolfsson.

Ökat söktryck ger fler motiverade studenter
I höstens ansökningsomgång ökade första-
handssökningarna till lärarutbildningar 
med inriktning mot förskollärare respektive 
grundlärare med tjugo procent. Det ökade 
söktrycket till Stockholms universitets lärar-
utbildningar kan också bidra till att färre stu-
denter hoppar av utbildningen, menar Hans 
Adolfsson.
 – Studenter med högre gymnasiebetyg har 
bättre förutsättningar för att lyckas med sin 
utbildning. Och med ett ökat söktryck antar vi 
studenter som är mer motiverade, säger han.
GUNILLA NORDIN

Färre avhopp från lärarutbildningarna vid Stockholms universitet

Studenter med högre 
gymnasiebetyg har 
bättre förutsättning-
ar för att lyckas med 
sin utbildning.

Naturvetenskapliga 
basåret läggs ned
Hösten 2014 kommer antalet platser på 
naturvetenskapligt basår att halveras till 
75, och därefter är det tänkt att program-
met ska läggas ned.  En av anledningarna 
till detta är att takbeloppet har nåtts, vil-
ket helt enkelt innebär att pengarna som 
tilldelas av riksdagen är slut. Fakulte-
ten tvingas därmed att prioritera bland 
de utbildningar som ges, och då basåret 
inte räknas som universitetsstudier, är det 
lämpligast att skära ned där.

– En annan faktor som bidrar till att 
basåret läggs ned är att regeringen före-
slagit att alla ska ha möjlighet att läsa in 
behörigheten på Komvux istället, något 
som inte alltid går idag, säger Magnus 
Axelsson, studievägledare i fysik och  
astronomi samt för basåret.

Många som vill komplettera med 
basåret vill läsa medicin, men något mot-
svarande basår finns inte vid Karolinska 
Institutet. Däremot finns det ett tekniskt 
basår vid KTH med mer matematik men 
utan biologi. 

Naturvetenskapligt basår omfattar 
idag 60 högskolepoäng (ett läsår) och med 
det får man behörighet i ämnena biologi, 
fysik, kemi och matematik motsvarande 
naturvetenskapsprogrammet på gym-
nasiet. Om man däremot vill ha vanliga 
gymnasiebetyg på kurserna så måste man 
vända sig till Komvux och göra en så kall-
lad särskild prövning.
PER NORDSTRÖM

Universitetets  
övningsskolor förebild 
REGERINGEN HAR BESLUTAT att satsa 40 mil-
joner årligen för att starta övningsskolor inom 
lärarutbildningen. 

– Det är mycket positivt att regeringen vidgar 
försöksverksamheten med övningsskolor till att 
omfatta fler lärosäten med lärarutbildning. En 
genomlysning av vår försöksverksamhet visar att 
försöken med övningsskolor knyter universite-
tet närmare skolan vilket höjer kvaliteten på den 
verksamhetsförlagda utbildningen, säger prorek-
tor Hans Adolfsson.

Syftet med att lägga lärarstudenternas prak-
tik, den verksamhetsförlagda utbildningen, på 
särskilda övningsskolor är att bygga upp en 
organisation med fler kvalificerade handledare 
och i förlängningen höja kvaliteten på lärarut-
bildningen och stärka studenterna i deras yrkes-
utveckling.

Stockholms universitet har sedan hösten 2010 
bedrivit ett pilotprojekt, som 2012 övergick till 
försöksverksamhet med särskilt utvalda övnings-
skolor för den verksamhetsförlagda delen av 

lärarutbildningen. 330 blivande lärare och för-
skollärare gör i dag sin VFU vid någon av de elva 
övningsskolor som är knutna till universitetet. 
Samarbetet mellan universitetets ämnesdidak-
tiska lärare och handledare på övningsskolorna 
skapar goda förutsättningar för en ständig inte-
grering av teori och praktik i undervisningen.

Även övningsskolorna själva drar nytta av för-
söksverksamheten då den innebär en viktig kom-
petensutveckling för lärarna. Att forskningskom-
petens tillförs från universitetet bidrar också till 
ökade möjligheter att bedriva utvecklingsarbete 
på berörda skolor och att bygga upp en organi-
sation för spridning av erfarenheterna till andra 
skolhuvudmän och skolor.

– Ett nära samarbete mellan övningsskolor-
nas handledare och universitetets lärare och fors-
kare, kring exempelvis ämnesdidaktisk utveck-
ling eller utveckling av handledarrollen, ökar 
kompetensen vid den utvalda skolan och ger den 
en sorts kvalitetsstämpel, säger Hans Adolfsson. 
GUNILLA NORDIN
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330 blivande lärare och förskollärare gör idag sin praktik vid någon av de elva övningsskolor som är 
knutna till Stockholms universitet.

Hans Adolfsson, prorektor
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Rekordhögt förtroende 
för forskare
Svenska folket har rekordhögt förtroende för 
forskare vid universitet och högskolor och vill 
satsa pengar på forskning, oavsett om det ger 
direkt nytta eller ej. Men åldern spelar roll. 
Mest positiva till den vetenskapliga utveck-
lingen är pensionärerna. Samtidigt har de 
lägst tilltro till klimatforskningen, där de unga 
i stället är mest optimistiska. Det visar VA-
barometern, den årliga undersökningen om 
attityder till forskning från Vetenskap & All-
mänhet, VA.

89 procent har ganska eller mycket stort 
förtroende för forskare vid universitet och 
högskolor. Det är den högsta nivå som upp-
mätts sedan de årliga mätningarna inleddes 
2002. Forskare vid företag har 59 procent  
lika stort förtroende för, en minskning med  
8 procentenheter på ett år. 70 procent instäm-
mer helt i att det är viktigt att satsa på forsk-
ning, även om man inte vet om resultaten kan 
komma till användning.

Svenskarna är dock inte okritiska och hyser 
vissa farhågor. Bland annat anser de flesta att 
forskare som använder dataregister i sin forsk-
ning bör ha vissa restriktioner. Färre än var 
femte instämmer helt i att nyheter om forsk-
ning oftast presenteras på ett tillförlitligt sätt. 
Samtidigt visar undersökningen att ju mer 
nyheter om forskning man tar del av, desto 
mer positiv verkar inställningen till forskare 
och forskning bli.

Undersökningen omfattar cirka 1 000  
personer och är den tolfte sedan 2002. Ta  
del av VA-barometern på www.v-a.se 
PER LARSSON

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Forskare vid universitet och högskolor

Forskare vid företag

20132012201120102009200820072006200520042003

59 %

89 %

Förtroende för olika slags  
journalister
Vetenskapsjournalister, dvs. journalister som 
bevakar forskning och rapporterar om  
vetenskapliga rön: 63 %

Journalister vid radio och TV: 37 %

Journalister vid större morgontidningar: 37 %

Svenska forskare gör 
årets fysikgenombrott 

SVENSKA FORSKARE VID Stockholms univer-
sitet och Uppsala universitet har en framträ-
dande roll i det forskningsprojekt som av den 
brittiska tidskriften Physics World tillskrivits 
årets genombrott inom fysikforskningen. För 
första gången har man lyckats utnyttja hög-
energineutriner som kosmiska budbärare för 
att öppna ett nytt fönster mot universum.

Projektet går under namnet IceCube, och går 
ut på att studera universum på ett sätt som är 
fundamentalt annorlunda från vad som gjorts 
tidigare. Genom att installera sensorer djupt 
nere i Antarktis inlandsis någon kilometer från 
den stolpe som markerar den geografiska syd-
polen har forskarna kunnat detektera neutri-
ner med ett ursprung utanför vårt solsystem. 
Det är detta som är genombrottet. Neutriner är 
en mycket speciell sorts elementarpartiklar som 
nästan saknar massa, och inte stoppas eller böjs 
av när de rör sig genom universum. De skulle 
kunna ge oss direkt information om processer 
som inte kan studeras på annat sätt.

Det var för mer än femtio år sedan som idén 
föddes om att använda neutriner som kosmiska 

budbärare. Sedan nästan fyrtio år har man för-
sökt detektera neutriner från kosmos med hög 
energi. Eftersom neutrinerna reagerar så säl-
lan ligger utmaningen i att åstadkomma en till-
räckligt stor volym där reaktionerna kan regist-
reras. Med hjälp av detektorer som är känsliga 
för ljuset från neutrinoreaktioner har forskarna 
försökt utnyttja naturligt förekommande vat-
ten- eller ismassor.

Nytt forskningsfält
Physics World motiverar sitt val av IceCube 
med att man öppnat ett nytt forskningsfält, 
men också med att forskarna lyckats bygga och 
driva ett detektorsystem med en volym av en 
kubikkilometer (närmare en miljard ton is) på 
en så extrem plats som Sydpolen.

– Det är fantastiskt att vi nu, efter 20 års 
arbete, lyckats öppna ett helt nytt fönster mot 
universum som ingen tidigare sett ut genom, 
säger Per Olof Hulth vid Fysikum, som var Ice-
Cube-projektets förste talesperson.  
PER LARSSON

 www.icecube.wisc.edu

Vid forskningsstationen IceCube på Sydpolen finns över 5 000 mätinstrument nedsänkta i isen.

Andel som har ganska eller  
stort förtroende för forskare

Hans Adolfsson, prorektor
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Sara är ständigt på  
språng efter universums 
okända partiklar
En framgångsrik forskare som gillar lagarbete och använder både dator och bygghjälm 
i sin jakt på nya pusselbitar för hur universum är uppbyggt. Universitetsnytt följde med 
elementarpartikelfysikern Sara Strandberg under en arbetsdag på Albanova.

TEXT ANDREAS NILSSON     FOTO EVA DALIN    

 På väg från ett möte till 
ett annat i Albanova. Sara 
Strandberg tillbringar 
större delen av sin arbets-
tid vid Albanova men tidvis 
blir det även vistelser vid 
Cern i Schewiz.
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09.45 – PÅ PLATS PÅ JOBBET
Sara sätter sig vid datorn på arbetsrummet i Albanova. 
Arbetsdagen har precis börjat även om klockan börjar 
närma sig tiotiden. Sonen Tilo har inskolning på dagis 
och Sara behöver arbeta lite korta dagar.

Hon är en av de ledande unga forskarna i elementar-
partikelfysik, som uppmärksammats ovanligt mycket 
de senaste två åren. Sommaren 2012 tillkännagav fors-
karna vid anläggningen Cern i Schweiz att de bevisat att 
Higgspartikeln finns – den sista pusselbiten i dagens teo-
retiska modell av hur universum är uppbyggt. Forsk-
ningen hade skett vid acceleratorn Large Hadron Colli-
der, LHC.

Uppståndelsen kring tillkännagivandet följdes av att 
teorin bakom upptäckten belönades med Nobelpriset i 
fysik 2013. Sara som varit med på ett litet hörn genom 
att detektera en av de partiklar som förekommer när 
Higgspartikeln sönderfaller, blev en av de forskare som 
fick förklara betydelsen för allmänheten i TV och radio. 

Innan vi skyndar iväg på dagens första möte lägger 
hon sista handen vid en presentation hon ska hålla. 

– En minut kvar, så det är gott om tid, säger hon med 
ett leende och packar ned sin dator i ryggsäcken och 
skyndar iväg.

10.00 – STYRGRUPPSMÖTE FÖR OSKAR KLEIN 
CENTRE
I ett av de ljusa mötesrummen i Albanova med utsikt 
över Albanoområdet sätter hon sig med Lars Bergström, 
Claes Fransson och Garrelt Mellema som också ingår i 
styrgruppen för Oskar Klein Centre. Satsningen inom 
kosmopartikelfysik som finansieras av Vetenskapsrå-
det ska snart halvtidsutvärderas. Tillsammans går de 
igenom hur de ska presentera vad som gjorts och vilka 
framtidsplaner som finns. 

Sara inser att hon är den enda som kämpat med att få 
till rätt typsnitt enligt Stockholms universitets grafiska 
profil. De andra som inte lyckats med det skämtar om att 
det kanske inte är helt nödvändigt eftersom satsningen är 
delad med KTH.

Idag engagerar Oskar Klein Centre över hundra fors-
kare. Lars Bergström får respons på hur han ska presen-
tera den stora satsningen.  Efter det visar Sara hur hon 
tänkte berätta om centrets forskning kring mörk materia 
– en grundläggande fråga kring hur universum fungerar.

– Enkelt uttryckt motsvarar den materia vi kan spåra 
bara fem procent av den energi och materia som behövs i 
matematiska modeller för att få ihop fysiken vi ser i uni-
versum. 

Nya okända partiklar skulle kunna vara en del av den 
här mörka materian. Sara förklarar att det finns flera 

Sara  
Strandberg

Ålder: 36 år
Familj: Man och två barn
Aktuell: Har nyligen fått 
stora anslag både från Wal-
lenberg Academy Fellows 
och Vetenskapsrådet.
Smultronställe på cam-
pus: Kräftriket. Det ligger 
så fint vid vattnet.
Favorit bland fysikaliska 
fenomen: Regnbågen får 
mig alltid att le. 
Så kopplar jag av: Helst 
med sovmorgon, men mina 
barn brukar dessvärre ha 
andra planer.
Om jag var rektor för en 
dag: Då skulle jag se till att 
det fanns en central funk-
tion på universitetet som 
hjälpte internationella stu-
denter och postdocs att hitta 
en bostad. Idag kan jag och 
andra forskare lätt ägna 
veckor åt att ringa runt på 
Blocket-annonser för att 
hitta tak över huvudet åt 
nya gruppmedlemmar.
Det bästa med att jobba 
i Cern: Att få tänja grän-
serna för vad vi vet om uni-
versum och att få jobba 
med så mycket intressanta 
människor från jordens alla 
hörn. Och så saknar jag att 
få krypa runt med bygg-
hjälm och ficklampa och dra 
kablar när vi byggde våra 
instrument där. 
Roligt minne från Nobel-
veckan: När pristagarna 
Englert och Higgs gästade 
AlbaNova för en panelde-
batt. Det blev en så bra 
stämning med mycket 
skratt och intressanta 
berättelser.
Favorit bland elementar-
partiklarna: Det får nog bli 
Higgspartikeln för att den 
är så speciell. Eller charm-
kvarken för att den har det 
finaste namnet.

komplementära metoder för att detektera sådana partik-
lar, dels att som hon gör använda partikelacceleratorn 
LHC, dels att analysera den komiska strålningen från 
universum i satelliter eller teleskop. 

11.00 – MÖTE OM FORSKNINGEN MED ATLAS-
DETEKTORN
Med sin svarta ryggsäck smyger Sara in på nästa möte 
som redan har börjat.

–The story of my life just nu… Det känns som om jag 
alltid är lite sen. 

Det femtontal forskare som samlats arbetar alla med 
Atlas-detektorn på acceleratorn LHC. Detektorn regist-
rerar de partiklar som bildas när protoner krockas i 
hög fart. Den fyller ett helt bergrum i den nästan tre mil 
långa acceleratortunneln under marken och väger his-
nande 7 000 ton.

Sara dyker ned i forskningen och diskuterar detal-
jer med sina kollegor kring möjligheterna att filtrera 
bort bakgrundsbrus från de enorma mängder data som 
fångas in, utan att påverka möjligheterna att hitta de nya 
partiklarna hon och andra är på jakt efter.

Efter mötet förklarar hon att gruppens forskare bara 
är en liten del av alla de totalt tretusen som är inblan-
dade i arbetet med Atlas. En är hennes man Jonas 
Strandberg, som också är partikelfysiker men knuten till 
KTH:s avdelning för partikelfysik och sitter en våning 
upp från Sara i Albanova. 

– Vi träffades under utbildningen och var sedan galna 
nog att välja samma handledare som doktorander. Men 
det var roligt att jobba ihop så tajt. Idag hinner knappt 
ses på dagarna trots att vi jobbar i samma hus. 

Diskussion om utvärdering av Oskar Klein Centre med Garrelt Mellema, Claes Fransson och Lars Bergström.

Möte med de forskare vid Albanova som arbetar med 
Atlas-detektorn på acceleratorn LHC.
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11.45 – LUNCHRAST
Sara samlar sig ett kort tag på sitt rum efter 
mötet. Namnskylten på dörren är fortfarande 
handskriven och både skrivbordet och bok-
hyllorna gapar nästan tomma trots att hon 
jobbat här i tre år.

– Idag finns ju allt på datorn så jag har fått 
kämpa för att få upp något på hyllorna. Dess-
utom hinner jag knappt vara på mitt rum och 
stöka till.

Tid må vara relativ för fysiker, men för Sara 
är den en konkret bristvara. Hon har dock satt 
ned foten mot sig själv och tagit upp ridning 
igen för att hinna med något mer än jobbet. 

När vi går ned till lunchrestaurangen i 
Albanova tillsammans med hennes kolle-
gor verkar ingen överraskad av att hon har 
en fotograf och journalist i släptåg. Vi kom-
mer in på att hon börjar bli van vid att fram-
träda i media. 

– Det känns som om jag kommit upp på 
någon lista för landets redaktioner som en 
de kan intervjua om forskningen vid Cern. 
I samband med bevakningen av Nobelpri-
set i höstas fick jag massor av förfrågningar. 
Jag börjar nästan undra när man måste börja 
säga nej till journalister. Samtidigt känns det 
viktigt att föra ut och berätta om det vi gör.

Över en kopp kaffe efter maten förklarar 
hon att hennes eget intresse för fysik väcktes 
av diskussioner om svarta hål och andra  
fascinerande fenomen i universum kring 
köksbordet hemma i Vaxholm. Med en pappa 
som älskade att fundera på de frågorna och 
en mamma som var lärare i fysik är det kan-
ske inte så överraskande att hon skulle sluta 
som fysiker. Mer än för henne själv…

– Jag har alltid vetat att jag skulle bli vete-
rinär, det var det jag kämpade för hela gym-
nasiet. Men när jag kom in på veterinärlinjen 
funderade jag mer på universum än på alla de 
ben och organ vi skulle plugga in. 

Sara hoppade av efter ett år och testade att 
läsa en enstaka kurs i fysik – och fastnade. 

– Det var svårt att byta ut den dröm jag 
haft så länge, men jag kände att det passade 
mig bättre. Och så är det skönt att slippa ris-
kera att döda några djur på jobbet. 

13.00 – GENOMGÅNG MED  
DOKTORANDER
Sara kollar snabbt sin dator och svarar på 
några mejl. Ett möte som var inplanerat till 
eftermiddagen visar sig inte bli av. Istället får 
Sara lite mer tid att gå igenom vad hennes två 
doktorander gör.

En av dem är Anna Shcherbakova som varit 
doktorand i några månader och fortfarande 
gör ”samhällstjänst” kopplad till ATLAS-
detektorn förklarar Sara. 

– Alla som vill komma med i samarbetet 
kring detektorn och stå med på vetenskapliga 
publikationer måste ägna sitt första års forsk-
ning åt gemensamma uppgifter som måste 
göras för att allt ska fungera. Och det gäller 
både doktorander och professorer.

Anna ska förbättra en programvara som 
används för att samla in information om de 
partiklar detektorn registrerar. De två gör ett 
test och upptäcker några förargliga fel som 
Anna måste fixa innan programmet är klart 
för granskning på Cern.

Saras andra doktorand, Abulaiti Yiming, 
skriver på sin licentiatavhandling. Sara ger lite 
råd och förklarar att han ska försöka undvika 
att lyfta in för mycket fakta som inte behövs, 
eftersom han måste kunna försvara allt som 
finns med inför betygskommittén.  

De nya forskningsanslag Sara fått under hös-
ten gör att hon står inför att utvidga sin grupp.

– Jag sitter och ser över en budget nu, och 
det ser ut som att jag kan anställa en post-
doc och två doktorander - så vi blir dubbelt så 
många. Det blir jättespännande!

14.45 – HOPPACKNING OCH HEMFÄRD 
Den sista kvarten går åt till att svara på några 
mejl från forskarkollegor, sen måste Sara 
skynda iväg till bussen mot Vaxholm.

– Att ha återvänt till samma stad som jag 
växte upp i känns lite underligt efter att ha 
bott flera år både i USA där vi gjorde postdoc 
och Schweiz vid Cern. Men nu har vi mormor 
och morfar väldigt nära – det är väldigt pas-
sande när jag och Jonas försöker pussla ihop 
våra dagar. 

Att vara två forskare mitt i karriären är 
förstås en utmaning, men Sara tror samti-

Supersymmetri – nästa 
pussel för att förklara  
universum
Sara Strandberg försöker hitta en sys-
konpartikel till toppkvarken, en av de 
17 elementarpartiklar som bildar all 
materia och förmedlar fysikens grund-
läggande krafter. Tillsammans bildar 
partiklarna något som kallas standard-
modellen inom partikelfysiken.

Modellen är samtidigt inte heltäckande. 
Den förklarar till exempel inte gravi-
tationskraften och inte heller all den 
okända, mörka materia och energi som 
måste finnas i universum enligt mate-
matiska modeller. 

En möjlig lösning är att varje parti-
kel i standardmodellen har en syskon-
partikel, något som kallas för super-
symmetri. Sara arbetar med ATLAS-
detektorn vid Cerns accelerator LHC 
för att försöka bevisa teorin genom att 
hitta toppkvarkens syskonpartikel. Det 
skulle öppna dörren till en helt ny bild 
av universum och lägga grunden för 
flera decenniers vetenskapligt pussel-
bygge och jakt på fler syskonpartiklar

digt att det ger förståelse för varandras  
situation.

– En man med ett vanligt nio-till-fem-jobb 
hade nog blivit galen på att jag ibland måste 
vara kvar på jobbet till sent på natten. 

När hon åker iväg med bussen konstate-
rar hon att hon verkligen inte ångrat att hon 
lämnade sin veterinärdröm. Hon minns första 
intrycket av Cern från en sommarkurs för över 
tio år sedan. Hon blev helt fascinerad av att 
vara bland så många andra som älskade fysik.

– Alla var engagerade och satt kvar sent 
på labb, drack öl och diskuterade de senaste 
forskningsrönen – de var som jag. Jag kände 
direkt, här vill jag vara!   

Profilen

Lunchdags

Genomgång med doktoranden Abulaiti Yiming inför licentiatavhandlingen.
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Nobelveckan vid  
Stockholms universitet
Nobelveckan var intensiv vid Stockholms universitet med 
en rad olika aktiviteter.

VETENSKAPSRADION direksände från Studenthuset 
under eftermiddagen den 10 december. Programle-
darna Lena Nordlund och Karsten Thurfjell intervjua-
de inbjudna gäster framförallt från universitetet under 
rubriken Lön för mödan - om konsten att arbeta hårt. 
Partikelfysikern Sara Strandberg, festfixaren Micael 
Bindefeld, forskaren Ulrica Söderlind och hjärnforska-
ren Sara Bengtsson var några av de inbjudna gästerna.

LÖRDAGEN den 7 december medverkade fysikprista-
garna François Englert och Peter Higgs i en paneldis-
kussion på AlbaNova tillsammans med Dave Charl-
ton, talesperson för ATLAS experimentet vid CERN 
LHC, och fysikern Jonas Strandberg. Bakom arrang-
emanget stod forskargrupper vid Stockholms universi-
tet och KTH.

LÖRDAGEN den 14 december bjöd forskare vid Stock-
holms universitet in till en föreläsning i Aula Magna 
med kemipristagarna Martin Karplus, Michael Levitt 
och Arieh Warshel. Pristagarna berättade om sina erfa-
renheter och tankar kring vetenskapens framtid och 
vad de skulle göra – och inte göra – om de var unga 
doktorander idag. Michael Levitt och Arieh Warshel 
har sedan länge haft ett samarbete med flera forskare 
och forskargrupper vid Stockholms universitet. Astrid 
Söderbergh Widding och Erik Lindahl, professor vid 
Institutionen för biokemi och biofysik, inledde semina-
riet som också finns publicerat i sin helhet på  
www.su.se/play.

MEDICINPRISTAGARNA Randy Shekman och Thomas 
Südhof gästade Arrheniuslabboratoriet den 14 decem-
ber och medverkade i lunchseminariet Setting the stage 
for Discovery.
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I december beslutade rektor om universitetets 
miljöplanhandlingsplan för 2014 och 2015. 
Ett av fem miljöområden som anges är ”åter-
användning”. Återanvändningen av möbler 
och annan utrustning ska öka och planer finns 
på att bygga en intern bytessajt för begagnade 
kontorsmöbler, datorer, skärmar och annan 
utrustning. Sajten ska vara i drift i februari 
2015. I november kom även en policy för grön 
IT. Där står bland annat att Stockholms uni-
versitet ska ”verka för att i stor utsträckning 
tillämpa återtagande, återanvändning och 
återvinning av IT-relaterad utrustning” samt 
”säkerställa att ett begagnat alternativ beaktas 
vid nyanskaffning av IT-relaterade produkter”.

Nu ska återvinningen öka

 I arbetet med att ta fram policyn för grön 
IT analyserade IT-avdelningen hur återan-
vändningen kan öka och har även upprättat 
en handlingsplan. I policyn står vidare att IT-
avdelningen garanterar ”miljövänligheten” då 
institutioner köper centrala tjänster, till exem-
pel SU-arbetsplatsen. Men hur dessa åtgärder 
ska förverkligas är ännu inte klart, säger Jimmy 
Hemmingsson, som ansvarar för tjänsten SU-
arbetsplatsen vid IT-avdelningen.
 – Vårt mål är att kolla på aktörer som kan 
hantera och tillhandahålla olika tjänster som 
miljövänliga transporter, säker hantering av IT, 
möjlighet till att rekonditionera IT-produkter 
och att elektroniskt skrot hanteras på ett miljö-
vänligt sätt. 

Krav på återvinning
IT-avdelningen har samarbete med ett före-
tag som bland annat arbetar med att ta hand 
om uttjänt elektronik. Företaget har fått i upp-
drag att arbeta med större utbyten av datorer 
vid några institutioner, bland annat har dato-
rer bytts i två omgångar vid Institutionen för 
socialt arbete. IT-avdelningen ställer krav på att 
datorer som tas om hand av företaget rekondi-
tioneras och att den utrustning som lämpar sig 
säljs vidare. Detta samarbete ska garantera att 
skrotet hanteras på ett korrekt och miljövän-
ligt sätt och att det inte hamnar i u-länder där 
skrot i många fall dumpas eller där barn utnytt-
jas som arbetskraft för att ta hand om skrotet. 
Jimmy Hemmingsson betonar dock att denna 
återanvändning måste ske efter institutionens 
godkännande, då det inte är IT-avdelningen 
som äger/ansvarar för hårdvaran.  

Återanvändningen av datorer och annan IT-utrustning ska öka. 
Men ännu finns en del oklarhet om hur det ska gå till.

TEXT PER LARSSON     FOTO EVA DALIN

Fakta
•  En återanvänd stationär PC spa-

rar 109 kg koldioxidekvivalenter 
(CO2e) vilket motsvarar en bil-
resa Stockholm-Göteborg.

•  En återanvänd bärbar PC  
sparar 69 kg CO2e, motsva-
rande en bilresa Stockholm-
Hudiksvall.

•  En återanvänd LCD-skärm spa-
rar 41 kg CO2e, motsvarande en 
bilresa Stockholm-Linköping.

Källa: Inrego

Vad anser du?  
Hur gör ni vid din institution? Är 
det bra att återanvända gamla 
datorer? Hur kan återanvänd-
ningen öka? Skriv en insändare 
till Universitetsnytt på adressen 
per.larsson@su.se

Under 2013 blev det 31 ton elavfall vid universitetet men det är ändå en halvering jämfört med år 2010.

 Faktum är att mängden elavfall nästan har 
halverats de senaste åren, från 61,6 ton år 2010 
till 31,1 ton för 2013. Återanvändning kan ha 
spelat viss roll men minskningen förklaras nog 
främst av att den elektroniska utrustningen nu 
är lättare än tidigare, tror universitetets miljö-
koordinator Jenny Lilliehöök.

Oklart hur åtgärder ska se ut
Bilden av hur återanvändning av datorer och 
annan elektronik fungerar vid universitetet 
är spretig. Vissa institutioner har länge arbe-
tat med dessa frågor men det är först på senare 
tid som arbetet börjat ta form på universitets-
gemensam nivå.
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– Egentligen är det oftast inte fel på datorer 
efter några år. Det brukar ofta räcka med 
 att ominstallera hårdisken, uppgradera  
servrarna och att anpassa dem till vad dato-
rerna är tänkta att användas till. Datorer har 
idag ofta så bra kapacitet att en dator skulle 
kunna användas av flera personer, de flesta 
använder ändå inte kapaciteten i sin dator 
fullt ut, säger Björn Palmgren som är dator- 
och systemansvarig vid Institutionen för bio-
logisk grundutbildning (BIG).

Vid institutionen använder i princip alla 
medarbetare och studenter begagnade dato-
rer. Vissa är köpta från andra delar av uni-
versitetet, men en stor andel är även datorer 
som man fått då de dömts ut på andra håll. 
Att datorerna är gamla har inte så stor bety-
delse, enligt Björn Palmgren, som tagit bort 
hårddiskarna på datorerna i datorsalarna 
och gjort dem till ”tunna klienter” som kopp-
las mot institutionens terminalservrar.

Inga stölder
En fördel med gamla datorer är också att 
de inte är så stöldbegärliga, fortsätter Björn 
Palmgren.

– Datorsalarna har inte lås på dörrarna 
men ändå har inga stölder av datorer skett 
de senaste åren.

Bildskärmarna är även begagnade och 
kommer bland annat från Företagsekono-
miska institutionen. Vissa begagnade dato-
rer har fläktar som låtit mycket, men de har 
kunnat placeras i laboratorier där de inte 

Här får gamla  
datorer nytt liv

stör så mycket och där kopplats till olika 
instrument.

Institutionen har cirka 50 fasta datorplat-
ser för studenter, men att hålla lokaler spe-
cifikt för datorsalar är dyrt, berättar Björn 
Palmgren. BIG har därför gjort en egen lös-
ning byggd på små servrar, enligt en metod 
som kallas multipointserver. Om det tillfäl-
ligt finns behov av att utöka antalet dator-
platser för studenter så kan institutionen upp-
rätta temporära datasalar i en föreläsnings-
sal eller ett laboratorium, vilket tar ungefär 
en timme. En dator kan då ”betjäna” flera 
skärmar så det går att ha 10-20 användare 
per dator, beroende på vilka program som 
används. När alla kapacitet tas i bruk, kan 
institutionen erbjuda uppåt 100 datorer för 
studenterna. 

Datorer till flyktingbarn
Historiska och filosofiska institutionerna till-
hör även dem som försöker ge datorer ett längre 
liv, bland annat genom att byta ut gammal-
dags hårddiskar mot moderna snabba ssd-min-
nen. Utrangerade friska bärbara datorer ”stä-
das” på innehåll och installeras med ett fritt 
Linux-system. De förmedlas sedan till ensam-
kommande flyktingbarn via kontakter institu-
tionerna har. Ramminnena plockas ur skrotade 
datorer och återanvänds vid uppgraderingar av 
datorer i samma generation. Samma sak sker 
med användbara batterier i bärbara datorer, 
enligt Tom Silvennoinen som är data- och sys-
temansvarig vid institutionerna. 

Institutionen för biologisk grundutbildning har länge ominstallerat och 
tagit hand om datorer som ”dömts ut” på andra håll inom universitetet. 

TEXT PER LARSSON

Ny miljöhandlingsplan med fokus på återanvändning och vanor
Stockholms universitet har en ny handlings-
plan för miljöarbetet. I december 2013 fast-
ställde rektor den tvååriga planen som inne-
håller fem miljömål med satta åtgärder.

Målen handlar om elanvändning, res-
fria möten, materialanvändning, miljö-
säkra laboratorier och utbildning. Universi-
tetet ska bland annat se över sina elanvän-
darvanor och försöka hålla användningen på 
samma nivå som 2012. Vidare ska universite-
tet arbeta för att fler medarbetare har resfria 
möten, det vill säga webbmöten eller video-
konferenser.

Universitetet ska också bygga en intern 
bytessajt för begagnade kontorsmöbler, dato-
rer, skärmar etc. Sajten ska vara tillgänglig för 

alla medarbetare och kommer att vara i drift 
i februari 2015. Sajten är ett försök till att 
öka återanvändningen av möbler och annat 
kontorsmaterial. Enligt universitetets åter-
vinningspersonal slängdes det mängder med 
användbara möbler under 2013. Detta kan 
vara en av orsakerna till att trä- och metallav-
fallet samt det som deponeras har ökat med 
cirka 40-50 procent jämfört med år 2012.

Ansvariga för att arbeta med målen är dels 
institutionerna och avdelningarna, dels uni-
versitetets miljöråd. I februari ska institutio-
nerna och avdelningarna besluta om sina mil-
jöhandlingsplaner som ska medverka till att 
universitetet uppnår sina miljömål.
JENNY LILLIEHÖÖK

Björn Palmgren anser att man måste titta 
på vilka behov som finns när frågor om nya 
datorer kommer upp. Olika yrkeskategorier 
har olika behov, och om det tänkandet finns 
på universitetsövergripande nivå, kan det 
vara lättare att motivera varför varje med-
arbetare inte per automatik ska få ny dator 
efter ett visst antal år. Han ser även behov av 
att universitetet samordnar utbyte av dator-
utrustning så andra kan ta över eller köpa 
utrustning man gör sig av med på ett ställe.

– Det blir ett dubbelt budskap när vi å 
ena sidan säger att vi återvinner och tar 
miljöansvar och å andra sidan slänger dato-
rer. Den policy vi har på BIG gör att vi kan 
hushålla med våra resurser, säger Björn 
Palmgren.  
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vi har på BIG gör att 
vi kan hushålla med 
våra resurser
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År 2008 gav universitetets studentavdelning 
stöd till sammanlagt 400 studenter med funk-
tionsnedsättning. Under 2013 hade antalet tre-
dubblats, fördelat på 600 dyslektiker, knappt 
400 studenter med neuropsykiatrisk eller psy-
kisk funktionsnedsättning och 240 studen-
ter med andra funktionsnedsättningar, som 
rörelse- syn- eller hörselnedsättning. 

– Det kan upplevas nog så rörigt när man 
kommer som ny student till universitetet, 
säger Åsa Ferm, samordnare vid Studentavdel-
ningen. Har man dessutom en diagnos, som 
till exempel autismspektrumtillstånd, ADHD 
eller en bipolär sjukdom, kan det vara mycket 
besvärligt. 

 
Framförhållning och pedagogiskt stöd
Studenter med olika funktionsnedsättningar 
kan möta olika hinder i sin studiemiljö. 
Många går att undanröja med god tillgänglig-

Med rätt stöd kan alla nå sina mål

het i såväl den fysiska som i den virtuella mil-
jön genom en framförhållning i kursplane-
ringen och med olika pedagogiska stöd. 

Åsa och hennes två kollegor träffar de studen-
ter som kontaktar dem i ett samtal för att kart-
lägga vilket stöd som behövs. Ett krav är att de 
har en dokumenterad varaktig funktionsned-
sättning. Efter samtalet får studentet ett intyg 
med en rad rekommendationer till institutio-
nen. Det kan till exempel handla om att få för-
längd tentatid, att få tenta i ett enskilt rum, att 
få anteckningsstöd på föreläsningarna och till-
gång till inlästa kursböcker via universitetsbib-
lioteket.

Mentorsprogram
Sedan några år finns ett väl fungerande men-
torsprogram som stöd till studenter med en kog-
nitiv funktionsnedsättning. Mentortiden kan 
vara upp till tre timmar i veckan. Stödet formas 
efter studentens behov. Ramarna är dock tyd-
liga; mentorn ska inte fungera som läxhjälp eller 
terapeut, utan enbart kompensera den kognitiva 
nedsättningen. Det kan till exempel handla om 
att få struktur på sin vecka, prioritera och lägga 
upp en studierutin. 

– Vi har mellan 45 och 75 mentorsstudentpar 
igång per termin, berättar Åsa. Men vi tror det 
går många fler studenter på universitet med en 
funktionsnedsättning än vad vi känner till. Där-
för är det viktigt att ge så bra informations som 
möjligt om att hjälp finns att få. Vi gör besök 
på institutionerna och träffar regelbundet deras 
kontaktpersoner.

De rekryterade mentorerna får en kort utbild-
ning med praktiska råd för hur de bäst kan ge 
stöd till studenterna. Under varje termin ordnas 
en inspirationsdag för mentorerna och de erbjuds 
även möjligheten att träffas i mindre grupper för 
erfarenhetsutbyte. Mentorerna rekryteras fram-
för allt bland doktorander, lärare och studenter 
på universitetet. 

– Studenterna ska inte behöva argumentera 
för sin rätt till stöd. Det är tydligt formulerat i 
universitetets plan för lika rättigheter och möj-
ligheter som väger tungt, säger Åsa.  

Under de senaste åren har antalet studenter med någon form av funktionsnedsättning 
ökat kraftigt vid landets universitet och högskolor. Så även vid Stockholms universitet. 

TEXT EVA ENARSON     FOTO EVA DALIN

Så säger lagen:
I Diskrimineringslagen uppmanas 
högskolan att målinriktat arbeta 
för att aktivt främja lika rättigheter 
och möjligheter för studenter samt 
motverka diskriminering på grund av 
kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuell läggning eller ålder.

Information:
Information om stöd till studenter med 
funktionsnedsättning för medarbetare 
finns på: www.su.se/medarbetare/
tillganglighet

Information för studenter med 
funktionsnedsättning finns på:  
www.su.se/funktionsnedsattning 

Nationell samlingssida:  
www.studeramedfunktionshinder.nu

Är du intresserad av att arbeta som 
mentor, skicka en intresseanmälan och CV 
till studentstod@su.se

2013 sammanställde Studentavdelningen två 
nya broschyrer som vänder sig till studenter 
med funktionsnedsättning samt till alla med-
arbetare vid universitetets som i sitt arbete på 
något sätt kommer i kontakt med studenter.

God tillgänglighet är viktig för studenter 
med funktionshinder, säger Åsa Ferm vid 
Studentavdelningen.

Ny skrift om universitetet: Tänka fritt och skapa nytt
I detta nummer av tidningen kan 
du ta del av första kapitlet av 
skriften och i de två kommande 
numren kan du läsa resten. 
 
Stockholms högskola startade 1878 som ett 
radikalt alternativ till de traditionella lärosä-
tena Uppsala och Lund.  Redan från början var 
den grundläggande idén att skapa ett lärosäte i 
kontakt med det omgivande samhället och som 

utmanar det etablerade och är nyskapande, till-
gängligt och öppet. 

– Stockholms universitet har en unik historia 
bland svenska lärosäten som vi är stolta över och 
gärna lyfter fram.  Berättelsen om universitetets 
tillkomst och utveckling är intressant och enga-
gerande både för medarbetarna och för omvärl-
den, säger rektor Astrid Söderbergh Widding.

Därför har universitetet nu samlat berät-
telsen om Stockholms universitets historia 
och framväxt i Tänka fritt och skapa nytt. En 
utvecklingshistoria från 1800-talets öppna 

föreläsningar till dagens 
forskning och utbildning. 
Det är en skrift som ska 
spridas i samband med 
interna och externa eve-
nemang och bidra till att 
öka kunskapen om och förstärka bilden av 
Stockholms universitet bland medarbetare 
och i externa kontakter. 

För mer information kontakta Helena  
Bruzelius vid Kommunikationsavdelningen, 
helena.bruzelius@su.se.

Tänka fritt och skapa nytt
En utvecklingshistoria från 1800-talets öppna föreläsningar  

till dagens forskning och utbildning
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Framtidsbild av Stockholms 
högskola publicerad i  
tidningen Söndags-Nisse 
den 24 oktober 1869.  
(Stockholms stadsarkiv)

Tänka fritt och skapa nytt
En utvecklingshistoria i tre delar från 1800-talets öppna 
föreläsningar till dagens forskning och utbildning. 
Bilaga till Universitetsnytt nr 1, 2014. Särtryck 1 av 3.

Stockholms högskola – del 1  
År 1878 öppnades portarna till ett nytt och efterlängtat lärosäte i Stockholm. 
Visionen var ett fritt och radikalt alternativ till de traditionellt hållna universiteten 
i Lund och Uppsala. Stockholms högskola utgick ifrån att det var vetenskapen som 
kunde bidra till samhällets utveckling. Den ville vara ett forum i upplysningens 
anda och verka i samhällets tjänst.
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riksmuseet) och ledamoten i Stockholms 
stadsfullmäktige Knut August Almgren 
(grundare av Almgrens sidenväveri) samt 
professorerna Gustaf Wilhelm Johan von 
Düben, Alfred Henrik Fock och Carl Gus-
taf Cervin.

Efter flera års politiskt och privat lobby-
arbete bildades Högskoleföreningen i Stock-
holm 1869. Flera av dess styrelsemedlemmar 
satt också med i Decemberkommittén. 
Reglerna för föreningen var att den inte fick 
upplösas förrän en ny högskola var etablerad 
och högskolans framtid kunde anses tryg-
gad. En del av verksamheten bestod av att 
anordna regelbundna öppna föreläsningar, 
vilka hölls i Vetenskapsakademiens hus,  
Westmanska palatset, på Wallingatan 2.

Donationer som gjorde skillnad
Den undervisning som bedrevs och de öppna 
föreläsningar som hölls bekostades fram till 
1927 helt genom medel från Stockholms stad 
och olika donationer. En drivande person i 
arbetet med att samla in pengar till den nya 
högskolan var Albert Lindhagen, bland  
annat ledamot av stadsfullmäktige. Han 
var en ledande gestalt i många projekt i 
staden och hade en vision om att omvandla 
Stockholm till en modern storstad. I Stock-
holms högskola var han både inspektor och 
styrelsemedlem.

Albert Lindhagen hade god kontakt med 
privata givare och organisationer, både inom 
och utanför Sveriges gränser, och verkade 
också för en inbjudan till allmänheten om att 
skänka pengar, den så kallade ”Enriksdaler-
insamlingen”. 1874 redovisades ett insamlat 
belopp på närmare en miljon kronor (idag 
drygt 47 miljoner kronor). Detta skulle an-
vändas till resebidrag, arvode för lärare och 
föreläsare, inrättandet av professurer, stöd 
till forskare och forskning men också till att 
finansiera fastigheter, mark och byggnader.

Stockholms stad gav ett kontinuerligt 
bidrag och upplät mark mot en symbolisk 
tomträttsavgäld. Motkravet var att vissa av 
utbildningarna skulle vara till direkt nytta för 
stadens utveckling, vilket ledde till inrättan-
det av utbildning i ämnet juridik.

Undervisning och studenter
De offentliga föreläsningar som föregick hög-
skolan införlivades nu i verksamheten och 

Några av donatorerna

En av de största givarna var affärsman-
nen Johan Wilhelm Smitt, kallad Sveriges 
rikaste man under denna tidsperiod. 
Genom olika affärstransaktioner i Buenos 
Aires och tomtaffärer på Kungsholmen 
och i Stockholm lyckades han samla ihop 
en förmögenhet. Han var också medlem i 
Stadsfullmäktige i Stockholm. Samman-
lagt donerade han under en tjugoårs-
period 400 000 kronor (idag ca 23 miljoner 
kronor)  till högskolans verksamhet.

förebilderna var Collège de France i 
Paris och Royal Institution of Great Britain 
i London, som båda var fria akademier 
utan fakulteter eller inskrivna studenter. 
Där utfärdades inga betyg eller examina. 
Verksamheten baserades på att personer med 
vetenskaplig förankring höll fria föredrag om 
sina ämnen. 

Stockholms stad önskade att högskolan 
skulle erbjuda stadens ungdomar en bra 
utbildning – men också tillgodose behovet av 
skolad arbetskraft till statliga och kommu-
nala myndigheter och storstadens näringsliv. 

En grundsats var att studierna skulle 
bygga på frivilliga mål, utan obligatoriska 
ämnen, där vetenskap och forskning skulle 
stimulera till fritt och självständigt tänkande. 

Tankarna bakom bildandet 
Upprinnelsen till Stockholms högskola var de 
offentliga föreläsningar som arrangerades un-
der mitten av 1800-talet i Stockholm. Dessa 
hölls av olika vetenskapsmän och var riktade 
till en intresserad allmänhet. 

År 1862 beviljade riksdagen ett bidrag 
på 30 000 riksdaler (idag ca 1,6 miljoner 
kronor) till att bekosta fortsatta föreläs-
ningar under tre år i ämnena politisk och 
allmän kulturhistoria, statsrätt, statistik och 
statskunskap, biologi, fysik, mineralogi och 
praktisk lagfarenhet. Dessa föreläsningar 
blev embryot till Stockholms högskola.

Staten hade inte för avsikt att permanenta 
detta stöd. I december 1865 beslutade därför 
Stadsfullmäktige i Stockholm att bilda en 
kommitté, den så kallade Decemberkom-
mittén, som fick i uppdrag att verka för en 
högre utbildningsanstalt i Stockholm och en 
fond, den så kallade Decemberfonden, för att 
samla in pengar till verksamheten. 

Ledamöterna i kommittén represente-
rade både det offentliga och näringslivet, 
och verkade på olika sätt för vetenskapens 
och samhällets utveckling. Den bestod av 
riksdagsledamöterna Gustaf Benedicks och 
André Oscar Wallenberg (grundaren till 
Enskilda banken), professorerna Fredrik 
Theodor Berg (generaldirektör på Statis-
tiska tabellkommissionen), Pehr Henrik 
Malmsten (Oscar II:s läkare och ledamot 
av Stockholms stadsfullmäktige), Sven 
Lovén (ledamot i Kungliga Vetenskapsaka-
demien och intendent vid Naturhistoriska 

Professor Sonja Kovalevsky

hölls i Slöjdskolans hus på Mäster Samuels-
gatan 44, i naturvetenskapliga och senare 
även i humanistiska och samhällsvetenskap-
liga ämnen.  Några populära föreläsare var 
Viktor Rydberg (kulturhistoria) och Oscar 
Levertin (litteraturhistoria), som samlade flera 
hundra intresserade åhörare. 

Hösten 1878 startade föreläsningar i  
matematik, fysik, kemi och geologi. Terminen 
efter tillkom zoologi och botanik, då man 
även hade praktiska övningar med växtpre-
parering och i att använda mikroskop. Ännu 
hade högskolan inte några egna lokaler och 
föreläsningarna hölls av tillfälliga lärare 
på olika platser i Stockholms innerstad. 
Föreläsningarna var öppna för studenter vid 
Karolinska Institutet, Tekniska högskolan, 
Farmaceutiska Institutet och andra jämför-
bara läroanstalter i huvudstaden. 

År 1881 skrevs de första studenterna in 
och man började ta ut en mindre termins-
avgift. Enligt reglerna hade kvinnor och män 
samma rätt till utbildning och skulle antas 
på lika villkor. Det första året läste en kvinna 
och 12 män ämnet kemi, som var den första 
registrerade kursen. Ett år senare deltog fem 
kvinnor och 29 män.

1903 fanns det totalt 50 studenter. 1907 
var det drygt 300 och 1910 över 500. En 
starkt bidragande faktor till ökningen var 
att man 1904 fick examensrätt för de ämnen 
som då fanns vid högskolan. 1906 fick 
man examensrätt för doktorsgrad. 1909 

Andra välgörare var civilingenjören Johan 
Adolf Berg (som ritade slussar och kajer och 
ägde ett stort stenbrott). Han donerade  
60 000 kronor (idag ca 3 miljoner kronor) 
för inrättandet av en professur i de bildande 
konsternas teori och historia, vars förste 
innehavare blev hans vän Viktor Rydberg. 
Efter Bergs död testamenterades hans stora 
tavelsamling till högskolan för att bli en stu-
diesamling för studenterna. Den bestod av 
tidstypiska målningar av kända nederländ-
ska målare från 1500- och 1600-talen, rokoko 
och svenskt 1700- och 1800-tal.

Grosshandlaren John Söderberg donerade 2 
miljoner kronor (idag ca 111 miljoner kronor). 
Bankdirektören Edvard Heckscher medfinan-
sierade högskolans första egna byggnad, 
Kungstensgatan 45. Spökslottet (Schefflerska 
palatset) med tillhörande park testamentera-
des till högskolan av döttrarna till Wilhelmina 
Hierta, änka efter Aftonbladets grundare, 
publicisten Lars Johan Hierta. Konstnären 
Anders Zorn och hans hustru Emma bidrog 
med medel som möjliggjorde en professur i 
nordisk och jämförande konsthistoria (1920) 
och ett Zorninstitut (1921).

OMSLAGSBILD: Framtidsbild av Stockholms högskola publicerad i tidningen Söndags-Nisse den 24 oktober 1869. (Stockholms stadsarkiv)
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examinerades de första tre doktorerna och 
den första promoveringen av hedersdokto-
rer ägde rum.

Starten till en studentkår
Stockholms högskolas studentförening bilda-
des 1883 som en kamratförening med syfte 
”att till främjandet av ett gott kamratskap 
sammansluta de studerande vid Stockholms 
högskola”. 

Vid sekelskiftet växte intresset för att 
bevaka och förbättra utbildningarna, 
studenternas ekonomi och boendesituation. 
Studentkåren var nu allmänt erkänd som 
studenternas officiella organ vid högskolan. 

År 1908 infördes ett obligatoriskt med-
lemskap i de studentkårer som hade uppstått 
under 1800-talet. Medlemskapet kontrol-
lerades vid tentamen och vid registrering på 
en kurs, samt inför utfärdandet av examen. 
Rektor kunde besluta om avstängning av de 
studenter som inte betalt sin kåravgift. Paral-
lellt med detta kårobligatorium fanns ett 
obligatorium för studenterna i Stockholm att 
vara medlemmar i en studentförening, vilket 
motsvarade nationerna på Lunds universitet 
och Uppsalas universitet. (Dessa obligatorier 
togs bort 2010).

Den första kvinnan att tillträda posten 
som kårordförande var Ruth Sävhagen 
(1955–1956).

Lärare och professorer  
De undervisande lärarna var kända veten-
skapsmän som under högskolans första 
decennier hade en fast anställning på annat 
håll, vilket innebar att lönekostnaderna 
kunde hållas nere. Den första heltidsan-
ställda läraren var Wilhelm Leche, i zoologi 
(1884). De första professorerna var Gösta 
Mittag-Leffler (ren matematik), Waldemar 
Brögger, (geologi och mineralogi), Eugen 
Warming (botanik), Viktor Rydberg (kul-
turhistoria), Otto Pettersson (kemi), Svante 
Arrhenius (fysik) och Hans von Euler-
Chelpin (kemi). 

Den första kvinnliga professorn blev den 
ryska matematikern Sonja Kovalevsky. Hon 
kom till högskolan genom sina kontakter 
med professor Gösta Mittag-Leffler, vilka 
båda hade varit studenter hos matematik-
professorn Karl Weierstrass i Berlin. 

Som kvinna fick hon varken delta i un-

dervisning eller ta en högre examen, vare sig 
i sitt hemland eller i det övriga Europa. Hon 
gavs heller inte möjligheten att få undervisa. 
Med stöd från professor Weierstrass kunde 
hon dock ta sin doktorsexamen. 

Genom att Stockholms högskola var 
en fri högskola var man inte bunden av 
regeringsformen, enligt vilken kungen ägde 
rätt att utnämna infödda svenska män till 
alla ämbeten och tjänster. Det ledde till att 
högskolan själv kunde välja sina lärare på 
rent kvalitativa grunder. 

Sonja Kovalevsky kom även att bli Sve-
riges och troligen Europas första kvinnliga 
professor.

Högskolan och staden
I samband med att högskolan fick examens-
rätt gick staden in som en större finansiär än 
tidigare. Idén om en ekonomiskt obunden 
högskola övergavs. Staden och högskolan 
började samverka bland annat genom att 
erbjuda juristutbildning för att möta tidens 
brist på jurister. Även ekonomi var ett ämne 
i tiden. 1904 anställdes professor Gustav 
Cassel (nationalekonomi med finans- 
vetenskap) och 1906 professor Nils Stjern-
berg (straffrätt och juridisk encyklopedi med 
internationell privaträtt).

Närheten till Stockholms museer och an-
dra institutioner gjorde att högskolan kom 
att knyta en naturlig kontakt med Etnogra-
fiska museet, Nordiska museet, Historiska 

museet och Naturhistoriska riksmuseet för 
att kunna erbjuda möjlighet till praktiska 
studier.

Högskoleområdet vid Observatoriekullen
Under 1700- och 1800-talen utvecklades 
Drottninggatan upp mot Observatoriekullen 
till ett av stadens mest fashionabla områ-
den. Kungliga Vetenskapsakademien ägde 
ett hus på Drottninggatan 94 (Westmanska 
palatset, numera nummer 98), där även en 
del av ett zoologiskt riksmuseum startade. 
Omkring 1900 började ett högskoledistrikt 
att etablera sig här.

År 1909 invigdes högskolans första egna 
fastighet, Kungstensgatan 45, kallad K45. 
Den ritades av den tidens mest anlitade 
arkitekt, Victor Bodin (1860–1937). 

Högskolans avståndstagande från aka-
demiska traditioner och ceremonier gällde 
inte bara undervisning och forskning, utan 
också den yttre ramen kring verksamheten. 
K45 skulle först och främst vara funktio-
nell – inte påminna om en monumental 
högskolemiljö.

Hit flyttade institutionerna för kemi, 
matematik, fysik, geologi och mineralogi, 
botanik, geografi samt socialvetenskap och 
konsthistoria, liksom de matematiska, juri-
diska, litteraturhistoriska och arkeologiska 
biblioteken. 

Redan från början var byggnaden för 
trång. En annan fastighet som användes var 

Professor Hans von Euler-Chelpin i kemilokal på Kungstensgatan 45. (Stockholms stadsmuseum)

LÄNGST TILL VÄNSTER: Stockholms högskolas 
första egna byggnad, Kungstensgatan 45. Den 
stora kupolen rymmer högskolans aula. Foto från 
1920-talet. (Stockholms stadsmuseum)

VÄNSTER: Takplafond i Spökslottet med bland annat 
gudinnan Pallas Athena, med en olivkvist lindad 
runt en fackla. Dessa två element, samt tre kronor, 
finns idag i universitetets logotyp. Den skapades av 
Karl-Erik Forsberg i samband med att Stockholms 
högskola blev Stockholms universitet 1960.
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Spökslottet. Den hade varit privatbostad 
fram till 1924 innan byggnaden med park 
donerades till Stockholms högskola. Nu 
anpassades den till nya funktioner och plats 
för det Zootomiska institutet och Zornska 
institutet. Stora salen blev sessionsrum för 
högskolans lärarråd. Mellan åren 1927 och 
1976 satt högskolans och universitetets 
förvaltning i fastigheten, och här skedde 
bland annat inskrivningen av nya studenter. 
1960 överlämnades huset och parken till 
staten i samband med att högskolan blev 
universitet, men dispositionsrätten till huset 
behölls.

Vetenskapsstaden och Experimentalfältet
Parallellt med högskolans etablering i in-
nerstaden började en utflyttning av olika 
utbildnings- och forskningsinstitutioner till 
Frescati, för att skapa ett samlat vetenskaps-
område. 

De första som flyttade in var Kungliga 
Lantbruksakademien som 1816 uppförde 
ett experimentalfält för att bedriva odlings-
försök och provning av nya växter och 
husdjursraser, växtförädling samt laborato-
rieundersökningar. Samtidigt ändrades om-
rådets namn, Skeppsbroäng, till Kungliga 
Lantbruksakademiens experimentalfält.

Väster om Experimentalfältet, invid 
Brunnsviken, flyttade 1885 föregångaren 
till Bergianska trädgården in, med profes-
sor Bergianus Veit Wittrock och hans 
visioner om att skapa en botanisk trädgård 
efter vetenskapliga principer. 

År 1897 etablerade sig Statens ento- 
mologiska anstalt här, på uppdrag av 
Kungliga Lantbruksakademien. 

Så småningom kom Naturhistoriska 
riksmuseet, Kungliga Vetenskapsakademien 
(vid Lilla Frescati), Sveriges geologiska 
undersökningar, Statens lantbrukskemiska 
kontrollanstalt, Skogshögskolan och 
Statens skogsförsöksanstalt (Frescati 
Hage), Nobelinstitutet för fysikalisk kemi 
(Nobelhusen), Institutet för experimentell 
fysik (Manne Siegbahnhusen), Kungliga 
Veterinärhögskolan (Kräftriket) och Statens 
Veterinärmedicinska anstalt (Frescati 
backe).

Rektorer under högskoleperioden
Mellan 1878 och 1882 sköttes rektors- 
göromålen av professor Hjalmar  
Holmgren, vald av Högskoleföreningens 
styrelse. Efter honom tog Robert  
Rubenson (1881–1882) över, inför valet  
av högskolans förste rektor.  

1882–1885   
Eugen Warming (botanik)

1885–1886   
Gösta Mittag-Leffler (ren matematik)

1887–1890   
Wilhelm Leche (zoologi)

1891–1892   
Gösta Mittag-Leffler

1893–1896   
Otto Petterson (kemi)

1897–1902   
Svante Arrhenius (fysik)

1902–1910   
Gerhard De Geer (geologi)

1911–1927   
Ivar Bendixson (högre matematisk analys)

1927–1949 
Sven Thunberg (historia)

1950–1958 
Harald Cramér (försäkringsmatematik/ 
matematik)

1958–1966 
Håkan Nial (civilrätt/internationell  
privaträtt)

Kvälls- och sommarkurser
Under 1900-talets första decennium började 
Stockholms högskola ge kvälls- och som-
markurser. Inspirationen till denna folkbild-
ningsverksamhet kom från den engelska 
University Extensionrörelsen som ansåg 
att universiteten skulle sprida sin lärdom 
till dem som inte hade möjlighet till högre 
studier. 

I samband med den ekonomiska världs-
krisen på 1930-talet lades de populära 
kurserna ner. Men 1933 tog några studen-
ter vid Stockholms högskola upp verksam-
heten och startade en studieledarförening 
med syfte att ge kurser och föreläsningar 
för allmänheten. Ett av skälen var att kun-
na ge arbetslösa kontorister och affärsan-
ställda en möjlighet att vidareutbilda sig i 
väntan på ljusare tider. Motsvarande verk-
samheter startades i Uppsala, Göteborg 
och Lund. Dessa föreningar bildade 1942 
samarbetsorganisationen Folkuniversitetet, 
som 1947 blev studieförbundet Folkuni-
versitetet. Under 1960-talet omvandlades 
föreningarna till stiftelser. Huvudmän blev 
universiteten och studentkårerna i Stock-
holm, Uppsala, Göteborg och Lund, och 
kallades Kursverksamheten vid respektive 
universitet.

Landskapsrekonstruktion av Charlotte Rinaldo över Experimentalfältet 1910. På bilden syns  
Bloms hus i mitten och till vänster Villa Bellona. (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien)

Kvällskurs i ämnet Navigation 1951 vid Stockholms 
högskola.(Fotograf: Lennart af Petersens.  
Stockholms stadsmuseum)

Högskolan blir universitet
Högskolans verksamhet fortsatte att växa 
och 1950 fanns det 25 ämnen represente-
rade.

I slutet av 1940-talet startade en diskus-
sion om att utveckla högskolan till ett univer-
sitet. Många inom högskolan oroade sig för 
att den akademiska friheten och självstyret 
skulle beskäras och att professorernas infly-
tande skulle reduceras. Det fanns farhågor 
om att staten skulle styra inriktningen på 
forskningen och undervisningen.

Högskolans ekonomiska situation blev 
också allt mer ansträngd när finansieringen 
via olika donationsfonder inte längre räckte 
till. Skälen till ett förstatligande var bland 
annat de allt fler studenterna och en mycket 
kraftig inflation i början av 1950-talet, or-
sakad av Koreakriget. Att låta staten ta över 
ansvaret för verksamheten var en förutsätt-
ning för att den skulle kunna fortsätta att 
utvecklas.

År 1959 fattade riksdagen beslut om att 
förstatliga Stockholms högskola och ge den 
universitetsstatus. Samtidigt bestämdes att 
samla verksamheten i Frescati. Under åren 
efter förstatligandet gjordes en stor natio-
nell satsning på att rusta upp forskningen i 
Sverige, bland annat genom forskningsråds-
organisationen och genom att inrätta nya 
professurer.
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1000 nya studenter besökte 
vårterminens Välkomstdag

Att börja sin första termin på universitetet 
kan vara omtumlande. Välkomstdagen ger 
möjlighet att mingla med andra studenter, få 
en första inblick i studierna och studentlivet 
och ta del av information om all den service 
som universitetet erbjuder.

– Det var en chock i början att komma från 
gymnasiet, berättade Pia Hultgren i sitt tal. 
Hon beskriver första terminens matematik-
kurser på meteorologutbildningen som ”jätte-
jobbiga”, trots att hon brann för ämnet meteo-
rologi. Det blev en del omtentor innan studierna 
började flyta på. Det kan låta lite gammeldags, 
men bit ihop och stå ut, det ger resultat.

På frågan om hon kunde resa tillbaka till 
mitten av 80-talet och välja ett råd att ge till 
studenten Pia, svarar hon:

–  Svår fråga… det blir nog fortsätt att 
vara nyfiken, sluta aldrig att vara nyfiken!

Flera studenter i vimlet utanför Aula 
Magna underströk den positiva betydelsen 
av en välkomstdag.

– Jag är helt ny i högskolevärlden och då 
är det jättebra med en välkomstdag! Jag har 
rest mycket men nu är det dags att börja stu-
dera, berättade Owais Masoudi, som ska 
läsa kursen Socialt arbete i institutionella 
miljöer.

Beteendevetarstudenten Montserrat San-
doval, som även deltog på en av de guidade 
turer som anordnades runt Frescatiområdet, 
uppskattade också välkomstdagen.

– Jag känner mig förvirrad men samtidigt 
jätteglad!

I aulan fanns även studenter med tidigare 
erfarenhet av Stockholms universitet. En som 
återvänt efter 30 år var Jenny Nilsson, som 
funderar på att doktorera och är tillbaka och 
testar lite genom att läsa två kurser på språk-
didaktiska och filosofiska institutionerna.

–De som talar kanske inte alltid tänker på 
att det är olika åldrar på studenterna och att 
inte alla kommer från gymnasiet. Men det är 
trevligt att bli tilltalad som Sveriges framtid, 
tyckte hon.  

Montserrat Sandoval, Sofia 
Winblad och Adriana Jimenez 
var några av besökarna.

Pia Hultgren, meteorolog på SVT och 
tidigare student vid universitetet.

Stor efterfrågan  
på yrkesexamina
Inträdet på arbetsmarknaden var enk-
lare för personer med en yrkesexa-
men än för gruppen med en generell 
examen. Högst andel etablerade hade 
examinerade officerare följt av bland 
annat läkare, psykoterapeuter, speci-
alpedagoger, civil- och högskoleingen-
jörer med bygginriktning, civilekono-
mer, tandläkare och yrkeslärare. Bland 
dessa grupper hade mellan 91 och 97 
procent etablerat sig på arbetsmark-
naden. För några få grupper var etab-
leringen lägre än 70 procent, bland 
annat sjukgymnaster, landskapsin-
genjörer och tandtekniker. Det är inga 
större skillnader i etablering beroende 
på vilket lärosäte man tagit sin examen 
från. Vissa studenter tar inte ut en exa-
men trots att de har genomgått en hel 
utbildning. Examensbeviset är dock 
viktigt – rapporten visar att de perso-
ner som inte tagit ut sin examen har en 
betydligt svagare ställning på arbets-
marknaden.

 

Postdok hos  
Nobelpristagare
Tack vare stipendier från Knut och 
Alice Wallenbergs Stiftelse får tio 
unga svenska forskare möjlighet att 
göra en postdok-vistelse vid Stanford 
University. En av dem är Salomé Calado 
Botelho vid Institutionen för bio-
kemi och biofysik. Värd vid Stanford 
University är professor Thomas C. 
Südhof, M.D, Stanford University 
School of Medicine. Thomas C. Südhof 
fick, tillsammans med Randy Schekman 
och James Rothman, Nobelpriset i 
fysiologi eller medicin 2013.

Ytterligare 30  
miljoner till Swetox
Forskningscentret Swetox har fått 30 
miljoner kronor i finansiering från 
Stockholms läns landsting fördelat över 
tre år. Swedish Toxicology Sciences 
Research Center (Swetox) ska arbeta 
för ett kemikaliesäkert samhälle, för-
bättrad hälsa och en hållbar miljö. Vid 
Swetox kommer det också att finnas en 
nationell forskarskola.
Swetox är ett samarbete mellan de tio 
största universiteten i Sverige, bland 
annat Stockholms universitet, och sam-
ordnas av Karolinska Institutet. För 
finansieringen står Karolinska Institu-
tet, Knut och Alice Wallenbergs stif-
telse, Forskningsrådet Formas och 
Stockholms läns landsting. Tillsam-
mans har de bidragit med 145 miljoner 
kronor. Centret förläggs till AstraZe-
necas tidigare lokaler i Södertälje och 
rekryteringen av forskare och övrig per-
sonal har nu inletts.

– Så länge man tror att man kan bli bättre är man tillräckligt 
bra. Orden kommer från SVT:s meteorolog Pia Hultgren, alumn 
från Stockholms universitet och gästtalare på vårterminens 
Välkomstdag.

TEXT  ANNA NELL FLORÉN     FOTO KARIN WARVLIN
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 Under 2013 har företagshälsan Avonova haft i 
uppdrag från Personalavdelningen att erbjuda 
kurser i stresshantering för doktorander. Bak-
grunden är svaren i en doktorandenkät för 
några år sedan och att statistiken över sjuk-
skrivningar vid universitetet visar att doktoran-
der, och då speciellt kvinnliga, har högre sjuk-
tal än andra yrkeskategorier.

Intresset för kurserna har varit stort, berät-
tar sjukgymnast Anneli Sax vid Avonova som 
hållit i kurserna tillsammans med sin kollega 
Martin Hedqvist som är psykolog. Under året 

Kurs lär doktorander 
hantera stress

har sju grupper gått kursen. Varje grupp har 
haft tio deltagare när de startat, men några har 
fallit bort under året, så totalt har 60 perso-
ner fullbordat kursen. Lika många har stått på 
väntelistan och dessa står först i tur när kursen 
fortsätter under 2014.

I grupperna har det varit en blandning av 
doktorander från olika fakulteter och insti-
tutioner. Det har, enligt Anneli Sax, varit en 
fördel då deltagarna kunna se att problem de 
själva har även finns på andra håll inom univer-
sitetet. Dessutom har de kunnat ställa krav på 

Intresset är stort för kurserna i stresshantering  
för doktorander – och kurserna verkar ge resultat.

TEXT PER LARSSON     FOTO EVA DALIN

 
ENKÄT

1. Har du stressigt på jobbet?

2. Hur hanterar du stress  
på jobbet?

JOACIM RAMBERG,  
doktorand i special-
pedagogik
1) Generellt upple-
ver jag ingen större 
belastning av nega-
tiv stress, däremot är 
det ju såklart under 
vissa perioder betyd-

ligt mer att göra, vilket under dessa perio-
der kan innebära känslor av stress. Men, på 
det stora hela innebär ju tillvaron som dok-
torand att ständigt vara utsatt för stress, i 
form av att hinna bli klar i tid, att få tex-
ter publicerade etc. Så, för att svara på frå-
gan, tycker jag inte att jag har det stressigt 
på jobbet, däremot lever man ständigt i en 
stressande tillvaro. 

2) För mig handlar det mycket om att 
strukturera och planera sitt arbete. Har 
man kontroll på sin tillvaro tror jag man 
upplever stress på ett mindre negativt sätt. 
Genom att dela upp större arbetsområden 
till mindre kan man göra det lättare att få 
kontroll över dem och därmed blir de min-
dre stressfyllda. Självklart kan man också 
få mycket stöd i detta genom sina handle-
dare och/eller andra kolleger. 

OLLE TORPMAN, 
doktorand i filsosofi
1) Ja.
2) Letar fortfarande  
efter lösningen med 
stort “L”. 

Hör av dig om stress
Har du också stressigt på jobbet och hur han-
terar du stressen? Hör av dig till Universitets-
nytt. Adressen är per.larsson@su.se.

ANA MARIA RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ är dokto-
rand vid Institutionen för svenska och flersprå-
kighet och har gått kursen. Hon lärde sig tekniker 
och metoder för att sänka stressnivån och återfå 
balansen i sitt liv. 
 – För att kunna hantera stressen måste man 
först och främst bli medveten om kroppens var-
ningssignaler. Det är jätteviktigt att lära sig att 
känna igen stressen och vilka faktorer som påver-
kar. Det gör man genom att observera och logga i 
en stressdagbok vad som orsakar stressen.
 Hon lärde sig också att koppla av genom and-
ningsträning och avslappningsövningar, och hur 
viktigt är att göra små förändringar i vardagen. 
 – Antingen förändrar man situationen eller så 
får man ändra sin inställning till den. Man blir 

frisk från stress så småningom, det tar tid och 
man kan ibland känna sig mycket dålig under 
tiden. Det viktigaste är att aldrig ge upp!
Hur hanterar du nu stress på jobbet?
– Jag försöker att alltid ha kontroll över situa-
tionerna och våga säga nej till sådant som jag 
inte vill/kan göra. Nu prioriterar jag alltid 
arbetsuppgifter beroende på hur viktiga de är 
och koncentrerar mig på att göra en sak i taget. 
Dessutom försöker jag alltid att tänka positivt, 
gör man fel så går det att rätta. Nu ler jag betyd-
ligt oftare åt mig själv, vilket är riktigt hälso-
samt. Jag ger mig korta pauser under dagen för 
att koppla av och varje dag efter jobbet bru-
kar jag simma och bada bastu. Att meditera är 
också utmärkt. 

Bli medveten om varningssignalerna

Ett resultat av kursen är att deltagarna blivit  mer fysiskt aktiva, enligt sjukgymnasten Anneli Sax.

Ana Maria Rodríguez-González
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Vad gäller för  
allmänna handlingar?

Som statligt anställd har man rättigheter och 
skyldigheter enligt offentlighetsprincipen, som 
är till för att ge insyn i offentlig verksamhet. 
En av rättigheterna är meddelarfriheten som 
ger anställda i stat, kommun och landsting rätt 
att berätta för media om verksamheten. En av 
skyldigheterna är att brev, e-post och sms är 
allmänna handlingar som andra har rätt att ta 
del av. 

– Utgångspunkten är att merparten av alla 
brev, sms och all e-post som förvaras vid uni-
versitetet är allmänna handlingar. Det finns 
undantag, som exempelvis helt privat e-post 
eller om något är sekretessbelagt. När man juri-
diskt ska avgöra om något är en allmän hand-
ling eller inte är det innehållet i handlingen som 
bedöms. Vilken avsändare, mottagare eller till 
exempel rubrik ett brev eller e-post har spelar 
ingen roll, säger Jenny Gardbrant, chefsjurist 
vid Stockholms universitet. 

– Som anställd vid universitet ska man tänka 
att grundregeln är att det jag får till mig i jobbet 
eller som handlar om jobbet det har andra rätt 
att ta del av, säger Jenny Gardbrant.

Håll ordning på e-posten
Om någon ber att få ta del av en allmän hand-
ling är det den anställde som har tillgång till 
handlingen som ska göra en första bedömning 
av om handlingen ska lämnas ut eller inte. För 
att få hjälp med den bedömningen bör man 
vända sig till universitetets jurister. Det är alltid 
myndigheten som beslutar om en handling ska 
lämnas ut eller inte. Lämnas en handling inte ut 
fattas beslutet av förvaltningschefen enligt uni-
versitetets beslut- och delegationsordning.

Allmänna handlingar får inte rensas bort 
hur som helst. För exempelvis e-post gäller 

att det ska diarieföras eller hållas ordnade på 
annat sätt för att underlätta hanteringen vid 
en begäran om utlämnande. Ett system med 
mappar för att sortera sin e-post är ett sätt 
att hålla sin e-post ordnad. E-post som hör 
till myndighetens ärenden, och sådant som är 
föremål för sekretess, ska alltid diarieföras. 
LINNÈA BERGNÈHR

Mer parten av alla brev, sms och e-post som lagras vid universitetet är allmänna handlingar.

I korthet
Grundregeln enligt offentlighetsprin-
cipen är att brev, e-post och sms som 
förvaras vid universitet är allmänna 
handlingar som kan begäras ut. 

Innehållet i brevet, e-posten eller sms:et 
avgör om det är en allmän handling 
eller inte. Det betyder att det inte spelar 
någon roll vilken avsändare, mottagare 
eller till exempel rubrik ett brev eller 
e-post har, utan vad det innehåller. 

Det finns undantag då en handling 
som förvaras vid universitet inte ska 
lämnas ut. Handlingen kan bedömas 
inte vara allmän handling eller helt 
eller delvis sekretessbeläggas. Exem-
pel på handlingar som inte är allmänna 
är korrespondens med uteslutande pri-
vat innehåll, facklig information, infor-
mation som anställd får i en annan 
ställning än denne har på myndighe-
ten (exempelvis förtroendeuppdrag) 
samt med vissa undantag intern e-post 
skickad mellan anställda. 

Så motverkar du stress
1. Prioritera saker som fyller dig med 

energi. Håll fast vid goda vanor för 
återhämtning, som till exempel fika-
pauser och promenader.

2. Daglig fysisk aktivitet, helst minst 30 
minuter per dag. En rask promenad 
kan räcka.

3. Ifrågasätt dina måsten – är det verkli-
gen nödvändigt att jag gör detta?

Läs mer tips från forskare vid Stress-
forskningsinstitutet om stress och hur du 
kopplar av: www.stressforskning.su.se 
under ”Stress & sömn”.

åtgärder på sin egen institution genom att 
peka på hur andra institutioner löst speci-
fika problem.

Runt 80 procent av deltagarna har varit 
kvinnor. Anneli Sax tror att den höga ande-
len dels beror på att kvinnor är mer benägna 
att gå den här typen av kurser, dels att stres-
sen kan vara mer utbredd bland kvinnor – 
inte minst för att många doktorander är i 
familjebildande ålder.

Vid de fem kurstillfällena har deltagarna 
diskuterat sin arbetssituation, hur stress 
uppkommer och metoder att hantera den. 
Varje tillfälle har avslutats med en övning 
i avslappning och andning. Mellan tillfäl-
lena har deltagarna fått hemuppgifter som 
att kartlägga stressen på arbetet och före-
slå åtgärder för att hantera den. De har även 
fått i uppdrag att motionera i vardagen.

Den enkät som deltagarna fyllt i visar 
också att de blivit mer fysiskt aktiva efter 
kursen. Andra resultat i enkäten är en viss 
nedgång i kroppsliga symptom som upplevs 
vara stressrelaterade, att nattsömnen blivit 
bättre och att en upplevelse av ökad möjlig-
het att påverka stressbelastningen. 100 pro-
cent av de svarande säger även att de kan 
rekommendera kursen till en kollega.

– Stress är en naturlig del i våra liv. Den 
är inte farlig i sig så länge vi får möjlighet 
till återhämning och vila. Med de verktyg vi 
kan erbjuda genom kursen ökar möjlighe-
terna att bryta dåliga vanor och att hantera 
stress, säger Anneli Sax.

Intresseanmälan till kursen görs till  
louise.carlstrom@avonova.se.  

Stress är en natur-
lig del i våra liv. Den 
är inte farlig i sig så 
länge vi får möjlighet 
till återhämning och 
vila. Med de verktyg 
vi kan erbjuda genom 
kursen ökar möjlighe-
terna att bryta dåliga 
vanor och att hantera 
stress

Ana Maria Rodríguez-González
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Kom-igång-träning  
på gymmet 
STOCKHOLMS UNIVERSITET vill via frisk-
vårdstimmen uppmuntra alla anställda till 
regelbunden fysisk träning. Avonova erbjuder 
under våren kom-igång-grupper på personal-
gymmet vid universitetet som stöd för dig som 
tänkt komma igång och träna, men ännu inte 
kommit till skott.
 Vi riktar oss särskilt till dig som känner dig:
träningsovan, och behöver en puff i rätt rikt-
ning för att komma igång, besvärad av smärta, 
t.ex. från nacke, axlar och rygg eller knän.

I dessa grupper ingår träningsinstruktio-
ner individuellt anpassade efter de behov som 
finns, stöd att upprätthålla träningen, teore-
tiska inslag för ökad kunskap och motivation. 
Anpassning av träning för att stimulera hälsa 
på arbetsplatsen, då med resonemang och trä-
ning av exempelvis god hållning och arbetstek-
nik. Gruppen leds av en erfaren sjukgymnast.
Kontakta sjukgymnast Anneli Sax om du är 
intresserad, tfn 08-120 124 34,  
anneli.sax@avonova.se.

Personalgymmet i källaren till Allhuset är öppet för universitetets medarbetare.
Humanistiska utbild-
ningar utvärderade 
Den 18 december offentliggjorde Universi-
tetskanslersämbetet (UKÄ) sina kvalitets-
utvärderingar av utbildningar vid Stock-
holms universitet i filmvetenskap, modeve-
tenskap, curating, konstvetenskap, kultur-
arvsstudier, teatervetenskap, arkeologi och 
religionshistoria. Av de sammanlagt sjut-
ton utbildningar som har bedömts har tret-
ton fått omdömet hög kvalitet. En utbild-
ning (masterutbildningen i filmvetenskap) 
bedöms ha mycket hög kvalitet. Tre utbild-
ningar (masterutbildningen i arkeologi, 
magisterutbildningen i modevetenskap och 
kandidatutbildningen i religionshistoria) 
har fått omdömet bristande kvalitet. 

Företagshälsan i Frescati
Drop-in-mottagningen är öppen på tisda-
gar kl. 8.00–12.00 och torsdagar kl. 12.00–
16.00 i B 4117 i Södra huset (ligger mellan B- 
och C-husen), Frescati. Företagssköterskan 
finns då tillgänglig för rådgivning, stödsamtal, 
blodtryckskontroller och “drop-in-verksam-
het”. Det går inte att boka tid eller att ringa 
utan det är drop-in som gäller.

För telefonrådgivning av företagssköter-
ska gäller i första hand tfn 08-120 124 46. 
Det går också bra att kontakta receptionen på 
Danderydsmottagningen,  tfn 08-120 124 40.

Nytt enkätverktyg för 
Stockholms universitet
Survey&Report är det nya webbaserade 
enkätverktyget som ersätter eVal som 
upphörde vid årsskiftet. 
 Verktyget erbjuder en rad förbättringar i 
form av ett modernare och mer användar-
vänligt gränssnitt, många olika frågetyper, 
möjlighet att skapa frågebanker, lägga till 
bilder, kraftfullare filtrerings- och sam-
manställningsfunktioner samt utskrift och 
inskanning av pappersenkäter.
 Verktyget kan användas av alla anställda 
och studenter vid Stockholms universi-
tet. Alla som har ett universitetskonto kan 
logga in i verktyget och skapa enkäter.
 Verktyget är primärt tänkt för kursvär-
deringar, men alla typer av enkäter och 
undersökningar kan göras med verkty-
get. Studenter kan till exempel genom-
föra enkäter och undersökningar inom sin 
utbildning.

Del i kvalitetsarbetet 
Som ett led i universitetets kvalitetsar-
bete har Planeringsavdelningen startat 
ett projekt vars mål och syfte är att pilot-
testa verktyget och att ge lärare extra 
stöd i att komma igång med kursvärde-
ringar. De synpunkter och förbättrings-
förslag som framkommer ska beaktas för 
att skapa ett så adekvat stöd som möj-
ligt för de behov som finns. Rektor beräk-
nas besluta om projektplanen under första 
kvartalet 2014.

Det finns manualer och videoinstruk-
tioner framtagna för Stockholms universi-
tet hur man kommer igång och använder 
verktyget. Den som har behov av en per-
sonlig genomgång av verktyget kan även 
boka en workshop eller kurs. Alla typer 
av frågor skickas till Helpdesk (helpdesk@
it.su.se), inklusive synpunkter och förslag 
på förbättringar.

Information om Survey&Report:  
www.su.se/medarbetare/it/stödsystem/
survey-report

Ansvarig för förvaltningen av 
Survey&Report är Institutionen för data- 
och systemvetenskap,  
www.su.se/it/undervisningsstod.
MARIKA FRANK

Nya miljoner till havsforskning
Forskare vid Stockholms universitet har fått 
pengar från Naturvårdsverket och Havs- och 
vattenmyndigheten för forskning om ”God mil-
jöstatus i Sveriges marina vatten”. Totalt får 
fyra projekt dela på drygt åtta miljoner kronor, 
varav över hälften går till marina forskare vid 
Stockholms universitet.  Elena Gorokhova vid 
Institutionen för tillämpad miljövetenskap och 
Saskia Otto vid Stockholm Resilience Centre är 
de forskare vid universitetet som tilldelas  
1 791 760 respektive 2 829 086 kronor till sin 
marina forskning. 
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Veteraner som behåller  
kontakten med sitt universitet
Sedan 1991 finns en klubb för pensionerade medarbetare vid Stockholms 
universitet, SU-veteranerna. Klubben är framför allt en mötesplats för 
medlemmar som delar ett intresse för sin tidigare arbetsplats. 
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I dagsläget har klubben runt 200 medlemmar. 
– Men vi ser gärna att vi blir fler, säger 

klubbens ordförande Rooney Magnusson. 
Som medlem har du en mycket bra möjlighet 
att hålla kontakt med tidigare kollegor och 
även tillfälle att träffa nya vänner med uni-
versitetet som en gemensam ram. Ambitionen 
med vårt programutbud är att spegla univer-
sitetets verksamhet. Som medlem får du också 
Universitetsnytt hemskickad till dig så du kan 
hålla dig uppdaterad med vad som händer på 
universitet, vilket är mycket trevligt! 

Syftet med klubbens aktiviteter är att 
erbjuda kunskapshöjande möten inom områ-
den som står forskning, kulturliv och den 
högre utbildningen nära. 

Programverksamheten har under åren haft 
en mycket varierad och bred karaktär och 
består av såväl studiebesök och föreläsningar 
som vandringar och utflykter. Målsättningen 
är att varje månad ha någon form av aktivitet. 
Aktiviteter som är förbehållna grupper och 
som kan vara svåra att ordna på egen hand är 
prioriterade. Under åren har klubben bland 

annat besökt universitetets forskningsstatio-
ner Askö och Tovetorp, Vetenskapsakade-
mien, Vitterhetsakademien och Filminstitutet. 
Dagsutflykter har bland annat gjorts till Mål-
tidens hus i Grythyttan, Wira bruk, Tidö slott 
och Bror Hjorths museum i Uppsala. Föreläs-
ningarna har handlat om allt från Strindberg i 
helfigur till klimatförändringar ur ett kultur-
historiskt perspektiv.

Årets första programpunkt
När Universitetsnytt följer med en grupp pigga 
och vetgiriga veteraner en kall januarieftermid-
dag, står ett besök i stora synagogan intill Ber-
zelii park på agendan. Det är Kerstin Ryberg, 
tidigare medarbetare vid universitetsbibliote-
ket, som arrangerat programmet. Hon är en av 
styrelsemedlemmarna och håller bland annat 
i programverksamheten. Ett tjugotal medlem-
mar har samlats på trottoaren utanför syna-
gogan. Det förs livliga och glada samtal innan 
klockan blir ett och vår guide Eva Aperia 
möter upp. Alla väskor och ytterkläder måste 
lämnas i en garderob och männen måste ta på 

sig en huvudbonad innan vi får gå in i synago-
gan. Under en timme berättar guiden om bygg-
naden, hur judendomen kom till Sverige och om 
dess traditioner och religiösa föremål. Vi får 
lära oss att synagogan, som kommer från det 
grekiska ordet för samlingsplats, framförallt är 
en plats för möten och studier – två aktiviteter 
som även ligger oss från universitetet nära.   

SU veteranerna
Medlemsavgift 150 kronor/år ger:

•  Program, föreläsningar, utflykter och 
promenader. 

•  Prenumeration på Universitetsnytt.

För mer information, medlemskap och  
kontakt, besök klubbens webbplats 
www.veteraner.su.se

En grupp vetgiriga SU-veteraner på besök i Stockholms stora synagoga en eftermiddag i början på året.
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Med terapeuten i fickan 
Psykologiprofessor Per Carlbring har flera nya forskningsprojekt och idéer om psykoterapi 
– som att det inte alltid är nödvändigt att patienterna träffar sin terapeut.

Per Carlbring har med sig en Iphone till inter-
vjun, enkom för att visa Universitetsnytt hur 
nya behandlingar mot ångest och social fobi 
kan komma att se ut. Istället för att sitta i 
ett väntrum på en psykologmottagning eller 
lägga sig på en divan har patienten sin tera-
peut i fickan.

– Appen är en vidareutveckling av Internet-
terapierna. Den är tänkt som ett komplement 
att ha mellan sessionerna, säger Per Carlbring.

Appen Challenger föreslår att du ska anta 
olika utmaningar. Till exempel gå till Statoil – 
som den vet ligger i närheten – och köpa en liter 
mjölk och sedan lämna tillbaka mjölken som 
ett felköp. Det kan vara en obehaglig hand-
ling för vissa, särskilt för en social fobiker. Eller 
sätta rouge på kinderna och gå ut bland folk 
om du har fobi mot att rodna. Beteendeterapi 
handlar om att göra saker man är rädd för, men 
i lagom utmanande doser.

Utvärderar behandlingar
Per Carlbring är KBT-psykolog och sedan 
ett år professor och avdelningsförestån-
dare för klinisk psykologi vid Psykologiska 
institutionen. Han kommer närmast från 
Umeå, en plats där det var svårt att behålla 
forskarbegåvningar. Knappt har han hun-
nit sitta stolen varm innan han dragit igång 
en svärm av nya forskningsprojekt. De 
handlar om spelberoende, om social fobi, 
om panikångest, om uppskjutandebeteende 
med mera. Studierna har det gemensamt 
att de utvärderar behandlingar där tera-
peuten inte träffar patienten. Terapin sker 
istället via internet. 

– Internetterapi har för vissa diagnoser 
lika bra resultat som vanlig KBT. Internet-
terapi finns nu också med bland Socialsty-
relsens riktlinjer för prioriterade behand-
lingar vid exempelvis panikångest och 
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social fobi, berättar Per Carlbring när vi 
ses i hans hörnrum i Frescati hage.

En internetbehandling är ungefär som att 
läsa en bok, säger Per Carlbring. Man läser 
och lär sig om vad som händer med kroppen 
och tankarna vid ångest och depression. Det 
kallas psykoedukation och ingår i all KBT. 
Efter varje kapitel ska instuderingsfrågor 
besvaras. Nästa steg är att gå ut i verkligheten 
och utföra de uppgifter boken föreslår och på 
så vis träna bort ångesten eller depressionen. 
Till exempel att vara med på en fikarast på 
jobbet och berätta om en film man sett. Det är 
svårt för ångestfyllda personer.

– Syftet med terapin är inte att sitta fast 
vid datorn, man ska ut och prova nya för-
hållningssätt. Det är krävande och absolut 
inget slösurfande.

Moment med mänsklig kontakt
Därefter redogör patienten för sina erfa-
renheter i mejlform och det är en rik-
tig terapeut som läser mejlsvaren och ger 
återkoppling. Studier har visat att det ger 
bättre resultat än om terapin är helt auto-
matiserad. Varför vet man inte. Det kan 
bero på att svaren blir bättre med en rik-
tig terapeut eller kanske bara vetskapen om 
att det finns en levande person bakom skär-
men förbättrar terapin.

– Det är förstås viktigt vad terapeuten 
säger, även om kontakten bara är 15 minuter. 
Man har sett en terapeuteffekt, att vissa tera-
peuter lyckas bättre än andra, trots att kon-
takten sker via mejl och är relativt kort, säger 
Per Carlbring.

En vinst med internetterapin är att tera-
peutkontakten kan minska från 45 minuter 
i veckan till en kvart. En annan fördel är att 
tröskeln att söka hjälp sjunker.

– Människor med social fobi tycker inte 
sällan att det är obehagligt att ta kontakt med 

Forskning

Internetterapi har för 
vissa diagnoser lika 
bra resultat som van-
lig KBT. Internetterapi 
finns nu också med 
bland Socialstyrelsens 
riktlinjer för priorite-
rade behandlingar vid  
exempelvis panik-
ångest och social fobi

För ett år sedan lämnade Per Carlbring Umeå 
och har dragit igång flera forskningsprojekt 
vid Stockholms universitet.
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främlingar. De slipper på så vis sitta i väntrum 
på psykologmottagningar, säger Per Carlbring.

Än finns inte så många studier om smart-
phone-terapi, men några finns och Per Carl-
bring har varit inblandad i flera. I januari publi-
cerades en studie i BMJ Open där två smart-
phone-behandlingar mot svår depression jäm-
förts i en kontrollerad så kallad randomiserad 
studie. Båda visade sig vara verksamma, men 
den ena, beteendeaktivering, visade sig vara 
bättre vid svårare depression.

Appen Challenger är än så länge en pilotmo-
dell och när Universitetsnytt är på besök pas-
sar den på att krångla. Appen (programmerad 
av Arvid Marklund, student på psykologpro-
grammet) ger skräddarsydda men ändå slump-
visa utmaningar men den här gången hakar 
den upp sig. En annan funktion är att patien-
ten kan välja att få återkopplande kommenta-
rer från andra, anonymiserade patienter. Och 
jodå, det finns en gilla-knapp.

Som ett piller i nödfall
Är det som att ha terapeuten i fickan?

– På sätt och vis. Eller som att ha en sobril 
i fickan i nödfall. Det lugnar. Med terapeu-
ten i fickan kanske man vågar gå till Skan-
sen med barnen, trots att man är rädd att 
få en panikattack. Sedan finns det tillfällen 
när appen verkligen blir en akut-psykolog i 
fickan. När paniken kommer och man behö-
ver råd, säger Per Carlbring.

Varför finns inte internetterapier överallt i 
vården, om de visat sig framgångsrika?

– Dels så ska man vara skeptisk mot det 
som är nytt. Dels finns det administrativa 
hinder, ersättningssystem som premierar 
fysiska besök istället för resultat. Det tar tid 
att införa nya saker, säger Per Carlbring.  

 
Följ Per Carlbrings forskning  
på www.carlbring.se.

Forskning

Det kallas ibland för senfärdighet eller upp-
skjutarbeteende, men den kliniska beteck-
ningen är prokrastinering. För dem som 
lider av det kan livet gå i stå. Enligt psykolo-
gen och doktoranden Alexander Rozental, 
som forskar om behandling av prokrastine-
ring, är studenter överrepresenterade. Pro-
krastinering handlar om oförmågan att 
arbeta med en uppgift där belöningen inte är 
självklar eller ligger långt fram i tiden. Och 
vem vet vad en lång och mödosam högskole-
utbildning leder till?
 – Ju längre fram själva värdet av agerande 
finns eller hur diffust det är, desto mer krä-
ver det av disciplin och självkontroll.

Hjälp via internetterapi
Problemet tycks ha ökat kraftigt sedan 
1970-talet och amerikanska undersök-
ningar pekar mot att en av fem lider av det. 
Ökningen kan delvis bero på av att folk upp-
märksammar problemet. Men också att 
dagens arbetsliv kräver större förmåga till 
planering och struktur. En annan bov i dra-
mat kan vara internet med dess möjligheter 
till distraktion.
 Alexander Rozental utvärderar nu två 
psykoterapibehandlingar via Internet, en 
som är helt automatiserad och en där det 
ges feedback från en internetterapeut. Båda 
tycks fungera enligt de preliminära resulta-

Fyra tips mot prokrastinering
• Se till att ha nåbara konkreta mål. Om 

målet är för abstrakt, bryt ner det i delmål. 

• Sätt dig i lugna miljöer där du inte blir 
störd av omgivningen. Stäng av smart-
phone och onödiga program på datorn 
när du behöver koncentrera dig. 

• Gör alla krävande arbetsuppgifter den tid 
på dygnet då du arbetar bäst, oftast på 
förmiddagen. 

• Arbeta inte för länge. Ta paus efter en 
timme. Studier visar att man tappar 
energi efter som mest 100 minuter med 
varje arbetsuppgift.

I mobilappen Challenger får personer med 
social fobi utmaningar de ska klara av.

Studenter är enligt doktoranden Alexander 
Rozental överrepresenterade bland dem som 
skjuter upp att göra arbetsuppgifter.

Att dansa på deadline

ten. Alexander Rozental menar att en av poäng-
erna med internetterapier är att de låter patienten 
försöka hjälpa sig själv först.

Alexander Rozental publicerar under våren 
boken ”Dansa på Deadline – uppskjutandets psy-
kologi” tillsammans med journalisten Lina Wen-
nersten. Boken ges ut på Natur&Kultur.   

Prokrastinering kommer av latin procrastinare, 
som består av prefixet pro-, framåt, och crastinus, 
till morgondagen.

Skjuter du upp viktiga saker till morgondagen? Snart finns 
det psykologisk hjälp i form av kognitiv beteendeterapi via 
Internet. Forskning pågår vid Psykologiska institutionen.

TEXT THOMAS HELDMARK     FOTO BJÖRN DALIN    



UNIVERSITETSNYTT NR 1 2014 
22

NAMN OCH NYTT
REDAKTÖR EVA ENARSON  FOTO EVA DALIN, HOLGER.ELLGAARD, MARCUS MARCETIC, PRIVAT

Boken
Kåre Bremers blogg 
nu i bokform 
IDAG BLOGGAR MÅNGA 
rektorer på landets 
universitet och högskolor. 
Universitetets tidigare 
rektor Kåre Bremer var 
en föregångare. Han publicerade 
sitt första blogginlägg efter att ha varit rektor i ett 
och ett halvt år i början av juni 2005 följt av ett par 
inlägg i veckan fram till sin avgång i januari 2013.
 ”Respektingivande är att det verkligen var Kåres 
egen penna som gjorde avtryck – han författade alla 
sina inlägg själv”, skriver nuvarande rektor Astrid 
Söderbergh Widding i bokens förord. 
 Nu finns två tredjedelar av de 930 blogginläggen, 
uppdelade i ett tjugotal ämnesområden, 
sammanställda i boken Rektorsbloggen, publicerad 
open access i det vetenskapliga arkivet DiVA. 

  www.diva-portal.org

Hallå där
Patrik Steorn är från 
årsskiftet chef för Thielska 
galleriet och innan dess 
forskare och lektor vid 
Centrum för modevetenskap 
vid Stockholms universitet. 
2006 disputerade han på 
avhandlingen Nakna män. 
Maskulinitet och kreativitet i 
svensk bildkultur 1900-1915.

Vad ser du mest fram emot i ditt nya  
uppdrag?
Det handlar om att ta fram det som är det 
unika med Thielska: huset, samlingarna, 
historierna, och att göra det angeläget 
för vår egen samtid. Det känns otroligt 
spännande att få presentera galleriet för 
en ny generation. Under arbetet med min 
avhandling i konstvetenskap, Nakna män, 
tog jag del av samlingarna på Thielska, 
men saknade då målningen Flottans 
badhus av konstnären Eugène Jansson 
på väggarna. Sedan dess har jag haft en 
dröm om att få ta mig an museet och göra 
det till en plats dit besökarna vill komma 
tillbaka för konstupplevelser, reflektion 
och fördjupning.

Hur ser du på Thielska galleriets framtid?
Thielska Galleriet med samlingar av konst 
från 1880-1920 motsvarar en oerhört 
dramatisk period i svensk historia. Detta 
speglas både i huset och i konsten. Just nu 
är Thielska det enda museum i Stockholm 
där man alltid kan se Anders Zorn, Bruno 
Liljefors och Carl Larsson samtidigt på 
väggarna. Det är en samling med person-
lighet, som ska få blomma! Det finns också 
möjligheter att ta in samtidskonst som 
fördjupar och problematiserar de teman 
som finns på Thielska. Här kommer det 
att finnas stora möjligheter att fördjupa 
bilden av galleriets grundare Ernest Thiel, 
av konstlivet och kulturhistoriska och 
idéhistoriska aspekter av det svenska och 
europeiska sekelskiftet – och vad det bety-
der för oss idag. 
 
Hur ser du på betydelsen av dina erfaren-
heter från forskarvärlden i din nya roll?
Museer är också kunskapsbyggande institu-
tioner, så det känns helt rätt. Fördjupningen 
inom konst- och modevetenskap är i högsta 
grad relevant för verksamheten på Thielska, 
men jag menar också att de erfarenheter 
som jag tillägnat mig på universitetet av att 
leda studentgrupper, planera, genomföra 
och utvärdera både kurser och forsknings-
projekt verkligen är användbara i den nya 
rollen som museichef. EVA ENARSON

Visste du att
…den 24 februari är det 100 år sedan Ralph Erskine föddes? 

RALPH ERSKINE VAR en av förgrunds-
gestalterna inom svensk arkitektur under 
en stor del av 1900-talet. Han kom från 
England till Sverige på 30-talet på grund 
av sitt stora intresse för svensk arkitektur 
och dess socialpolitiska samband. Då 
kriget bröt ut blev han kvar. Hans första 
egna bostad Lådan var ett hus på 25 m² 
som han lät bygga i en söderförort till 
Stockholm. Där bodde han tillsammans 
med sin familj under ett par år innan de 
flyttade till Drottningholm. 
 Ralph Erskines arkitektur präglar 
till stor del Stockholms universitet och 
Frescatiområdet. Hans första uppdrag 
var universitetsbiblioteket, som invigdes 
1983, tätt följt av Allhuset, Frescatihallen 
och Juristernas hus. Aula Magna, 
kronjuvelen, invigdes 1997 och innehåller 

alla element som är så typiska för hans 
arkitektur: rött tegel, ljusa träslag, glas, 
fasader som följer naturens linjer, stora 
och små intima rum i en vacker och 
lekfull harmoni. EVA ENARSON
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I korthet
PER PETTERSSON LIDBOM, professor 
vid Nationalekonomiska institutionen, 
har beviljats finansiering av European 
Research Council (ERC) för ”The 
Swedish historical database project”.

KENT R. WEAVER, professor vid 
Georgetown University tilldelas Olof 
Palme gästprofessur 2014 och ska vara 
verksam vid Statsvetenskapliga institutio-
nen under våren.

CHRISTIN MELLNER, Psykologiska insti-
tutionen, har beviljats 3,5 miljoner kronor 
från AFA Försäkring för att undersöka 
ledares villkor i gränslöst arbete.

JAN-ERLING BÄCKVALL, professor i orga-
nisk kemi, promoveras i maj till heders-
doktor vid Åbo Akademi.

MARTIN OTT vid Institutionen för bio-
kemi och biofysik får The Svedbergs pris i 
biokemi för 2013 för grundläggande bio-
kemiska studier av mekanismer bakom 
proteinsyntes i mitokondrier.

ANNA LARSSON SEIM, doktor i national-
ekonomi vid Stockholms universitet, tar 
plats i Riksgäldens vetenskapsråd.

PETRA LINDFORS har befordrats till pro-
fessor i psykologi, särskilt arbets- och 
organisationspsykologi.

ANDERS KARLHEDE, professor i fysik 
och vicerektor, har valts in i Kungliga 
Vetenskapsakademien.

ANTONIO BARRAGAN har befordrats till 
professor i molekylär infektionsbiologi.

LENNART BERGSTRÖM, professor i 
materialkemi, har valts in som ledamot i 
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

THOMAS JOHNEN anställs som professor 
i portugisiska.

KARIN SENNEFELT har befordrats till 
professor i historia.

JARMO LAINIO, professor i finska vid 
Institutionen för baltiska språk, finska 
och tyska, har utsetts till ny ledamot i sty-
relsen för Kulturfonden för Sverige och 
Finland.

LAZAR RUSU har befordrats till professor 
i data- och systemvetenskap med inrikt-
ning IT-management.

PETER DAVIES har utnämnts till affilie-
rad professor i pedagogik vid Centrum 
för de samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik.

Läs mer på  
su.se/medarbetare

Susanne Thedéen  
ny planeringchef   
SUSANNE THEDÉEN blir ny chef för 
Planeringsavdelningen vid universitetet 
efter att tidigare planeringschefen Joakim 
Malmström i slutet av förra året tillträdde 
tjänsten som förvaltningschef. 
 Susanne Thedéen är idag chef för 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap och har tidigare 
varit utbildningsledare vid Humanistiska 
fakulteten. Hon har en ekonomexamen 
från Handelshögskolan i Stockholm och 
har disputerat i arkeolog vid Stockholms 
universitet. Susanne Thedéen har varit 
anställd som forskare och lärare i arkeo-
logi vid både Stockholms universitet och 
Södertörns högskola. 
 Susanne Thedéen kommer att kvarstå 
som områdeskanslichef tills rekrytering 
av ny chef är genomförd.

Ny ordförande i Sveriges  
unga akademi 
MARTIN HÖGBOM, PROFESSOR i struk-
turbiokemi vid Stockholms universitet, har 
efterträtt Annette Granéli som ordförande 
för Sveriges unga akademi, som är en fri-
stående akademi vars syfte är att fungera 
som ett tvärvetenskapligt forum och ge en 
forskningspolitisk plattform för unga fors-
kare i Sverige.

Anslag för forskning  
om mörk materia
JAN CONRAD, PROFESSOR i astroparti-
kelfysik, är en av 19 framstående forskare 
som får bidrag på 18 miljoner kronor från 
Vetenskapsrådet. Anslaget går till forsk-
ning om mörk materia. Förra året utsågs Jan 
Conrad som Wallenberg Academy Fellow 
Dessförinnan har han varit KVA-forskare.

 

Många alumner  
på makthavarlista
DRYGT EN TREDJEDEL av maktha-
varna på tidningen Fokus årliga lista över 
Sveriges 100 mäktigaste har läst hela eller 
delar av sin utbildning vid Stockholms 
universitet. Tre av dem har disputerat vid 
universitetet, språkröret Åsa Romson, 
statssekreteraren på finansdepartementet 
Hans Lindberg, ny på listan på 55:e plats, 
och chefen för riksgälden Hans Lindblad.
 Toppar makthavarlistan gör två alum-
ner som toppat listan de senaste åren, 
finansminister Anders Borg och stats-
minister Fredrik Reinfeldt som i år bytt 
plats med varandra. Bland topp-20-nam-
nen finns även utrikesminister Carl Bildt, 
moderaternas gruppledare i riksdagen 
Anna Kinberg Batra, finansmarknadsmi-
nister Peter Norman, EU-minister Birgitta 
Ohlsson och språkröret Gustav Fridolin. 
Ny alumn på listan är bland andra SEB:s 
vd Annika Falkengren på 48:e plats.

 

Kunglig miljöprofessur
STIFTELSEN Carl XVI Gustafs 50-års-
fond för vetenskap, teknik och miljö har 
för år 2014/15 utsett två innehavare av 
Konung Carl XVI Gustafs professur i 
miljövetenskap. En av dem, Raymond T 
Pierrehumbert från Chicago University, 
kommer att vara vid Stockholms uni-
versitet. Värd för den planerade vistel-
sen är Meteorologiska institutionen vid 
Stockholms universitet
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Under våren annonserar universite-
tet i stadsrummet och i olika publi-
kationer med syfte att nå intressen-
ter och studenter. De tidigare årens 
budskap om Nobelpris, framstående 
forskare och alumner har komp-
letterats med ett budskap riktat 
till beslutsfattare inom privat och 
offentlig sektor, se bild. Budskapet 
handlar om att universitetet bidrar 
med värdefull kunskap till samhäl-
lets beslutsfattande. 

Kommunikation med  
intressenter och studenter
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Freud populär på Facebook
Allt fler följer Stockholms universitet på 
Facebook. Den svenska sidan hade vid årsskif-
tet cirka 18 000 följare och den engelska  

13 000. Det 
inlägg på den 
svenska sidan 
som flest gillade 
eller delade (totalt 
509 stycken) 
under 2013 var 
en bild på en jul-
hälsning som 
fanns i trapphuset 
vid Psykologiska 
institutionen.

Att leda – utan att vara chef
Det nya programmet ”Att leda – utan att 
vara chef” har fokus på rollen som grupple-
dare. Mycket av rollen handlar om att leda 
andra och säkerställa att samspelet i grup-
pen fungerar. Programmet ger dig kunskap 
om hur du som ledare kan utvecklas och 
hur gruppen kan fungera bättre och bli mer 
effektiv. Målgrupp för utbildningen är de 
som leder grupper utan att ha ett formellt 
chefsansvar i förvaltningen eller i adminis-
trationen vid en institution.  Programmet 
pågår maj–december 2014, med cirka fem 
kurstillfällen. 

Nya chefs- och ledarutbildningar:
Samtal i chefsrollen – Gör de svåra 
 samtalen lättare
På den här utbildningen får du lära dig att leda 
olika typer av samtal som du som chef behö-
ver ha. Du får praktiska verktyg, metoder och 
lathundar. Dagen innehåller dessutom många 
praktiska övningar av olika samtalssituationer. 
Datum 22 maj (heldag, fika och lunch ingår). 
Plats: Personalavdelningen, hus A, plan 6, kon-
ferensrum A622, Frescati. Målgruppen är che-
fer med personalansvar.

Att hålla utvecklingssamtal 
Personalavdelningen ger ett halvdagssemina-
rium med introduktion till de nya utvecklings-

samtalsmallarna. Det ges vid tre tillfällen: 11 
mars för dig som ska hålla samtal med doktoran-
der, 13 mars för dig som ska hålla samtal med 
teknisk/administrativ personal och 14 mars för 
dig som ska hålla samtal med lärare/forskare.

Dessutom ges den 8 april ”Chefsdag om för-
mågan MOD – en heldag i praktisk konflikt-
hantering”. 

För mer information kontakta Lise-Lott Lund-
berg, lise-lott.lundberg@su.se, eller AnnaLena 
Lundin Nyysti, annalena.lundinnyysti@su.se eller 
gå in på Personal\Kompetens- och ledarutveck-
ling\chefs- och ledarutveckling.

Anmälan till utbildningarna görs via e-post till 
kursanmalan@pa.su.se
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Marknadsför evene-
mang i universitetets 
kalendrar
I kalendarierna på su.se och Medarbetar-
webben kan du som arrangerar öppna 
föreläsningar, forskningskonferenser och 
andra evenemang inom universitetet lägga 
upp evenemanget. Samarbetspartners med 
evenemang av intresse för universitetets 
studenter, alumner och medarbetare kan 
också lägga in evenemanget i formuläret.

Lägg själv in evenemangen på  
www.su.se/evenemangsformular.
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Ta del av universitetets evenemang på su.se/medarbetarkalender

Gör din röst hörd! Skriv ett inlägg till Universitetsnytt, per.larsson@su.se
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6 MARS
MEDELTIDENS 
trädgårdar i Europa 
och Norden, öppen 
föreläsning. 

7–13 MARS  
LIVETS trådar,  
utställning på  
Bergianska

27 FEBRUARI
CROSSTALKS,Aula 
Magna, mer info på 
www. Crosstalks.tv

12 MARS
ÖPPET HUS,
Södra huset och 
Geohuset.

17 MARS
GALAPÁGOS djurliv, 
öppen föreläsning i 
Geohuset.t

18 MARS
HÄLSOFARLIGA  
kemikalier och barn, 
vad vet vi?, Stadsbib-
lioteket

Vernissage och mingel 
med konstföreningen
Under 2014 fyller Stockholms universitets 
konstförening 25 år. Det firas bland annat 
genom att bjuda in till mingelfest där före-
ningen ställer ut några av de konstverk som 
kommer att lottas ut vid årsmötet i mars. 
Inbjudan gäller alla anställda vid universi-
tetet som vid detta tillfälle ges chansen att 
bli mer bekant med konstföreningen och 
dess verksamhet. Utlottning av tre medlem-
skap kommer att ske samtidigt som det ser-
veras förfriskningar med lättare tilltugg 
och mingelmusik av Trio Fox.

Datum: 12 mars klockan 16:00 - 18:00 . 
Plats: Mezzaninen, Aula Magna  
Ingen föranmälan behövs.  
 
Stockholms universitets konstförening kan 
kontaktas på konstforeningen@su.se.

Stockholms högskola bildades 1878 som ett 
radikalt alternativ till de traditionella lärosä-
tena. Traditionen med populärvetenskapliga 
öppna evenemang lever kvar vid universitetet än 
idag, ofta i samarbete med andra aktörer.  
 Under våren gästar några av universitetets 
forskare följande platser:

Bibliotek Plattan, Kulturhuset Stadsteater,  
lördagar kl. 13-14: 

22 februari Joakim Scherp, forskare vid 
Historiska institutionen, föreläser om riksda-
gen, drottning Kristina och synen på makt i 
stormaktstidens Sverige. 

15 mars Jan Pedersen, forskare vid Tolk- och 
översättningsinstitutet, föreläser om textning av 
film och teveprogram. 

5 april Louise Wallenberg, forskare vid 
Centrum för modevetenskap, föreläser om 
modets resa inom filmens värld.

Vårens öppna evenemang
Kulturhuset Fanfaren, Farsta centrum, 
torsdagar kl. 18.30-20:

6 mars Göran Östlin, professor i astronomi, 
föreläser om hur galaxer bildats och utvecklats 
i universum samt om rymdteleskopet Hubble 
som varit till hjälp för att öka förståelsen av 
dessa.

10 april Marta Szebehely, professor i socialt 
arbete, föreläser om äldreomsorg i privat regi. 
Vad vet vi egentligen om konkurrensens kon-
sekvenser? Blir det billigare och bättre? Hur är 
det i andra länder? Vad säger forskningen?

 
Stadsbiblioteket, Rotundan,  
tisdag kl. 18-19.30:

18 mars: Åke Bergman, professor i miljökemi, 
berättar om hälsofarliga kemikalier som barn 
utsätts för i olika miljöer.
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STOCKHOLM UNIVERSITY’S MISSION is to provide education and 
research, and to interact with the community. The role of the University 
Administration is to support the core activities in performing these tasks. 
In addition, the administration should ensure that the University fulfils 
the requirements and obligations that are placed on a government agency. 
The University receives no additional resources for the administration’s 
work; central functions are financed using the public funds we receive for 
education and research. If the core activities do not have confidence in, or 
do not see the need for, the administration’s support, it loses its purpose. 
This means that the administration must always be attentive to what the 
activities need, and always be prepared to re-evaluate its own work. As 
Head of Administration, I hold this approach in high regard. 
 How, then, can we ensure that the administration’s work is valuable 
and beneficial to the University? To me, the answer is simple: through 
close dialogue between the administration and the core activities. As 
Director of Administration, I appreciate the constructive environment for 
discussion within the Senior Management Team, where I receive valuable 
feedback from the representatives of the activities and can establish 
important issues. The same applies to my contacts with the departments.
 Just as it is important for the administration to be attentive to current 
needs, it is important for the core activities to turn to the administration 
and utilise its expertise. This will allow for administrative matters to be 
handled with consistency and legal certainty, while freeing up time for 
the core activities to engage in what they do best: education and research.
 Overall, the everyday interaction between the administrative units and 
the core activities is working well, and the work is appreciated. I often 
receive feedback about this from heads of departments who tell me how 
satisfied they are with the University’s management programme, from 
researchers who have received great support when applying for funding, 

Important dialogue between the  
administration and the core activities 

IN ENGLISH

and from employees who tell me that they enjoy the magazine you are 
holding right now. All of this is made possible through the work of the 
administration. Nonetheless, I am convinced that the dialogue with the 
core activities is something that every unit must develop further to ensure 
that this work responds to current demands. 
 An important task for the administration is to help with facility 
management. We have received clear signals that this work has not been 
satisfactory, and we have thus conducted an investigation which has 
identified several areas for improvement, including how to involve the 
core activities. Efforts to implement changes are currently underway.
 Another area currently undergoing improvement is procurement sup-
port. Many heads of departments have pointed out that the administra-
tion could provide better support to the core activities in this area. It is 
difficult and time-consuming for the departments to gain an overview of 
the regulations, and a higher level of central coordination is necessary.
 A third challenge is administrative support in department mergers. 
Merging operations is a complex process, and it is of utmost importance 
for the administration to develop clear and coordinated 
support. 
 These are examples of measures that have sprung 
from a dialogue with the core activities. This dialogue 
has no end point. I am convinced that a continuous  
discussion between the administration and the 
core activities is necessary for all of us at 
Stockholm University to be prepared to face 
current and future challenges.
 
JOAKIM MALMSTRÖM, Head of Administration
 joakim.malmstrom@su.se

DO YOU PUT off important work until tomor-
row? Soon, psychological help will be avai-
lable in the form of Internet-based cognitive 
behaviour therapy. Research is underway at 
the Department of Psychology. It is sometimes 
called dilatory behaviour, but the clinical term 
is procrastination. To those who suffer from it, 
life can come to a halt. According to psycholo-
gist and doctoral student Alexander Rozental, 
who conducts research on the treatment of 
procrastination, students are overrepresented. 
Procrastination is about the inability to work 
on a task for which the reward is uncertain or 
lies far ahead in time – and who knows what 
a long and arduous university education will 
lead to?  
 “The more distant or vague the actual value 
of an action is, the more discipline and self-
control it requires. The problem seems to have 
increased dramatically since the 1970s, and 
American studies suggest that one in five people 
suffer from it. Part of the increase may be due 
to a greater awareness of the problem, but also 
the fact that professional life today requires 
a greater ability for planning and structure. 
Another culprit may be the Internet, with all its 
opportunities for distraction.”

Dancing with deadlines
 Alexander Rozental is currently evaluating 
two Internet-based psychotherapy treatments; 
one that is fully automated, and one where 
feedback is provided by an online therapist. 
Both appear to work, according to prelimi-
nary results. Alexander Rozental argues that 
one of the points of online therapy is to let the 
patients help themselves first. In the spring, 
Alexander Rozental will publish the book 
Dansa på Deadline – uppskjutandets psyko-
logi with journalist Lina Wennersten. The 
book will be published by Natur&Kultur. 
Procrastination comes from the Latin word 
procrastinare, which is composed of the 
prefix pro-, for, and crastinus, tomorrow.

Nobel week and  
Stockholm University
NOBEL WEEK TAKES place each year in 
December in Stockholm and it is one of the 
most important weeks of the year for many 
at Stockholm University. Several of our 
researchers participate in the Nobel Com-
mittees, while others have close ties with the 
Nobel Laureates and their prizewinning dis-
coveries. On our web you can watch a short 
film which gives a glimpse of the excitement 
that many students and staff at the Univer-
sity experience during Nobel Week.

 www.su.se/nobelprize
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UNDER THE PRINCIPLE of public access, civil 
servants have rights and obligations intended 
to provide transparency in public affairs. One 
of these rights is the freedom for civil servants 
to provide information about their activities 
to the media. One of the obligations is that 
letters, emails, and text messages are public 
documents that other people are entitled to 
read.

“The general principle is that most letters, 
text messages, and emails stored at the Univer-
sity are public documents. There are excep-
tions, such as completely private emails or if 
something is classified.  When legally determi-
ning whether something is a public document, 
it is the content of the document that is being 
assessed. It does not matter who the sender or 
recipient of a letter or email is, nor what the 
subject line is,” says Jenny Gardbrant, legal 
counsel at Stockholm University.

“As a University employee, the basic rule 
is that anything you receive in the course of 
your work, or which is related to your work, 
other people are entitled to read,” says Jenny 
Gardbrant.

If somebody asks to read a public  
document, it is the employee with access to 
the document that should make the initial 
assessment of whether to disclose the do-
cument. For help with this assessment, you 
should contact the University’s legal experts. 
The decision to disclose a document is 
always made by the authority. If a document 
is not disclosed, the decision will be made by 
the Head of Administration, as stipulated by 
the University’s decision-making and delega-
tion policy.

Public documents may not be arbitrarily 
deleted. Email, for example, should be logged 
or sorted in some fashion to facilitate the pro-
cess in case of a request for disclosure. Using 
folders is one way to sort your email. Email 
related to the authority’s affairs or classified 
information should always be logged.

What are the rules for  
public documents?

DURING THE MOST recent round of admis-
sions, Stockholm University received 8,400 
applications to international Master’s pro-
grammes starting in autumn 2014. Taken 
literally, these figures mark a decrease of just 
under 10 percent. However, in real terms 
the figures show an increase of around 
20 percent as compared to last year, after 
adjustments have been made to reflect the 
fact that no Master’s programmes in Law 
will run in autumn 2014. 
The most applied-for subjects are within 
Business Administration, and include Ban-
king and Finance, Management Studies, 
Consumer & Business Marketing. After 
Business Studies, popular topics include 
Economics and the Computer and Systems 
Sciences Master’s programme.
The number of applicants from Syria has 
increased significantly. Increases in applica-
tions from Bangladesh, Ghana, Pakistan 
and the USA can also be observed. Figures 
also indicate that applications from China 
have somewhat decreased this year.

Business studies most popular 
for international applicants

STOCKHOLM UNIVERSITY HAS a new envi-
ronmental action plan. In December 2013, the 
Vice-Chancellor adopted a two-year plan con-
taining five environmental goals with specific 
actions.  The goals are related to the use of elec-
tricity and materials, travel-free meetings, en-
vironmentally safe laboratories, and education. 
The University will, for example, review its 
routines when it comes to energy consumption 
and try to keep this consumption at the same 
level as in 2012. In addition, the University will 
promote the practice of travel-free meetings, i.e. 
web based meetings or video conferences. 

The University will also create an internal 
trading site for used office furniture, computers, 
monitors, etc. The site will be available to all 

New environmental action plan 

Swedish researchers in  
physics breakthrough 
SWEDISH RESEARCHERS FROM Stockholm 
University and Uppsala University have played a 
significant role in the IceCube research project, 
dubbed by Physics World as the “breakthrough 
of the year”. Scientists have made the first  
observation of cosmic neutrinos, thereby 
opening “a new window on the universe”. 
IceCube is a particle detector at the South Pole 
that records the interactions of a nearly massless 
sub-atomic particle called the neutrino. IceCube 
searches for neutrinos from the most violent ast-
rophysical sources: events like exploding stars, 
gamma ray bursts, and cataclysmic phenomena 
involving black holes and neutron stars. 

The IceCube telescope is a powerful tool to 
search for dark matter, and could reveal the new 
physical processes associated with the enig-
matic origin of the highest energy particles in 
nature. In addition, exploring the background of 
neutrinos produced in the atmosphere, IceCube 
studies the neutrinos themselves; their energies 
far exceed those produced by accelerator beams. 
IceCube is the world’s largest neutrino detector, 
encompassing a cubic kilometre of ice. The 
IceCube Neutrino Observatory was completed 
in December 2010, after seven years of construc-
tion at the South Pole. 

“It was tough at times, with demanding 
physical work outdoors in adverse weather con-
ditions,” says Stockholm University Professor 
Emeritus and former spokesman for the IceCube 
project, Per Olof Hulth, who worked at the 
South Pole on eleven separate occasions.

The idea of a huge detector buried in the ice 
was first conceived many years back. In the 
1990s, the AMANDA detector was built as a 
proof of concept for IceCube, but by January 
2005 the first sensors of IceCube had already 
reached 2,450 meters below the Antarctic ice 
sheet. 

5,160 optical modules on 86 cable strings 
have been submerged to a depth of 2,450 metres. 
Approximately 1,000 of the modules were built 
in Sweden. 

Many alumni om most  
powerful list
MORE THAN A THIRD of the people on 
Fokus Magazine’s annual list of Sweden’s 
100 most powerful people have carried out 
all or part of their studies at Stockholm 
University. Three of them earned their 
doctorates at the University: party spokes-
person Åsa Romson, State Secretary at the 
Ministry of Finance Hans Lindberg and 
Director General of the Swedish National 
Debt Office Hans Lindblad.
 Heading the list are two alumni who 
have been at the top for the past few years 
and traded places with each other this 
year: Finance Minister Anders Borg and 
Prime Minister Fredrik Reinfeldt. The top 
20 names also include the Minister for 
Foreign Affairs Carl Bildt, Parliamentary 
Group Leader of the Moderate Party Anna 
Kinberg Batra, Minister for Financial Mar-
kets Peter Norman, Minister for European 
Union Affairs Birgitta Ohlsson, and party 
spokesperson Gustav Fridolin. Among the 
new alumni on the list is Annika Falken-
gren, President and CEO of SEB.

employees and will be operational by Fe-
bruary 2015. The site is an attempt to increase 
the reuse of furniture and other office supp-
lies. According to the University’s recycling 
staff, large amounts of usable furniture were 
thrown away in 2013. This may be one of the 
reasons that wood and metal waste, as well as 
the use of landfills, has increased by 40-50 per 
cent compared to 2012. 

The departments and units, along with 
the University’s environmental council, are 
responsible for working to achieve enviro-
nemental goals. In February, the former will 
adopt their own environmental action plans, 
thereby helping the University achieve its 
environmental goals.

Most liked on Facebook 
The most popular post on the University’s Facebook page 
during the past year was a double image showing snow fal-
ling on Villa Bellona and the new Studenthuset. The post 
received 270 “likes” and was shared 21 times
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Posttidning B

ÄNDA SEN TOVETORPS forskningsstation 
invigdes 1969 har det hållits höns av en alldeles 
speciell sort på Tovetorp. Rasen kallas för 
gammelsvensk dvärghöna och var snubblande 
nära att helt försvinna. Tack vare en dramatisk 
räddningsaktion kunde de här småväxta och 
ursprungliga tamhönsen räddas. Det räcker 
att nämna att det under en period inte fanns 
någon tupp men väl ett antal höns som bar 
på befruktade ägg för att man ska förstå att 
situationen var prekär. 

Det forskades redan från början en del på de 
här trevliga hönsen, men avkastningen i form 
av publicerade arbeten var synnerligen mager. 
Det låg nära till hands att avsluta projektet, 
men vi som var ansvariga tyckte att bilden av 
Tovetorp med frigående höns och tuppar var 
värd att behålla. Dessutom användes de en del i 
etologiundervisningen för att visa det klassiska 
fenomenet med dominanshierarkier. 

I början av 90-talet besöktes stationen av 
Tim Birkhead från University of Sheffield. Tim 
är en av världens ledande forskare inom fåglars 
reproduktionsbiologi, och mer specifikt det 
forskningsfält vi kallar för spermiekonkurrens. 
Våra tuppar och hönor måste ha anat att det 
var storfrämmande för en höna intog en posi-
tion som fick alla tuppar i närheten att rusa 
mot henne. En serie av parningar följde och 
mer tydligt än så kan inte spermiekonkurrens 
illustreras. Vid ett och samma tillfälle tävlar 
spermier från fler hanar om att befrukta ett 
ägg från en och samma hona. 

Sex år senare tog Tim kontakt och undrade 
om de fantastiska hönsen fanns kvar och om 
det var möjligt att placera en doktorand på 
Tovetorp för att inleda en studie. Jag måste 
erkänna att jag var lite avvaktande, det finns 
väl höns i England, men Tim med sin osvikliga 
vetenskapliga kompass såg något som vi andra 
missat.

Under senare delen av 90-talet började en av 
Tims studenter, Tommaso Pizzari, studera de 
frigående hönsen. Sen 1998 har den intensiva 
forskningen runt höns och tuppars fascine-

Kan en gammelsvensk 
dvärghöna ändra vår 
världsbild? 

rande sexuella beteenden resulterat i ett stort 
antal vetenskapliga publikationer och i hela fem 
doktorsavhandlingar. En av Tovetorps tuppar 
har till och med prytt framsidan av den veten-
skapliga tidskriften Nature, en av världens två 
ledande vetenskapliga tidskrifter. Projektet har 
uppmärksammats såväl i TV som i talrika popu-
lärvetenskapliga sammanhang. Under en period 
var min dåvarande doktorand Hanne Løvlie 
med bland den grupp av kända akademiker från 
Stockholms universitet som omnämnts mest i 
media. Vem kunde ana att det löst underbyggda 
beslutet att behålla hönsen på Tovetorp skulle 
generera så många viktiga bidrag till kunskaps-
samhället. 

SVEN JAKOBSSON   

Sven Jakobsson är föreståndare för 
Tovetorps forskningsstation och 
professor i etologi – läran om djurens 
beteende - vid Zoologiska institutionen. 
Bland de organismer vars beteenden han 
studerat genom åren ingår flera fjärils-, 
fisk- och fågelarter. Han har sedan 1980 
arbetat med att utveckla Tovetorps 
forskningsstation till en modern och 
funktionell utpost för forskning och 
undervisning och för att kommunicera 
forskning till det omgivande samhället.

Sven Jakobsson 

Nästa nummer kommer ut den 8 april. Manusstopp den 11 mars.
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En av Tovetorps 
tuppar har till och 
med prytt framsidan 
av den vetenskapliga 
tidskriften Nature, 
en av världens två 
ledande vetenskapliga 
tidskrifter.
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