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art fjärde år får landets lärosäten i upp-
drag från Utbildningsdepartementet att ta 
fram forskningsstrategier som underlag 
för kommande forskningsproposition. När 
departementet förra året gick ut med direk-
tiv efterfrågades även strategier för lärosä-
tenas utbildning. Enligt riktlinjerna skulle 
strategierna även ha ett tydligare fokus på 
hur olika aktörer kan bidra i arbetet med 
viktiga samhällsfrågor.

I den forsknings- och utbildningsstrategi 
för Stockholms universitet som nu lämnats 
till departementet är detta tydligt.

– Vi har lyft fram viktiga samhällsfrågor 
och vad vi där kan bidra med, konstaterar 
rektor Kåre Bremer.

Klimat, miljö och hållbar utveckling är 
det första området. Stockholms universi-
tet beskrivs ha en lång tradition av forsk-
ning inom området och intar en frontpo-
sition. Forskare här var med och skapade 
FN:s klimatpanel IPCC som belönats med 
Nobels fredspris. Upptäckterna av ozonets 
betydelse i atmosfären är ett annat framstå-
ende område, där en forskare vid universite-
tet fått Nobelpriset för (Paul Crutzen, 1995 
i kemi). Klimatforskare vid universitetet är 
fortfarande verksamma inom IPCC, deltar 
aktivt i samhällsdebatten och häromåret 
fick universitetet Linnéstöd för klimatforsk-
ningscentret SUCLIM. I strategin står att 
universitetet på sikt kommer att satsa mer på 
forskning kring klimatförändringars effek-
ter på människa och miljö och då även invol-

Byggande av en ny lärarutbildning och stärkt utbildningsvetenskaplig forskning lyfts fram 
i de nya strategierna. En annan viktig fråga är globaliseringens utmaningar för samhället.
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vera humanister och samhällsvetare. Annan 
framstående miljöforskning som lyfts fram 
är bland annat inom miljökemi, systemeko-
logi och det Mistrafinansierade Stockholm 
Resilience Centre som ägnar sig åt policyin-
riktad forskning kring hållbar utveckling.

Ett annat område är globaliseringens 
utmaningar för samhället. Här lyfts tre 
uppgifter fram för universitetet. 1. Att skapa 
kunskapsunderlag för samhällets policy-
skapande, 2. Att erbjuda bas för en kritiskt 
reflekterande samhällsdebatt och 3. Att ge 
kvalificerade professionsutbildningar inom 
dessa områden.

Forskning kring integration, välstånd, 
åldrande och folkhälsa är här centrala områ-
den. Flera stora externa anslag har kommit 
in till dessa forskningsområden. Vidare lyfts 
betydelsen fram av att de områden inom väl-
färdsforskning som är framstående även ska 
bli välrepresenterade i det engelskspråkiga 
kursutbudet av masterprogram.

I globaliseringens spår följer även behov 
av ökade språkkunskaper och förmåga till 
interkulturell kommunikation. Det är ett 

tredje område som lyfts fram. På flera håll 
i landet har utbildning och forskning inom 
olika språk lagts ned. I strategin sägs att 
Stockholms universitet gått i motsatt rikt-
ning och har landets mest omfattande högre 
utbildning och forskning inom språkområ-
det. Samarbete finns med Uppsala universi-
tet om flera språk. 

De senaste åren har Stockholms universi-
tet gjort en strategisk satsning på fem miljo-
ner årligen till finansiering av tjänster inom 
språkområdet. Dessutom har ett centrum för 
akademisk engelska inrättats som ger kurser 
för doktorander och studenter på avancerad 
nivå samt stöd till lärare och forskare. 

Lärarutbildning och forskning inom utbild-
ningsvetenskap är ett fjärde område där uni-
versitetet ser sig ha en viktig samhällsupp-
gift att fylla. Att skapa en ny och förbättrad 
lärarutbildning anges som en särskilt viktig 
uppgift. Studievägarna ska bli tydliga och 
utbildningen ska organiseras i huvudområ-
den. Andelen disputerade lärare inom lärar-

utbildningen ska på sikt öka till samma nivå 
som inom universitetet i övrigt.

Den utbildningsvetenskapliga forskning-
en ska stärkas, inklusive inom lärarutbild-
ningen. En fördubbling av forskningsansla-
get sker under 2008.

De 15 forskningsområden som av univer-
sitetet definierats som nationellt ledande och 
internationellt framstående lyfts även fram. 
Nuvarande centrumbildningar ska stödjas 
och uppbyggnad av nya uppmuntras. Stöd 
ska även ges till miljöer som stimulerar fram-
växten av nya forskningsområden samt till 
forskare med potential att etablera interna-
tionellt framstående forskning.

På central nivå har inte universitetet sam-
manställt vilka de forskarmiljöerna är som 
har stor internationell potential. Det är hel-
ler inte bestämt hur de strategiska satsning-
arna på dessa ska göras, enligt Kåre Bremer. 
Respektive fakultet får bestämma hur det 
ska gå till. Under 2007 reviderades de 
ledande forskningsområdena. Nästa över-
syn ska, enligt Kåre Bremer, ske 2010 och 
görs då av fakultetsnämnderna. 

I strategierna lyfts universitetets långa tradition av miljö- och klimatforskning fram. 
Språk är även ett område som ges hög prioritet.



Universitetsnytt 1/2008

I strategin lyfts det fram att Stockholms 
universitet även fortsättningsvis ska ha ett 
brett utbud av utbildningar med hög kva-
litet och stark forskningsanknytning. 
Utvecklingspotentialen hos utbildningarna 
ska bedömas och särskilda satsningar kan 
komma att göras på utbildningar med sär-
skild potential, med spetskompetens och 
uppdragsutbildningar. Masterutbildningar 
ska i möjligaste mån bygga på universitetets 
starka forskningsområden, dessutom ska 
professionsutbildningarnas forskningsan-
knytning stärkas.

Det internationella perspektivet bör 
genomsyra forskning och utbildning än mer. 
Det rör sig till exempel om ökat internatio-
nellt student- och forskarutbyte, samverkan 
med utländska forskargrupper, ökad inter-
nationell publicering samt internationell 
utlysning av tjänster.

Samverkan är ett annat område som beto-
nas. Potentialen bedöms som stor för att 
stärka relationen och utbytet med omvärl-
den. Akademiskt entreprenörskap är ett 
prioriterat område. Det handlar om att för-
ändra attityder kring samverkan och att 
informera forskare om värdet av och möjlig-
heterna med samverkan. Innovationsverk-
samheten ska vara inriktad på tjänstebolag 
och då främst inom samhällsvetenskap och 
humaniora. Universitetet ska vidare bygga 
upp strategiska partnerskap för forsknings-
samverkan genom att aktivt välja sam-
arbetspartners. 

I strategin ges även en del exempel på den 
omfattande samverkan som finns mellan 
Stockholms universitet och det omgivande 
samhället. Det rör sig till exempel om att 
vara remissinstans, forskare som leder stat-
liga utredningar, sitter som experter i olika 
råd samt ger populärvetenskapliga föreläs-
ningar.

Universitetet för även fram sin syn på 
hur resurstilldelningen till landets lärosäten 
bör ske. Ett enkelt, transparent och långsik-
tigt hållbart system föreslås. Som indikator 
för kvalitetsrelaterad resurstilldelning bör 
enbart kvalitetsgranskade externa bidrag, 
till exempel från Vetenskapsrådet och EU, 
användas. Dessutom bör forskningsanknyt-
ning i utbildningen vara en bedömnings-
grund.

Utgångspunkterna för strategin är uni-
versitetets långsiktiga plan och årliga verk-
samhetsplanering. De strategiska satsningar 
och prioriteringar det talas om i strategin 
ska inte innebära nedskärningar på institu-

Världsledande och verk-
lighetsnära – möt ledande 
forskning vid Stockholms 
universitet

Öppna föreläsningar våren 2008

tionsnivå, enligt Kåre Bremer. 
– Däremot kommer det att ske en aktiv 

fördelning av nya resurser i enlighet med 
den långsiktiga planen och de årliga verk-
samhetsplanerna. Nya anslag kommer inte 
att ”smetas ut” jämnt över all verksamhet. 
Alla kan inte räkna med att få en procen-
tuell andel.

Kåre Bremer hoppas att regeringen gör 
som man lovat och tar till sig av strategi-
erna. Men vi kanske inte ska ha allt för stora 
förhoppningar om att det just vi för fram 
tränger igenom, tillägger han, eftersom 
ett stort antal lärosäten och andra aktörer 
lämnat in strategier. En ny forskningspro-
position är utlovad till hösten, men Kåre 
Bremer tror det är mer realistiskt att den 
läggs fram i början på år 2009. Även en 
högskoleproposition är att vänta, datum 
är inte bestämt. 
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liga den långsiktiga och övergripande vision 
om en skola för alla. Ibland handlar det om 
integrering i skolmiljön, ibland i ett längre 
perspektiv.

Överföringen av lärarutbildningen till 
Stockholms universitet öppnar också nya 
möjligheter till utveckling av den didak-
tiska, pedagogiska och ämnesteoretiska 
forskningen, såväl inom de nybildade insti-
tutionerna som för hela universitetet. 

– Vi har ju faktiskt ett drömläge för att 
stärka och utveckla ämnesdidaktiken. 
Placeringen av de nya institutionerna vid de 
berörda fakulteterna bör skapa helt nya och 
ovanligt goda förutsättningar för didaktiker 
och forskare inom ämnena att arbeta till-
sammans.

På frågan om hur det känns att etablera 

en viktigaste uppgiften för den nya 
nämnden är att skapa goda villkor för de 
fakulteter och institutioner som tillsam-
mans ska ge de framtida lärarna riktigt goda 
ämneskunskaper och en tillräcklig profes-
sionell kompetens för att möta utmaning-
arna i dagens skola. Konkret är det de fram-
stående lärare och forskare som arbetar vid 
alla de berörda institutionerna som ska göra 
utbildningen till landets bästa, säger Anders 
Gustavsson. 

Vid årsskiftet lämnade den interimistiska 
nämnden över till den permanenta lärar-
utbildningsnämnden. Samtidigt tillträdde 
Anders Gustavsson, professor i pedagogik 
och fram till nyligen prefekt för Pedagogiska 
institutionen vid universitetet, som ny ord-
förande. Även om han inte direkt arbetat 
med själva lärarutbildningen så tror han sig 
ha en del användbara erfarenheter.

– Något jag tror kan bli värdefullt är att 
jag har arbetat en hel del med professions-
utbildningar och deras relation till ett forsk-
ningsstarkt universitet. Jag följde på nära håll 
integreringen av den gamla Hälsohögskolan 
i Stockholms universitet och Karolinska 
institutet. Vidare har jag en hel del erfaren-
het av samverkan mellan universitetet och 
kommunala verksamheter. Det ska bli spän-
nande att utveckla den typen av samarbete 
även kring skolan.

Den forskning som bedrivs vid de nya 
institutionerna och även vid den Pedagogiska 
institutionen benämns ofta som utbildnings-
vetenskaplig. Anders Gustavsson pekar 
dock på att benämningen inte är helt klar.  

– Begreppet utbildningsvetenskap finns 
och behövs. Vetenskapsrådet använder det 
som en samlande benämning för den forsk-
ning som är relevant för lärarutbildningen 
och andra pedagogiska yrkesverksamheter. 
En svårighet är att flera av de nya så kal-
lade utbildningsvetenskapliga institutio-

nerna vid universitetet har en bredare forsk-
ning. Främst gäller det Pedagogiska institu-
tionen, med en del utbildningsvetenskaplig 
forskning men också mycket annan forsk-
ning, exempelvis om familjens betydelse för 
barns lärande och påverkan, om vuxnas 
lärande i arbetslivet och andra informella 
sammanhang.

En viktig uppgift inom den nya lärarutbild-
ningen är att stärka den specialpedagogiska 
forskningen som får en egen institution. 

– Här handlar det om att utveckla kun-
skap om elevers olika problem och de nya 
pedagogiska metoder som utvecklats, men 
forskningen handlar också om att förverk-

Överföringen av lärarutbildningen till Stockholms universitet skapar ett drömläge för att 
stärka och utveckla ämnesdidaktiken, enligt Anders Gustavsson.
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Integrationen av lärarutbildningen är mycket 
påtaglig vid Pedagogiska institutionen som 
har blivit dubbelt så stor som före årsskiftet. 
Efter att Anders Gustavsson blivit ordförande 
i Lärarutbildningsnämnden tillträdde Sonja 
Olin Lauritzen som prefekt. 

– Integrationen innebär att vi får ett utvid-
gat uppdrag med en rikare forskningsinstitu-
tion och ett större studentunderlag, säger Sonja 
Olin Lauritzen.

En praktisk svårighet vid denna institu-
tion, som i princip till lika delar består av 
personal från gamla Lärarhögskolan och 
från Stockholms universitet, är lokalfrå-
gan. Verksamheten bedrivs nu på två ställen. 
Ledningsgruppen flyttar sina möten fram och 
tillbaka mellan de båda campusområdena.

– Detta ställer stora krav, inte minst på 
att få interninformationen att fungera, säger 
hon. För att hålla kontakt med båda campus-
områdena förflyttar sig institutionsledningen 
fram och tillbaka varje vecka, och förlägger 
ledningsgruppsmöten på båda campusområ-
dena.

Enligt Sonja Olin Lauritzen är ambitionen 
att hela institutionen om ett år flytta ska flytta 
in i lokaler i nuvarande ITM-huset bakom 
Naturhistoriska riksmuseet. 

För andra året inbjuder Högskoleverket 
svenska universitet och högskolor att nomi-
nera institutioner, program eller andra organi-
satoriska enheter till Utmärkelsen framstående 
utbildningsmiljö 2008.  Som en del av det nya 
nationella kvalitetssäkringssystemet har Hög-
skoleverket inrättat en utmärkelse till fram-
stående utbildningsmiljöer. Inbjudna läro-
säten kan nominera organisatoriska enheter 
som bedriver utbildning på grundnivå, avan-
cerad nivå eller forskarnivå. Av ansökan ska 
framgå att miljön på ett framstående sätt upp-
fyller såväl nationella som lokala mål. De ska 
dessutom kunna beskriva sina framgångsfak-
torer, ge tydliga exempel och förklara varför de 
uppnår så goda resultat. Ansökan ska i huvud-
sak vara skriven på engelska.

Vilken eller vilka utbildningsmiljöer som 
får utmärkelsen 2008 kommer att meddelas i 
december. Sista datum för ansökan är den 
15 april.

www.hsv.se

en ny lärarutbildning parallellt med Sigbrit 
Frankes utredning, som kommer att redovi-
sas i september 2008, säger han att mycket 
talar för att den konstruktion som byggts upp 
vid Stockholms universitet är i linje med vad 
utredningen kommer att föreslå.* En ålders-
differentiering i lärarutbildning efterlyses i 
direktiven och det interimistiska organet 
kom långt i planeringen av en sådan struk-
tur redan under hösten 2007. Universitetets 
nya lärarutbildning har också anpassats 
efter de granskningar av lärarutbildningen 
som Högskoleverket genomförde, en myn-
dighet som Sigbrit Franke varit chef för.

Nu handlar mycket av arbetet i lärarutbild-
ningsnämnden om att få allting att fung-
era för gamla och nya studenter, och att så 
snabbt som möjligt erbjuda dem de fördju-
pade ämneskunskaperna och den stärkta 
lärarprofessionalitet som universitetet efter-
strävar, understryker Anders Gustavsson. 
Huvudansvaret ligger på de fakulteter och 
institutioner som har uppdrag i lärarutbild-
ningarna. 

– På lite längre sikt är det också mycket 
viktigt för Lärarutbildningsnämnden att 
bevaka att de nya satsningarna på forsk-
ning och forskarutbildning som görs med 
anknytning till lärarutbildningen verkligen 
ger resultat. Ett antal nya forskarutbild-
ningsämnen kommer att inrättas, nya dok-
torander kommer att antas och vi räknar 
med att universitetets forskare tar hem en 
stor del nya externa forskningsmedel, säger 
han.

Omkring 63 miljoner kronor kommer att 
satsas på utbildningsvetenskaplig forskning 
under 2008, vilket innebär en rejäl förstärk-
ning. Till detta kommer de externa anslag 
som berör området. 

– Förhoppningsvis kommer satsning-
arna att få stor betydelse. Stockholms uni-
versitet har förutsättningar att bli ledande 
inom flera av den utbildningsvetenskapliga 
forskningens grenar. I lärarutbildningen 
bör detta kunna betyda ökad kompetens 
hos lärare och studenter. På sikt bör också 
den ökade kunskapen kunna påverka arbe-
tet ute i skolorna positivt. En förhoppning är 
att det också bidrar till att höja lärarnas sta-
tus och stärka deras professionella identitet, 
säger Anders Gustavsson.

*
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på tjänsterna i strålningsbiologi och radio-
ekologi i form av utrustningsbidrag och dok-
torandtjänster. Vid Institutionen för gene-
tik, mikrobiologi och toxikologi görs en 
egen satsning på strålningsbiologi. I april 
blir nya laboratorier med ny utrustning 
klara att tas i bruk – en satsning på 2,7 mil-
joner kronor. Forskare vid institutionen har 
vidare konstruerat unik utrustning för låg-
dosstrålning och deltar i flera internationella 
strålskyddssamarbeten. I dag bedriver fem 
av institutionens forskargrupper strålnings-
relaterad forskning. Även andra institutio-
ner vid universitetet arbetar med strålning 
som verktyg.

Stockholms universitet har regeringens 
uppdrag att tillhandahålla nationell kom-
petens och utbildning inom strålnings-
biologi och det finns nu förutsättningar att 
utöka målsättningen till hela strålskydds-
forskningsområdet. 

nder många år har svensk strålskydds-
forskning minskat i omfattning. Miljö-
departementet gör nu, genom Statens strål-
skyddsinstitut (SSI), en satsning på att upp-
rätthålla och stärka kompetensen inom 
området. Under 2007 gjorde SSI en inter-
nationell utlysning av tre nya forskartjäns-
ter. De forskare som sökte tjänsterna skulle 
ange vilket svenskt lärosäte de ville arbeta 
vid. Nu står det klart att två av nya forsk-
artjänsterna hamnar vid Stockholms uni-
versitet och den tredje på Medicinsk strål-
ningsfysik vid Karolinska Institutet med 
en avdelning i strålningsfysik som hör till 
Stockholms universitet.

Tjänsten i strålningsbiologi går till profes-
sor Andrzej Wojcik från Polen. Han är idag 
verksam vid forskningsinstitut i Warszawa 
och Kielce. Tidigare har han forskat i bland 
annat Tyskland och Österrike. Han tillträ-
der sin tjänst vid Stockholms universitet och 
Institutionen för genetik mikrobiologi och 
toxikologi under våren. 

Tjänsten inom radioekologi går till 
docent Clare Bradshaw, forskare i marin 
ekotoxikologi vid Systemekologiska insti-
tutionen samt även verksam vid Södertörns 
högskola. 

Den brittiske forskaren Hooshang Nikjoo
har redan tillträtt den tredje tjänsten, inom
strålningsdosimetri. Den tjänsten är place-
rad vid Medicinsk strålningsfysik, Karo-
linska Institutet där Stockholms universi-
tet har en avdelning med ansvar för grund- 
och forskarutbildningen i strålningsfysik. 
Hooshang Nikjoo kommer närmast från
en tjänst vid amerikanska rymdstyrelsen 
Nasa i Houston.

De tre forskarna får vardera två miljo-
ner årligen under tre års tid av SSI till sin 
forskning, med möjlighet till förlängning i
ytterligare tre år. Dessutom betalas ett start-
bidrag ut på tillsammans en och en halv
miljon kronor. Under förutsättning att för-
längning sker rör det sig om totalt 37,5 nya 

miljoner till strålskyddsforskning.
– Denna nysatsning på strålskyddsforsk-

ning reflekterar en förståelse för behovet 
av hög nationell kompetens inom forsk-
ningsområdet under överskådlig framtid. 
Stockholms universitet har sedan ett halvt 
sekel haft ansvar för utbildning inom strål-
ningsbiologi och kommer nu att kunna pro-
filera sig inom hela strålskyddsforsknings-
området med kurser på grund- och forsk-
arutbildningsnivå, säger Mats Harms-
Ringdahl, professor i strålningsbiologi vid 

universitetet.

Han understryker att det här är en ovan-
ligt stor satsning inom området som SSI och 
Nationalkommittén för strålskyddsforsk-
ning vid KVA i många år arbetat för att få 
till stånd. Att den kommer just nu tror Mats 
Harms-Ringdahl beror på en ökad insikt 
om att vi även fortsättningsvis kommer att 
behöva kärnenergi - och då också kompe-
tens i Sverige inom strålskyddsforskning.

Stockholms universitet satsar dessutom 

Kärnkraftsäkerhet, medicinsk strålningsfysik och effekter av kärnvapen är några 
områden inom strålskyddsforskning.
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annat av Världsbanken och idag är det van-
ligt med forskning om kopplingen medie-
politiskt utfall.

Ett annat av David Strömbergs forsk-
ningsprojekt känns extra aktuellt i år när 
den amerikanska presidentvalskampan-
jen rullar på. Det är nu avslutat och hand-
lade om att hitta en modell för att president-
kandidaterna ska fördela sina kampanj-
resurser mellan delstaterna på bästa sätt för 
att öka chansen att bli vald. 

–  Mina prognoser från september 2000 
respektive 2004 kunde förklara över 90 
procent av variationen i var presidentkandi-
daterna faktiskt sedermera spenderade sin 
tid, säger David Strömberg. 

känner till dem? För att finna svaren ska 
David Strömberg främst arbeta med kvanti-
tativa metoder. Statistik från tidningsutgiv-
ning och medieinnehåll ska sammanfogas 
med väljarundersökningar. Ledamöternas 
insatser i kongressen ska även följas upp. 
Jobbar de som kommer från distrikt som 
täcks bra av media mer engagerat för sina 
väljare? Och röstar politikerna främst efter 
vad väljarna vill eller är det utifrån vad som 
kan främja den egna karriären? Genom att 
titta på hur stora de federala anslagen till 
olika distrikt är så kan även David Strömberg 
se de ekonomiska effekterna av sambandet 
mellan kongressdistriktets och utgivnings-
områdenas utsträckning.

Kvantitativa metoder, studier av utfall och 
orsakssamband anger han som centrala 
delar inom forskningsområdet politisk eko-
nomi, där han är verksam. I Sverige är det 
ett litet forskningsområde men i bland annat 
USA är det desto större.

– Nationalekonomer strukturerar ofta 
tänkandet med matematiska modeller, säger 
David Strömberg som själv har en natur-
vetenskaplig bakgrund med en examen i 
fysik. 

Men när han gjorde vapenfri tjänst 
på Sida började han studera national-
ekonomi och intressera sig för dess tillämp-
ningar. I doktorsavhandlingen, som gjordes 
vid Princetonuniversitetet i USA, studerade 
han hur radions utbredning på amerikan-
ska landsbygden under 1930-talet påver-
kade politiken. Politikerna kunde plötsligt 
nå väljarna på ett annat sätt än tidigare och 
därmed utlova nya satsningar. Resultatet 
blev att de orter som hade tillgång till radio 
fick mer i statligt bistånd från regeringen. 
En annan slutsats i avhandlingen var att 
valdeltagande ökade kraftigt i takt med att 
radioinnehavet ökade. 

Denna studie var den första av ett antal 
nationalekonomiska studier av hur media-
utbredning påverkar det politiska systemet. 
Hans resultat uppmärksammades bland 

 december blev det klart vilka unga fram-
stående europeiska forskare som får stöd 
av Europeiska Forskningsrådet (ERC) i den 
första utlysningen av ”Starting Independent 
Researcher Grant”. Av de sju svenskar som 
får anslag är tre vid Stockholms universi-
tet. En av dem är nationalekonomen David 
Strömberg vid Institutet för internationell 
ekonomi, IIES, som får cirka nio miljoner 
kronor under fem års tid till sin forskning. 
(De andra två är statsvetaren Jonas Tallberg 
och bioinformatikern Erik Lindahl.)

– Pengarna från ERC betyder oerhört 
mycket för mig. Forskningen kan bli långsik-
tig och jag får pengar till datainsamling. En 
möjlighet skapas även att implementera risk-
fylld forskning, säger David Strömberg.

Anslaget går till ett forskningsprojekt om 
medias påverkan på beslutsfattande.  Där 
ska han, och en kollega vid MIT i Boston, 
studera effekterna av att vissa politiska 
områden inte sammanfaller med de stora 
mediemarknaderna och därför inte täcks 
i media. Till exempel täcks EU-frågor och 
kommunala frågor betydligt sämre av 
svenska nationella medier än nationella frå-
gor. En trend mot allt större mediemarkna-
der – till följd av tidningsnedläggelser och 
sammanslagningar – kan leda till att allt 
fler lokala politiska områden kommer att 
hamna i medieskugga. Frågan är hur detta 
kommer att påverka väljare, politiker och 
den politik som utformas. 

De politiska effekterna av medietäckning 
har visat sig svåra att studera, eftersom de 
politiska områden, frågor, och politiker som 
täcks är så olika de som inte täcks. Man vet 
inte om skillnader mellan dessa områden 
beror på medietäckning eller andra under-
liggande skillnader. 

– Vi kommer att studera effekterna av 
detta i amerikanska kongressval. Dessa val 
sker i ett stort antal jämförbara distrikt, 
där graden av passform med mediemarkna-
derna varierar över tiden eftersom man ritar 
om distrikten vart tionde år. 

Påverkar detta hur mycket medierna skri-
ver om ledamöterna, och hur väl väljarna 

David Strömberg har bland annat stude-
rat hur amerikanska presidentkandidater 
ska fördela kampanjresurser för att öka 
chansen att bli vald. I höst ska han studera 
årets presidentval. 
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ill vårterminen 2008 har såväl antalet 
platser som sökande ökat, jämfört med vår-
terminen 2007. Nu fanns mer än dubbelt så 
många anmälningsalternativ jämfört med 
vårterminen 2007. Drygt 13 400 platser 
har fördelats (2 600 fler än föregående vår-
termin). Till dessa var det i mitten av janu-
ari drygt 10 200 personer som erbjudits en 
plats, vilket är 20 procent fler än vårtermi-
nen 2007. 

Drygt fyra av tio sökande har erbjudits 
en plats. Det fanns efter urval 2 endast 48 
anmälningsalternativ till vilka det fanns 
reserver. De övriga drygt 450 anmälnings-
alternativen har erbjudit samtliga kvar-
varande sökande efter urval 2 en plats. I mit-
ten av januari stod närmare 3 800 sökande 
som reserv till någon utbildning. 

Till de 2 640 platserna som fördelas på 
lärarutbildningarna hade i januari 2 048 

sökande antagits. 369 sökande stod som 
reserv till någon lärarutbildning. Även 
här gick det att hitta lediga platser på 
studieplatser.nu

Juristprogrammet var det program som 
hade flest behöriga sökande (2 294) följt 
av Socionomprogrammet (2 093 sökande). 
Därefter följde Civilekonomprogrammet, 
Socionomprogrammet med inriktning mot 
socialpedagogik samt Psykologi I. Dessa 
program brukar vara de mest sökta så sök-
mönstret visade sig bestå.

Eftersom det reella antalet platser som 
erbjuds denna vårtermin är större, annon-
seras även för lediga platser på studieplat-
ser.nu. I mitten av januari var det totalt när-
mare 50 utbildningar till vårterminen som 
ställts in. 

en 15 april är det sista ansökningsdatum 
för studier under läsåret 2008-2009 (för 
personer utanför Europa gick ansöknings-
tiden ut den 1 februari). Det blir andra läs-
året enligt den nya Bolognaanpassade studie-
ordningen där lärosätena kan ge interna-
tionellt jämförbara tvååriga masterutbild-
ningar (120 högskolepoäng). Stockholms 
universitet erbjuder 70 masterprogram på
engelska läsåret 2008-2009. Det är en 
ökning med ungefär 20 stycken från läsåret 
2007-2008. Dessutom tillkommer ett par 
masterprogram som ges på spanska respek-

tive portugisiska. Vidare finns ett stort antal 
fristående kurser på engelska att söka inom 
olika utbildningsområden.

Naturvetenskapliga fakulteten ger flest 
engelskspråkiga masterprogram, 38 stycken. 
Därefter kommer Samhällsvetenskapliga 
fakulteten med 20 stycken. Inom humaniora 
finns 9 stycken och inom juridik 4 stycken, 
de senare är dock enbart på ett år och ger 
examen ”Degree of Master of Law”.

Fler av masterutbildningarna ges i sam-
arbete med andra lärosäten. Studenterna på 
masterutbildningen ”CREOLE” inom soci-

alantropologi kommer att tillbringa två ter-
miner utomlands vid något av de europeiska 
universitet som ingår i detta internationella 
masterprogram. Även inom socialt arbete 
finns ett masterprogram som är gemensamt 
med andra europeiska lärosäten och där det 
finns möjligheter att studera utomlands. 
Masterprogrammet i miljökemi ges vidare i 
samarbete med Uppsala universitet.

I webbkatalogen http://sisu.it.su.se/search 
går det att söka på de engelska utbildningar 
och kurser som finns. 

I slutet av 2007 kom besked från 
Vetenskapsrådet om fördelning 
av 40 miljoner kronor för genom-
förande av 19 forskarskolor. Två av 
dessa startar vid Stockholms uni-
versitet. Den ena är inom astro-
biologi och leds av Hans Olofsson 
vid Institutionen för astronomi. Den 
andra är inom estetiska vetenska-
per och leds av Willmar Sauter vid 
Institutionen för musik- och teater-
vetenskap.

Forskningsfinansiären FAS har 
också beviljat anslag till sju forsk-
arskolor. En av dessa är forskar-
skolan i Samhälle och Hälsa vid 
Centre for Health Equity Studies, 
CHESS, som drivs gemensamt av 
Stockholms universitet och Karolin-
ska Institutet. Universitetet är även 
del i forskarskolan Nationell forsk-
arsskola om äldre och åldrande vid 
äldreforskningscentrat ARC.

Vinnova gör dessutom en satsning 
på tio forskarskolor inom ramen 
för programmet Vinnpro. En är 
Stockholm Brain Institute Forskar-
skola, som leds från Karolinska 
Institutet. Här deltar även två forskar-
grupper vid universitetet. En under 
ledning av Lars-Göran Nilsson,
professor i psykologi, och en under 
ledning av Anders Lansner, profes-
sor i datalogi.  
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änk dig att du står ensam vid bankoma-
ten. Du har just tagit ut tusen kronor när du 
känner ett föremål som trycks in i din rygg 
och någon väser ”Ge hit pengarna!” Skräck-
slaget lämnar du ifrån dig pengarna, och så 
är du ensam igen. Du har blivit rånad, och 
det enda signalement du kan ge är att han 
luktade tobak och hade en hes röst.

Sex månader senare ringer polisen och 
vill att du ska lyssna på några inspelningar 
av misstänkta och avgöra om du känner igen 
någon av dem. Kan du minnas hans röst efter 
så lång tid? Hade det varit enklare om han 
hade sagt fler ord? Och vilken betydelse har 
kvaliteten på inspelningen du får höra?

Den första populärvetenskapliga kur-
sen i forensisk lingvistik har startat vid 
Stockholms universitet. Där lär man sig 
mer om att identifiera och profilera talare. 
Vad finns det för metoder, och hur tillför-
litliga är de?

– Ett viktigt syfte är att visa på vad som 
går att göra och inte, säger Lisa Gustavsson, 
doktorand i lingvistik och kursansvarig. 
Verkligheten är sällan så enkel som i CSI. 

Alla intresserade är välkomna att söka till 

kursen, som går på kvartsfart på kvällstid. 
Särskilt intressant är den kanske för poliser 
och jurister, som ofta kommer i kontakt med 
den forensiska lingvistikens tillämpningar i 
sitt arbete.

– I Sverige och resten av Europa finns ett 
tätt och bra samarbete mellan forskare och 
rättsväsendet, berättar professor Anders 
Eriksson, Göteborgs universitet, som är en 
av Sveriges ledande experter på området och 
en av lärarna på kursen. I USA är avståndet 
större, vilket öppnar för charlataner.

Det finns till exempel de som hävdar att 
man med hjälp av datorer kan göra ett exakt 
”fingeravtryck” av en röst. Och visst kan 
man avbilda röster, och även se skillnader 
och likheter. Men antag att du vill jämföra 
två inspelningar, en där personen är stres-
sad, hotfull och påtänd, och en annan där 
hon sitter mätt och nykter i ett lugnt rum. 
Bästa resultaten får man med hjälp av både 
maskiner och tränade fonetiker, men inte 
ens då kan man med visshet säga att två 
inspelningar kommer från samma talare. 

Dessa problem kommer kursen att belysa. 
Den kommer också att ta upp vilka tekniker 
som finns för att göra inspelningar, hur man 
avkodar och analyserar dem. Den tar upp 
vilken roll dialekter, brytningar och språk-
liga uttryck har för att känna igen en talare, 
och lite om vittnesmål och öronvittnes-
konfrontationer.

En del av lektionerna hålls av experter 
som arbetar med det aktuella ämnet. En av 
dem är Jonas Lindh, fonetiker som jobbar 
med rättsfonetiska analyser, skriver utlå-
tanden för rättsväsendet och utför upp-
drag åt Statens kriminaltekniska laborato-
rium, SKL. Fredrik Nilsson är fonetiker och 
datorlingvist och har bland annat arbetat 
med språkanalys för Migrationsverket när 
de vill bestämma en persons språkliga bak-
grund, till exempel i en asylutredning.

Kursstart var den 13 februari, men om 
intresset är stort kommer kursen tillbaka i 
höst. 

Hur går det att känna igen 
röster vid avlyssning? Det 
är kunskaper som kan vara 
till nytta inom rättsväsen-
det och militären.
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id Stockholms universitet pågår sex kur-
ser inom Lärarlyftet. De omfattar bland 
annat läs-, skriv- och matematikinlärning, 
svenska som andraspråk och historia. Det 
finns även en kurs för yrkeslärare. Vid års-
skiftet tillkom också ett flertal kurser inom 
specialpedagogik som startar i vecka 10. 

Hos Regionalt utvecklingscentrum, RUC,
har det senaste tiden pågått ett intensivt 
arbete med anledning av Skolverkets offert-
förfrågan inför hösten 2008. 51 olika kurs-
förslag, med medverkan av 18 institutioner, 
har nyligen lämnats till Skolverket.

– Intresset att skapa helt nya kurser är 
mycket större än vid den senaste omgången. 
Jag uppskattar det till minst en fördubbling 
av antalet kurser vi kommer att presentera 
i vår offert till Skolverket vid månadsskif-
tet, säger Lars Johansson, projektansvarig 
vid RUC.

I en rad lärarfackliga tidningar har 
Lärarlyftet kritiserats eftersom knappt hälf-
ten av årets platser har blivit fyllda. Flera 

orsaker har lyfts fram i debatten, bland 
annat kommunernas ovilja att skjuta till 
medel, men även att kursutbudet inte mot-
svarar lärarnas önskemål och behov.

– Vid starten i höstas uppstod en hel del 
problem för de lärare som ville söka kur-
ser då webbplatsen www.studera.nu låg 
nere under en period. Många lärare fick 
även beskedet att de inte var behöriga och 
att de måste komplettera sin ansökan, vilket 
många avstod från att göra. Inför hösten tror 
vi att läget kommer se annorlunda ut efter-
som fler lärare och rektorer då har satt sig in 
i villkoren och även hur ansökan och antag-
ning går till, menar Lars Johansson.

En aspekt som inte vägdes in då reglerna 
för Lärarlyftet togs fram var hur de funge-
rar för lärare som arbetar på friskolor. Det 
blir extra tydligt i Stockholmsregionen där 
närmare 50-60 procent av lärarna är privat-
anställda. Detta kan vara ytterligare en 

orsak till att fortbildningssatsningen har 
haft en trög start.

I Stockholm har kritiken handlat om att 
kursutbudet har varit alltför begränsat. Ett 
tydligt önskemål från Stockholms stad är att 
fler kurser ska ges lokalt i regionen. Inför 
höstens kursomgång kommer RUC att gå ut 
med information om de kurser som erbjuds 
via Skolverket, men också om att lärare kan 
söka lediga platser på universitetets kurser.

– En sådan här satsning tar lite tid att 
komma igång och det stämmer också med 
andra projekt som RUC har varit med om att 
genomföra. Satsningen presenterades först 
under sensommaren i fjol och vår erfarenhet 
är att många lärare vill ha minst en termins 
framförhållning. Om kursutbudet anpassas 
ytterligare utifrån arbetsgivarnas och lärar-
nas behov kommer fler lärare välja att fort-
bilda sig, framhåller Åsa Cornelius, enhets-
chef vid RUC.

I november presenterade den fackliga 
centralorganisationen Saco en rapport 
med prognoser för ett 90-tal akademi-
keryrken och hur arbetsmarknaden kan 
se ut om fem år då de som påbörjar stu-
dier idag är klara.

Prognoserna är indelade i tre huvud-
områden – brist, balans och över-
skott. Några av de yrken som progno-
serna visar på att det kan råda brist på 
om fem år är: biomedicinsk analytiker, 
datavetare, förskollärare, gymnasielä-
rare i yrkesämnen, matematiker, psyko-
log, systemvetare och teckenspråkstolk. 
Arkeolog, biolog, journalist, samhälls-
vetare, och designer är några av de yrken 
där ett överskott förutspås om fem år.

pplands Väsby kommun ska miljöcer-
tifiera hela den kommunala verksamheten 
senast år 2010. Som ett led i arbetet ska all 
personal utbildas i miljöfrågor, och kom-
munen har valt Stockholms universitet som 
utbildare. I januari startade utbildningen 
och först ut var kommunens 125 chefer.

– Våra certifieringsmål kräver att alla 
medarbetare har en grundläggande miljö-
kunskap och förståelse för den miljö vi arbe-
tar inom, säger Johan Sundqvist, miljöstra-
teg på kommunledningskontoret. Han ini-
tierade på ett tidigt stadium kontakten med 
Stockholms universitet för att diskutera 
möjliga upplägg.

Varför valde ni att arbeta med 
Stockholms universitet? 

– För min del var det en självklarhet. Det 
är viktigt att få valuta för en sådan här stor 
satsning, och av kvalitetsskäl var universite-
tet det enda alternativet för vår del.

Johan Sundqvist framhåller särskilt det 
goda samarbetet med Stockholms universi-
tet och dess bolag för uppdragsutbildning, 
SUCCESS. Miljöutbildningen har redan bör-
jat efterfrågas även av kommunens politi-
ker.

– Om det genomförs en utbildning för 
politikerna så kommer vi att vända oss till 
Stockholms universitet igen. 
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En ledande roll under en världskongress sätter din verksamhet i fokus
Som arrangör kan du påverka innehållet, genomförande och kvaliteten. Det vidgar ditt internationella nätverk 
och ökar möjligheten till större internationellt samarbete. Och med Stockholm som arena kan du känna dig 
trygg i vetskapen om att dina internationella kollegor kommer att trivas.

Congress Stockholm arbetar med att få fler internationella kongresser och möten till Stockholm. Vi ersätter inte 
ditt behov av en kongressarrangör, men vi finns vid din sida från idé till beslut om att kongressen ska genomföras.
Allt utan kostnad. Boka ett möte med oss så diskuterar vi din vision om en framtida kongress i Stockholm.

Congress Stockholm Tel 08-508 28 551 info@congresstockholm.se

Behöver du fokus på din forskning 
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På startsidan www.su.se/alumn presenteras bland annat nyheter om universitetet och alumnnätverket, kalendarium över kommande 
aktiviteter och namn på de senast registrerade medlemmarna i nätverket. Här syns även utdrag ur nya meddelanden och diskussions-
inlägg som alumner publicerat i portalens digitala anslagstavla.

Nylansering av 
universitetets alumnnätverk
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Med hjälp av sökfunktionen kan man 
söka efter alumner som exempelvis 

jobbar på en särskild arbetsplats, har en 
särskild befattning eller som bor i en viss 
stad.

I den personliga profilen kan alum-
nerna ange bland annat var de arbe-

tar, med vad och vilken typ av kontakt de 
vill ha med universitetet.

Varje institution får tillgång till en 
egen så kallad alumngrupp. Här kan 

administratören lägga upp nyheter och 
göra utskick till de egna medlemmarna. 
Här kan även medlemmarna själva disku-
tera, sprida jobbtips och samordna akti-
viteter.

Att man ska utveckla det egna nätverket 
genom givande och tagande har blivit en 
okontroversiell självklarhet. Nu ska Stock-
holms universitet bli bättre på att vårda 
– och nyttja – sitt nätverk.

Stockholms universitets alumnnätverk 
ska utgöra en social och kunskapsutveck-
lande kontaktyta mellan universitetet och 
dess alumner. I januari lanserades en web-
baserad alumnportal som tagits fram för 
att förenkla utvecklingen av alumnrelatio-
ner. Här kan alumner registrera information 
om vad de har studerat, vad de arbetar med 
och vilken sorts kontakt de önskar ha med 
universitetet i fortsättningen. 

Alumnnätverket har utvecklats i samråd 
med alumner från olika ämnesområden. 
Något som de särskilt lyft fram är viljan 
att bidra till universitetets – och främst den 
egna institutionens – verksamhet. Många 
alumner önskar bli tillfrågade om att ställa 
upp med sådant som de själva saknade under 
studietiden, exempelvis mentorskap, gästfö-
reläsningar och information om olika kar-
riärvägar.

Det här passar väl ihop med Stockholms 
universitets långsiktiga mål som bland 
annat innefattar ökade alumnkontakter för 
att stärka arbetsmarknadsanknytningen för 
studenter. I målen fastslås även att gästlärare 
från näringsliv och offentlig sektor ska öka 
liksom möjligheten till externa examens-
jobb. Universitetets alumner utgör en enga-

gerad och tillgänglig grupp som är naturlig 
att vända sig till för att öka dessa externa 
inslag. Med hjälp av portalen finns nu goda 
möjligheter att på ett enkelt sätt hitta rätt 
personer.

Alumn betyder lärling eller skyddsling på 
latin men har kommit att användas som 
benämning på före detta studenter. Det ofta 
använda begreppet alumni är latinets mas-
kulina pluralform, och Språkrådet rekom-
menderar istället att det försvenskade alum-
ner används som svensk pluralform. I sam-
mansatta ord används förledet alumn, t ex 
alumnverksamhet och alumnträff. Stock-
holms universitet följer denna rekommen-
dation, därav namnet Stockholms universi-
tets alumnnätverk.

Stockholms universitets näringslivssek-
tion bjuder in forskare, lärare och (potenti-
ella) alumnansvariga till en förmiddag med 
avslutande lunch om hur du och din institu-
tion kan komma igång med alumnverksam-
heten. Fredagen den 4 april kl 10.00-12.00 
bjuder vi på inspiration och goda exempel 
från vårt eget och andra lärosäten. För frå-
gor och anmälan, maila info@alumn.su.se

För dig som redan nu är nyfikna finns lat-
hunden ”Att starta och utveckla en alumn-
grupp vid Stockholms universitet” som du 
kan ladda ner på www.alumn.su.se under 
länken ”Stöd och resurser”.

Stockholms universitets näringslivssektion 
vill gärna uppmana sig som är moment-/
kursansvarig, prefekt eller på annat sätt 
utbildningsansvarig, att involvera alum-
ner vid något tillfälle på varje moment eller 
kurs. Det kan ske genom gästföreläsning, 
studiebesök, övningsuppgift från arbetsli-
vet eller annat. För hjälp med idéer eller med 
att komma i kontakt med lämpliga alum-
ner, kontakta alumnkoordinator Emily 
Rosenqvist på tfn 08-16 3994 eller e-post
emily.rosenqvist@kommunikation.su.se. 

www.su.se/alumn
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id Stockholms universitet finns två uni-
versitetsgemensamma måldokument. Det är 
den långsiktiga planen och de årliga verk-
samhetsplanerna. I den förstnämnda finns 
universitetets, vision och de övergripande 
målsättningarna, som i sin tur bryts ned i 
konkreta delmål. I verksamhetsplanen åter-
finns de övergripande mål och delmål från 
den långsiktiga planen som anses mest pri-
oriterade att arbeta med det kommande 
året. 

Universitetsstyrelsen har nu antagit verk-
samhetsplanen för 2008. Där finns åtta över-
gripande mål. Jämfört med planen för 2007 
har tre övergripande mål tillkommit medan 
två tagits bort.

Två av de nya målen beror på Lärar-
högskolans integration i universitet. Det ena 
målet är lärarutbildning (under fokusområ-
det utbildning) och det andra är utbildnings-
vetenskap (fokusområdet forskning). 

Det övergripande målet är att lärarut-
bildningen vid universitetet ska vara av hög 
kvalitet och nationellt ledande. De delmål 
som anges är att den ämnesteoretiska delen 
ska stärkas, att det ska vara fler disputerade 
lärare, tydligare studievägar, möjligheter till 
studier på avancerad nivå samt att lärarut-
bildningen ska ge behörighet för utbildning 
på forskarnivå. Ett antal exempel på åtgär-
der beskrivs också, till exempel att enbart 
disputerade lärare ska anställas och att kur-
ser ska utarbetas för varje profilområde.

Inom utbildningsvetenskap är det över-
gripande målet att universitetet ska bygga 
upp och utveckla framgångsrik utbild-
ningsvetenskaplig forskning som är natio-
nellt ledande. Tre delmål anges: att den 
vetenskapliga kompetensen vid de utbild-
ningsvetenskapliga institutionerna ska byg-
gas upp, att dessa institutioner ska bygga 
upp och bedriva utbildning på forskarnivå 

samt att, för det tredje, forskningen ska vara 
konkurrenskraftig. Exempel på åtgärder är 
att genomföra breda internationella utlys-
ningar av tjänster samt att anställa en välme-
riterad professor eller gästprofessor på varje 
institution.

Verksamhetsplanens betoning av lärar-
utbildningens integration aktualiserar för 
Samhällsvetenskapliga fakulteten frågor om 
forskningsanknytningen av alla professions-
utbildningar, säger dekanus Gudrun Dahl.

–  Detta är en stor och spännande utma-
ning! Här gäller det å ena sidan att skapa 
former där den rika grundforskning som 
finns inom vår expanderande fakultet kan 
mobiliseras i undervisningen och nyttig-
göras i samhället. Å andra sidan gäller det 
att i ett intellektuellt och tvärvetenskapligt 
samtal utveckla den praxisnära forskningen 
och få bort missuppfattningen att det råder 
en nödvändig motsättning mellan praktisk 
relevans och hög vetenskaplig kvalitet.

Det tredje nya övergripande målet är pro-
filering (under fokusområdet samverkan och 
samarbete). Här är det övergripande målet 
att kunskapen om Stockholms universitet 
ska stärkas och delmålet att kännedom om 
och attityd till universitetet ska förbättras 
bland olika målgrupper. Det talas här bland 
annat om samordning av kommunikations-
aktiviteter, till exempel i form av en samord-
nad rekryteringskampanj.

Några andra prioriterade mål i verksam-
hetsplanen är en ökad andel vetenskapliga 
publiceringar på andra språk än svenska, 
ökade möjlighet för studenter att få jobb 
efter utbildningen samt ökad mångfald 
bland nyrekryterade studenter.

Caroline Bergström ansvarar för inter-
nationellt studentutbyte vid Studentavdel-

ningen och det arbetet sammanfaller till stor 
del med ett annat prioriterat område – att 
öka andelen in- och utresande studenter.

–  Centralt pågår ett arbete med att ut-
veckla stödet till institutionerna för att öka 
antalet in- och utresande studenter. En pro-
cesskartläggning av inresande utbytes-
studenter, för att klargöra studentens möte 
med universitetet och för att lättare kunna 
identifiera förbättringsområden, kommer 
att presenteras under våren. Ett bostadspro-
jekt med uppdraget att utreda inkommande 
studenters  bostadssituation ska också vara 
klar under året, säger Caroline Bergström.

Ett par övergripande mål har även lyfts 
ut jämfört med år 2007. Ett är målet om 
Bolognaprocessen då arbetet till stor del är 
slutfört och Bolognamodellen implemente-
rad. Dessutom har ett mål rörande rutiner 
för antagning till forskarutbildning (under 
det övergripande målet Kvalitet i forskning 
och utbildning på forskarnivå) tagits bort 
ur verksamhetsplanen eftersom det nu för-
utsätts ha uppnåtts. 

Verksamhetsplanen för 2008 har skickats 
ut till bland andra fakulteter och institutio-
ner, där den ska utgöra grund för deras verk-
samhetsplanering. En viktig tanke i univer-
sitetets övergripande planering är att varje 
år göra uppföljning av hur målen i föregå-
ende års verksamhetsplan föll ut. I sam-
band med att universitetets årsredovisning 
för 2007 blir klar i februari ska även denna 
uppföljning vara färdig. 

V

Den långsiktiga planen och verksamhets-
planen är de två universitetsgemensamma 
måldokumenten. ”Vision och mål 2008” 
är en kortversion av de båda dokumenten.
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Kom och träffa forskare från våra nya och 
reviderade ledande forskningsområden.
Lunchpåse – matig smörgås, dryck och frukt 
– för 45 kr finns för dig som förbokar.

När: onsdagar kl 11.30 – 12.30
Var: Arrheniuscaféet, Arrheniuslaboratoriet
Förboka lunch: senast kl 14 dagen innan via 
e-post jonas.ablad@kommunikation.su.se

Ledande forskning 
till lunch

För program vt 08 se:
www.su.se/anstalld/ledandeforskning
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www.su.se/forvaltning

 mitten av december överlämnade utreda-
ren, professor Ann Numhauser-Henning, 
betänkandet Karriär för kvalitet (Befatt-
ningsutredningen) till högskole- och forsk-
ningsminister Lars Leijonborg. Där presen-
teras en sammanhållen karriärväg för lärare 
och forskare i former som ska stimulera ett 
mer strategiskt arbetsgivaransvar.

– Ska våra lärosäten kunna attrahera
och behålla bra lärare och forskare krävs 
bättre och tydligare villkor, sade Ann 
Numhauser-Henning i samband med pre-
sentationen. Inte minst måste den stora 
osäkerhet som i dag följer efter avlagd dok-
torsexamen elimineras. Sverige och Europa 
behöver öka attraktiviteten i karriären som 
lärare och forskare i högre utbildning för att 
vara fortsatt konkurrenskraftiga på den glo-
bala kunskapsmarknaden.

Utredningen kan sägas vara en anpass-
ning till de numera strängare reglerna om 
anställningsskydd, säger universitetets per-
sonalchef Bengt Sandberg.

– Det är bra att universitetet själv får 
bestämma mer om beredningen av rekryte-
ringsprocessen. Regelsystemet verkar dock 
inte förenklas, däremot finns risk för det 
motsatta.

Det blir större fokus på individen då rät-
ten att prövas för befordran till högre anställ-
ning ökar, fortsätter Bengt Sandberg.

– Vi hade önskat mer tyngd på verksam-
hetsintresset. Vår möjlighet att planera och 
bemanna verksamheten begränsas, och det 
ökar risken för inlåsningseffekter i struktu-
rer som inte befrämjar vare sig rörligheten 
eller kvaliteten. Ett bra förslag är den nya 
anställningen som postdoktor, liksom möj-
ligheten att kalla en person till en anställ-
ning som professor, och då särskilt för jäm-
ställdhetsintresset. 

En ny tvåårig postdoktorsanställning 
införs som ett första tydligt karriärsteg 
efter doktorsexamen och bidrar bland 
annat till att främja rörligheten.
Forskarassistenten ersätts av biträdande 
lektor, en fyraårig meriteringsanställning 
som – om den genomförs framgångs-
rikt – leder till befordran och fast anställ-
ning.
Biträdande professor införs som ett nytt 
karriärsteg efter lektor och biträdande 
lektor, vilket ger en progressiv och inter-
nationellt jämförbar karriärgång som är 
attraktiv för både nationell och interna-
tionell rekrytering.
Alla vetenskapligt kompetenta medarbe-
tare med tillsvidareanställning får rätt 
att prövas för befordran till biträdande 
professor och professor, vilket bland 
annat skapar bryggor in i akademin från 
andra arbetsmarknader. 
Möjlighet att handplocka (”kalla”) per-
soner till anställning som professor 
införs, främst som ett jämställdhetsin-
strument för att öka andelen kvinnliga 
professorer. 
Visstidsanställningar blir rättssäkrare 
genom att regler om skadestånd och 
andra skyddsregler i anställningsskydds-
lagen görs tillämpliga.
Visstidsanställningar görs mer flexibla 
då Högskoleförordningens särregler ska 
kunna ersättas av kollektivavtal.
Detaljstyrningen av rekrytering och 
anställningsprocess ska minska. 
Lärosätena ska själva få reglera bered-
ningen av anställningsärenden och till 
exempel användningen av sakkunniga i 
sina lokala anställningsordningar.  

Läs utredningen 

www.regeringen.se/sb/d/8439/a/94284
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the Wider World och dess föreståndare för 
nederländska, professor Theo Hermans. 
Han gav en utförlig demonstration av ett 
modulbaserat system för webbaserade 
utbildningar som utvecklats vid centret. 
Satsningen hade uppstått ur insikten att 
studentunderlaget kraftigt hade minskat 
och inte visade någon tendens att öka under 
befintliga förutsättningar.

– If the students don’t come to Dutch,
then Dutch will have to come to the
students, förklarade Theo Hermans vars 
digitala satsning utfallit väl med ökade 
antagningssiffror som resultat. Han menade 
dessutom att satsningen inte enbart lett till 
fler studenter, utan dessutom internt ska-
pat en optimistisk attityd till nytänkande 
arbetsformer.

Björn Eriksson är prefekt vid Filosofiska 
institutionen vid universitet och en av delta-
garna på resan.

– Tiotusenkronorsfrågan ur mitt perspek-
tiv är fortfarande hur humanister i allmän-
het och filosofer i synnerhet ska kunna sälja 
det de producerar till externa kunder, det 
vill säga icke-studenter. Distanslösningarna 
för nederländska på UCL gav mersmak och 

rojektet Akademiskt entreprenörskap 
arbetar för att öka kunskapen om samverkan 
och nya arbetsformer. I mitten av december 
åkte en grupp om 15 personer, främst fors-
kare inom humaniora, till Storbritannien för 
att undersöka hur två framgångsrika läro-
säten arbetar med samverkan.

På University College of London (UCL)
hade gruppen ett omfattande program 
som bland annat inkluderade möten med 
två dekaner och en demonstration av en 
tekniskt avancerad 3D-scanner vars när-
varo möjliggjorts tack vare samarbete med 
näringslivet (läs även Lena Gerholms ledare 
på sidan 2). Här gjordes även ett studie-
besök hos UCL Development Office som 
arbetar med att utveckla lärosätets relation 
till alumner och potentiella donatorer. På 
UCL startade man den här verksamheten för 
över tio år sedan, och har idag ett brett utbud 
av evenemang och karriärstöd för alumner. 
Stockholms universitet gör för närvarande 
en satsning på utvecklad alumnverksamhet 
för att stärka samverkan med omvärlden.

På UCL blev gruppen dessutom inbju-
den till CETL, Centre of Excellence in the 
Teaching and Learning of Languages of 

Stockholms universitets delegation till England fick se inspirerande exempel på samver-
kan. Både University College of London och University of Oxford har framgångsrika 
samarbeten med näringsliv och det omgivande samhället.

verkar vara framtiden för små humanistiska 
ämnen.

Resan inkluderade också ett besök vid 
University of Oxford. Genom det universi-
tetsägda bolaget Isis Innovation finns omfat-
tande stödfunktioner för forskare som öns-
kar att kommersialisera sina resultat. Även 
det här är högst aktuellt även vid Stockholms 
universitet, där entreprenörskapsstöd är 
en viktig strategisk fråga och arbetas med 
genom organisationerna SU Innovation och 
Idéagenten.

Vid Stockholms universitet arbetar sedan 
i somras Karin Ulfsdotter Crepin, ansva-
rig för att utveckla universitetets strate-
giska partnerskap i syfte att öka dels ömse-
sidiga kunskapsutbyten och dels den externa 
finansieringen.

– Det som främst gjorde intryck på mig i 
England var det professionella arbetet som 
bedrivs vid universitetens Development 
Offices. Vi kan inspireras av deras upplägg 
när vi formar vårt arbetssätt anpassat till 
universitetets förhållanden.

Så kallade Development Offices är 
benämningen på avdelningarna för fund-
raising. Vid Oxford University arbetar 
man systematiskt med research av alum-
ner och potentiella donatorer, uppsökande 
verksamhet och slutligen ett gediget uppfölj-
ningsarbete. 

Nästa steg inom Akademiskt Entre-
prenörskap är att konkretisera de idéer som 
framkommit under resan och att sprida dem 
inom universitetet. De goda exemplen från 
resan kan förhoppningsvis inspirera till nya 
arbetsformer, något som bekräftas av Björn 
Eriksson:

– Det var intressant att se att man var så 
långt framme när det gäller samverkan och 
kommersialisering både på UCL och Oxford 
University. Det är kul att Stockholms univer-
sitet också har kommit igång! 
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ARBETSPLATS

annat sätt när man träffas i lite andra sam-
manhang, säger Lisa Hänninen, vid uni-
versitetsbiblioteket, som tror att nätverk är 
extra viktigt för administratörer som ofta är 
ganska ensamma på sina arbetsplatser.

Nina Vettergren håller med. I novem-
ber deltog hon tillsammans med kolleger 
från  Personalavdelningen vid Stockholms 
universitet och Personaladministrativa 
avdelningen vid KTH i interaktiv teater. 
Föreställ-ningen handlade om delaktighet i 
förändringar, vilka attityder som styr oss på 
arbetsplatsen och vilket ansvar chefer och 
medarbetare har. Vid olika punkter i före-
ställningen fick åskådarna komma in och 
ge förslag på fortsättning. Sedan fanns tid 
att prata om vad som hänt i grupper.Har 
du också en idé? Skicka din ansökan till 
adminansokan@admin.kth.se senast den 
15 april. Läs de fullständiga villkoren på  
www.su.se/pub/jsp/polopoly.
jsp?d=851&a=34883

TExT: MARiA iBSén

Lärostudion del 
av ny institution
Från och med årsskiftet är Lärostu-
dion en avdelning inom den nya 
Institutionen för utbildningsveten-
skap med inriktning mot språk och 
språkutveckling.

– I förstone kan det tyckas att 
förändringen inte blir så stor. 
Lärostudion finns ju redan på plats 
i E-huset på Campus Frescati och 
vi håller på att förnya vår utrust-
ning och våra programresurser så 
som vi har planerat. Men det viktiga 
som nu händer är att vi inlemmas i 
en utbildnings- och forskningsmiljö 
med pedagogiska förtecken. Här har 
vi mycket att lära och ett och annat 
att bidra med, säger Lärostudions 
föreståndare Ulrike Klingemann.

Verksamhetsmässigt innebär för-
ändringen att Lärostudion blir en 
resurs för alla studenter som stude-
rar språkämnen vid Stockholms uni-
versitet oavsett inriktning. 

Dags att söka pengar för  
administratörssamarbeten
Minns ni Administratörskongressen 2006? 
Ettusen universitetsadministratörer från 
hela landet samlades i Aula Magna för 
att nätverka och inspireras. Ledningen för 
KTH och Stockholms universitet inspire-
rades också, och beslöt att utlysa medel 
för fortsatt nätverkande mellan adminis-
tratörerna vid respektive lärosäte. 

Två gånger har pengar delats ut till olika 
aktiviteter. Nu är det dags för en ny omgång 
ansökningar med sista inlämningsdag den 
15 april. Ansökningar för aktiviteter som 
inte ges utrymme i den dagliga verksamhe-
ten är särskilt välkomna. Möjligheten till 
social samvaro och nätverkande är viktig. 
Villkoret är att det är en gemensam aktivitet 
för (en grupp av) administratörer vid KTH 
och Stockholms universitet. 

Stockholms universitetsbibliotek och 
KTH biblioteket hade redan påbörjat ett  
nätverk och träffats ”i arbetssammanhang” 
när de sökte och fick pengar för ett gemen-
samt besök på Nordstedts förlag.

– Man lär känna varandra på ett helt 
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Opåverkade passerar neutrinerna tvärs 
genom planeter. För att få veta mer 
om dessa elementarpartiklar använ-
der astropartikelfysikerna av Sydpolens 
isar. Tillsammans med kollegor från 
Uppsala och ett trettiotal andra univer-
sitet och forskningsinstitut världen över 
bedriver forskare vid Fysikum forskning 
vid Sydpolen inom ramen för IceCube. 
Projektet tillhör de större i forskningsvärl-
den. K A Wallenbergs stiftelse har nu bevil-
jat Per Olof Hulth, professor i astropar-
tikelfysik, och de andra forskarna vid 
Stockholms universitet och Uppsala uni-
versitet ytterligare 20 miljoner kronor för 
utbyggnaden av IceCube.

Stockholms universitet uppmärksammar 
goda insatser i undervisningen och sti-
mulerande institutionsmiljöer. Förra året 
utdelades lärarpriset till Margareta Ohné 
vid Institutionen för genetik, mikrobio-
logi och toxikologi och Krzysztof Bak 
vid Institutionen för litteraturvetenskap 
och idéhistoria. Institutionspriset gick till 
Institutionen för nordiska språk. Alla stu-
denter och anställda vid universitetet har 
åter möjlighet att utse ”Årets lärare”. Nytt 
för i år är att institutionerna själva ansöker 
om utmärkelsen ”Årets utbildnings-
institution”.  

Mellan den 18 februari och 10 mars är 
det öppet för nominering till och ansö-
kan om utdelning av årets pris. Närmare 
information kommer bland annat att fin-

nas på www.su.se under ”Student” och 
”Anställd” samt på monitorerna i biblio-
teksentrén och i Studentcentrum. 

Under våren och hösten kommer universi-
tetet att arbeta med kommunikationsak-
tiviteter för rekrytering av studenter. De 
vänder sig till såväl presumtiva, nyantagna 
och befintliga studenter på grundnivå och 
avancerad nivå.

Aktiviteterna bygger på ett gemensamt 
uttryck där universitetet använder frågor 
som anknyter till forskning, utbildning 
och samverkan med samhälle och närings-
liv. Genom att möta intressanta, angelägna 
och utmanande frågor ska intresset öka 
för att läsa vid Stockholms universitet och 
samtidigt avspegla den verksamhet och de 
aktiviteter som pågår. Exempel på detta 
uttryck finns i utbildningskatalogen 08/09 
som distribueras i vecka 8 samt i informa-
tionskampanjen om lärarutbildningen som 
genomfördes i december.

Annonser kommer exempelvis att fin-
nas i dagspress, studentmagasin och i 
kollektivtrafiken. Institutioner som pla-
nerar utbudsannonsering och har frå-
gor kring detta eller kampanjen som hel-
het kan e-posta kampanj2008@su.se för 
avstämning av frågeformulering och form-
givning. Kommunikationsenheten erbju-
der även stöd i form av råd och riktlinjer 
samt grafiska element och mallar. Dessa 
finns att tillgå i Mondo. För att bli uppsatt 
i forumet maila till adressen ovan.

Mer information om kommunikations-

aktiviteterna och universitetets nya visuella 
identitet finns under ”aktuell utveckling” 
och ”kommunikationsstrategi” på 
www.su.se/anstalld. 

Vill du följa en seminarieserie för ”Nyfikna 
på ledarskap” tillsammans med medar-
betare från andra universitet i regionen? 
Seminarieserien omfattar fyra tillfällen om 
sammanlagt 20 timmar och berör bland 
annat det akademiska ledarskapets för-
utsättningar, personligt ledarskap och 
framtidens ledarskap. Två av seminarie-
tillfällen genomförs i Stockholm och två i 
Uppsala. Stockholms universitet förfogar 
över cirka 8 av 50 kursplatser. Alla som 
är intresserade av ledarskap har möjlighet 
att söka kursen som är centralt finansie-
rad. Deltagarantalet är dock begränsat och 
jämn fördelning avseende kön samt ämnes- 
och fakultetstillhörighet kommer att efter-
strävas. Sista anmälningsdag är den 22 
februari. 
För mer information, kontakta Kerstin 
Ljung, kerstin.ljung@pb.su.se. 

Med början 
2008 införs 
ett multi-
funktions-
kort. Kortet 
kommer 
på sikt att 
ersätta flera 

andra kortsystem som idag finns på uni-
versitetet. Det nya kortet ska fungera bland 
annat som passerkort, för utskriftshan-
tering, för att logga in på publika datorer 
och nät samt som bibliotekskort. 

Funktionen bibliotekskort infördes i 
januari. Det innebär att Campuskortet 
sedan årsskiftet inte gäller längre på 
universitetsbiblioteket. Det nya mul-
tifunktionskortet kommer att utfär-
das för alla biblioteksanvändare med 
anknytning till Stockholms universitet. 
Biblioteksanvändare som har bibliotekets 
eget lånekort kan fortsätta använda det 
som vanligt.  

Mer information om multifunktions-
kortet kommer fortlöpande att läggas 
ut på: www.it.su.se/multifunktionskort. 
Multifunktionskortet administreras av 
IT-avdelningen. Frågor kan mailas till: 
helpdesk@it.su.se

Forskningsanläggning vid Sydpolen
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utlystes för första gången våren 2007 med 
en total budget på 289,5 miljoner euro. 
Anslagen riktar sig till forskare som dispu-
terat för 2-9 år sedan. Forskarna som fått 
anslag har tagit hem dem i mycket hård 
konkurrens. Totalt kom 9 167 ansökningar 
in. De anslag som nu delas ut är på sum-
mor mellan 9-20 miljoner kronor under 
fem års tid.

Jenny Albani som bland annat är miljö-
ansvarig vid 
Institutionen 
för litteratur-
vetenskap
och idéhis-
toria och 
Institutionen 
för musik- 

och teatervetenskap har av Miljörådet 
utsetts till Årets miljöprofil vid universitet. 
Jenny Albani har varit 
drivande i arbetet med att miljödiplomera 
Institutionen för musik- och teaterveten-
skap. Hon har startat en miljögrupp där 
gruppmedlemmarna representerar båda 
institutionerna och alla fyra ämnesom-
rådena. Hon har även tagit initiativ till 
många konkreta miljöinsatser som att 
personalen källsorterar, att kompendier 
finns i elektronisk form och att datorer 
stängs av och att lamporna släcks i rum 
när ingen är där. Hon har även en miljö-
blogg, http://blogs.su.se/jalba

Ulrika Sjödin vid Företagsekonomiska 
institutionen har tilldelats Oskar Silléns 
pris för 2006 års doktorsavhandling i före-
tagsekonomi för sin avhandling ”Insiders’ 
outside/outsiders’ inside - Rethinking the 
Insider Regulation”.  Juryn som utsett 
årets bästa 
doktorsav-
handling 
består av 
fyra nordiska 
professorer. 
Årets dok-
torsavhand-
ling utdelas till minnet av Oskar Sillén – 
banbrytare och portalfigur inom svensk 
företagsekonomi.

Varje år anordnas affärsplanetävlingen 
Venture Cup där studenter och forskare 
tävlar om de bästa affärsidéerna. Nu har 
SU Innovation kompletterat tävlingen med 
ett pris på 10 000 kronor till den bästa 
affärsidén bland universitetets egna stu-
denter och forskare. Syftet med priset är 

att främja 
och inspi-
rera forskare 
att söka möj-
ligheter till 
kommersi-
alisering av 
sina forsk-

ningsidéer och resultat. Petr Vasiliev (bil-
den), doktorand i materialkemi, fick till-
sammans med Niklas Hedin och Lennart 
Bergström, forskarassistent respektive pro-
fessor i materialkemi, ta emot det första 
priset. Affärsidén bygger på att skapa en ny 
teknologi för att tillverka katalytiska reak-
torer med lång livslängd och goda mass-
transportegenskaper för framställning av 
biodiesel och andra drivmedel.

Professor emeritus Bert Bolin avled den 30 
december. Under åren 1961-90 var han pro-
fessor i meteorologi vid Stockholms univer-
sitet. Han var även en av de drivande kraf-
terna bakom FN:s klimatpanel IPCC och 
dess förste ordförande.

För att hedra Bert Bolin byter Stockholms 
universitets Linnécentrum för klimatforsk-
ning (SUCLIM) namn till Bert Bolincentret 
för klimatforskning, enligt ett beslut av 
rektor. Namnbytet har också till uppgift 
att ge en tydligare identitet åt klimatforsk-
ningscentret, eftersom associationen klimat 
och klimatforskning i hög grad kopplas till 
Stockholms universitet genom Bert Bolin.

Av totalt sju svenska forskare som får stöd 
i Europeiska Forskningsrådets (ERC) för-
sta utlysning av ”Starting Independent 
Researcher Grant” kommer tre från 
Stockholms universitet. Det är national-
ekonomen David Strömberg (se artikel 
på sidan 9), statsvetaren Jonas Tallberg
och bioinformatikern Erik Lindahl. ERC
Starting Independent Researcher Grant 

Kerstin Jon-And, professor i elementar-
partikelfysik, är från årsskiftet ordförande 
i ATLAS-experimentets högsta beslutande 
organ – Collaboration Board. ATLAS är 
världens hittills största fysikexperiment.

Annika Rabo har anställts som professor i 
socialantropologi. 

Lena Olsson har utsetts till projektledare 
för projekt Lärum och Gunilla Sundström
till biträdande projektledare. 

Per Jonas Nordell har anställts som profes-
sor i civilrätt.

Pär Frohnert, Historiska institutionen, och 
Örjan Ekeberg, Nada, har nominerats som 
kandidater till stipendium inom STINT, 
Programme for Excellence in Teaching.

Claes Sandgren, innehavare av Torsten 
och Ragnar Söderbergs professur i rätts-
vetenskap, har tillträtt som ordförande för 
Institutet mot mutor. 

Tytti Soila, professor vid Filmvetenskap-
liga institutionen, har utsetts som tillför-
ordnad prefekt för Institutionen för jour-
nalistik, medier och kommunikation fram 
till och med 31 juli 2008.

Gudrun Persson, Slaviska institutionen,
har från Axel och Margaret Ax:son 
Johnsons stiftelse för allmännyttiga 
ändamål fått 100 000 kronor i per-
sonligt stipendium för att forska kring 
Sovjetunionens uppgång och fall . 

Johan Rockström, föreståndare vid 
Stockholm Resilience Centre, har valts 
in som ledamot i Kungliga Skogs- och 
Lantbruksakademien. 

Malin Falkenmark, professor emerita
vid Stockholm Resilience Centre, har 
fått Kungliga Skogs- och Lantbruks-
akademiens guldmedalj.

Armando Córdova, docent i organisk 
kemi, har fått ett av Stockholms stads upp-
finnarstipendier för en uppfinning som 
snabbar upp och minskar kostnaden vid 
läkemedelsframställning.

Eskil Wadensjö, professor vid Institutet för 
social forskning, har utsetts till ledamot i 
den danska regeringens arbetsmarknads-
kommission.
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Utbildningsdepartementet har bett 
Stockholms universitet att inkomma med 
synpunkter på betänkandet Tre nya skol-
myndigheter (SOU 2007:79). Universitetet 
lämnade i december in ett yttrande till 
departementet. Det är avgränsat till utred-
ningens förslag om att Tolk- och översät-
tarinstitutet (TÖI) avvecklas som en sär-
skild inrättning vid Stockholms universi-
tet, varvid verksamheten kring kontakt-
tolkar och teckenspråkstolkar överförs 
till Folkbildningsrådet medan institutets 
övriga verksamhet inordnas i den ordinarie 
organisationen vid universitetet. 

Stockholms universitet instämmer i utre-
darens bedömning att den nuvarande ord-
ningen där två olika styrelser ansvarar för 
samma verksamhet är oacceptabel ur styr-
ningsperspektiv. Härigenom försvåras dess-
utom samordnandet av TÖI:s akademiska 
verksamhet med närbesläktad verksamhet 
vid universitetets institutioner. Inte minst 
gäller detta forskningen, skriver universite-
tet, där mycket står att vinna med en när-
mare anknytning till exempelvis Centrum 
för tvåspråkighetsforskning. Universitet 
ställer sig positivt till utredarens förslag 
avseende TÖI, under förutsättning att alla 
TÖI:s nuvarande resurser förutom vad som 
direkt kan hänföras till den verksamhet 
som övergår till Folkbildningsrådet över-
förs till universitetet.

Tre kommersiella projekt utvecklade med 
stöd av Stockholms universitets stödfunk-
tion för innovationsutveckling har fått 
extern finansiering för att vidareutveckla 
sina idéer.

Projektet Antiprion har beviljats
100 000 kronor av Innovationsbron 
Stockholm för att utveckla en behandlings-
metod mot Creutzfeldt-Jakob’s sjukdom, 
en hjärnsjukdom som leder till snabbt 
utvecklad demens. Antiprion leds av pro-
fessorerna Astrid Gräslund och Ülo Langel 
vid institutionerna för biokemi och bio-
fysik respektive neurokemi. Antiprio drivs 
med stöd av Stockholms universitets inn-
ovationsverksamhet, SU Innovation, som 
bland annat tillhandahåller lokaler, råd-
givning och nätverk.

Ett annat affärsprojekt inom SU 
Innovation är PaperPlat, ett kunskaps-
baserat IT-företag verksamt inom pro-

cessimulering av papperstillverkning. 
Projektdeltagarna har bedrivit forskning 
inom detaljerad modellering av pappers-
tillverkningsprocessen och simulering av 
finitalementmetoden. De gör nu oberoende 
processanalyser med hjälp av de senaste 
forskningsrönen för industrin genom 
sin egenutvecklade simulator, PaperSim. 
Företaget har beviljats 100 000 kronor 
från Innovationsbrons utlysning FOKUS
Verifiering 1.

Innovationsbrom Stockholm har även 
beviljat 97 000 kronor till projektet
JA&I MP Design, snart eget aktiebolag, 
för att de ska kunna vidareutveckla sin 
plattformsteknologi inom avancerad bild-
analys. Metoden har flera användningsom-
råden inom medicinsk diagnostik, bland 
annat inom tomografi och mikroskopi. 

Projektet drivs idag av forskarna 
Ingela Parmryd och Jeremy Adler vid 
Avdelningen för cellbiologi vid Wenner-
Grens institut.

Det är forskarna som gör Forskardagarna. 
För tionde året i rad kommer evene-
manget att genomföras i mitten av okto-
ber i Aula Magna. Du som disputerat 
eller planerar att disputera vid universi-
tetet 2007/2008 har möjlighet att delta 
under Forskardagarna som är öppna för 
alla och arrangeras i syfte att göra aktu-
ell forskning tillgänglig för omvärlden. 
Vid Forskardagarna presenteras avhand-
lingar på ett populärvetenskapligt sätt. Det 
är ett enastående tillfälle för nydisputerade 
att presentera sin forskning för en vidare 
krets. Vill du delta under Forskardagarna i 
höst kontakta Linda Carlsson, 08-16 2256 
eller e-posta till linda.carlsson@kommuni-
kation.su.se.

www.su.se/forskardagarna 

I slutet av november anordnade System-
ekologiska institutionens jämställdhetskom-
mitté en jämställdhetsdag. Under förmid-
dagen diskuterades jämställdhetsmålen för 
institutionen och resultatet av en enkät som 
gjorts bland de anställda. Institutionen bjöd 
sedan på lunch på Fakultetsklubben. Däref-
ter var det dags för teater i Nordenskiöldsa-
len tillsammans med Meteorologiska insti-
tutionen. Teatern ”La crimosa” skulle fung-
era som inspiration för det vidare jämställd-

hetsarbetet. Maricela de la Torre Castro, 
Mikael Tedengren, Siw Hedin, Susse Krat-
zer och Stephan Barthel från jämställdhets-
kommittén ansvarade för dagen. 

Rektor har uppmanat fakultetsnämnderna 
att inkomma med förslag till kvinnliga 
gästprofessorer. Dessa ska utnämnas under 
2008 för en period av minst tre månader.
Fakultetsnämnderna ska skicka rangord-
nade förslag till rektor senast den 3 mars. 
Rektor kommer sedan att välja ut ett antal 
förslag som beviljas finansiering under den 
tidsperiod som föreslås, dock högst ett år. 

Stockholm Resilience Centre söker dok-
torander från alla fakulteter som projekt-
assistenter i en tvärvetenskaplig dokto-
randgrupp. Doktorandgruppens verksam-
het påbörjades redan hösten 2000 (tidi-
gare CTM:s doktorandgrupp) och består 
idag av ett tiotal doktorander från bland 
annat sociologi, juridik, systemekologi, 
kulturgeografi och pedagogik. Stockholm 
Resilience Centre vill nu utöka gruppen 
med ytterligare personer. 

Syftet med doktorandgruppen är att 
skapa ett forum för en dialog över fakul-
tetsgränserna om forskning som rör sam-
spelet mellan människan, samhället och 
naturen. I arbetsuppgifterna ingår bland 
annat att tillsammans med övriga i grup-
pen medverka i utvecklingen av fakultets-
övergripande forskningsprojekt, kurser, 
seminarier och workshops. 

Arbetstiden motsvarar 5-20 procent och 
kan ses som ett alternativ till institutions-
tjänstgöring. Det är en fördel, men inget 
krav, om den egna forskningen berör sam-
spelet mellan människan, samhället och 
naturen, och om den innehåller något 
moment av fakultetsövergripande karak-
tär. Arbetsspråket i gruppen är engelska.
Sista ansökningsdag är 29 februari. För 
mer information kontakta Christina 
Schaffer, tfn 674 7068, christina.schaffer@
stockholmresilience.su.se.
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Skicka insändare till Universitetsnytt  
per.larsson@kommunikation.su.se

entrum för tvärvetenskaplig miljöforsk-
ning, CTM, är sedan 1 januari en integrerad 
del av Stockholm Resilience Centre (SRC), 
ett internationellt tvärvetenskapligt cen-
ter för forskning kring integrerade sociala 
och ekologiska system. Centret har särskild 
fokus på resiliens – ett systems förmåga att 
klara av förändringar och påfrestningar och 
vidareutvecklas. 

CTM försvinner genom integrationen 
som namn, men uppdraget att verka för 
tvärvetenskaplig utbildning och forskning 
inom miljöområdet vid Stockholms univer-
sitet lever vidare inom ramen för SRC.

Centret planerar att inrätta en särskild 
enhet, Rådet för tvärvetenskapliga miljö-
studier, med representanter från alla fakul-
teter. Rådet får till uppgift att ansvara för 
ett antal av CTM:s tidigare uppgifter, bland 
annat att utarbeta och genomföra kurser 

med tvärvetenskaplig miljöprofil i samar-
bete med universitetets institutioner. SRC
kommer genom det nya rådet att fortsätta 
arbeta i CTM:s anda och förhoppningen är 
att centret ska fungera som ett forum för 
tvärvetenskapliga diskussioner över fakul-
tetsgränserna, och en idéplattform för nya 
former inom forskning och utbildning.

Torsdag 6 mars anordnar SRC ett halv-
dagsseminarium på temat ”Vetenskap för 
förändring”, där det nya rådet och SRC
kommer att presenteras närmare. Alla uni-
versitetets forskare är välkomna att delta i 
en tvärvetenskaplig diskussion om relatio-
nen mellan forskning och beslutsfattande, 
och de alltmer uppmärksammade miljö-
frågorna.

www.stockholmresilience.su.se.

orsdag 21 december höll Avdelningen 
för matematisk statistik sin årliga julfest. 
Som rookie (ny doktorand) var jag en av 
arrangörerna. Förutom mat och dryck 
var huvudpunkten ”en vadslagning för 
välgörenhet”. Den resulterade i att 3 172 
kronor samlades in till ”Läkare utan 
gränser” ur personalens egna fickor.

Vi var 21 personer. 3 172 kronor på 21 
”fickor” innebär i snitt drygt 100 kronor 
per person. Tänk om alla anställda vid 
Stockholms universitet gjorde samma 
sak nästa jul, en hundralapp var ur egen 
ficka till välgörande ändamål. Det skulle 
ge ”en julklapp” på cirka en halv miljon 
till någon välgörenhetsorganisation.

Det här är ett sätt för oss vid univer-
sitet att engagera oss i vår omvärld, att 
möta näringslivets dominans ifråga, 
utan att universitetet som statlig myn-
dighet går in med pengarna. Det senare 
är vare sig juridiskt eller politiskt möj-
ligt. För övrigt är ideella insatser att före-
dra i juletider.

Så låt oss skapa nya traditioner. 
Kanske kan Stockholms universitet bli 
ledstjärna för ”Årets julklapp 2008” och 
uppmuntra alla andra till liknande insat-
ser. Jag tror på en stafett av något slag 
mellan institutioner och avdelningar, 
med start 1 december 2008.

Det här kräver ett långsiktigt arbete, 
varför jag börjar med ett inlägg redan 
nu i årets första nummer av Universitets-
nytt. Om du tycker att det låter kul, om 
du tror att det går att förverkliga vid 
din institution eller din avdelning, sänd 
gärna ett mejl, speciellt om du är beredd 
att lägga ner lite arbete!

Tom Andersson
Doktorand
Avdelningen för matematisk statistik
toma@math.su.se

Översättningsvetenskap – forskning om 
översättning och tolkning – är ett växande 
område vid universitet världen över. Utbild-
ningarna till tolk och översättare ökar kraf-
tigt. Forskare och lärare inom området har 
ett stort behov av att utbyta information och 
att samarbeta. Detta framkom när Tolk- och 
översättarinstitutet vid Stockholms univer-
sitet den 16 november bjöd in forskare från 
Sverige, Norge, Danmark och Finland med 
intresse för översättningsvetenskap. Ett 
drygt 30-tal forskare deltog, från samtliga 
fyra länder.   

Forskarna beslutade att bilda ett nordiskt 
nätverk för översättningsvetenskap. Som 
första aktiviteter har nätverket skapat en 
e-post-lista och en blogg för medlemmarna. 
En arbetsgrupp planerar nu ansökan om 
medel för nätverkets andra aktiviteter, där 
till exempel symposier och forskarkurser 
kan ingå. Ytterligare upplysningar lämnas 
av professor Birgitta Englund Dimitrova, 
Tolk- och översättarinstitutet, telefon 16 
1483 eller Birgitta.Englund@tolk.su.se 
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niversitetsnytt träffade fyra forskare som 
befinner sig i olika skeden i sin karriär. Bara 
två av dem, professorn i molekylärfysik Nils 
Elander och prefekten i lingvistik Christina 
Hellman, har fast anställning. Doktoranden 
i teoretisk filosofi, Carl Weigelt, ser fram-
för sig något decennium av osäkra, tillfälliga 
anställningar, om han väljer att fortsätta den 
akademiska banan. Kemisten Maria Atha-
nasiadou, som doktorerade för fyra år sedan 
och som varit anställd vid institutionen i 22 
år, har aldrig haft en fast anställning.
Skulle man acceptera sådana arbetsvill-
kor på någon annan arena i samhället?
Nils Elander: Nej, och det måste man göra 

Urvalet inom akademin måste ske utifrån tävlan men dagens system gör det svårt för kvinnor, enligt Nils Elander.

Befattningsutredningen 
– otillräckligt steg
i rätt riktning

något åt. Jag tycker att Befattningsutred-
ningen tar ett steg i rätt riktning. Den gör 
det tydligt att det finns en bortre gräns, vid 
slutet av det biträdande lektoratet, där man 
antingen måste ge ordentliga anställnings-
former eller be personen söka sig någon 
annanstans. 

Det kan kanske låta hårt, men det måste 
nog fungera så i den akademiska världen. 
Endast de tillräckligt kvalificerade akade-
miska lärarna kan få fortsätta och urvalet 
måste ske via inbördes tävlan och extern 
rankning. Annars förtjänar vi inte den aka-
demiska friheten. Men som det är nu verkar 
det svårt för kvinnor som kanske vill skaffa 

barn att våga sig på en akademisk karriär. 
Och man måste se den här utredningen till-
sammans med Resursutredningen som kom 
tidigare. 
Christina Hellman: Jag tycker framför-
allt att de nya postdoktjänsterna är bra. De 
är något nytt. De gamla forskarassistent-
tjänsterna var ingen naturlig akademisk
karriärväg. Som prefekt ser jag att det finns 
ett stort grått fält av oacceptabla anställ-
ningsformer. Det försöker den här utred-
ningen att rensa upp i.
Maria Athanasiadou: Jag är inte säker på 
att jag förstår värdet av postdok. Man reser 
någonstans. Det tar ett år att lära sig ruti-
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ner och knyta de nödvändigaste kontak-
terna. Hinner man egentligen uträtta så 
mycket? Sen kommer man tillbaka och då 
får man börja knacka dörr igen, visserligen 
med något högre hatt.
Nils Elander: Det där sträcker sig tillbaka 
till det gamla skråväsendet. När skomakare 
gjort sitt gesällprov skulle de ge sig iväg till 
Tyskland för att se hur de gjorde skor där. 
Jag tycker det är viktigt, vi har haft alldeles 
för mycket inavel i akademien i Sverige.
Christina Hellman: Men det står ingenstans 
att postdok ska göras utomlands, även om 
det är ett önskemål. Många kommer nog att 
stanna kvar vid den egna institutionen. En 
viktig sak är att institutionen är skyldig att 
se framåt när den inrättar ett postdok. Den 
måste ha ekonomisk täckning för en fram-
tida tillsvidareanställning som ett biträ-
dande lektorat är.
Nils Elander: Det finns en annan aspekt: 
Runt 27-28 årsåldern är det vanligt att vet-
tiga personer skaffar barn. Ungefär i den 
åldern disputerar många kvinnor. Men 
sedan tittar de sig om och vill inte ha de här 
otrygga anställningarna. Efter det biträ-
dande lektoratet ska det vara slut på tillfäl-
liga anställningar. Då är man kanske 31-32 
år och inte över 40.
Karl Weigelt: För humaniora kommer dessa 
nya förslag om nya tjänster inte spela så stor 
roll. De flesta hankar sig fram på projekt, 
stipendier, tillfälliga lösningar och det kom-
mer att fortsätta. Detta stora moln av till-
fälliga anställningar kommer inte den här 
utredningen att klara av. Vad som behövs är 
ett tillskott eller omfördelning av fakultets-
anslag med sikte på fler meriteringstjänster.
Christina Hellman: Vid min institution för-

fråga, och tillsammans kan de här sakerna 
skapa väldig turbulens. En professur kan 
bli en renodlad lärartjänst och så tillsätter 
man den som accepterar en sådan arbets-
beskrivning.
Karl Weigelt: Risken är också uppenbar att 
interna hänsyn och svågerpolitik får styra 
tillsättningarna och det är inte bra.
Nils Elander: Jag kan förstå de som säger 
att vi behöver ett snabbare system, men vi 
behöver snabba upp systemet utan att det 
tappar i stringens. 

söker vi inskärpa i doktoranderna att det 
är fråga om en utbildning. Att de inte kan 
räkna med anställning vid den egna insti-
tutionen. Men det glömmer de när de sätter 
igång med studierna. Det blir lika stor över-
raskning för alla. 
Karl Weigelt: Det handlar ju dels om att 
institutionerna vill ta hand om de forsk-
are de fostrar, dels att forskarna själva vill 
stanna och då försöker man skaka fram 
pengar. Tyvärr blir lösningarna ofta tillfäl-
liga och kortsiktiga.
Christina Hellman: Exakt. Det handlar 
enligt förslaget om 600 postdoktjänster 
som ska finansieras. Det blir en halv eller en 
tjänst per institution. De som ändå gärna 
vill vara kvar kommer att försöka fortsätta. 
Men man kan inte anställa alla.
Maria Athanasiadou: Kanske är inte de 
tillfälliga anställningarna det stora proble-
met. Okej, de ska inte få fortsätta i evighet, 
men ett större problem är att man förvän-
tas jobba så oerhört mycket. Det blir jämt 
sena kvällar, man förväntas bära hela insti-
tutionens problem på sina axlar. Kvinnor är 
smarta. De kanske säger: Nej, jag vill inte 
befatta mig med den här galna världen.  
Det finns en annan del i Befattnings-
utredningen som handlar om att gransk-
ningen av nya tjänster ska ske lokalt.  
Nils Elander: Den gillar jag inte. Det hand-
lar om uppluckring av ett normsystem som 
finns i hela landet. Jag tror inte att det kom-
mer att leda till sämre forskare vid Stock-
holms universitet. Men jag vet att det kom-
mer att ske vid mindre högskolor där man 
inte har samma akademiska tradition. 
Christina Hellman: Därtill ska arbets-
beskrivningen bli en lokal förhandlings-

De nya postdoktjänsterna är bra, anser 
Christina Hellman.

Maria Athanasiadou förstår inte riktigt värdet av postdok. Hinner man uträtta så mycket 
under ett år?

Doktorandombudet Karl Weigelt tror 
inte förslaget om nya tjänster innebär så 
mycket inom humaniora.
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research and teaching more fully”. The 
Vice Chancellor explained, “it’s about 
increased international exchange for both 
students and researchers, collaboration 
with overseas research groups, increased 
international publication and a global 
approach to advertising research posts.”

Areas given special attention in 
the proposal:

Stockholm University has a long tradi-
tion of research in this area and holds a 

studying Social Work will also have the 
chance to study at a university overseas. Full 
information about all international Mas-
ter’s programmes is available via Stockholm 
University’s online course database http://
sisu.it.su.se/search/en.

Environments and climate, the chal-
lenges of globalisation for society, lan-
guage and teaching – these questions are 
given special focus in Stockholm Univer-
sity’s new research and teaching strategy, 
recently submitted to the Swedish gov-
ernment. Commenting, Vice Chancellor 
Kåre Bremer stated, “We have emphasised 
important social questions in the report – 
as well as what we can contribute in these 
areas.” The Vice Chancellor affirmed the 
importance of the international perspec-
tive, which he stated, “needs to pervade 

Lena Gerholm, 
Pro Vice-
Chancellor
prorektor@su.se 

This academic year, 2008/9, Stockholm 
University offers seventy Master’s pro-
grammes in English, as well as Master’s 
programmes in Spanish and Portuguese, 
given in the respective languages. There 
are, additionally, a large number of free-
standing courses given in English. The Fac-
ulty of Science offers the greatest number 
of Master’s programmes given in Eng-
lish – thirty-eight in total. The Faculty of 
Social Sciences offers twenty Master’s pro-
grammes in English, whilst the Faculty of 
Humanities offers nine, and the Faculty of 
Law four. 

Several of the Master’s programmes are 
given in conjunction with other educational 
institutions. For example, students on the 
Master’s programme CREOLE, within 
Social Anthropology, will spend two terms 
at a partner European university and those 
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Professor Emeritus Bert Bolin died on the 
30th December at the age of 82. During 
the years 1961-90 he was Professor of 
Meteorology at Stockholm University. He 
was also one of the driving forces behind 
the IPCC, the UN’s climate panel, as well 
as its first chairman. The IPCC, together 
with the former US Vice-president Al 
Gore, was awarded the 2007 Nobel Prize 
for Peace. Stockholm University’s Climate 
Research Centre (SUCLIM) was recently 
renamed in honour of Bert Bolin and the 
Centre’s new name will be Bert Bolin 
Centre for Climate Research (BBCC).

The Venture Cup, held annually since 
1998, is a competition in which students 
and researchers compete to come up with 
the best business idea. SU Innovation has 
recently contributed prize money worth 
10,000 SEK for the best business idea 
coming from the University’s own stu-
dents and researchers. This year the prize, 
awarded now for the first time, goes 
jointly to Petr Vasiliev, PhD candidate in 
Materials Chemistry, research assistant 
Niklas Hedin, and Professor of Material 
Chemistry, Lennart Bergström. Their busi-
ness idea is built on a new technology used 
in the manufacture of catalytic reactors 
with an extended lifespan and advanced 
properties important in the manufacture of 
biodiesel and other fuels. 

Of a total of seven Swedish researchers to 
receive funding in the European Research 
Council’s Starting Independent Researcher 
Grant, three are based at Stockholm Uni-
versity. The three are economist David 
Strömberg, political scientist Jonas Tall-
berg and bioinformatician Erik Lindahl. 

The ERC’s Starting Independent 
Researcher Grant was first announced 
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during Spring 2007 with a total budget of 
289.5 million euros. The Researcher Grant 
is oriented towards researchers who were 
awarded their PhD within the last two 
to nine years. There was tough competi-
tion for the award, which received over 
9,167 applications. Each of the success-
ful researchers has been awarded between 
9-20 million SEK, over a five-year period.

The government’s Department for the 
Environment has committed to maintain-
ing and strengthening levels of compe-
tence within Swedish radioactive protec-
tion research. During 2007 research posts 
were advertised internationally and it has 
now been confirmed that two of these 
researchers will be based at Stockholm 
University. The third post will be based 
at Karolinska Institutet, in a radiophysics 
unit belonging to Stockholm University. 
Professor Andrzej Wojcik from Poland 
will take up the post in radiobiology at the 
Department of Genetics, Microbiology 
and Toxicology during spring this year. 
The post in Radioecology goes to Clare 
Bradshaw, a researcher in marine ecotoxi-
cology at Department of Systems Ecology 
and a lecturer at Södertörn University 
College. The British researcher Hooshang 
Nikjoo has already taken up the third posi-
tion, in Radiation Dosimetry, which is 
based at the Medical Radiation Physics 
unit.

Stockholm University has further com-
mitted to work within Radiation Biology 
and Radioecology with investment in both 
equipment and PhD positions. The Depart-
ment of Genetics, Microbiology and Toxi-
cology has also invested in Radiation Biol-
ogy in the form of new fully equipped lab-
oratories, scheduled to open in April this 
year.

leading position.
-

ety. Improved understanding of social 
and cultural factors are necessary for the 
development of society. The University 
has extensive study and research pro-
grammes in these areas and intends to 
continue with this work.

language, as well as improvement of both 
Swedish and English. Continued expan-
sion of higher education and research 
within language studies.

programme is being established and the 
relationship to research strengthened.

Intensified efforts are to be made to iden-
tify potentially strong fields of research 
and to stimulate their development.

-
tion with business and the public sector 
in connection with the humanities and 
social sciences. Focus on innovation in 
service industries.

The Academic Entrepreneurship project 
works to raise knowledge about collabora-
tion and new ways of working.  In the mid-
dle of December a group of fifteen people, 
mainly researchers in the humanities, trav-
elled to England to see how two highly suc-
cessful centres of learning work with the 
issue of collaboration.

At the University College of London 
(UCL) the group met with two Deans 
of Faculty and made a study visit to the 
UCL Development Office, which works 
to develop the university’s relationship 
with alumni and potential patrons. The 
trip included a visit to the University of 
Oxford, where Isis Innovation, a univer-
sity-owned company, provides extensive 
support for researchers wishing to com-
mercialise their results. This is a particu-
larly relevant area for Stockholm Univer-
sity, where entrepreneurship is currently a 
matter of strategic importance. The next 
step for Academic Entrepreneurship is to 
concretise the ideas that have emerged dur-
ing the course of the trip and communicate 
them widely within the University’s organ-
isation.



”Man tenderar att se till individer i högre grad än   
hemma, och lyfter gärna fram enskilda prestationer”

Sören Holst är teoretisk fysiker och under-
visar vanligen vid Fysikum, Stockholms 
universitet. Under hösten 2007 var han 
verksam vid Skidmore College i USA som
STINT-stipendiat inom programmet 
”Excellence in Teaching”. Under vinjetten 
Perspektiv får gästskribenter ge sin syn på 
utbildning och forskning ur ett internatio-
nellt perspektiv.


