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2018 ÄR DET 140 år sedan Stockholms hög
skola grundades. Det har varit en växlingsrik 
tid, där utvecklingen gått från en liten, privat 
forskningsinstitution med öppna föreläs
ningar till landets största utbildningsuniver
sitet, med fri grundforskning som sin minsta 
gemensamma nämnare, bestående genom 
åren. Även omvärlden har förstås genomgått 
en drastisk utveckling under dessa år, vilket 
också betytt att högskolans roll i samhället 
generellt har förändrats – mest påtaglig är 
väl ändringen från utbildning för ett fåtal till 
dagens massuniversitet. 

Idag förefaller universitet och högskolor 
vara mer populära än någonsin i den offentliga 
debatten. Många har åsikter: politik och 
näringsliv, interna och externa debattörer. 
Lärosätena verkar användbara för allehanda 
syften – men anklagas också ofta för sin 
otillräcklighet. När det är problem med 

värden sätts ifråga på många håll i världen. 
I år ska Stockholms universitet formulera 

nya centrala strategier. Som ett led i det arbetet 
deltar vi i ett internationellt projekt med Magna 
Charta Universitatum kring våra akademiska 
kärnvärden – de ska inte bara genomsyra strategi
dokumentet, utan hela vår verksamhet. Univer
sitetets ledning har förnyats, senast med tre nya 
vicerektorer från årsskiftet. Tillsammans står vi 
inför utmaningen att ta tillvara arvet från vårt 
ursprung, och samtidigt leda 
Stockholms universitet in i 
framtiden. 

ASTRID SÖDERBERGH 

WIDDING, rektor 

 rektor@su.se

Vad ska universiteten vara bra för? 
omställning på arbetsmarknaden – här har 
högskolan kommit till korta! När de regionala 
utbildningsbehoven ökar – låt lärosätena skapa 
regionala lärcentra! När det handlar om håll
bar utveckling – varför gör universitet och hög
skolor inte mer? När samhällsutmaningarna 
gäckar befintliga svar – måste det inte bero på 
att högskolorna är organiserade i stuprör? 

I sådana tider, när lärosätena riskerar att 
göras till redskap för att tillfredsställa de mest 
varierade, och ibland motstridiga krav, gäller 
det att påminna sig vad som är universitetets 
kärnuppdrag: utbildning och forskning av 
högsta kvalitet. Det inbegriper givetvis sam
verkan med den omvärld som vi är en del av. 
Universitetens kärnvärden, akademisk frihet 
och institutionell autonomi, där också rättvisa 
och integritet ofta räknas in, hör till nycklarna 
för att detta uppdrag ska kunna förverkligas. 
Det är också värt att minnas idag, när dessa 

NYHETER
4  Universitetets värderingar  

synas 

5  Stort hållbarhetsforum i  
Aula Magna

6 Ny institution tar samlat  
grepp på folkhälsa 

7 Nu pilottestas lärplattformen   

PROFILEN
8  Katarina Bendtz – Med mate

matiken som modersmål

10   Starta egetkursen tillbaka

TEMA: KVALITETSSYSTEM 
FÖR UTBILDNING
18  Stockholms universitet  

 utvecklar kvalitetssystemet  
 för utbildning 

20  Mer kritiskt tänkande ska lyfta  
 juristprogrammet 

21  Kalldusch ledde till utveckling

22  Kall långtidslagring ger nya  
 möjligheter till jonstudier

FORSKNING
22   Forskar för att hjälpa  

spelmissbrukare 

23  Från Torken till Capio

24  Krockande neutronstjärnor  
 2017 års största genombrott

23 Ursprunget till vattens  
 märkliga egenskaper funnet

26  NAMN OCH NYTT

28 MIN ARBETSPLATS

30 IN ENGLISH 

11   Två av tre internationella 
alumner nöjda 

12  Forskarnas röst i regeringen  
 – men vad tål ministrar  
 att höra?

13  Donerad studentmössa  
blev utställning

14  ”Vi behöver bli bättre på att  
 värdera öppen vetenskap”

15 Islands president besökte SU

16  Stor utökning av möjlighet till  
 digital tentamen

17  Nobelpristagare besökte  
 doktorander

Innehåll

6 16 20 22

Universitetsnytt är tidningen för medarbetarna vid Stockholms universitet.  
Upplagan är 5 100 exemplar. 

ADRESS Samverkansavdelningen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

ANSVARIG UTGIVARE Linda Carlsson REDAKTÖR AnnaKarin Landin 

GRAFISK FORM OCH LAYOUT Blomquist & Co OMSLAGSFOTO Niklas Björling 
OMSLAGSBILD Katarina Bendtz, Psykologiska institutionen.

KORREKTUR MarieAnne Condé 

TRYCK DanagårdLITHO, ett miljöcertifierat tryckeri. 

ISSN 11032375
Nästa nummer kommer ut 16 april.  
Manusstopp 20 mars.

SYNPUNKTER OCH TIPS? HÖR AV DIG!

REDAKTÖR AnnaKarin Landin, annakarin.landin@su.se,  
0816 26 62, Per Larsson, per.larsson@su.se, 0816 44 64. 
SKRIBENTER Per Larsson, Elsa Helin, Annika Hallman, Linda 
Carlsson, Mia Söderbärj, Marika Frank, Thomas Heldmark, 
Linda Hedblad Ring, Stefan Nyman, Niklas Henriksson. 

– Det är bra om folk i allmänhet förstår att 
vetenskapen är en rörlig massa, en ständigt 
pågående diskussion.
JONAS VLACHOS, Nationalekonomiska institutionen, till tidningen 
Fokus efter att bloggen Ekonomistas fått utmärkelsen Årets svensk. 
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flugor kan svinröven locka 
till sig när den blommar i det 
vilda. I januari blommade svin
röven, även kallad fläckkalla, 
i Bergianska trädgården och 
spred en unken lukt av ruttet 
kött under ett par dagar. 

Siffran
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Fin frostig Frescati-förmiddag
Några vinterdagar har 2018 hittills bjudit på. När frosten gnistrar på 

naturen runt knuten från campus gäller det att passa på att njuta. 

FOTO ANNAKARIN LANDIN
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– DET HÄR ÄR EN UNIK möjlighet för oss 
att testa våra kärnvärden i verksamheten, en 
reality check. Strategier och värderingar ska 
inte bara finnas på papperet, de ska genom
syra arbetet, säger rektor Astrid Söderbergh 
Widding. 

Strategierna pekar ut riktningen för uni
versitetet för de kommande fyra åren. Just nu 
arbetar verksamheten efter de strategier som 
fastställdes 2015, och i slutet av 2018 det dags 

exempel akademisk frihet, finns också 
speciella värden för Stockholms universitet. 
För närvarande är kärnvärdena ”öppenhet, 
nyskapande och gränsöverskridande”. Det 
kommande strategiarbetet handlar inte om 
att ställa om kursen, mer om att pröva den 
inslagna vägen. Rektor utesluter dock inte att 
den kan komma att ändras utifrån vad som 
kommer fram under året. 

Tillfälle ge input
Exakt hur verksamheten ska involveras i 
arbetet planeras under våren. Det ska ske 
inom ramen för befintliga strukturer, men 
kan i tillägg handla till exempel om en enkät. 
Mycket beror på hur områden och institutio
ner väljer att jobba med frågan. 

– Min vision är att alla medarbetare ska 
få tillfälle att ge input i något sammanhang 
under året, säger Astrid Söderbergh Widding. 

Värderingar om akademisk frihet kan 
tyckas självklara för ett universitet, men 
det finns många hot som gör frågan aktuell. 
Internationellt finns flera länder där univer
sitetens autonomi begränsas, till exempel 
i Turkiet. I Sverige finns också exempel på 
statlig styrning, som när Högskolan i Dalarna 
inte själva fick bestämma om plats för verk
samheten. 

– Vi är inte alltid så autonoma som vi tror. 
Magna Chartaprojektet är en chans att få 
en internationell jämförelse och dialog med 
andra lärosäten, säger Astrid Söderbergh 
Widding. 

I september ska arbetet redovisas på ett 
möte i Salamanca, men pilotprojektet avslutas 
samtidigt som strategierna fastställs i slutet 
av året. 

– Jag vill inte att strategidokumentet ska 
vara en hyllvärmare. Åtgärdsplanen är det 
konkreta, men strategierna ska uttrycka 
vart vi vill komma. Då är det värdefullt för 
ledningen att få återkoppling. Vad vill vi vara 
som universitet, vad står vi för? Det här är en 
inbjudan till var och en ställa sig den frågan, 
säger Astrid Söderbergh Widding. 

Vart är Stockholms universitet på väg? Och lever vi upp 
till våra värderingar? Nu börjar arbetet med att utforma 
nästa omgång övergripande strategier. Samtidigt kommer 
universitetet att ingå i ett stort internationellt projekt om 
lärosätens kärnvärden. 

TEXT ANNAKARIN LANDIN

Universitetets  
värderingar synas

 
Strategier för Stockholms 
universitet
Strategierna fastlägger grundläg
gande värderingar och mål som 
vägleder universitetet. De komplet
teras med en konkret åtgärdsplan. 
Strategierna gäller för en fyraårs
period och åtgärdsplanen för två år. 
Strategierna har varit uppdelade i 
fyra huvudområden: Forskning och 
utbildning, Rekrytering och kompe
tensutveckling, Internationell och 
nationell samverkan samt Förvalt
ning och verksamhetsstöd. 

  Strategier för Stockholms  
universitet 2015–2018 finns på 
www.su.se/om-oss/strategier

 
Magna Charta Observatory
Organisation som sedan år 2000 
verkar för att förvalta Magna 
Charta Universitatum och verka för 
akademisk frihet och institutionellt 
oberoende. Organisationen ska 
stödja universitet som undertecknat 
dokumentet att leva upp till värde
ringarna.

  Läs mer på  
www.magna-charta.org

för en uppdatering. Samtidigt ingår Stock
holms universitet i ett internationellt projekt 
om kärnvärden, Living values. Tolv univer
sitet runt om i världen ska inom ramen för 
Magna Charta Observatory pröva ett verktyg 
för självutvärdering. Verktyget kan användas 
både för att se över sina värderingar, och 
utvärdera om de verkligen efterlevs. 

Förutom de grundläggande värden som 
ingår i Magna Charta Universitatum, till 

 
Magna Charta Universitatum
Dokument som undertecknades 
av 388 rektorer för europeiska 
universitet år 1988, på 900årsdagen 
för grundandet av universitetet i 
Bologna. Dokumentet innehåller 
principer om akademisk frihet och 
institutionellt oberoende. Det har 
nu undertecknats av 816 univer
sitet i 86 länder runt om i världen. 
Stockholms universitet hör till de 
ursprungliga undertecknarna.

”Vi är inte alltid så autonoma som vi tror. 

Magna Charta-projektet är en chans att få 

en internationell jämförelse och dialog 

med andra lärosäten.”

Astrid Söderbergh Widding.
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Stort hållbarhetsforum  
i Aula Magna

UNIVERSITETET VILL med det här 
nya initiativet skapa en plattform 
för nätverkande, erfarenhetsutbyte 
och framtida samverkansmöjlig
heter mellan akademi, näringsliv, 
politik och den ideella sektorn. 
Fokus den 21 mars ligger på 
framtidens energi och resurser, och 
det med utgångspunkt i de globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Under eftermiddagen anordnas två paneldis
kussioner som är öppna för studenter, medar
betare och intresserad allmänhet. En handlar 
om samarbetet mellan akademin och det omgi
vande samhället och en om hur det går att leva 
upp till Agenda 2030 i en polariserad värld. 
Bland de medverkande finns miljöminister 
Karolina Skog och flera professorer vid univer
sitetet. Det blir även två öppna föreläsningar. 
Den ena handlar om kolets roll och här deltar 
bland andra Joseph Samec, professor i organisk 
kemi, och Bitte Hammargren, journalist och 
Mellanösternanalytiker. Den andra handlar 
om vad det är för mat vi kommer att äta i fram
tiden och bland talarna finns Line Gordon, 

I BÖRJAN AV november 2017 gick universite
tet över till nya Ladok. Förberedelserna inför 
övergången hade pågått i flera år och själva 
produktionssättningen gick bra. En delvis ny 
användargrupp är lärarna som nu både rap
porterar resultat och attesterar betyg direkt 
i systemet. Trots att nya Ladok har varit i 
drift vid flera andra lärosäten en tid och att 
Stockholms universitet testat det grundligt 
finns fortfarande stora brister. Bristerna 
har blivit uppenbara när systemet körs i full 
skala i den stora och decentraliserade miljö 
som Stockholms universitet utgör. Student
avdelningen arbetar nu med att komma till 
rätta med problemen som handlar om drift, 

vice forskningschef vid Stockholm 
Resilience Centre, och Paul Svensson, 
kock vid Fotografiska museet. Efter
middagen avslutas med mingel.

Evenemanget innehåller även en 
sluten del som vänder sig till inbjudna 
företrädare för näringsliv, myndighe
ter och organisationer.

Hållbarhetsforum arrangeras i 
samverkan mellan de naturvetenskapliga och 
humanvetenskapliga områdena.

– Vid Stockholms universitet pågår 
forskning inom många olika områden som 
kopplar till de globala målen för hållbar 
utveckling. För att nå dessa mål krävs dock 
samverkan mellan samhällets olika sektorer. 
Vi tror att Hållbarhetsforum kan vara ett 
sätt att fördjupa kontakterna mellan aka
demin och det omgivande samhället, säger 
Barbara Wohlfarth som är sektionsdekan för 
geovetenskap och ansvarig för evenemanget.
PER LARSSON

  Programmet hittar du i Kalendariet på 
su.se

utvecklingsbehov, administrativa rutiner och 
arbetsbelastning. 

– Ladok är ett av de mest verksamhetskri
tiska systemen. Alla som arbetar i systemet är 
nu nybörjare och många behöver stöd genom 
Ladoksupporten. Våra systemförvaltare ställs 
dagligen inför nya frågor och jobbar inten
sivt på att hitta svar och skapa lösningar. 
Studentavdelningen arbetar med att både 
utveckla den generella informationen om sys
temet och med att besvara frågorna från alla 
användare, vilket innebär att svarstiderna är 
längre än vanligt, säger Jerker Dahne, avdel
ningschef för Studentavdelningen. 

Den 21 mars 2018 anordnas Stockholms universitets  
hållbarhetsforum i Aula Magna. 

Brister i nya Ladok ska åtgärdas
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Vad ska vi äta i framtiden? Hur produceras 
framtidens energi? På Hållbarhetsforum  

diskuteras framtidens energi och resurser.

DEN 25 MAJ 2018 träder EU:s nya data
skyddsförordning i kraft, den så kallade 
GDPR, General data protection regulation. 
Vid lärosäten och andra myndigheter pågår 
ett intensivt arbete inför den nya lagen, 
som kommer att påverka alla som hanterar 
personuppgifter. 

Syftet med nya dataskyddsförordningen 
är att skydda enskildas grundläggande 
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt 
till skydd av personuppgifter, samt att skapa 
en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av 
personuppgifter inom EU. 

Flera Statens offentliga utredningar (SOU) 
pågår, till exempel Personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål, vilket innebär att 
många frågor inte kommer att vara besva
rade förrän utredningarna är avslutade och 
berörda lagar har trätt i kraft. 

Utifrån den enkät som genomfördes under 
hösten har projektgruppen vid Stockholms 
universitet arbetat med informationsinsatser 
till institutioner, avdelningar och andra 
verksamheter. Redan befintliga policyer och 
riktlinjer kommer under våren att komplet
teras med anvisningar samt anpassade mal
lar för att hantera samtycken samt ITstöd 
för hantering och lagring. Vägledning kring 
hantering av personuppgifter i både forsk
ning, utbildning, på webb, i molntjänster 
med mera håller på arbetas fram.

Viktigt att tänka på för en institution eller 
verksamhet som ska förbereda sig inför 
den nya dataskyddsförordningen:
•  Alla behöver veta vilka personuppgifter de 

behandlar, vilken behandling som sker, 
vilket lagstöd som finns för behandlingen 
och vilka aktiviteter som behöver vidtas. 
Informationen ska läggas in i Register
förteckningen. Benita Falenius, informa
tionssäkerhetschef, kommer att kontakta 
samtliga institutioner/motsvarande för att 
erbjuda stöd.

•  Undantaget för behandling av personupp
gifter i ostrukturerat material försvinner. 
Från den 25/5 måste det alltid finnas 
lagstöd för att använda personuppgifter.

•  Framtagande av samtyckesblanketter 
pågår och det kommer att finnas stöd för 
hanteringen. Allt material utan tydligt 
samtycke behöver inte hanteras omedel
bart, men det ska finnas en plan för hur 
detta ska hanteras. 

LINDA CARLSSON

  För frågor om nya dataskyddsförord
ningen, kontakta Benita Falenius, benita.
falenius@su.se

SU förbereder för data-
skyddsförordningen

REKTOR HAR BESLUTAT att namnet på 
Ekonomiskhistoriska institutionen från 
och med 1 januari 2018 ändras till Institu
tionen för ekonomisk historia och interna
tionella relationer. Det engelska namnet på 
institutionen är Department of Economic 
History and International Relation.

Institution byter namn



UNIVERSITETSNYTT NR 1 2018
6 Nyheter

Vid årsskiftet bildades Institutionen för folkhälsovetenskap  
när forskningsinstituten CHESS och SoRAD gick samman. 
Målet är att stärka den tvärvetenskapliga forskningen och 
utbildningen. 

Ny institution tar samlat 
grepp på folkhälsa

FORSKNING OM FOLKHÄLSA är mycket mer 
än medicinska aspekter. Faktorer som inver
kar på folkhälsan hänför sig ofta till sociala 
och samhälleliga strukturer och hur dessa, 
i samspel med individuella förutsättningar, 
formar människors vanor och livsvillkor. På 
flera håll inom Stockholms universitet bedrivs 
denna breda folkhälsoforskning. 

Centrum för socialvetenskaplig alkohol 
och drogforskning (SoRAD) och Centrum 
för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) 
är två av de främsta aktörerna. SoRAD 
bedriver forskning med inriktning på alko
hol, droger och spel, och CHESS forskar om 
ojämlikhet i hälsa. Flera av forskningsområ
dena är närliggande och de drygt 60 medar
betarna sitter intill varandra i byggnaden vid 
Sveaplan.

Den 1 januari 2018 blev de tu ett. Då bilda
des Institutionen för folkhälsovetenskap. 

Astri Muren, dekan för Samhällsveten
skapliga fakulteten och från årsskiftet även 
vicerektor för Humanvetenskapliga området, 
lyfter fram att det sedan länge finns starka 
forskningsmiljöer vid både CHESS och 
SoRAD. Vid CHESS har det även sedan nio 
år varit möjligt att studera folkhälsoveten
skap på avancerad nivå och de senaste fyra 
åren även på forskarnivå. 

– På områdesnivå såg vi en möjlighet att  
förstärka den forskningsmiljön med utbild
ning även på grundnivå, säger Astri Muren. 
Humanvetenskapliga området bad därför 
rektor om medel till utbildning på grund  
nivå samt för att kunna anta fler doktor ander 
vid en ny institution för folkhälso vetenskap. 

– Det känns roligt att vi kan utnyttja den 
breda kompetens som finns inom de två 
centra som bildar den nya institutionen. 
Stockholms universitet stärker nu sin folkhäl
sovetenskapliga forskning och utbildning och 
kan i samarbete med Karolinska Institutet 
bidra till en breddning i studiet av folkhälsa 
utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv, 
säger Astri Muren.

Stärka nuvarande profilen
Mikael Rostila, som varit föreståndare för 
CHESS och nu är prefekt för den nya insti
tutionen, ser det som ett naturligt led att det 
nu även ska gå att läsa folkhälsovetenskap 
på grundnivå. Genom att gå samman till en 
institution ser han möjligheter att utveckla 
och stärka den nuvarande profilen – ett sam
hällsvetenskapligt perspektiv på folkhälsa.

Även Jenny Cisneros Örnberg, nu ställfö
reträdande prefekt och tidigare föreståndare 
för SoRAD, ser möjligheter att bredda folk
hälsoämnet. 

– Den nya institutionen har spetskompetens 
såväl inom forskning om ojämlikhet i hälsa 
som forskning om alkohol, droger och spel. 
Dessutom jobbar vi med policyfrågor. Vi 
kan därmed bli ett viktigt komplement till 
Karolinska Institutets folkhälsovetenskapliga 
institution, som främst har ett medicinskt 
perspektiv, säger hon.

Flytt till lokaler i Albano
Ett ledord för sammanslagningen är tvärve
tenskap. Det blir nu än enklare för forskarna 
att ta del av varandras forskning och meto
der, något som bör kunna resultera i nya 
forskningsprojekt. Tanken är även att utöka 
samarbetet med andra institutioner inom och 
utanför universitetet. Sedan länge finns sam
arbeten inom utbildning och forskning med 
bland andra Institutionen för socialt arbete, 
Sociologiska institutionen, Institutet för 
social forskning, Stressforskningsinstitutet 
och Psykologiska institutionen.

Planerna på sammanslagning har tagits 
emot positivt av medarbetarna, säger de båda. 

– Det här blir en nytändning och möjlighet 
till utveckling. Det känns också roligt och 
inspirerande att universitetsledningen, områ
det och den samhällsvetenskapliga fakulteten 
är väldigt positiva till den nya institutionen, 
säger Jenny Cisneros Örnberg.

Mikael Rostila instämmer:
– Det här är en naturlig utveckling på flera 

sätt. Vi har redan flera samarbeten och sam
gåendet kan innebära en större trygghet och 
långsiktighet för verksamheten.

Hösten 2020 flyttar institutionen till nya 
lokaler i Albanoområdet. I samma byggnad 
kommer även Institutionen för socialt arbete, 
Stressforskningsinstitutet, Psykologiska 
institutionen och Statistiska institutionen att 
finnas. Samlokaliseringen tror både Jenny 
Cisneros Örnberg och Mikael Rostila ska 
gynna institutionen och forskningen om folk
hälsovetenskap generellt. 

  Läs mer om forskning vid den nya  
institutionen på sidorna 22–23.

TEXT PER LARSSON  |  FOTO VILHELM STOKSTAD

Jenny Cisneros, ställföreträdande prefekt, Mikael 
Rostila, prefekt och Astri Muren, vicerektor. Den nya 
institutionen är ett sätt att förstärka den befintliga 
forskningen inom folkhälsa, enligt Astri Muren. 
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Jenny Olander, Cecilia Stenberg och  
Karin Axberg har testat Athena. 

Nu pilottestas lärplattformen 
UNDER VÅRTERMINEN testas den nya 
lärplattformen Athena i liten skala, på såväl 
campuskurser som distanskurser. Syftet är att 
se om systemet är uppsatt på ett ändamålsen
ligt sätt och att testa att de kopplingar som 
byggs mot andra system, till exempel Ladok, 
Urkund och TimeEdit, fungerar.

I januari startade några enstaka kurser i 
Athena vid fyra olika institutioner. Dessutom 
kommer Centrum för universitetslärarutbild
ning (CeUL) under våren använda Athena för 
sina kurser. 

Kemilärarnas resurscentrum, Institutionen 
för matematikämnets och de naturvetenskap

REGERINGEN HAR FATTAT BESLUT om 
ändringar i Vetenskapsrådets instruktion, 
som innebär att beslut att inte längre betala ut 
forskningsmedel får avse viss tid. Detta möj
liggör en tillfällig frysning av utbetalningar 
under tiden en utredning pågår.

Vetenskapsrådet har redan i dag möjlighet 
att dra in utbetalningarna om forskaren inte 
uppfyller fastställda villkor. Möjligheten 
används framförallt i de fall en utredning vid 
det lärosäte där forskaren är anställd slagit 
fast att personen gjort sig skyldig till forsk
ningsfusk. Den nya instruktionen ger Veten
skapsrådet möjligheten att även tillfälligt 
frysa utbetalningarna i väntan på utredning 
av en forskningsutförare vid misstanke om 

liga ämnenas didaktik (MND), startade en 
distanskurs i Athena redan i oktober förra 
året. Deltagarna är 40 kemilärare runt om 
i landet. Lärarna vid MND är än så länge 
nöjda med det nya systemet.

– Athena är mycket mer interaktivt och 
flexibelt än Mondo, och dessutom finns en 
mobilapp, säger Karin Axberg, en av kursens 
lärare.

– Det är lätt att få en tydlig struktur 
över vilka uppgifter som är inlämnade 
och bedömda, och det går lätt att koppla 
lärandemål till olika moment, säger Cecilia 
Stenberg. 

Jenny Olander är även hon lärare på kur
sen. Hon pekar på fördelen med att man via 
statistik kan följa studenternas engagemang 
och aktiviteter så att man ser att studierna 
går framåt. I kursen arbetar man mycket 
med gruppinlämningar, och det är lätt att 
skapa grupper och flytta studenter mellan 
grupperna vid behov. Lärarna säger att 
kommunikationen med studenterna fungerar 
utmärkt och att studenterna på kursen verkar 
nöjda med Athena.

Då börjar Athena användas
Från och med höstterminen 2018 kommer 
ett antal institutioner att kunna gå över från 
Mondo till Athena. När en institution går 
över till Athena är det viktigt att lärare och 
administratörer får adekvat stöd och utbild
ning för att övergången ska bli så smidig som 
möjligt. Detta är anledningen till att de som 
idag använder Mondo blir först med att börja 
använda Athena.

Nyfiken på Athena?
Vill du se den nya lärplattformen och få 
reda på dess möjligheter kan du delta på de 
informationsmöten om Athena som äger rum 
i Skära Villan under vårterminen. För de 
institutioner som ska använda Athena från 
och med höstterminen kommer grundkurser 
och workshops att anordnas under våren.
MARIKA FRANK

  Information om Athena finns på: 
 www.su.se/nylarplattform

exempelvis forskningsfusk, oetiskt agerande 
eller annat klart olämpligt beteende.

– Det är bra att Vetenskapsrådet har möj
lighet att i mycket uppenbara fall kunna över
väga att tillfälligt frysa forskningsmedel. Jag 
vill dock understryka att Vetenskapsrådets 
agerande är kopplat till andra myndigheters, 
framförallt universitet och högskolors och 
eventuellt domstols, beslut. Det är viktigt att 
rättssäkerheten upprätthålls och att ingen 
forskare fråntas forskningsmedel på lösa 
grunder, säger Helene Hellmark Knutsson, 
minister för högre utbildning och forskning, i 
ett pressmeddelande från Utbildningsdeparte
mentet. Förordningen trädde i kraft den  
27 februari 2018.

Vetenskapsrådet ska kunna frysa medel för forskare 

 
Institutioner som börjat  
testa Athena:
• Institutionen för matematikämnets 

och de naturvetenskapliga ämnenas 
didaktik (MND)

• Institutionen för de humanistiska 
och samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik (HSD)

• Institutionen för biologisk grund
utbildning (BIG)

• Institutionen för etnologi, religions
historia och genusvetenskap (ERG)

• Centrum för universitetslärar
utbildning (CeUL)
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SEDAN 2008 har universitetet arbetat 
med övergripande och sammanhållen 
kommunikation. I detta arbete används, 
ett för universitetet gemensamt, kommu
nikationskoncept för att berätta om uni
versitetets utbildning, forskning och sam
verkan och på så sätt stärka varumärket 
Stockholms universitet. Utgångspunkten 
för arbetet är universitetets övergripande 
kärnvärden: öppenhet,nyskapande och 
gränsöverskridande.

Under 2018 kommer ett nytt kommu
nikationskoncept med budskap och bild 
användas i rekryteringen av nationella och 
internationella studenter. Konceptet kan 
anpassas till att användas av hela universi
tetet. Under våren kommer Samverkansav
delningen hålla workshops för att närmare 
presentera hur medarbetarna kan använda 
konceptet i sin kommunikation gentemot 
nationella och internationella studenter.
 LINDA HEDBLAD RING

  För vägledning i var och hur konceptet 
kan appliceras gällande student
rekrytering, vänd dig till Sektionen  
för kommunikation vid Samverkans
avdelningen: konceptet@su.se

Sammanhållen kommu-
nikation till nationell och 
inter nationell student

EN NYTT FORSKNINGSDATATEAM ska 
hjälpa forskare att hantera och tillgäng
liggöra forskningsdata. Uppdraget från 
rektor innebär ansvar för att koordinera 
det universitetsövergripande arbetet med 
att utveckla och implementera tjänster och 
stöd för hantering, lagring, tillgänglig
görande och bevarande av forskningsdata. 
Gruppen består av medlemmar från uni
versitetsbiblioteket, arkiv, forskningsstöd 
och IT. Dessutom ingår en referensgrupp 
med forskare från flera olika institutioner.

 Nu söker forskningsdatagruppen efter 
forskare som vill ha stöd och hjälp med att 
hantera, lagra, tillgängliggöra och bevara 
forskningsdata eller information om att 
data finns. För frågor och mer information, 
hör av dig till opendata@su.se

 
  Vill du veta mer om tjänster och stöd  
för forskningsdata? Besök su.se/ 
biblioteket/publicera/forskningsdata

Samordning av hantering 
av forskningsdata 
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Samtalet med Katarina Bendtz kretsar hela tiden kring 
språk. Språket är centralt i hennes forskning. Hon lär sig 
nya språk som franska och japanska, och hon ger natur
vetenskap ett begripligt språk i podden professor Magenta. 
Och matematiken och fysiken – det är ett slags modersmål. 
 

Med matematiken 
som modersmål 

TEXT ELSA HELIN  |  FOTO NIKLAS BJÖRLING
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Katarina Bendtz 

Gör: Forskar inom kognitiv 
neurovetenskap på Psykolo
giska institutionen

Familj: Ja, sambo och ett 
barn.

Bor: På Östermalm, men du 
kanske kan skriva vid KTH 
istället?

Fritidsintressen: Allt. Nästan.  
Jag läser mycket, och så 
älskar jag språk. Jag försöker 
hålla franskan och japanskan 
i gång. Och så är jag intresse
rad av konst.

Senast lästa bok: En poesi
samling som min kompis 
Daniel Pederson som forskar 
i litteraturvetenskap här på 
SU har gett ut på sitt egna 
förlag, Faethon. Boken heter 
”Ondskan in i märgen” och är 
skriven av en italiensk poet, 
Emilio Zucchi. Den handlar 
om andra världskriget i 
Italien.

Smultronställe på univer-
sitetet: Brunkan beach, där 
brukar jag bada på lunchen 
på somrarna.

Om jag var rektor för 
en dag: Jag skulle ta tag i 
#metoo riktigt ordentligt. Jag 
skulle gå ut och prata med 
prefekterna och se till att alla 
verkligen har handlingsplaner 
att jobba efter. Jag skulle 
verkligen försöka tvinga fram 
en förändring och se till att 
ingen kan smita undan.

Det gör jag en ledig dag: 
Jag har jättesvårt för att 
inte göra något. Jag kan inte 
riktigt slappna av om jag inte 
är tillsammans med någon 
kompis. Så jag gör nog något 
socialt, kanske går på fest. 

– JAG HAR ALLTID problematiserat världen runt 
omkring mig, och alltid varit irriterad när det är 
något jag inte förstår. Som varför det blir grönt när 
man blandar gult och blått. När jag började läsa 
matte och fysik, då fick jag mitt språk. För mig är 
matematiken ett språk där det blir möjligt att dela 
upp ett problem och se hur det hänger ihop, det blir 
lättare att formalisera. Jag kan använda det för att 
förstå politik och politiska argument till exempel.

Hur kan man förstå politik genom att tänka 
matematik?
– Jo men ta till exempel frågan varför Donald Trump 
kan vara så populär. Då ser jag det som en funktion 
av hur folk faktiskt har det, och skillnaden mot hur 
de skulle vilja ha det, och vad han lovar. Man kan ta 
med vem han konkurrerar med också. Och så ser jag 
det där framför mig, som en funktion längs en x och 
yaxel, säger Katarina Bendtz.

Det är inte så konstigt att en person som dispute
rat i partikelfysik nu är postdoc på psykologen, det 
finns flera exempel på just fysiker som jobbar inom 
neurovetenskapen. Tillsammans med lingvisten 
(och matematikern) Julia Uddén försöker Katarina 
förstå varför vissa människor är sämre och andra 
bättre på att kommunicera. En pusselbit i det första 
steget är att titta på hur människor ger feedback i 
en kommunikation. Försöksgruppen ska slutligen 
kunna delas in i bra kommunikatörer, och sämre. 
Senare, när själva apparaten för hjärnavbildning på 
SUBIC är på plats, kan man se vad som sker inne 
i hjärnorna på försökspersonerna när de som är 
bättre respektive sämre på kommunikation försö
ker lösa vissa uppgifter. 

– Julia och jag träffades när jag intervjuade 
henne för podden. Jag tycker att det är hemskt 
intressant med språket och hjärnans utveckling, 
så jag frågade henne helt enkelt om hon ville ha en 
postdoc. Och Julia sa ja.

Men hur funkar det att byta ämne? Om man är 
fysiker, kan man forska inom psykologi?
– Om man är experimentell fysiker har man ett 
försprång när det gäller att förstå komplicerade 
metoder och den statistik man använder inom 
hjärnavbildning. Jag har ju disputerat inom parti
kelfysik, men var sugen på något nytt. Inom psyko
login finns också många unga och äldre kvinnor att 
ha som förebilder, säger Katarina.

Kanske är det något i hjärnan som inte är helt och 
fullt utvecklat på annars normalbegåvade personer 
som har svårt för att kommunicera. Det kan vara 
något genetiskt som gjort att vissa kognitiva förmå

gor, som att kunna läsa av miner och betoningar inte 
helt klaffar. Under tiden i forskarmiljöer inom parti
kelfysiken stötte Katarina på flera sådana personer, 
som avfärdades som otrevliga eller asociala, knepiga 
och svåra att ha och göra med.

– Det här är något som man inte alls pratar om. 
Jag hoppas att det vi gör så småningom kan leda 
till en större förståelse för sådana personer. Om det 
kopplas till annan forskning kanske de kan få hjälp.

Som barn hade Katarina lätt för matte, men gil
lade inte att räkna. Två plus tre blev sex i huvudet 
på henne, och det kan det fortfarande bli. 

– Räkning är inte matte. Jag var intresserad av 
mönstren och logiken. Min pappa var kemist och 
blev exalterad över mitt matteintresse. Vi löste mat
teproblem på fritiden. Till sist blev det lite mycket 
hets, jag ville göra något för min egen skull och inte 
för att andra tyckte att jag borde. Därför valde jag 
inte natur på gymnasiet och läste sedan franska på 
universitetet. Men sedan läste jag naturvetenskap
ligt basår och insåg att jag faktiskt älskade matte 
och att det var mitt eget val. 

Efter basåret läste Katarina vidare på fysik 
spåret och partikelfysik. En professor i Tokyo 
svarade ja på en mailfråga och erbjöd en plats att 
skriva exjobb på masterutbildningen, och Katarina 
la språket japanska till sina intressen. Avhandlingen 
i partikelfysik gjorde hon i det berömda Cern 
laboratoriet i Schweiz. Det är en forskarmiljö som 
hon beskriver som filmiskt spännande men också 
likriktad och med en hämmande konkurrens mel
lan doktoranderna. 

Professor Magenta med bästisen
Sedan två år tillbaka gör Katarina podden Profes
sor Magenta tillsammans med bästisen Rickard 
Ström. Det är en naturvetenskaplig podcast med 
olika teman i varje avsnitt som undersöks ur olika 
perspektiv. Hittills har Katarina och Rickard vridit 
och vänt på mörker, vågor och den mänskliga 
hjärnan, till exempel. I podden intervjuar de andra 
forskare, ofta yngre, men också konstnärer för att 
kunna öppna nya perspektiv.

– Vår utgångspunkt är att allting är intressant. 
Ambitionen är att alla ska hänga med om man 
lyssnar ordentligt, så ofta behöver vi klippa om och 
stuva om i intervjuerna – ah, det här behöver man 
ha hört först för att kunna förstå det här senare, 
säger Katarina.

Katarina och Rickard spelar in och klipper 
själva, och det är ganska mycket jobb. Förutom prat 
och intervjuer finns det också musik i Professor 
Magenta, och det är ofta oetablerade band som 
Katarina och Rickard hittat via låtar på Sound
cloud eller kompisars kompisar, som de kontaktar 
och frågar om de får lov att använda i podden. 

– Vi hör av oss och frågar forskare om de vill 
vara med, och musiker om vi får använda deras 
musik. Nästan alltid blir de glada. 

– Jag tror att det jag främst lärt mig genom 
forskarutbildningen och allt annat är mina egna 
svagheter och hur jag ska göra för att komma runt 
dem. Och så vet jag att jag är orädd, om det nu är 
en styrka eller en svaghet. Men i alla fall är jag inte 
så orolig. 

Räkning är inte matte. 
Jag var intresserad av 
mönstren och logiken.

Från partikelfysik till Psykologiska  
institutionen. Genom SUBIC ska forskarna  
se vad som händer i människors hjärnor. 
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STARTA EGET-DAGEN i Aula Magna är en 
inspirationskväll och startskottet för Starta 
egetkursen, en kurs som ges vid sex kvällstill
fällen och ska ge alla konkreta kunskaper som 
behövs för att starta och driva eget företag. 
Anmälan är nu öppen både för dagen och 
kursen. 

Målgruppen är framför allt studenter, 
doktorander, forskare och lärare vid 
Stockholms universitet, men även studenter 
och doktorander från andra lärosäten är 
välkomna. Exempel på vad som tas upp under 
kursen är affärsmodellering, juridik och 
marknadsföring. I år läggs lite extra vikt på 
att skapa en bra pitch, det vill säga en kort 
säljande presentation. Bakom kursen står 
innovationskontoret och kursen är ett led i 
regeringsuppdraget att nyttiggöra kunskap 
och forskning från universitetet. 

– Att starta eget kan vara en alternativ 
karriärväg för studenter och doktorander. 
Kanske närmar man sig sig slutet på sina 
studier och har en idé man vill förverkliga. 
Men det är också en väldigt bra chans att 

gå kursen om man ens bara funderar lite på 
företagande. Att presentera sin idé och nå 
en mottagare med sitt budskap är nyttiga 
saker att lära sig för alla, säger Charlotta 
Lindquist.

Tema miljö och hållbarhet
Själva kursen har inget tema, men Starta 
egetdagen har tema miljö och hållbarhet. 
Talare är bland andra Johan Kuylenstierna, 
VD för Stockholm Environment Institute 
(SEI), och forskare från Stockholms univer
sitet som startat företag inom hållbarhet. För 
den som känner sig mer hemma i akademin 
än i affärsvärlden kan det kännas obekvämt 
att starta företag, men det vill innovations
kontoret gärna att fler kommer förbi. 

– Det gäller att komma över tröskeln. Alla 
entreprenörer i panelen verkar vid Stock
holms universitet eller är alumner. Vi vill visa 
att det här är möjligt att göra. Dagen ska stå 
för inspiration, men kursen är praktisk och 
utgår från en ganska grundläggande nivå, 
säger Charlotta Lindquist.

Tidigare kursdeltagare i panelsamtal
En av dem som verkligen kommit över trös
keln är Carolin Solskär. Hon kommer att 
medverka i panelsamtalet på Starta eget 
dagen, och har själv gått kursen. Carolin 
Solskär är alumn från Stockholms univer
sitet, med dubbla examen inom företags
ekonomi och data och systemvetenskap. 
Just nu jobbar hon på Microsoft, men är 
även en av initiativtagarna till den stora 
metoomanifestationen i Stockholm, och 
organisationen ”Me too Sweden” som håller 
på att startas.

Efter att Carolin Solskär gick kursen star
tade hon två företag och även ”Unipreneurs 
network”, ett nätverk för studentdrivna 
entreprenörsföreningar. 

– Kursen ger viktiga verktyg som 
behövs som ny företagare, jag kan absolut 
rekommendera att gå den. Det viktigaste är 
helheten, men om jag ska lyfta en sak är det 
pitchning, det har man nytta av både som 
företagare och person. 

Starta egetdagen och den efterföljande kursen är tillbaka 
efter förra årets uppehåll. 11 april är datumet att boka in för 
den som vill lära sig mer eller få inspiration till företagande. 

Starta eget-kursen tillbaka

TEXT ANNAKARIN LANDIN  |  FOTO PER SCHÖTT

Hundratals studenter, doktorander och 
andra har gått starta eget-kursen tidigare. 
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HUR HAR DET GÅTT för universitetets inter
nationella alumner och hur kan samverkan 
med dem fortsätta? Det är några av frågorna 
som ligger bakom beslutet att göra en enkät 
bland internationella alumner. Alumnunder
sökningen har kartlagt var de internationella 
alumnerna befinner sig på arbetsmarknaden, 
hur de har nått dit, hur de ser på sin utbild
ning och ger förslag på hur internationella 
alumner vill fortsätta samverka med universi
tetet. Undersökningen är den första på central 
nivå riktad mot internationella alumner som 
varit registrerade på något magister eller 
masterprogram under åren 2007 – 2016.

Undersökningen visar att de flesta interna
tionella studenter som kommit till Stockholm 
gjorde det för att det fanns ett specifikt 
masterprogram de ville läsa. Två tredjedelar 
hade övervägande positiva erfarenheter. 
Från alumnerna med negativa erfarenheter 
var bristen på bostäder samt struktur och 
organisation av kurser återkommande kom
mentarer. 

För många av alumnerna var enkäten den 
första kontakten med Stockholms universitet 
sedan avslutad utbildning. Flera efterlyste 
ett större engagemang från universitetets 
håll, både under studietiden och efteråt. Två 
tredjedelar vill känna sig mer knutna till uni
versitetet och samverka mer. Annat som stod 
högt på önskelistan var bättre information 
om karriärmöjligheter i Sverige. 

– Vi kommer att titta på hur vi kan ta 

vara på intresset för att hålla kontakten 
med Stockholms universitet. Det kan bli 
fler alumnträffar, och vi hoppas att ett par 
alumnföreningar kommer att starta under 
året. I Indien och Kina var många intresse
rade av att hålla kontakten, och efter våra 
evenemang i USA blev vi kontaktade av alum
ner på andra platser i USA, säger Jeanette 
Nordström, alumnkoordinator. 

Två tredjedelar av våra internationella alumner har över  
väg ande positiva erfarenheter av sina studier vid Stockholms  
universitet. Samtidigt önskar många att universitetet var 
bättre på att hålla kontakten. Det visar höstens alumn
undersökning.

Två av tre internationella 
alumner nöjda

TEXT ANNAKARIN LANDIN  |  FOTO INGMARIE ANDERSSON

NYHETEN OM att en vikingatida krigar
grav på Birka innehöll en kvinna, inte en 
man, fick stor uppmärksamhet i höstas. 
Nu har studien placerats på plats 43 på 
listan över de 100 mest uppmärksammade 
forskningsartiklarna i världen under 2017. 
Listan har tagits fram av företaget Alme
tric, baserat i London, som varje år spårar, 
analyserar och poängsätter digitala aktivi
teter och rapporteringar kring akademiska 
forskningsresultat. I år har Almetric gått 
igenom mer än två miljoner forskningsar
tiklar inför urvalet.

Även på EurekAlert fick nyheten stort 
genomslag, och är sajtens näst mest delade 
nyhet under 2017. EurekAlert drivs av 
AAAS, och är en plats där bland annat 
universitet, organisationer och vetenskap
liga tidskrifter kan dela med sig av veten
skapsnyheter. 

Studie om Birkakvinnan 
en av världens mest 
uppmärksammade

NU HAR INFORMATION och kommunika
tion på medarbetarwebben och Manual 
för visuell identitet blivit ett. Nya su.se/
kommunikation samlar allt du som 
medarbetare behöver veta om kommunika
tionsarbete vid Stockholms universitet. En 
tydligare struktur och mer komprimerade 
texter ska göra informationen mer lättill
gänglig. Vad tycker du om resultatet? 

  Maila dina synpunkter till  
visuellidentitet@su.se

Ny kommunikations-
ingång på webben

Glöggmingel i december var en av de akti-
viteter som ordnades för alumner under 
förra året. Jeanette Nordström prickar av 
Carlota Grigaitis, Ioanna Karampelia, och 
Hongjing Zhu på gästlistan och Anna Niva 
delar ut en tygpåse som gåva. 

Så här kan graven på Birka ha sett ut där den 
kvinnliga krigaren begravdes. Gravplanen 
är skapad av Evald Hansen och baserad på 
origi nalplanen från grav Bj 581 från Hjalmar 
Stolpes utgrävningar på Birka under slutet av 
1800-talet (Stolpe 1889).

 
Alumnundersökningen: 
3 685 alumner fick enkätundersökningen. 
Svarsfrekvens var 34 procent. Den största 
gruppen respondenter var 26–35 år. För 
att vara alumn vid Stockholms univer
sitet ska minst en högskolepoäng vara 
registrerad i Ladok. Detta innebar att över 
hälften av de medverkande alumnerna i 
undersökningen fortfarande var studenter 
vid Stockholms universitet när undersök
ningen genomfördes.

Några resultat från undersökningen: 

•  Två tredjedelar har övervägande posi
tiva erfarenheter av sina studier vid 
Stockholms universitet.

•  Mer än två tredjedelar valde Stockholms 
universitet för att de ville läsa ett speci
fikt masterprogram.

•  Drygt hälften har uppgett att en 
magister och masterexamen från 
Stockholms universitet i hög till mycket 
hög utsträckning har påverkat deras 
möjligheter att få arbete.

•  Drygt en tredjedel av de medverkande 
internationella alumnerna har uppgett 
att de arbetar inom den privata sektorn. 
En femtedel återfinns i den akademiska 
världen. 

•  Tolv procent har valt att stanna kvar i 
Sverige efter avslutade studier.

•  Två tredjedelar vill känna sig mer 
knutna till Stockholms universitet och 
vill samverka i större utsträckning.
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Från årsskiftet kommer en grupp meriterade forskare  
att granska Sveriges regeringars klimatpolitik. Men  
hur obekväma sanningar tål makthavare att höra från  
forskarhåll? Universitetsnytt har träffat Karin Bäckstrand 
som tar plats i det nya rådet, och John Hassler som  
ledde finanspolitiska rådet i tre år.

DET NYA KLIMATPOLITISKA RÅDET inrät
tades vid årsskiftet och är en egen myndighet 
som ska arbeta självständigt och oberoende. 
Uppgiften är att utvärdera om regeringens 
politik når klimatmålen. Men hur kan veten
skapliga fakta få genomslag i det politiska 
spelet? Karin Bäckstrand är statsvetare med 
fokus på miljöpolitik och den roll vetenska
pen spelar för globalt beslutsfattande inom 
miljö och klimatområdet. Hon nyanserar 
experternas betydelse.

– Idealt bör politiska beslut vila på bästa 
möjliga vetenskapliga underlag. Men experti
sen är ju alltid bara en del av beslutet. Det är 
naivt att ha inställningen att ”vi som forskare 
vet vad som är rätt, varför tar inte politikerna 
till sig det?” I politiska beslut finns alltid 
andra hänsyn, bortom vetenskaplig expertis, 
säger Karin Bäckstrand.

Rådet är en av tre delar i Sveriges nya 
klimatpolitiska ramverk, tillsammans med 
nya klimatmål och en klimatlag. Myndig

heten har kansli och stab med utredare, och 
uppdraget är att se om politiken uppfyller de 
klimatpolitiska målen. I rådet ingår forskare 
från olika discipliner, som ekonomi, historia, 
teknik och klimatforskning förutom stats

vetarna. Ambitionen är att kunna utvärdera 
över olika politikområden. 

– Miljöminister Isabella Lövin sa att hon 
hoppas att rådet kommer med obekväma  
sanningar. Den signalen, och det att rådet 
består av oberoende forskare med tvärveten
skaplig expertis, visar att politikerna tar forsk
ningen på allvar, säger Karin Bäckstrand.

Arga finansministrar
Ekonomen John Hassler var mellan 2013 och 
2016 ordförande i den myndighet som stått 
modell för Klimatpolitiska rådet, Finanspoli
tiska rådet. Även det rådet har som uppdrag att 
utvärdera regeringens politik. Varje år levere
ras en rapport som inte alltid tas emot nådigt. 
John Hassler berättar att båda finansminist
rarna Borg och Andersson har blivit rejält arga 
när de fått kritik av rådet. 

– Jomen visst har det funnits en betydande 
irritation. Vissa frågor har varit kontrover
siella, som integrationsfrågan, när jag sa att 
jag tycker det behövs nya enkla jobb. Vi har 
också tolkat uppdraget lite bredare, till att 
verka för en bra samhällsdebatt, säger John 
Hassler.

Regeringen har nyligen beslutat att 
Finanspolitiska rådet mer ska fokusera på 
att utvärdera om de finanspolitiska målen 
uppfylls. John Hassler liknar det vid att lite 
som en revisorsroll bocka av om olika mål har 
uppfyllts. Man har också beslutat att en val
beredning, där bland andra ordförande och 
vice ordförande i Riksdagens finansutskott 

TEXT ELSA HELIN  |  FOTO NIKLAS BJÖRLING

Karin Bäckstrand, professor vid Statsvetenskapliga 
institutionen, ingår i Klimatpolitiska rådet. 

John Hassler, professor vid Institutet för  
internationell ekonomi, tidigare ordförande 
för Finanspolitiska rådet. 

Forskarnas röst i regeringen  
– men vad tål ministrar att höra?
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kommer att ingå, ska nominera rådets leda
möter. Detta istället för att som nu låta rådet 
själv föreslå sina efterträdare. 

– Jag är tveksam till om de kommer att 
lyckas med att begränsa vad rådet analyse
rar och uttalar sig om. Forskare är, och ska 
vara, bångstyriga. De som sitter i råden är 
etablerade forskare, och de tänker inte på 
att vara följsamma. Tycker man inte att det 
fungerar får man väl lägga ner rådet, säger 
John Hassler.

Visst finns det kontroversiella frågor inom 
klimatpolitiken som kan bädda för konflik
ter, medger Karin Bäckstrand. Men det finns 
också strategiska skäl för politiker att ta till 
sig av vad forskare säger.

– Vi är i förtroendebranschen, både vi och 
politikerna. Och universitet och forskare 
ligger ganska högt i förtroendebarometern, 
och politiker ligger lägre. Att ha ett högt 
förtroende är en form av makt, och om poli
tikerna bortser från vad vi säger kommer 
det att kosta dem förtroende, säger Karin 
Bäckstrand. 

Möjligheter göra skillnad
John Hassler hoppas att det nya rådet inte 
skräms av ilskna ministrar.

– Jag hoppas att klimatpolitiska rådet 
också tar sig friheten att bedöma målen 
och det klimatpolitiska ramverket i en vid 
mening. Det vore synd om man bara följer 
upp etappkrav, för det är inte det som är det 
viktigaste, utan det är att ta ett lite bredare 
grepp och våga utmana lite. Men då får man 
räkna med bråk och tjafs. 

Till skillnad från andra delar av världen 
finns det knappt några klimatförnekare 
bland politiker i Sverige, varken på nationell 
eller lokal nivå. Karin Bäckstrand ser inga 
svårigheter i att nå fram med att klimatför
ändringarna är ett allvarligt problem. Utma
ningen ligger snarare i att få regeringen att 
låta miljöhänsynen väga tyngre än andra 
hänsyn, som ekonomiska intressen. Och 
hon ser optimistiskt på möjligheterna att 
det Klimatpolitiska rådet kan göra skillnad 
i framtiden. 

– Rådets ledamöter väljs på tre år, och 
enligt nu gällande regelverk utser vi våra 
efterträdare själva. Oavsett vilken regering 
vi får framöver finns det klimatpolitiska 
ramverket att förhålla sig till. Varje regering 
måste uppfylla klimatmålen. Jag tror att 
detta kan borga för en kontinuitet i Klimat
politiska rådets arbete, vilken politisk färg 
det än blir på våra kommande regeringar. 

UNDER 2017 och våren 2018 utvärderar 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) nio fors
karutbildningar vid Stockholms universitet. 
Första granskningen som blivit klar är den 
för konstvetenskap, där utbildningen bedöms 
hålla hög kvalitet.

Forskarutbildningen i konstvetenskap får av 
bedömargruppen särskilt beröm för sitt samar
bete med kulturarvsinstitutioner i Stockholm, 
som både bidrar till kvaliteten på utbildningen 
samt till doktorandernas möjligheter att få 
intressanta jobb efter disputationen. Satsning
arna på tvärvetenskap och deltagandet i olika 
nätverk över ämnesgränserna värderas också 
högt.

– Våra satsningar med att skapa tydliga 
strukturer och uppföljning kring utbildningens 

uppläggning och innehåll innebär att våra 
doktorander når framgång i sina avhand
lingsarbeten. Det är glädjande att UKÄ så 
tydligt tar fasta på detta i sin bedömning, 
säger professor Inga Sanner, prefekt vid Insti
tutionen för kultur och estetik.

Underlag för UKÄ:s bedömning har bland 
annat varit en självvärdering som institutio
nen skrivit.

– Att skriva en självvärdering tar tid och 
kräver en viss eftertanke för att den ska ge 
en korrekt bild av utbildningen, men det 
har också varit kvalitetsutvecklande, säger 
docent Jessica Sjöholm Skrubbe, studierektor 
för utbildning på forskarnivå för konstveten
skap vid Institutionen för kultur och estetik.
ELSA HELIN

Forskarutbildning får omdömet hög kvalitet 

Forskare är, och ska 
vara, bångstyriga. 
De som sitter i 
råden är etablerade 
forskare, och de 
tänker inte på att 
vara följsamma.

KÄNNER DU TILL Vagn Walfrid Ekman? 
Forskaren bakom fundamentala begrepp för 
havsströmmar, som Ekmantransport och 
Ekmanspiral. Nu finns hans studentmössa i 
en ny utställning vid Meteorologiska institu
tionen, donerad av hans barnbarnsbarn. 

Det var ett möte vid Stockholms högskola 
1896 som ledde fram till de berömda förkla
ringarna av havsströmmar. Upptäcktsresande 
Fridtjof Nansen hade med sig gåtor från sin 
polarexpedition med skeppet Fram. En av 
frågorna var varför havsis driver åt höger från 
vindriktningen. Vilhelm Bjerknes var professor 
vid Stockholms högskola och hänsköt frågorna 
åt sin student Vagn Walfrid Ekman, som 
doktorerade vid Uppsala universitet. Ekman 
kunde lösa problemet matematiskt och beskrev 
hur jordrotationen vred rörelsen i vattnet nedåt 
i havsdjupet i det som senare skulle kallas 
”Ekmanspiral”. 

Vagn Walfrid Ekman blev senare professor 
i Lund och dog 1954. Förutom det stora 
vetenskapliga arvet lämnade han efter sig 
barn, barnbarn och barnbarnsbarn, där
ibland systrarna Ingeborg Andersson och 
Elisabeth Dahlén. Båda jobbar inom naturve
tenskap, och det var när de läste en artikel om 

superdatorn Ekman och Vagn som de fick 
idén att donera Walfrids studentmössa till 
Stockholms universitet.

– Några av er kanske upplevt det, att stå 
där med ett hus fullt av minnen, kuriosa och 
andra spår av tidigare generationer. Vad ska 
man spara? Vad är skräp? Vad kan vara till 
glädje för andra? säger Elisabeth Dahlén.

Bland många saker fanns hans student
mössa. Syskonen kom ihåg artikeln, och såg 
framför sig en superdator med studentmössan 
på. De tog kontakt med universitetet, vilket 
nu har lett fram till en ny permanent utställ
ning om Ekman vid Meteorologiska insti
tutionen (MISU). Förutom studentmössan 
innehåller utställningen även oceanografiska 
mätinstrument, bilder och publikationer. 
Rapporten ”Studies On Ocean Currents” är 
signerad av Ekman och dedikerad till hans 
vän Carl Gustaf Rossby, professor och sede
mera chef vid MISU. Skriften kom på villovä
gar tills den nyligen hittades i en bokhandel i 
Uppsala. Utställningen invigdes i december.

– Vi är väldigt glada att mössan kommer 
till glädje och får en värdig placering, säger 
Ingeborg Andersson.
ANNA-KARIN LANDIN

Donerad studentmössa blev utställning
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Ingeborg Andersson och Elisabeth Dahlén har donerat 
studentmössan som Johan Nilsson, professor vid MISU, 
placerar i den nya utställningen. 
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NYLIGEN UTSÅGS Gustav Nilsonne, forskare 
i neurovetenskap vid Stressforskningsinstitu
tet, till ”European Open Data Champion” av 
organisationen SPARC (the Scholarly Publish
ing and Academic Resources Coalition). 
Gustav Nilsonne ser många fördelar med att 
jobba för öppen vetenskap. 

– Jag tycker det handlar om att bedriva 
vetenskap på ett så trovärdigt sätt som möjligt 
och att få ut så stort värde som möjligt. Det är 
ett slöseri när data inte görs tillgängliga så att 
andra kan bygga vidare på dem. Med öppen 
vetenskap ökar möjligheterna att kritiskt 
granska och återanvända utförd forskning, 
samtidigt som risken för tvivelaktiga forsk
ningspraktiker och snedvridningar minskar.

Vad gör du konkret själv för att jobba med 
öppen vetenskap?
– Jag håller en doktorandkurs inom öppen 
vetenskap. Då pratar vi till exempel om öppen 
kod och öppen publicering. Jag försöker 
så långt som möjligt att arbeta med öppna 
metoder i min forskning, från början till slut, 
förhandsregistrera studier, öppet publicera 
material, data, analyskod och artiklar. 

Om du måste välja mellan publicering i pre-
stigefylld tidskrift eller mindre prestigefylld 
open acess?
– I praktiken inträffar sällan det dilemmat, 
de flesta tillåter parallellpublicering. Men det 
har hänt åtminstone vid ett tillfälle att jag 
skickat manus till tidskrift med hög prestige 
som inte gör det. Man får ju vara lite prag
matisk och verka inom det rådande systemet, 
och respektera kollegor med en annan syn. 
Jag vill arbeta för en kulturförändring, och 
det tar tid. 

Finns det några nackdelar med öppen 
vetenskap?
– Nej, inte direkt, men däremot utmaningar 
i att ställa om ett system. Till exempel är 
vetenskaplig meritering i hög grad kopplad 
till artikelpublicering. Incitamentssystemen 
skulle behöva uppdateras. Om det blir så, 
vilket jag hoppas, så kommer det ju förstås 
vara några som får se en förändring av hur 
deras meritportfölj värderas. Då kan det vara 
en nackdel för den som inte hängt med i för
ändringen. Men nu är jag optimistisk, för den 
utvecklingen har ju inte hänt än. 

Vilka förändringar i forskningspolitiken och 
i forskarsamhället skulle behövas?
– Det handlar framför allt om en kultur
förändring i forskarsamhället. Vi forskare 
behöver bli bättre på att värdera öppen veten
skap i samband med ansökningar om anslag 
och tillsättning av tjänster. Andra aktörer, 
exempelvis finansiärer, lärosäten och tidskrif
ter, kan driva på denna förändring med sina 
riktlinjer och ställningstaganden. 

Finns det exempel på när öppen vetenskap 
gjort skillnad?
– Det finns flera exempel på läkemedel som 
har förefallit effektiva i publicerade kliniska 
prövningar, men där man efter att ha plockat 
fram data även från opublicerade prövningar 
fått dra slutsatsen att de inte är bättre, utan 
till och med sämre. Öppen vetenskap kunde 
ha förhindrat onödig eller skadlig läkemedels
behandling. Många av de skandaler som vi 
sett med forskningsfusk hade kunnat undvi
kas om data hade publicerats öppet.

Vad betyder det att bli utnämnd till Open 
Data Champion?
– Det gör att jag känner att arbetet med 
öppna data värderas, och det visar att det 
finns en internationell drivkraft i frågorna.
ANNA-KARIN LANDIN
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REGERINGEN BESLUTADE strax innan 
årsskiftet att universitet och högskolor 
får i uppdrag att lyfta och synliggöra sitt 
förebyggande arbete för att motverka sex
uella trakasserier. Samtidigt beslutades att 
Universitets och högskolerådet får i uppdrag 
att sammanställa och synliggöra lärosätenas 
arbete för att förebygga sexuella trakasserier, 

samt deras åtgärder när de fått kännedom 
om misstänkta incidenter. I uppdraget ingår 
att presentera goda exempel och att sprida 
information om dessa. 

– Högskolan är den största statliga 
arbetsgivaren och har 400 000 studenter. En 
så stor verksamhet måste prioritera arbetet 
mot diskriminering och sexuella trakasserier. 

De uppdrag som regeringen nu beslutat om 
tydliggör lärosätenas ansvar för att motverka 
sexuella trakasserier och arbeta för att det 
finns en bra arbetsmiljö där alla studenter 
och anställda kan känna sig trygga, säger 
Helene Hellmark Knutsson, minister för 
högre utbildning och forskning, i ett press
meddelande. 

Uppdrag om att motverka sexuella trakasserier vid högskola

 
MER OM ÖPPEN VETENSKAP: Under 
våren kommer Stockholms univer
sitetsbibliotek att varje månad att 
presentera forskare som ger sin syn 
på öppen vetenskap, möjligheter och 
utmaningar i hantering av forsk
ningsdata. Dessutom pågår en före
läsningsserie om öppen vetenskap. 

  Läs mer på su.se/biblioteket

 
SPARC EUROPE är en samman
slutning av bland annat europeiska 
universitetsbibliotek och forsk
ningsfinansiärer som arbetar med 
vetenskaplig publicering och verkar 
för öppen vetenskap. Genom att utse 
”champions” vill organisationen lyfta 
fram personer som kan fungera som 
goda exempel. Tidigare har Astrid 
Söderbergh Widding utsetts till ”Open 
Access Champion”. 

”Vi behöver bli bättre 
på att värdera öppen 
vetenskap.”

Gustav Nilsonne
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INOM RAMEN FÖR det isländska statsbesöket 
i januari höll president Gudni Jóhannesson en 
uppskattad föreläsning i DeGeersalen i Geo
huset på temat nationalism och globalisering. 
I närvaro av Kung Carl XVI Gustaf och ett 
hundratal studenter diskuterade den tidigare 
historieprofessorn (som påpekade att han 
endast är tillfälligt tjänstledig från Islands 
universitet och fortfarande får lov att kalla  
sig akademiker) balansen mellan att upp
muntra ett historieintresse hos allmänheten, 
uttryckt i populära tvserier, filmer och 
böcker som kanske inte alltid är hundra

procentigt korrekta, och plikten hos en 
forskare att protestera när historien medvetet 
förvanskas för ett politiskt syfte. 

– Idéer om det förflutna har alltid använts 
för att möta nutida behov, vare sig det hand
lar om underhållning eller politik, påpekade 
presidenten.

President Jóhannesson använde exempel 
från såväl tvserien Vikings, traditionell 
isländsk poesi och landskamper i fotboll för 
att illustrera sitt resonemang. 
STEFAN NYMAN

Islands president besökte SU
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ISABELLA  
KARLSSON,  
forskare, Institutio-
nen för miljöveten-
skap och analytisk 
kemi (ACES):

– Jag skulle läsa 
kemiprogrammet. 
Det är väldigt kul 
och det finns många 

viktiga frågor i samhället som kan lösas 
med kemi. 

BEATA KMIEC,  
postdoc, Institutio-
nen för biokemi och 
biofysik (DBB):

– Jag hade valt  
biokemi igen. Det 
är ett väldigt fasci
nerande ämne som 
handlar både om 
problemlösning  

och att få ny kunskap. 

TOBIAS AHLSTRÖM,  
eventansvarig, Stock-
holms universitets 
studentkår:

– Jag har pluggat på 
lärarprogrammet 
men funderar 
nu på personal
vetarprogrammet. 
Det är kontakten 

med människor som intresserar mig. 

ANNE HEIKKINEN 
SANDBERG, 
ceremonimästare, 
Samverkansavdel-
ningen:

– Jag skulle avsluta 
min masterutbild
ning i samhällspla
nering. Då skulle 
jag själv få delta i 

ceremonin och fira ett avslut av något jag 
lagt ner min själ i. 

PAUL BECKER, 
e-handels och pro-
cess ansvarig,  
Ekonomiavdelningen:

– Musikvetenskap. 
Jag har en examen 
inom det, men 
skulle göra det igen. 
Dessutom skulle jag 
gärna läsa tjeckiska. 

Det finns en tjeckisk tonsättare jag har ett 
speciellt intresse för. 

Om du blev student  
igen, vad skulle du  
läsa?

TEXT ANNAKARIN LANDIN 
FOTO NIKLAS BJÖRLING

NÄSTAN HÄLFTEN av Sveriges unga män kan 
tänka sig en karriär som forskare, men bara 
var femte kvinna. Samtidigt sjunker kvinnors 
förtroende för forskare kraftigt, medan män
nens förtroende ligger kvar på samma nivå 
som i fjol. Det visar Vetenskap & Allmänhets 
årliga undersökning, VAbarometern, som 
presenterades i december.

Förtroendet för forskare vid universitet och 
högskolor är precis som tidigare stort i årets 
VAbarometer. Andelen med mycket eller gan
ska stort förtroende går dock ner från 89 till 
83 procent. Männens förtroende för forskare 
ligger kvar på samma nivå som förra året, 
medan kvinnornas förtroende minskar med 
15 procentenheter, från 91 till 76 procent.

– Det här är ett intressant och oroväckande 
resultat. Vi vet ännu inte om det är en till
fällig nedgång eller början på en trend, säger 

Maria Lindholm, chefsutredare på Vetenskap 
& Allmänhet och ansvarig för studien, i ett 
pressmeddelande. 

Även när det gäller synen på forskning 
som karriärval är skillnaden mellan män 
och kvinnor slående. Bland männen kan 44 
procent av 16–29åringarna tänka sig att bli 
forskare i framtiden. Motsvarande siffra för 
kvinnor är 22 procent.

Fyra av tio anser att det tas för lite hänsyn 
till forskning när politiska beslut fattas i 
Sverige. Tre av tio tycker att det tas lagom 
hänsyn, medan endast tre procent menar att 
politiker tar för stor hänsyn till forskning.

Resultaten baseras på cirka 1 000 telefon
intervjuer med ett riksrepresentativt urval av 
Sveriges befolkning, 16–74 år. VAbarome
tern har genomförts varje år sedan 2002.

Kvinnors förtroende för forskare sjunker 

Kung Carl XVI Gustaf, Islands president Gudni 
Jóhannesson och rektor Astrid Söderbergh  
Widding på väg till föreläsningen i Geohuset. 
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DIGITAL EXAMINATION har funnits på uni
versitetet under flera år; den första digitala 
tentan inom ramen för Tentamenstjänsten 
genomfördes i oktober 2014. 

Tentamenstjänsten är ett webbaserat 
verktyg som har utvecklats på Stockholms 
universitet, först av Institutionen för data 
och systemvetenskap och sedan av ITavdel
ningen. 

Tjänsten har tidigare endast varit till
gänglig i Laduviksalen, men under hösten 
har tjänsten utökats väsentligt till över 500 
platser. Därmed är det nu möjligt att erbjuda 
digital tentamen i alla skrivsalar.

Passar olika slags tentamen
Det finns totalt 543 platser i skrivsalarna 
Laduviksalen, Ugglevikssalen, Värtasalen 
och Brunnsviksalen. Samtliga salar kan nu 
bokas för att genomföra digital tentamen. 
Det går lika bra att utföra en och samma 
tentamen i alla salar samtidigt som att ha 
olika tentor i de olika salarna. Möjligheten 
att boka enskilda platser i en sal, istället för 
som nu i hela salen, utreds för närvarande av 
Fastighetsavdelningen.

I Laduviksalen är installationen fast,  
varje bord är försett med dator, el och 
trådbundet nätverk. I de andra salarna är 
installationen flexibel vilket innebär att det 
används bärbara datorer som förvaras och 

laddas i säkerhetsskåp.
Tentamenstjänsten stödjer essäfrågor, 

flervalsfrågor, kamratbedömning (så kallad 
peer review), och tentamina kan genomföras 
såväl som salstentamen, öppen tentamen 
(valfri miljö, till exempel egen datorsal eller 
medhavda datorer) och hemtentamen. 

Avgiftsbelagd tjänst
Tjänsten är avgiftsbelagd för att kunna 
finansiera förvaltning och vidareutveckling, 
och kostnaden varierar beroende på typ av 
tentamen. Avgiftsintervallet per tentand lig
ger mellan 9 kr (flervalsfrågor) och 56 kronor 
(kamratbedömning). 

Stor utökning av möjlighet 
till digital tentamen

TEXT MIA SÖDERBÄRJ  |  FOTO NIKLAS BJÖRLING

Nu finns möjlighet till digital tentamen i alla skrivsalar på 
Stockholms universitet. Tentamenstjänsten stödjer olika 
typer av tentamen och kan spara mycket tid för lärare och 
kursadministratörer. 
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Ulf Färjare, förvaltningsledare vid IT-avdelningen, visar 
den nya lösningen för digital tentamen i Ugglevikssalen. 
Bärbara datorer förvaras och laddas i säkerhetsskåp.
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RICHARD HENDERSON, nobelpristagare 
i kemi 2017, och Michael Rosbash, nobel
pristagare i fysiologi eller medicin 2017, 
besökte båda vid var sitt tillfälle Stockholms 
universitet i december. Initiativet kom från 
doktorander vid Institutionen för biokemi 
och biofysik respektive Institutionen för 
Molekylär biovetenskap, WennerGrens 
institut.

Richard Henderson berättade om hur han 
som ung forskare i början av 1970talet kom 
i kontakt med olika typer av mikroskop. De 
kommande decennierna blev sedan Richard 
Henderson en av de drivande krafterna 
för att utveckla kryoelektronmikroskopin. 
Enligt Richard Henderson har mikrosko
pin de senaste decennierna genomgått en 
”upplösningsrevolution” där det nu går 
att avbilda objekt som man tidigare inte 
trodde var möjliga att fånga på bild. Från att 
tidigare enbart varit en handfull personer 
som ägnade sig åt kryoelektronmikroskopi 

EFFEKTIVARE, BILLIGARE, RÄTTSSÄKRARE 
och bättre för studenterna. Så sammanfattar 
Janne Flyghed övergången till digital tentamen.

Kriminologiska institutionen var tidigt ute 
med digital tentamen. Janne Flyghed, pro
fessor i kriminologi, har under flera terminer 
ansvarat för ”allmän översiktskurs i krimi
nologi”, en kurs där omkring 185 personer 
skriver tentamen. 

– Tänk att sitta och rätta allt detta hand
skrivet. Det finns en rättviseaspekt också, 
att ingen ska riskera att bli sämre bedömd på 
grund av sin handstil, och tentan blir helt ano
nymiserad, säger Janne Flyghed. 

Tentamen på kursen innehåller både 
kortsvarsfrågor och essäfrågor. Max antal 
ord som svar sattes på senaste tentan till 3, 10, 
30 eller 300. Den som tenterar om får skriva 
för hand, vilket gör att institutionen kunnat 
jämföra tidsåtgång vid rättning. Janne Flyghed 
uppskattar att digital tentamen sparar åtmins
tone en tredjedel av tiden, vilket också gör det 
ekonomiskt lönsamt. Dessutom går det fort att 
få ut statistik, till exempel hur stor andel som 
klarade vissa frågor. 

Han ser inga nackdelar med digital 
tentamen, men förbättringspotential. Till 
exempel att det inte skulle gå att skriva mer än 
maxgränsen för antal ord. Även studenterna 
förefaller nöjda.

– Mig veterligen har det inte kommit ett 
enda klagomål från studenterna, de tycker det 
är jättebra. Det går lätt att radera, klippa ut och 
klistra in när de skriver.

Har du några tips till kollegor som ännu 
inte använt digital tentamen?
– Bara gör det. Det är effektivare, billigare, 
rättssäkrare och bättre för studenterna, säger 
Janne Flyghed. 

Tusentals 
tentor
Hur stor andel 
av de tentor 
som sker vid 
Stockholms 
universitet 
är svårt att 
säga, eftersom 
mycket sker 
ute på institu
tionerna. Det 
har hittills 

genomförts drygt 1200 digitala tentor med ca 
37 000 tentander. Ulf Färjare är förvaltnings
ledare vid ITavdelningen och arbetar med 
den digitala tentamenstjänsten. Han har själv 
varit lärare. 

– Under mina år har jag rättat tusentals 
handskrivna tentor. Det är inte alltid studen
terna ens själva ser vad de skrivit. Många lärare 
kan känna att det är en hög tröskel att gå över 
till digitala tentor, men jag lovar att tidsåt
gången för att sätta sig in i det sparas in redan 
vid första tentan, säger han. 
ANNA-KARIN LANDIN

är i dag tusentals forskare aktiva inom 
området.

– Kryoelektronmikroskopin håller på 
att bli den dominerande tekniken och 
står inför en ljus framtid, sade Richard 
Henderson.

Efter föredraget blev det paneldiskus
sion med frågor till Nobelpristagaren.

Uppskattade att hålla föreläsning
Michael Rosbash berättade om upptäckten 
av de molekylära mekanismer som styr 
cirkadisk rytm. Han var märkbart nöjd 
med att få presentera sin forskning som en 
vanlig föreläsning vid ett universitet. 

– Det var verkligen upplyftande när 
Michael Rosbash under sin presentation 
tog en paus för att visa sin uppskattning 
över att få komma till MBW och pre
sentera sin forskning i detalj, säger Jutta 
Diessl, ordförande vid MBWs doktorand
råd som organiserade seminariet. 

Nobelpristagare  
besökte doktorander

Lärare om digitala 
tentor: ”Rättvist  
och effektivt”

TEXT PER LARSSON OCH NIKLAS HENRIKSSON  |  FOTO ANNAKARIN LANDIN

Paneldiskussion mellan Richard 
Henderson och doktorander.

Michael Rosbash berättade om 
cirkadisk rytm.
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Janne Flyghed
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TEXT PER LARSSON

DEN 18 JANUARI beslutade rektor om fyra 
nya kvalitetssäkrande aktiviteter inom 
kvalitetssystemet. Under några år framåt 
kommer flera av aktiviteterna att pilottestas. 
Utvecklingen av systemet ska främja den 
kvalitetskultur som redan finns vid universi
tetet och därmed främja utvecklingen av våra 
utbildningar. Utvecklingen av systemet syftar 
också till att säkra att universitetet uppfyller 
högskolelag och högskoleförordning samt 
europeiska standarder för kvalitetssäkring 
för utbildning (ESG). Universitetskanslers
ämbetet (UKÄ) har, enligt uppdrag från 
regeringen, utvecklat ett sammanhållet 
kvalitetssäkringssystem som gäller åren 2017 
till 2022. Inom detta system granskas bland 
annat lärosätenas kvalitetssäkringsarbete för 
utbildning. Den främsta skillnaden, jämfört 
med UKÄ:s tidigare utvärderingssystem, är 
att varje lärosäte nu ska kunna redovisa det 
system de har för att utveckla och säkerställa 
kvaliteten för sina utbildningar, inklusive 
att vid behov kunna vidta nödvändiga 

kvalitetssäkrande åtgärder. Detta innebär 
att kvalitetssystemen kommer att se olika ut 
vid landets lärosäten. UKÄ:s roll är att vara 
kontrollmyndighet. Tanken är att lärosätenas 
eget ansvar i kombination med kontrollfunk
tionen hos UKÄ ska leda till ökad förankring 
och efterlevnad och i slutändan högre 
kvalitet. 

Fortlöpande uppföljning
Vid Stockholms universitet är det Rektors 
beredning för utbildningsutvärdering och 
system för kvalitetssäkring (Rebus) som 
har kartlagt universitetets kvalitetssystem 
och tagit fram förslag till konkreta utveck
lingsområden. Det som rektor nu beslutat 
om är fyra nya kvalitetssäkrande aktiviteter 
som kommer att pilottestas under perioden 
2018–2020. Fokus för de nya aktiviteterna är 
en systematisk granskning av samtliga utbild
ningar, dokumentation av det kvalitetsarbete 
som görs, samt dialoger kring utbildnings
kvaliteten. En viktig komponent är också att 
säkra studentinflytandet och studentstödet 
vid universitetet. 

– Vi vet sedan tidigare utvärderingar av våra 
utbildningar att de generellt håller hög kva
litet. Med det utvecklade kvalitetssystemet 
kan vi säkra att samtliga utbildningar och 
alla aspekter av utbildning håller den kvalitet 
våra studenter kan förvänta sig, säger pro
rektor Clas Hättestrand, tillika ordförande i 
Rebus.

I rektorsbeslutet anges också de sex 
områden som övergripande sammanfattar 
universitetets kvalitetssystem för utbildning. 
Vilka de är framgår av figuren här intill. 

Kvalitetssäkrande aktiviteter 
Centralt i rektorsbeslutet är fyra nya kvali
tetssäkrande aktiviteter.
1. Utbildningsrapporter och utbildnings-

granskningar. Rapporterna ska tas 
fram för alla utbildningar vart tredje år 
på grundnivå och avancerad nivå samt 
vart sjätte år för forskarutbildningar. 
Ansvarig för detta är institutionerna eller 
programråden. Utbildningsgranskningarna 
ska främst baseras på dessa rapporter. 
Områdesnämnderna är ansvariga för 
planering, genomförande och eventuella 
åtgärdsplaner samt uppföljning. Vid behov 
ska granskningarna leda till fördjupad 
granskning med externa bedömare.

2. Kvalitetsrapporter och kvalitetsdialoger. 
Respektive område ska ta fram en årlig 
kvalitetsrapport. Den ska ligga till grund 
för en kvalitetsdialog mellan område och 
rektor/universitetsledning.

Stockholms universitet utvecklar 
kvalitetssystemet för utbildning
Stockholms universitet har kartlagt och utvecklar nu sitt 
kvalitetssystem för utbildning. Kvalitetssystemet kan 
sammanfattande beskrivas i sex områden och pilottester 
av nya aktiviteter inom systemet påbörjas våren 2018.

Tema: Kvalitetssystem för utbildning

Universitetets kvalitetssystem för utbildning utvecklas, och nu 
är det dags att testa nya delar. Kvalitet i utbildning är något som 

ständigt arbetas med. Läs exempel på institutioner som fått  
kritik för utbildningen, och kommit ur det stärkta.

1 MARS 2018 Områdesnämnderna ska senast anmäla till  
rektor vilka utbildningar som ska ingå i pilottesterna för  
aktiviteten utbildningsrapporter och utbildningsgranskningar. 

2019 Resultatet från dessa första piloter slutrapporteras till 
rektor i samband med pilottestningen av kvalitetsdialogerna. 

VÅRTERMINEN 2019 Universitetsgemensamt 
system för kursvärderingar och kursrapporter 
ska vara implementerat.

Kvalitetssystemet  
utvecklas 
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av aktiviteterna i den ordinarie verksam
heten. Senast 1 mars 2018 ska områdesnämn
derna till rektor anmäla de utbildningar 
som ska ingå i pilottesterna för aktiviteten 
utbildningsrapporter och utbildningsgransk
ningar. Resultatet från dessa första piloter 
ska slutrapporteras till rektor i samband med 
pilottestningen av kvalitetsdialogerna 2019. 
Fokusutvärderingen pilottestas med start vår
terminen 2020. Universitetsgemensamt system 
för kursvärderingar och kursrapporter ska 
vara implementerat till vårterminen 2019. 

UKÄ startar hösten 2020 sin granskning av 
Stockholms universitets kvalitetssäkringsar
bete och beslutet kommer under 2021. Stock
holms universitet utvärderas samtidigt som 
Uppsalas, Lunds och Göteborgs universitet. 

– Det nya systemet ska engagera så många 
nivåer som möjligt på universitetet, från 
studenter till rektor. Vidare ska det möjliggöra 
lärande och erfarenhetsutbyte över institu
tions, fakultets och områdesgränser, säger 
Clas Hättestrand. 

3. Fokusutvärderingar. Dessa genomförs på 
uppdrag av rektor och med extern medver
kan. Det rör sig om områdesövergripande 
samarbeten kring strategiska teman.

4. Universitetsgemensamt system för kursvär-
deringar och kursrapporter. Universitets
gemensamma regler och rutiner utvecklas 
och ett universitetsgemensamt ITsystem 
för kursvärderingar ska användas för alla 
kurser. Här ingår även att resultatet från 
kursvärderingarna sammanställs och 
analyseras i en kursrapport vars innehåll 
återkopplas till studenterna. Kursrapport 
inklusive analys ska också göras allmänt 
tillgänglig.

Pilottester
Kvalitetssystemet utvecklas stegvis genom  
att de fyra nya aktiviteterna pilottestas  
2018–2020. Pilottesterna är tänkta att ge 
erfarenhet och underlag för bedömning av 
arbetsinsatser och resursåtgång vid införande 

Tema: Kvalitetssystem för utbildning

REBUS
För att utveckla kvalitetssäkringssyste
met och förbereda Stockholms univer
sitet för framtida utvärderingar inrät
tade rektor i maj 2015 Rektors beredning 
för utbildningsutvärdering och system 
för kvalitetssäkring (Rebus). Rebus har i 
uppdrag att kartlägga och utveckla uni
versitetets kvalitetssäkringssystem för 
utbildning.

Rebus är sammansatt av fem verk
samhetsföreträdare, två från det natur
vetenskapliga området och tre från 
det humanvetenskapliga området, två 
representanter från universitetsförvalt
ningen och en studentrepresentant och 
en doktorandrepresentant. En represen
tant från varje områdeskansli har när
varo och yttranderätt. Ordförande i 
Rebus är prorektor Clas Hättestrand och 
sekreterare är Pär Brännström, Avdel
ningen för planering och ledningsstöd. 

1
 

ORGANISATION OCH STYRNING 

Exempelvis besluts och delegations
ordning, universitetets strategier och 
åtgärdsplaner, riskanalys och budget
processer, fokusutvärderingar, samt  

kvalitetsrapporter och kvalitetsdialoger.

2
 

INRÄTTANDE, REVIDERING  
OCH AVVECKLING  

Exempelvis av utbildningsprogram och 
kurser samt huvudområden och ämnen.

3
 

PLANERING, GENOMFÖRANDE  
OCH UPPFÖLJNING 

Exempelvis schemaläggning, under
visning, handledning, examination, 

betygsättning, samt kursutvärderingar, 
inklusive kursrapporter, och utbildnings

granskningar, inklusive utbildnings
rapporter.

4 
 

ANTAGNING OCH EXAMEN 

Exempelvis rutiner kring antagning,  
tillgodoräknande, studieuppehåll och 

utfärdande av examensbevis.

5 
 

ANSTÄLLNING OCH KOMPETENS-
UTVECKLING 

Exempelvis processer vid rekrytering och 
anställning av lärare och kompetens

utveckling.

6 
 

STUDENTSTÖD OCH INFORMATION 

Exempelvis lokaler, studie och karriär
vägledning, bibliotek, studenthälsovård 

och stöd till funktionsnedsatta samt 
utbildningsinformation.

VÅRTERMINEN 2020 Fokusutvärderingen 
börjar pilottestas.

HÖSTEN 2020 UKÄ startar sin granskning av Stockholms universitets 
kvalitetssäkringsarbete. Stockholms universitet utvärderas samtidigt 
som Uppsalas, Lunds och Göteborgs universitet.

2021 Beslut från UKÄ

Kvalitetssystemet kan sammanfattande beskrivas i sex områden där alla anställda ska kunna känna 
igen sig inom minst ett område. Mer information hittas på su.se/kvalitet
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ÅR 2012 hamnade juristutbildningen vid 
Stockholms universitet i blåsväder. I en kva
litetsgranskning från Högskoleverket (HSV) 
var det den enda juristutbildningen i landet 
som fick omdömet ”bristande kvalitet”, och 
därmed ett ifrågasättande av tillståndet att 
utfärda juristexamen. 

Två av de tretton examensmålen vid 
juristutbildningen i Stockholm fick kritik av 
HSV. Det ena målet handlar om förmågan att 
kritiskt och självständigt identifiera, analy
sera och genomföra kvalificerade uppgifter. 
Det andra handlar om att göra bedömningar 
med hänsyn till vetenskapliga och samhälle
liga frågor.

Juridiska fakulteten agerade med ett 
antal akuta åtgärder, till exempel att stärka 
progressionen genom fler uppsatser och infö
randet av fler praktiska moment. Detta gjorde 
att Universitetskanslersämbetet (som då ersatt 
HSV) året därpå bedömde att utbildningen 
hade ”hög kvalitet”.

Kritiken från HSV bidrog även till 
att skynda på den process som Juridiska 
fakulteten redan påbörjat för att förändra 

utbildningen – och därmed stärka kvaliteten. 
Fakulteten intensifierade nu arbetet med 
att införa det man valde att kalla Stock
holmsmodellen. I fokus för arbetet stod de 
examensmål som HSV kritiserat. Fakulteten 
valde att fokusera på att i högre grad utbilda 
studenterna i de mer generella, principiella 
och vetenskapliga perspektiven på juridiken. 
Vidare beslutades att en ”väsentlig del av 
kursbetyget” på samtliga kurser ska baseras 
på examination av förmågan till kritiska och 
principiella förhållningssätt till juridiken.

Vända tentafixering till någonting positivt
I modellen betonas examinationernas cent
rala roll. Den tentafixering som finns bland 
studenterna tror fakulteten det går att vända 
till något positivt. Tanken är att genom att i 
tentorna efterfråga mer generella och kritiska 
perspektiv få studenterna att skaffa sig dessa 
kunskaper och träna upp dem. De generella 
och kritiska perspektiven integreras även i 
större grad i undervisningen och en del kurs
litteratur byts ut.

– För att studenterna ska klara detta måste 

vi redan tidigt i utbildningen se till att stu
denterna skaffar sig en ifrågasättande attityd 
till juridiken, säger dåvarande dekanus Jonas 
Ebbesson.

Den nya undervisningsmodellen ska vara 
genomförd på samtliga obligatoriska kurser 
på juristprogrammet från och med vårter
minen 2018. Det har hittills bland annat 
inneburit att kursplanerna på dessa kurser 
reviderats. För lärarna har fakulteten arrang
erat workshops, konferenser och utbildnings
dagar. Medel är även avsatta för att lärarna 
ska kunna implementera reformen. Dessutom 
finns avtal med en stiftelse som finansierar 
framtagande av nya läromedel som är anpas
sade till reformen. 

Tänka rätt och stort
Enligt Jessika van der Sluijs, som tillträdde 
som dekanus 1 januari 2018, anser studenter 
och medarbetare att själva grundidén med 
förändringen i huvudsak är god, även om det 
finns olika åsikter om hur idén ska konkreti
seras och inom vilka tidsramar. Studenterna 
har främst varit måna om att få tydlig infor
mation på kurserna om vad förändringarna 
innebär, berättar hon.

– Studenterna på juristprogrammet ska 
så klart utbildas att tänka ”rätt” och upp
muntras att tänka fritt när de förvärvar de 
kunskaper, färdigheter, förmågor och förhåll
ningssätt som juristexamen kräver. Men vi 
vill också att de ska tänka stort.

På frågan om hur hon ser på universitetets 
nya kvalitetssystem, svarar Jessika van der 
Sluijs att Juridiska fakulteten under många år 
arbetat ganska intensivt med kvalitetssäkring 
av utbildning på kursnivå och att hon räknar 
med att fakultetens system ska gå att förena 
med det centrala. 

Mer kritiskt tänkande ska 
lyfta juristprogrammet

TEXT PER LARSSON  |  FOTO NIKLAS BJÖRLING 

Större betoning på de generella perspektiven på juridiken 
och ett mer kritiskt förhållningssätt hos studenterna har 
varit viktigt i omgörningen av juristprogrammet.

STOCKHOLMSMODELLEN 
En reform av juristprogrammet vid 
Stockholms universitet som påbörja-
des 2016 och byggde på tidigare dis-
kussioner och erfarenheter. Syftet 
är att stärka studenternas förmåga 
till kritiskt tänkande och vetenskap-
liga förhållningssätt. Viktigt är även 
att öka förståelsen för allmänna och 
externa perspektiv på juridiken.

Tema: Kvalitetssystem för utbildning

Jonas Ebbesson, tidigare dekan, och Jessika van der 
Sluijs, nuvarande dekan för Juridiska fakulteten.
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– DET VAR NÅGOT av en kalldusch när kriti
ken kom. Vi var ganska stolta och nöjda med 
utbildningen, säger Johan Nilsson, professor 
i meteorologi och vid tillfället för gransk
ningen biträdande prefekt. 

Det började med att UKÄ gjorde en 
stor utvärdering av flera utbildningar. 
Meteorologiska institutionen lämnade in en 
självutvärdering och självständiga arbeten 
från studenter. På tre av sex punkter fann 
granskarna brister. Bland annat kritiserades 
metodbeskrivningar och hur studenterna 
förhöll sig kritiska till metoderna. Dessutom 
efterlystes bättre resonemang runt kopplingar 
till samhället. För institutionen var det förvå
nande, några av de uppsatser med högst betyg 
var också de som fick hårdast kritik. 

– Vi insåg att det hade varit för mycket 
fokus på resultat, att ett kandidatarbete ska 
vara mer rapport än vetenskaplig artikel, 
säger Caroline Leck, professor i kemisk  
meteorologi och examinator. 

– Vi insåg också att de muntliga presenta
tionerna aldrig kommer att bli utvärderade, 
och vi hade lagt en hel del vikt vid dem i 
betygssättningen, säger Johan Nilsson. 

Flera konkreta åtgärder
Tillsammans med studierektor, tidigare 
studierektor och examinator bildade han en 
arbetsgrupp för att åtgärda bristerna. De såg 
över hur studenterna kunde få mer träning i 
rapportskrivning, metodkritik och reflektion 
redan innan kandidatarbetet. Bland annat 
gjordes en laboration mer djupgående, med 
mer fokus på både metod och reflektion i ett 
vidare perspektiv, med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga och samhälleliga aspekter. 
Några kursplaner skrevs också om, och det 
blev tydligare instruktioner till handledare 
och studenter.

De två första åren av kandidatprogrammet 
i meteorologi är integrerade med fysik och 
astronomi, två utbildningar som däremot 
inte fick kritik av UKÄ. Något som förbryllat 
institutionen, framför allt vad gäller kopp
lingen till samhällsfrågor. 

– Vi har funderat över om utvärderings
gruppen hade större förväntningar på att 
vår utbildning skulle vara kopplad till 
samhällsfrågor. Men vi förstod också att vi 
måste tänka annorlunda. Vilken student som 
helst av de som skrivit de kritiserade uppsat
serna skulle kunna göra reflektioner, men de 
behöver också skriva explicit om detta i sina 
arbeten, säger Johan Nilsson. 

Bra diskussioner runt pedagogik
Det ligger mycket tanke och arbete bakom 
åtgärderna, och att jobba med utbildningen 
är en ständigt pågående process. 

– Att vara handledare är en pedagogisk 
uppgift och det är bra att man numera behöver 
pedagogisk utbildning som högskolelärare. 

Dessutom är det bra med diskussioner runt 
pedagogik på institutionerna. Jag skulle 
önska att det fanns tid i bemanningsplanen 
för utveckling, säger Caroline Leck.

Inför intervjun med Universitetsnytt har 
Johan Nilsson åter läst igenom rapporten till 
UKÄ och reflekterat över förändringarna. 

– Det var nyttigt att påminna sig, så vi inte 
glömmer vad vi ska lägga mer emfas på. Det 
handlade inte om att vända upp och ner på 
hela utbildningen, utan att stärka ryggraden, 
säger Johan Nilsson. 

– Det är jobbigt att få kritik, men man får 
se det som en utmaning. I dag har vi en bra 
form. Det är väldigt bra att reflektera kring 
sin egen utbildning, säger Caroline Leck. 

Kalldusch ledde till utveckling

TEXT ANNAKARIN LANDIN  |  FOTO NIKLAS BJÖRLING 

Efter UKÄ:s granskning av kandidatprogrammet i meteo
rologi 2013 riskerades examensrätten. Ett år senare hade 
utbildningen gått från bristande till hög kvalitet, och  
studenterna lär sig nu mer om vetenskaplig metod.

Tema: Kvalitetssystem för utbildning

Caroline Leck, professor vid Meteorologiska 
institutionen (MISU) var med i arbetet med  

att förbättra utbildningen. 
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behandling som finns för personer med spel
problem. Genom intervjuer med kommuner, 
landsting, frivilligorganisationer och privata 
aktörer framkommer en bild där tillgången 
till behandling ser väldigt olika ut i olika delar 
av landet. Mycket vilar på engagemanget hos 
enskilda personer inom kommun och lands
ting, och även på ideellt arbete. Det är också 
oklart vem som har ansvar för behandlingen, 
och behandlare som saknar mandat. Vid 
årsskiftet ändrades socialtjänstlagen så att 
spelmissbruk likställs med annat missbruk, 
det innebär att kommuner och landsting kom
mer att behöva ta ett större ansvar. 

Annat slags beroende
Störst stöd i forskningen finns för behandling 
med KBT, kognitiv beteendeterapi. Underlaget 
med studier är dock ganska litet. För läkeme
delsbehandling är studierna ännu färre och 
få konkreta slutsatser finns. Att få patienter 
söker hjälp gör att underlaget är litet. Dess
utom finns många olika grupper av spelare. 

– Spelberoende ser lite annorlunda ut mot 
annat beroende. I andra missbruk uppnås 
ruseffekt, spel är ett missbruk som har med 
beteende att göra. Det är olika vad spelaren 

Forskar för att hjälpa 
spelmissbrukare
Hur kan spelproblem behandlas, och vilket ansvar tar 
spelföretagen? David Forsströms forskning vid 
Institutionen för folkhälsovetenskap handlar om  
spelandets baksidor. 

UNGEFÄR 2 PROCENT av Sveriges befolk
ning har problem med sitt spelande enligt 
siffror från Folkhälsomyndigheten. För  
0,4 procent är det allvarligt. Samtidigt finns 
relativt lite forskning om spelproblem. 

– Bristen på kunskap är genomgående, 
både för prevention och behandling. Spel 
framställs ofta som lustfyllt och kul, men 

när det går fel så går det verkligen illa. Det 
drabbar även familj och närstående, och det 
går att ljuga om ett spelande länge, säger 
David Forsström, doktor i klinisk psykologi, 
som forskar vid Institutionen för folkhälso
vetenskap. 

I en rapport som släpps under februari 
har David Forsström sammanställt vilken 
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vill uppnå. För en del är det kicken, 
andra vill fly negativa känslor, som 
ångest, säger David Forsström. 

I sin avhandling undersökte David 
Forsström hur verktyget Playscan 
används för att förebygga spelproblem. 
Det är tillgängligt via olika spelsajter 
och har använts av Svenska spel sedan 
2007 för att hjälpa kunder att minska 
sitt spelande. Undersökningen visade 
att användningen av Playscan var hög 
initialt, men dalade snabbt. Trots att 
spelarna hade en positiv syn på verk
tyget var effekten låg. I en kommande 
studie ska David Forsström titta på hur 
andra företag tar spelaransvar. 

– Många företag pratar om ansvar 
men verktygen används i låg utsträck
ning och det finns lite information om 
hur det är tänkt att fungera. 

Skuld i dubbel bemärkelse
Spelmarknaden i Sverige är komplex. 
Parallellt med ett statligt monopol finns 
en stor marknad med aktörer som egent
ligen inte har rätt att bedriva verksamhet 
eller göra reklam. De kommer runt 
lagstiftningen genom att vara baserade 
utomlands. Det pågår en översyn av 
monopolet för en övergång till ett 
licensbaserat system, med förhoppningen 
att majoriteten av spelarna ska använda 
lagliga sajter. 

Beroende på hur man ser på ett miss
bruk hanteras ansvaret på olika sätt, 
och ansvaret kan läggas på individen 
eller samhället. 

– Till exempel är det tydligt att barn 
och alkohol inte hör ihop och det fram
hålls av Systembolaget. Spel å andra 
sidan, där har vi en helt annan retorik. 
Spel om pengar sponsrar idrott, och 
stjärnorna är ansiktet utåt. Spel mark
nadsförs utan att tänka på beroende
komponenten. 

Om spelandet ses som ett problem 
bara för individen förstärks stigmat 
enligt David Forsström.

– En person med spelproblem hamnar 
ofta i skuld i dubbel bemärkelse. Förutom 
den monetära skulden finns det också en 
känslomässig skuld med närstående som 
känner sig svikna.  

Från Torken till Capio
Svensk missbruksvård har gått från att utföras av ideella 
föreningar till att stora vårdföretag nu levererar den.  
Hur har det påverkat vården? Forskare vid den nya  
Instit utionen för folkhälsovetenskap har tagit ett helhets  
grepp kring vården av missbrukare. 

LÄNGE VAR ”TORKEN” ett begrepp som 
målade upp vad missbruksvård handlade 
om: missbrukaren fick nyktra till en längre 
tid på en tork, ett behandlingshem, gärna på 
landsbygden. 

Då, fram till 1980talet, bars missbruks
vården till stor del av ideella organisationer 
och familjeföretag med olika vårdideologier. 
Så ser det inte ut idag, enligt Jessica Stor
björk, sociolog och docent vid den nya Insti
tutionen för folkhälsovetenskap. 

– Nu är det i mycket högre grad privata 
vårdföretag med vinstintresse som förser 
samhället med missbruks och beroendebe
handling, säger hon. 

EU medförde förändringar
En drivande kraft bakom en sådan utveck
ling är EUinträdet. Det har satt tryck på 
att offentlig verksamhet öppet ska kunna 
konkurrensutsättas, vilket har gynnat större 
företag med kraft att kunna vinna komplexa 
upphandlingar.

En annan drivkraft är new public manage
ment, NPM. Det är en tankefigur som är svår 
att definiera, enligt Jessica Storbjörk, men 
som genomsyrat offentlig verksamhet mot att 
bli mer resultatstyrd och mer företagslik.

Vad har dessa stora förändringar fått för 
effekter för vården och för dem som arbetar 
med den?
– Det har forskats väldigt lite kring effek
terna av new public management inom 
missbruksvården, trots att den påverkat så 
mycket, säger Jessica Storbjörk.

Därför tar hon och några av hennes kol
legor vid Stockholms universitet nu ett rejält 
grepp om missbruksvårdens organisering. 

Stort intervjumaterial
Forskarna gör ett 90tal intervjuer med poli
tiker och byråkrater på olika nivåer samt med 
privata och offentliga vårdgivare. De ställer 
frågor om vårdprofessionernas arbetsvillkor, 
om hur NPM och upphandlingsbyråkratin 
påverkar deras yrkesroll. 

De har samlat statistik över kommuners 
utgifter och vårdköp för missbruksvård de 
senaste 20 åren. De har också närstuderat 
och följt en stor upphandling för att se vilka 
mekanismer som är i spel. 

I studien jämförs ett antal olika kommuner 
som drivit privatiseringen olika långt, för 

att kunna studera 
skillnader.

Har det blivit 
billigare med de 
nya effektivitets-
systemen? 
– Nej, kostnaderna 
har ökat över tid. 
Samtidigt som 
man effektiviserar 

uppstår byråkratiska processer, till exempel 
vid en upphandling. Man gör stora kontroller 
av deltagarna. Det är positivt, men det tar 
mycket tid.

Just upphandlingsförfarandet är så komp
lext att som enskild socialarbetare ”skicka 
någon på behandlingshem”, inte låter sig 
göras utan vidare. De måste ta hjälp av upp
handlingsexperter. 

Målsättningar krockar
Här krockar olika målsättningar, enligt Jes
sica Storbjörk. Lagen om offentlig upphand
ling har till syfte att ge marknaden möjlighet 
att konkurrera, medan missbrukarvård tradi
tionellt har vilat på längre relationer mellan 
socialtjänsten och olika vårdgivare. Det har 
haft både fördelar och nackdelar. 

– Tidigare kunde en kommun abonnera 
på ett antal platser på ett behandlingshem, 
oavsett om de utnyttjades eller inte.

Den sortens resursslöseri har new public 
managementfilosofin sopat bort. Nackde
larna med NPM är att handlingsutrymmet 
för den enskilde socialarbetaren eller sjuk
sköterskan snarare har minskat än ökat, att 
mer tid går till administration och mindre 
till faktiskt vårdarbete, plus att behand
lingstiderna blivit avsevärt kortare, utan  
att vården blivit billigare.

Har vården då blivit bättre?
Just den aspekten har Jessica Storbjörk inte 
studerat. Men annan forskning har inte kun
nat visa att det har blivit så. Fortfarande gäl
ler tumregeln att vården hjälper en tredjedel, 
en tredjedel förändras inte och en tredjedel 
försämras av vården.

– Det finns en risk att man mäter det som 
är lätt att mäta. Just kvalitet och vårdutfall 
är svåra aspekter att fånga, säger Jessica 
Storbjörk. 
THOMAS HELDMARK

David Forsström forskar om  
spelproblem vid nya Institutionen 

för folkhälsovetenskap.

 
REGAPS (Responding to and 
Reducing Gambling Problems) är 
ett forskningsprogram vid Insti
tutionen för folkhälsovetenskap. 
Fem olika delstudier ska studera 
reglering av pengaspel och olika 
behandlingar av spelproblem. 
Projektet startade 2017 och ska 
pågå till 2022. Jenny Cisneros 
Örnberg är projektledare. 

Jessica Storbjörk
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två kolliderande neutronstjärnor. Snabbt 
kunde även den optiska motsvarigheten hittas 
i en närbelägen galax bara 130 miljoner ljusår 
bort. Det är första gången man kan observera 
ett himlafenomen i både gravitationsvågor och 
elektromagnetisk strålning.

Ett tiotal forskare från Oskar Klein  
Centrum vid Stockholms universitet  
medverkade i studien.

– Först trodde jag nog att det var en van
lig supernova vi tittade på. Men snart blev 
vi varse att det handlade om något mycket 
mer spännande, berättar Jesper Sollerman, 
professor i astromoni.

Tillsammans med bland annat forskare 
från Fysikum och Institutionen för astro
nomi, är han en av medförfattarna till en 
övergripande artikel om den elektromagne
tiska studien av neutronstjärnorna, public
erad i Science.

Medförfattare Stephan Rosswog medver
kar även i flera andra artiklar och leder en 
egen studie med inriktning på grundämnes
bildningen från dessa processer, som han 
modellerat under många år.

– Så vitt jag kan se så stämmer mina gamla 
beräkningar om att ämnen som exempelvis 
guld faktiskt bildas när neutronstjärnor kolli
derar. Det här är det bevis jag väntat på i över 
20 år, säger Stephan Rosswog. 
ANNIKA HALLMAN

är också viktigt att få enzymet att specifikt 
bekämpa en viss typ av bakterie med hög 
effektivitet.

– Vi kommer att göra stora bibliotek med 
flera miljoner varianter av enzymer. Med 
hjälp av en speciell teknik sorterar vi ut de 
enzymer som fungerar bäst. Nu är vi i ett 
skede där vi ska få alla delar av systemet att 
samverka, säger Johan Seising.

”Skolar Award” är en internationell veten
skapspitchtävling för postdoks som hölls i 
Helsingfors i december 2017. Tio finalister 
tävlade om förstapriset.

I rampljuset på en rund scen fick delta
garna tre minuter på sig att övertyga en 
jury varför just deras forskning var värd att 
satsas på. Juryn bestående av entreprenörer, 
riskkapitalister och professorer var enhällig i 
sitt beslut.
NIKLAS HENRIKSSON

Krockande neutronstjärnor  
2017 års största genombrott 

Stort presentationspris till  
forskning om ny antibiotika

Neutronstjärnor som kolliderar var det största som hände 
under 2017 när tidskriften Science summerar året som 
gått. Forskare från Stockholms universitet var i hög grad 
involverade i upptäckterna. 

Johan Seijsing var bäst på att under tre minuter ”pitcha” 
sin forskningsidé kring ett nytt sätt att bekämpa 
antibiotika resistenta bakterier, och för det vann han  
ett presentationspris på 100 000 euro. 

DEN 17 AUGUSTI upptäcktes gravitations
vågor från två kolliderande neutronstjärnor 
för första gången. Inom några timmar hade 
astronomer runt om i världen hittat källan till 
utbrottet i en galax 130 miljoner ljusår bort. 
Ett flertal vetenskapliga artiklar publicerades 
under hösten om denna banbrytande upptäckt. 

Observatorierna LIGO i USA och Virgo i 
Italien var de som stod bakom upptäckten av 
gravitationsvågorna i augusti. Det är också för 
det avgörande bidraget till LIGOdetektorn 
och upptäckten av gravitationsvågor som 2017 
års Nobelpris i fysik delas ut. Den 17 augusti 
observerade detektorn gravitationsvågor från 

I FINALEN AV ”Skolar Award 2017”, som 
hölls i samband med entreprenörskonferen
sen ”Slush” i Helsingfors, kammade Johan 
Seijsing, forskare vid Institutionen för mole
kylär biovetenskap, WennerGrens institut, 
hem förstaplatsen.

– Som postdok är det svårt att dra in 
pengar, man har alltid kniven mot strupen. 
Priset möjliggör att jag nu helhjärtat kan 
arbeta med mina idéer, säger Johan Seijsing

Varje år dör över 700 000 människor i 
läkemedelsresistenta infektioner. Siffran 
beräknas stiga till 10 miljoner år 2050. Det 
ställer högre krav på nya typer av antibiotika. 
Johan Seijsings forskningsidé innebär att 
utveckla enzymer som kan bryta ned bakte
riers cellväggar. På sikt kan dessa enzymer 
användas som ett proteinbaserat läkemedel 
mot antibiotikaresistenta bakterier.

– Vi använder oss av enzymer från en 
speciell typ av virus som attackerar bakterier. 
När viruset infekterat och förökat sig inne i 
bakterien, använder det dessa enzym för att 
bryta ned bakteriens cellvägg och ta sig ut. 

Bokstavligt talat ”sprängs” bakterien, förkla
rar Johan Seising.

För att kunna använda enzymerna som 
framtida läkemedel krävs att de är stabila 
nog att förvaras i en kyl på ett sjukhus. Det 

FOTO ROBERT HURT (CALTECH/IPAC), MANSI KASLIWAL (CALTECH), GREGG HALLINAN (CALTECH), 

PHIL EVANS (NASA), GROWTH COLLABORATION.

Johan Seijsing vann vetenskapspitchtävlingen 
”Skolar Awards” vid entreprenörskonferensen 
”Slush” i Helsingfors.

Den elektromagnetiska strålningen från 
kollisionen syns här som ultraviolett och 
infrarött ljus och som radiostrålning. 
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en vätska till en annan genom fluktuationer 
som ger vatten dess märkliga egenskaper.

Snabb röntgen innan vattnet fryser
– Det speciella är att vi har lyckat röntga 
vatten oerhört fort innan det fryser till is, 
och se hur det fluktuerar mellan dess olika 
tillstånd, säger Anders Nilsson, professor i 
kemisk fysik vid Stockholms universitet. Det 
har spekulerats i decennier runt flera olika 
teorier att förklara att de märkliga egenska
perna blir så kraftigt förstärkta när vatten 
underkyls. Nu har vi hittat att ett sådant 

maximum inträffar, vilket tyder 
på ett det finns en kritisk punkt 
i närheten, men vid något högre 
tryck. Nu kan forskningsfältet 
runt vattnets fysik komma till ro 
med en förklaringsmodell. Nästa 
steg är att direkt besöka denna 
kritiska punkt. En stor utmaning 
för de närmaste åren.

Studien har gjorts i samarbete 
med KTH, PALXFEL i Sydkorea 
och SACLA i Japan. I studien 
medverkade också Kyung Hwan 
Kim, Alexander Späh, Harshad 
Pathak, Fivos Perakis, Katrin 
AmannWinkel och Daniel 
Mariedahl ifrån Stockholms uni
versitet. Resultaten publicerades 
i december i den vetenskapliga 
tidskriften Science. 

Ursprunget till  
vattens märkliga  
egenskaper funnet
Forskare vid Stockholms universitet har med hjälp av rönt
genlaserstudier lyckats kartlägga hur vatten fluktuerar 
mellan två olika tillstånd när det kyls ner. Vid 44 grader 
Celsius når dessa fluktuationer ett maximum vilket tyder 
på att vatten kan existera som två helt olika vätskor. 

VATTEN ÄR DEN MEST vardagliga av alla 
vätskor och helt avgörande för vår existens 
på jorden, men rent fysiskt en mycket märklig 
substans. Hur vattnet reagerar på föränd
ringar i tryck och temperatur när det gäller 
till exempel täthet, värmekapacitet, viskositet 
och kompressabilitet skiljer sig helt ifrån 
andra vätskor. 

Vi vet att alla ämnen komprimeras när de 
kyls, vilket gör att tätheten ökar. Vi skulle 
därför förvänta oss att vatten har högre täthet 
vid fryspunkten där det kan finnas is. Om vi 
tittar på ett glas isvatten är allt är upp och ned, 
för egentligen borde isen och 
vatten med sin högsta täthet 
finnas i botten på glaset. 
Vatten har dock sin högsta 
densitet vid 4 grader Celsius, 
och det fyrgradiga vattnet 
lägger sig därför på botten, i 
glaset såväl som till havs. 

Två olika vätskor
Kyler man ner vatten under 
fyra grader expanderar det 
igen. Fortsätter man kyla 
ner mycket rent vatten (som 
endast långsamt fryser) till 
under nollpunkten, fortsätter 
det expandera, faktisk 
snabbare ju kallare det blir. 
Nu har forskare vid Stock
holm universitet med hjälp 

av superkorta röntgenpulser vid anläggningar 
i Japan och Sydkorea lyckats konstatera att 
många av vattnets märkliga egenskaper når ett 
maximum vid 44 grader C. 

Vid minus 44 och vanligt tryck kan man 
se spår av att vatten kan existera som två 
distinkta vätskor med olika sätt att binda 
ihop vattenmolekylerna. Vattnet kan inte 
bestämma sig för vilken form att vara i, utan 
fluktuerar emellan dessa två. Vi kan likna 
det med när vi skall göra ett val och kan inte 
bestämma oss, utan går fram och tillbaka. 
Det är den här förmågan att förvandlas från 

TEXT STEFAN NYMAN    FOTO COLOURBOX

Vatten fluktuerar mellan två olika tillstånd när det kyls ner. 
Vid -44 grader Celsius når dessa fluktuationer ett maximum.
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NAMN OCH NYTT
Hallå där

Är Stockholms universitet jämlikt?
– Ingenstans i samhället är det helt jämlikt 
och Stockholms universitet är inget undan
tag, men här finns en stor medvetenhet och 
en stark strävan. Det hör man inte minst från 
rektors uttalanden, ambitionen är hög. Att 
det inte är jämlikt någonstans är anledningen 
till att lagstiftningen finns, och att #metoo 
fick sådant genomslag.

Hur kan det bli bättre?
– En sak jag försöker arbeta med själv  
dagligen är bemötande. I allt vi gör är det 
viktigt hur vi bemöter den som känner 
sig utsatt. Det är viktigt att bemötas med 
respekt. Det finns en ojämn maktfördelning, 
till exempel mellan student och lärare,  
som är viktig att ha i åtanke. Bemötande 
blir ingen färdig med, utan behöver jobba 
med hela tiden. I många situationer  
handlar det om att det uppstått en kon  
flikt, och många fall ligger i gråzonen.  
Bra kunskap om jämlikhet och en väl ut 
arbetad plan tror jag kan förebygga många 
konflikter. 
ANNA-KARIN LANDIN

Nya ledamöter i Kungl. 
Veten skaps akademien

VID SAMMAN-
KOMSTEN den  
13 december 2017 
valdes nio nya 
ledamöter in i 
Kungl. Vetenskaps
akademien. Av 
dessa finns tre  
vid Stockholms 
universitet.

Professor Chris
tos Samakovlis,  
Institutionen för 
molekylär biove

tenskap, WennerGrens institut, har valts in 
som svensk ledamot i klassen för biologiska 
vetenskaper.

Neus Visa, professor vid Institutionen 
för molekylär biovetenskap, WennerGrens 
institut, Stockholms universitet, har valts 
in som ledamot i Akademiens klass för bio
vetenskaper.

Frank Wilczek, professor vid Fysikum 
samt Massachusetts Institute of Technology, 
MIT, har valts in som utländsk ledamot i 
klassen för fysik.

ERC Consolidator Grant till Marie Evertsson
MARIE EVERTSSON, professor vid Institutet 
för social forskning, har tilldelats ett ERC 
Consolidator Grant om 2 miljoner euro 
under 5 år för sitt projekt ”GENPARENT: 
Revealing Sources of Gendered Parenthood: 
A multimethod comparative study of the 
transition to parenthood in samesex and 
differentsex couples.”

Maries forskningsprojekt ska följa sam  
könade och heterosexuella par som skaffar 
barn, för att jämföra hur de fördelar för
äldraledighet och betalt arbete samt vilka 
konsekvenser det får för deras yrkeskarriärer. I 

projektet ingår också intervjuer med par som 
väntar och får barn. Marie leder projektet 
som involverar forskare i Nederländerna och 
USA och kommer, tillsammans med postdok
torer och doktorander, även att analysera de 
nordiska länderna.

– Det här projektet kommer ge oss helt 
nya möjligheter att undersöka betydelsen av 
genus, föräldraskap och ekonomiska incita
ment för arbetsfördelningen i par. Det ger oss 
möjligheter att lära mer om normer och det 
som vi tidigare ofta slentrianmässigt kallat 
könsroller, säger Marie Evertsson.

Utmärkelse till artikel från 1996
UTMÄRKELSEN the John H. Martin Award 
delas årligen ut till en vetenskaplig publice
ring som har medfört ett fundamentalt skifte 
i forskningsfokus och förståelse. För år 2018 
blir det artikeln Regional nitrogen budgets 
and riverine N & P fluxes for the drainages 
to the North Atlantic Ocean: Natural and 
human influences, som får priset. Den public
erades redan år 1996 i tidskriften  
Biogeochemistry.

En av författarna till artikeln var Ragnar 

Elmgren, professor i brackvattens ekologi vid 
Institutionen för ekologi, miljö och botanik. 
Artikeln har fortfarande stor betydelse inom 
biogeokemin, och har citerats mer än 1 700 
gånger. 

 – Det är ju jätteroligt att den här artikeln 
får en utmärkelse. Vi använder fortfarande 
både resultat och metoder hela tiden i våra 
modeller för Östersjön, säger Bo Gustafsson 
från Östersjöcentrum, som leder arbetet inom 
det framgångsrika Baltic Nest Institute. 

Vad gör en jämlikhetssamordnare?
– Jag jobbar med utredningar enligt diskri
mineringslagen, och jag svarar på frågor om 
diskriminering och trakasserier både mot 
studenter och anställda. Dessutom kommer jag 
att följa upp universitetets övergripande arbete 
med plan och åtgärder för lika rättigheter och 
möjligheter. 

Vad är din bakgrund? 
– Jurist som fram tills nyligen jobbat på stu
dentkåren. Har även arbetat på Kronofogden 
och Skatteverket. Jämlikhet och lika rätt är 
frågor som jag alltid varit intresserad av, det är 
grundläggande demokratifrågor! 

Hur var det att börja jobba som jämlikhets-
samordnare mitt under metoo-debatten?
– Bra på ett sätt, eftersom det fanns en stark 
medvetenhet och fokus på de här frågorna.  
Jag fick också många utmaningar direkt, 
många frågor från institutionerna och stu
denter som hörde av sig. Att medvetenheten 
har förändrats innebär fler frågor. Det var 
spännande med allt detta samtidigt som jag 
var ny på jobbet.

Parasto Rosencrantz, ny 
jämlikhetssamordnare vid 
Stockholms universitet.
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I korthet
JOANNA TYRCHA utses till prefekt och 
JONAS BERGSTRÖM till ställföreträdande 
prefekt för Matematiska institutionen.

TOMAS KORPI anställs som professor i 
sociologi, med inriktning mot socialpoli
tik, vid Institutet för social forskning. 

SHAHRAM KHOSRAVI har befordrats till 
professor i socialantropologi vid Social
antropologiska institutionen.
 
ARNIIKA KUUSISTO anställs som profes
sor i barn och ungdomsvetenskap med 
inriktning mot förskola vid Barn och 
ungdomsvetenskapliga institutionen.

MARTIN HÄLLSTEN befordras till  
professor i sociologi vid Sociologiska 
institutionen.

ANNA ROOSVALL befordras till professor i 
medie och kommunikationsvetenskap vid 
Institutionen för mediestudier.

LUCAS GOTTZÉN befordras till professor 
i barn och ungdomsvetenskap vid Barn 
och ungdomsvetenskapliga institutionen.

RICHARD DAWID befordras till professor 
i teoretisk filosofi vid Filosofiska institu
tionen.

MARTIN HÄLLSTEN befordras till  
professor i sociologi vid Sociologiska 
institutionen.

HELEN NICHOLSON anställs som gästpro
fessor vid Institutionen för humanistiska 
och samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik.

MARKOS STAVROULAKIS tillträdde som 
chefsjurist vid Stockholms universitet  
1 februari 2018. Markos kommer närmast 
från Folkhälsomyndigheten, där han arbe
tar som chefsjurist och dessförinnan var 
han chefsjurist vid Kemikalieinspektionen.

DEREK MUIR, senior research scientist 
vid Environment and Climate Change 
Canada, har blivit utsedd till innehavare 
av Konung Carl XVI Gustafs professur i 
miljövetenskap. Han kommer att ha sin 
verksamhet förlagd till Institutionen för 
miljövetenskap och analytisk kemi.

LOVE EKENBERG, Institutionen för  
data och systemvetenskap, utnämns till 
professor för storskalig högre utbildning 
med fokus på länder i södra Afrika vid 
ICDE (International Council for Open  
and Distance Education).

Läs mer på  
su.se/medarbetare

Carl Folke invald i  
kunglig akademi

VID KUNGL. SKOGS- och Lantbruksakade
miens sammankomst den 14 december val
des 25 nya ledamöter in. En av dessa är Carl 
Folke, professor vid Stockholms universitet.
Carl Folke är professor och chef för 
Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid 
Kungl. Vetenskapsakademien. Han är också 
initiativtagare till och forskningschef för 
Stockholm Resilience Centre vid Stockholms 
universitet.

Carl Folke är en av sju nya ledamöter som 
nu valts in i Akademiens Allmänna avdel
ning, vilka arbetar med övergripande frågor 
som berör naturresurser, naturvård, miljö, 
landskap, forskningspolitik, kunskapsför
medling och samhällsplanering – och även 
frågor inom näringar och vetenskaper, som 
inte specifikt hör hemma inom jordbruk res
pektive skogsbruk, såsom fiske, vattenbruk 
och övrigt naturbruk.
 

Japanskt pris till  
kemiprofessor

YAMADA-KOGA PRISET 2017 går till Jan E 
Bäckvall, Institutionen för organisk kemi. 
Priset innebär en guldmedalj, 500 000 yen 
och resa till prisceremonin i Tokyo. Priset har 
delats ut sedan 1995 och går varje år till en 
forskare vars forskning haft stort inflytande 
inom syntes av optiskt aktiva föreningar. 

Minnesord Staffan Hemfrid

STAFFAN HELM-
FRID, tidigare rek
tor för Stockholms 
universitet, har 15 
december avlidit i 
en ålder av 90 år. 
Han var professor 
i kulturgeografi, 
och rektor för 
universitetet 
1978–1988. Han 
hade även ett 
stort antal andra 

akademiska uppdrag, till exempel ledamot i 
såväl Vetenskapsakademien som Vitterhets
akademien. 

”Flera generationer av landskapsforskare 
och historiska geografer har Staffan Helm
frid att tacka för den inspiration han gav 
och för hans aldrig sinande intresse för vad 
vi höll på med”, skriver tidigare kollegor i 
minnesordet i Dagens Nyheter. 

Guldbaggens publikpris med 
upplevelser inkapslade i glas

VID ÅRETS GULDBAGGEGALA utdelades för 
första gången ett publikpris, där den vinnande 
filmen Sameblod tilldelades en specialdesig
nad statyett av stål och glas. De skimrande 
färgerna i glaskulan visualiserar den hjärnak
tivitet som uppmättes vid en EEGinspelning, 
där en betraktare återupplevde filmen i Fone
tiklaboratoriets EEGlabb vid Institutionen 
för lingvistik. Statyetten är unik för Sameblod, 
den färgstarka upplevelsen av det vinnande 
bidraget har fångats och kapslats in i glas som 
en del av ett stilfullt konstverk.

FORSKARNA SOM DRIVER bloggen 
Ekonomistas har utsetts till Årets svensk 
i kategorin ekonomi av tidningen Fokus. 
Bakom bloggen står bland andra Jonas 
Vlachos, Nationalekonomiska institutionen, 
Robert Östling, Institutet för internationell 
ekonomi (IIES) och Harry Flam, IIES. 

Motiveringen lyder: För många låter 
”Den tredje uppgiften” som en filmtitel, 
men det finns fortfarande akademiker som 
vet vad den innebär. Sedan tio år har en 
grupp ekonomer fritt och sakligt diskuterat 
samhällsekonomiska frågor i bloggform, 
på ett sätt som även lekmän har nytta 
av. På så sätt har de förvaltat det bästa 
ur den tradition av samhällsengagemang 
som funnits bland svenska ekonomer allt 
sedan Knut Wicksell. De visar att det går 
att trotsa polarisering, faktaresistens och 
rädsla för oönskade sanningar. Årets eko
nomisvenskar är gruppen bakom bloggen 
Ekonomistas.

Ny bok av Olof Ruin

OLOF RUIN, pro
fessor emeritus vid 
Statsvetenskapliga 
institutionen, 
släpper en ny 
bok. I Analys 
och engagemang 
porträtterar Olof 
Ruin sex centrala 
statsvetare under 
1900talet – Pon
tus Fahlbeck, Elis 

Håstad, Fredrik Lagerroth, Nils Stjernquist, 
Gunnar Heckscher och Herbert Tingsten. 
Var och en utgör de en etapp i statskunska
pens utveckling och står för ett personligt 
förhållningssätt till sin samtid. Boken ges ut 
på förlaget Langenskiölds.

Ekonomibloggare  
Årets svensk

HAR DU EN KOLLEGA som gör fram
stående pedagogiska insatser? Genom 
pedagogiska priset Årets lärare vill Stock
holms universitet uppmärksamma goda 
pedagogiska insatser och deras betydelse 
för studenters lärande. Alla studenter 
och anställda vid Stockholms universitet 
kan föreslå lärare. Priset handläggs av 
Centrum för universitetslärarutbildning 
(CeUL). Pristagarna föreslås styrelsen för 
CeUL och utses av rektor. 

  Du kan nominera fram till 15 mars  
på www.su.se/pedpris

Nominera Årets lärare 2018 
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Min arbetsplats: Internposten och godsmottagningen
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BJÖRN RÖSTLUND är arbetsledare på Internposten och gods
mottagningen, som ligger bakom restaurang Lantis. Han har arbe
tat här i elva år och trivs med att arbetet är varierat. Förutom att 
sortera och dela ut post, fördelar han arbetsuppgifter och sköter 
faktureringar och godsmejl.

REGISTRERING är viktigt. Alla paket ska 
registreras när de kommer in, sedan sorteras 
de på olika avdelningar och institutioner.

FÖRSTA POSTRUNDAN går klockan 8.00, den andra 
klockan 14.00. Till sin hjälp har man truckar och vagnar. 
De institutioner som ligger utanför Frescati nås med bil.

VAGN med uppfällbara gallergrindar är bra att ha på 
postrundan eftersom paket och brev annars lätt kan 
studsa av på vägen. ”Kulverten är lite guppig”, säger Björn.

POSTFACK. Institutioner och avdel
ningar har två fack var. Då kan fler 
stå i bredd och sortera och det går 
snabbare. ”Sorteringen är det som tar 
längst tid att lära sig”, säger Björn. 

MÄNGDEN paket har ökat, och breven har blivit färre. Ibland 
dyker det upp paket som det bara står ”Stockholms universi
tet” på. Då behöver Björn kontakta avsändaren, om det finns 
någon. Annars skickas det till registratorn, som får öppna det. 

KULVERTEN går under marken vid Frescati. Från godsmottagningen 
förgrenar den sig till Södra huset, Arrheniuslaboratoriet och Geohuset. 
Den används flitigt av postsorteringen, samt av de som levererar mat 
och sköter återvinningen vid universitetet.

SAMLING. Arbetsdagen börjar klockan 6.45, då kommer Aposten 
med lastbil och alla brev ska sorteras. Alla åtta i personalen hjälps 
åt i ungefär en timme, sen körs posten ut.
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Min arbetsplats: Internposten och godsmottagningen
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Gör din röst hörd! Skriv ett inlägg till Universitetsnytt, 
per.larsson@su.se

Värdshuset Kräftan
Er lokal för Disputationsfesten

Buffépaket från 395:-/pers
Även catering.

Lunch
Festvåning

Bröllopsarrangemang

kraftan.nu

Nya dekaner och vicerektorer från årsskiftet

DEN 1 JANUARI 2018 fick universitetet 
nya dekaner och vicerektorer. Antalet rek
torsråd utökas till tre, varav en ansvarar 
för samverkansarbetet vid universitetet. 
Nytt för i år är att ledningen inrättar tre 
istället för två vicerektorer. Rektor har 
utsett en vicerektor inom det naturveten
skapliga området och två vicerektorer 
inom det humanvetenskapliga området; en 
för den humanistiska fakulteten och en för 
den samhällsvetenskapliga fakulteten.

Vice rektorer och dekaner från  
årsskiftet:
Humanvetenskapliga området
Vicerektor och dekan för den samhälls-
vetenskapliga fakulteten: professor Astri 
Muren, Nationalekonomiska institutionen.
Vicerektor och dekan för den huma-
nistiska fakulteten: professor Elisabeth 
WåghällNivre, Institutionen för slaviska 

och baltiska språk, finska, nederländska 
och tyska.
Dekan för den juridiska fakulteten: pro
fessor Jessika van der Sluijs

Naturvetenskapliga området
Vicerektor och dekan: professor Henrik 
Cederquist, Fysikum.

Rektorsråd från och med 1 januari 2018
Från och med årsskiftet har Stockholms 
universitet ytterligare ett rektorsråd. Det 
är Anders Karlhede som är rektorsråd 
med operativt samordningsansvar för 
frågor om forskningsinfrastruktur. Mats 
Danielsons uppdrag som rektorsråd med 
operativt samordningsansvar för samver
kansarbetet vid Stockholms universitet 
kvarstår. Även Johan Klemans uppdrag 
som rektorsråd för strategiska partnerskap 
fortsätter.

Sju Wallenberg Academy Fellows  
till Stockholms universitet

DEN 14 DECEMBER kom besked om vilka 
unga framstående forskare som får årets 
Wallenberg Academy Fellows. Av 24 nu 
utnämnda Fellows kommer sju att vara 
verksamma vid Stockholms universitet, 
vilket gör universitetet till det lärosäte som 
i år beviljats flest Wallenberg Academy 
Fellows.

Syftet med satsningen Wallenberg 

Academy Fellows är att stärka Sverige som 
forskningsnation genom att behålla de 
största talangerna i landet och genom att 
rekrytera unga, internationella forskare 
till svenska universitet. De sju forskarna 
vid Stockholms universitet är: Stefano 
Bonetti, Maria Hermanns, Claudia Mohr, 
Dan Petersen, Johanna Rickne, Rike Stel
kens och Jiayin Yuan.

Visning av konst för donatorer

EN KÄNSLA AV HÖGTIDLIGHET inföll sig 
när ättlingar till konstdonatorn Johan 
Adolf Berg i december besökte Spökslottet. 
Under besöket fick de möjlighet att se den 
konst upphängd och de möbler utplacerade 
som de donerade våren 2017, sida vid sida 
med Bergs 1800tals donation, som sedan 

tidigare hänger i Spökslottet. Stämningen 
var uppsluppen och familjen uppskattade 
att få en visning av samlingen som de inte 
sett på länge. 

– Vi gläds över att ha återupplivat 
kontakten med donatorsfamiljen, säger 
konstintendent Camilla Hjelm. 

På bilden från vänster: Lars Bränge (skymd), Mikael Tham, Anna Sigurdsdotter, Catharina 
Rehnström (skymd), Richard Tham, Sigrid Tham-Arndt, konstintendent Camilla Hjelm,  
Claus von Preen, Helen Posse, Charlotte Arndt

su.se/startaeget

 
Låt din idé lyfta! 
Starta eget-dagen 11 april
Anmäl dig senast 13 mars 
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is important to remember the University’s core duties: to provide 
education and research of the highest quality. This of course includes 
interaction with the surrounding community of which we are a part. 
The universities’ core values, academic freedom and institutional 
autonomy, which often also include justice and integrity, are key to 
fulfilling these duties. This is also worth remembering today, when 
these values are being questioned in many parts of the world. 

This year, Stockholm University will develop new central strate
gies. As a part of this work, we are participating in an international 
project on our academic core values with the Magna Charta Univer
sitatum – these values should permeate not only the  
strategy document but all of our activities. The 
University’s management team has been re
newed, most recently with three new deputy 
vicechancellors at the start of the year. 
Together, we face the challenge of preserving 
the legacy of our origins, while, at the same 
time, leading Stockholm University into the 
future. 

 
ASTRID SÖDERBERGH WIDDING, Vice-Chancellor 

  rektor@su.se

PHOTOS EVA DALIN, VILHELM STOKSTAD, MARKUS MARCETIC 

    SU.SE/ENGLISH/NEWS   REDAKTION@SU.SE

2018 MARKS the 140th anniversary of the founding of Stockholm 
University College. It has been a period of many changes, where the 
institution has developed from a small, private research institution 
with open lectures to the largest university in the country. Inde
pendent basic research is the lowest common denominator that has 
lasted throughout the years. The outside world has, of course, also 
undergone dramatic changes over the years, which means that the 
general role of universities in society has also changed. Most notice
able is probably the transition from elite to mass universities. 

Today, higher education institutions seem to be more popular 
than ever in the public debate. Many people have opinions: politi
cians and businesses, internal and external commentators. Univer
sities appear to be useful for all sorts of purposes, but they are also 
often accused of inadequacy. When there is a problem with labour 
market transitions – the universities have failed! When there is an 
increase in regional educational needs – let the universities create 
regional learning centres! When it comes to sustainable developme
nt – why do the universities not do more? When societal challenges 
elude existing answers – surely this is because of the universities’ 
stovepipe organisation? 

In such times, when universities run the risk of becoming tools 
to satisfy the most diverse and sometimes conflicting demands, it 

IN ENGLISH

ON 25 MAY 2018, the EU’s new General 
Data Protection Regulation (GDPR) will 
enter into force. Universities and other 
government agencies are working intensely 
to prepare for the new law, which will affect 
everyone handling personal data. 
The aim of the new data protection regula
tion is to protect the fundamental rights and 
freedoms of individuals, particularly their 
right to protect their personal data, and to 
create a uniform and harmonised level of 
protection of personal data within the EU. 
Several public commission reports (SOU) 
are currently in progress, including Personal 
Data Processing for Research Purposes, 
which means that many questions will not 
be answered until the reports have been 
published and the relevant legislation has 
entered into force. 

Based on the survey that was conducted 
last autumn, the project group at Stock
holm University has worked on providing 
information to departments, administra
tive offices and other operations. During 
the spring, existing policies and guidelines 
will be complemented by instructions 
and adapted templates regarding consent, 
as well as IT support for processing and 
storage. Guidelines for the processing of 
personal data in research, education, on 

IN JANUARY 
2018, the 
Department 
of Public 
Health 
Sciences was 
formed when 
the research 

institutes CHESS and SoRAD joined forces. 
This merger promises to further strengthen 
social science research on public health at 
Stockholm University. 

The department comprises a wide field of 
research on public health. SoRAD’s research 
has been focused on alcohol, drugs and gam
bling. Research at CHESS has examined how 
social factors as well as societal structures 
and processes contribute to ill health and 
disease. Both have also received major, com
petitive funding from the leading research 
financiers in the field.

“The new institution offers an opportunity 
to bring together some of the strengths that 
Stockholm University has in public health 
science and to link it to bachelor’s level edu
cation and the possibility of expanding exis
ting doctoral education,” says Astri Muren, 
Deputy ViceChancellor of Humanities and 
Dean for the Faculty of Social Sciences.
PER LARSSON

the web, in cloud services, etc., are in 
development.

Important considerations for a depart
ment or operation preparing for the new 
data protection regulation:
•  Everyone needs to know what personal 

data they are processing, what proces
sing is taking place, what legal basis 
there is for the processing, and what 
actions need to be taken. This informa
tion should be entered into the Record 
of Processing Activities. Benita Falenius, 
Information Security Coordinator, will 
contact all departments/equivalent and 
offer support.

•  The exception for processing personal 
data in an unstructured form will be 
removed. As of 25 May, there must 
always be a legal basis for the use of 
personal data.

• Consent forms are currently being deve
loped, and support for processing these 
will be available. All material without 
explicit consent does not have to be dealt 
with immediately, but there should be a 
plan for how to process this material.

•  For questions regarding the new data 
protection regulation, please contact 
Benita Falenius, benita.falenius@su.se

LINDA CARLSSON

SU prepares for the new data  
protection regulation

New institution strengthens 
social science public health 
research

What should the universities be good for? 
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WHERE IS STOCKHOLM University headed, 
and are we living up to our values? Work 
is about to start on the next set of overall 
strategies. At the same time, the University 
will be involved in a large international 
project on the core values of higher education 
institutions. 

“This is a unique opportunity for us to test 
our core values in practice – a reality check. 
Strategies and values should not only exist on 
paper, they should permeate our work”, says 
ViceChancellor Astrid Söderbergh Widding. 

The strategies will guide the University’s 
work for the next four years. The University’s 
current work is based on the strategies that 
were adopted in 2015, and it is time for an 
update at the end of 2018. At the same time, 
Stockholm University is involved in an inter
national project on core values called Living 
Values. In the context of the Magna Charta 
Observatory, twelve universities around 

the world will try out a new instrument for 
selfevaluation. The instrument will enable 
universities to review their values and evalu
ate if they are actually being implemented. 

In addition to the fundamental values 
included in the Magna Charta Universitatum, 
such as academic freedom, there are values 
specific to Stockholm University. At present, 
the core values are “open, innovative and 
crossboundary”. The forthcoming strategy 
work is not about changing course, but about 
testing the course that has been set. However, 
the ViceChancellor does not rule out that it 
may change based on what emerges throug
hout the year. 

Exactly how the organisation will be invol
ved in the work will be planned in the spring. 
It should be done within the framework of 
existing structures, but may also involve, for 
example, a survey. Much depends on how 
scientific areas and departments choose to 
work with the issue. 

“My vision is that all staff will have the 
opportunity to provide input in some context 
during the year,” says Astrid Söderbergh 
Widding. 

Values such as academic freedom may 

seem obvious to a university, but there 
are many threats that make this a current 
issue. There are several countries where the 
universities’ autonomy is being restricted, for 
example in Turkey. Examples of government 
control can also be found in Sweden, such as 
when Dalarna University was not allowed to 
decide on the location of its operations. 

“We are not always as autonomous as 
we think. The Magna Charta project is an 
opportunity to engage in an international 
comparison and dialogue with other universi
ties,” says Astrid Söderbergh Widding. 

In September, the work will be presented at 
a meeting in Salamanca, but the pilot project 
will be concluded when the strategies are 
adopted at the end of the year. 

“I do not want the strategy document to be 
a shelf warmer. The action plan constitutes 
the concrete work, but the strategies should 
express where we want to go. It is thus valua
ble for the management team to receive feed
back. What do we want to be as a university; 
what do we stand for? This is an invitation 
to everyone to ask themselves that question,” 
says Astrid Söderbergh Widding. 
ANNA-KARIN LANDIN

ON 1 JANUARY 2018, the University 
received new deans and deputy vicechan
cellors. The number of advisors to the 
ViceChancellor has increased to three, one 
of whom is responsible for collaboration 
at the University. New for this year is that 
the management team has appointed three 
instead of two deputy vicechancellors. The 
ViceChancellor has appointed one deputy 
vicechancellor in Science and two deputy 
vicechancellors in Human Science: one for 
the Faculty of Humanities and one for the 
Faculty of Social Sciences.

Deputy vice-chancellors and deans  
from the start of the year:
Human Science
Deputy vice-chancellor and dean of the 
Faculty of Social Sciences: Professor Astri 
Muren, Department of Economics.
Deputy vicechancellor and dean of the 

Faculty of Humanities: Professor Elisabeth 
WåghällNivre, Department of Slavic and 

ON 14 DECEMBER, 
it was announced 
which promising 
young researchers 
will be named this 
year’s Wallenberg 
Academy Fellows. 
Out of 24 appointed 
Fellows, seven are 
active at Stockholm 
University, which 

means that the University was awarded more 
Wallenberg Academic Fellows than any other 
university this year.

The aim of the Wallenberg Academy Fel
lows programme is to strengthen Sweden as a 
research nation by keeping the greatest talents 
in the country and recruiting young interna
tional researchers to Swedish universities. The 
seven researchers at Stockholm University are: 
Stefano Bonetti, Maria Hermanns, Claudia 
Mohr, Dan Petersen, Johanna Rickne, Rike 
Stelkens and Jiayin Yuan.

Baltic Studies, Finnish, Dutch and German.

Dead of the Faculty of Law: Professor 
Jessika van der Sluijs.

Science
Deputy vice-chancellor and dean: Pro
fessor Henrik Cederquist, Department of 
Physics.

Advisors to the Vice-Chancellor as of 1 
January 2018
Since the start of the year, Stockholm 
University has an additional advisor to 
the ViceChancellor. Anders Karlhede is 
advisor to the ViceChancellor with opera
tive responsibility for coordinating issues 
relating to research infrastructure. Mats 
Danielson remains in his role as advisor to 
the ViceChancellor with operative respon
sibility for coordinating collaboration at 
Stockholm University. Johan Kleman will 
also remain as advisor to the ViceChan
cellor on strategic partnerships.

New deans and deputy vice-chancellors 
since the start of the year

Seven Wallenberg Academy  
Fellows at Stockholm  
University

The University’s values will be reviewed

 
Strategies for Stockholm University

The strategies define the fundamental 
values and objectives that will guide 
the University. They are complemen
ted by a concrete action plan. The 
strategies are in effect for four years, 
and the action plan for two years. The 
strategies have been divided into four 
main areas: Research and education, 
recruitment and continuing profes
sional development, national and 
international collaboration, and admi
nistration and operational support. 

  The strategies for Stockholm  
University 20152018 can be found at 
www.su.se/om-oss/strategier

 
Magna Charta Universitatum

A document signed by 388 heads of 
European universities in 1988, on the 
900th anniversary of the University 
of Bologna. It contains principles of 
academic freedom and institutional 
autonomy. The document has now 
been signed by 816 universities from 
86 countries around the world. Stock
holm University is one of the original 
signatories. 

 
Magna Charta Observatory

Magna Charta Observatory

An organisation that, since 2000, over
sees the Magna Charta Universitatum 
and works to promote academic free
dom and institutional autonomy. The 
organisation should help the signatory 
universities live up to these values. 

  Read more at  
www.magna-charta.org

Rike Stelkens
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Posttidning B

#METOO är en mäktig global rörelse. Den 
har spritt sig som en löpeld över hela världen, 
men genomslaget varierar märkbart mellan 
länderna.

När jag som nyutnämnd professor 1998 
kom till Stockholms universitet, hade uni
versitetsledningen just slagit upp ett med
delande om vem man som studerande eller 
anställd kunde kontakta angående sexuella 
trakasserier. Jag minns att en av mina nya 
kolleger blev rasande och argt frågade om 
han nu alltid måste ha dörren öppen under 
handledning? Allra bäst minns jag dock en 
av de manliga doktorander, som lugnt sa till 
mig, när vi åkte ner med hissen, att det enligt 
hans uppfattning var bra att det äntligen 
sattes fokus på könsmaktsordningen på uni
versitetet! Med min danska bakgrund var jag 
imponerad av min nya arbetsplats. 

Men för de, som trodde att jämställdheten 
nu 20 år senare är uppnådd i stort sett, i alla 
fall i de nordiska länderna, har den världs
omspännande metoorörelsen säkert kommit 
som en chock. De många berättelserna om 
sexism, sexuella trakasserier och sexuella 
övergrepp har varit gränsöverskridande i alla 
ordets betydelser. För de flesta kvinnor var 
sådana övergrepp naturligtvis ingen nyhet. 
Alla kvinnor måste ständigt förhålla sig till 
risken för övergrepp och speciellt akta sig för 
sexuellt närmande från överordnade män. 
Men att detta är så omfattande och tycks fin
nas i alla branscher var en ögonöppnare för 
alla, och pekar på ett strukturellt problem, 
inte bara ett individuellt. Normaliseringen 
av sexuella trakasserier och tystnadskulturen 
kring övergreppen har brutits. Det blir ett 
före och efter metoorörelsen oavsett hur den 
utvecklar sig. 

Genusforskningen har kommit med viktiga 
bidrag. Den typ av maskulinitet, som bygger 
på kontroll av kvinnor och kvinnors kroppar, 
är inte hållbar i det moderna samhället, och 
en ny så kallad ’sustainable masculinity’ efter
frågas. Samtidig har President Donald Trump 
givetvis gett bränsle till metoorörelsen med 
sina misogyna utlåtanden. 

Före och efter #metoo

Metoorörelsen har tills nu varit speciellt 
stark i USA och i Indien, där det hela börja
de. Den har också varit starkare i Sverige än 
i grannländerna. På grund av min forskning 
kring de olika jämställdhetsdiskurserna i 
Sverige och Danmark har både svenska och 
danska, ja även utländska media, hört av sig 
för att få en kommentar till varför #metoo 
hittills har varit så exceptionell stark i Sverige  
med de talrika hashtags, oftast knutna till 
specifika arbetsplatser eller branscher, som 
juristernas #medvilkenrätt; kvinnorna i 
ridsportens #visparkarbakut; lärarnas #icke
godkänt, industriarbetarnas #teknisktfel och 
läkarnas #utantystnadsplikt. 

Förklaringen ligger i styrkan av respon
sen. Strax efter det första uppropet från 
skådespelerskorna kallade svenska kultur
ministern till sig cheferna för Dramaten, 
Operan och Stadsteatern för att avkräva 
svar på vad de som ledare tänkte göra 
för att ändra arbetsplatskulturen. Flera 
ministrar har skrivit på, och riksdagen har 
debatterat ämnet. Eländet i Svenska Akade
min kan liknas vid eländet i Lars von Triers 
filmbolag, Zentropa. 

Tidningarnas reaktion har varit viktig. 
Man skall komma ihåg att det är mycket 
betungande att träda fram och berätta. Om 
reaktionen från vännerna, arbetsplatsen, 
eller i medierna endast är förlöjligande och 
hånskratt, kommer tystnaden fortsätta.
PS. Den danska tidningen Politiken hade 25 
januari över hela förstasidan en lista med 
1 100 namn på skådespelare och filmfolk, 
flest kvinnor, men också en hel del män 
under överskriften: #Time’s Up. Kanske var 
Sverige blott lite före…

DRUDE DAHLERUP 

Drude Dahlerup är professor i statsveten

skap och har lång erfarenhet av forskning 

inom kön och politik. Hon kom till Stockholm 

1998 från Aarhus universitet i Danmark. 

Hennes senaste bok, ”Has Democracy Failed 

Women?”, utkom i oktober 2017 på förlaget 

Polity Press.

Drude Dahlerup

Nästa nummer kommer ut 16 april. Manusstopp 20 mars. 
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Jag minns att en av 
mina nya kolleger 
blev rasande. 


