
Fler sälar i Östersjön hotar inte
fiskbestånden

Det är inte främst fiskätande sälar som
gör att bestånden av östersjötorsk, sill
och skarpsill minskar.
Klimatförändringar, övergödning och
fiske är de verkliga problemen, enligt en
ny studie från Stockholms
universitet. Läs mer»

Nya laddningsbara batterier
med längre livslängd

Forskare vid Stockholms universitet har
utvecklat en metod för att flerdubbla
livslängden för nickel-
metallhydridbatterier. Det innebär att
batterierna klarar många gånger fler
laddcykler utan att förlora i
kapacitet. Läs mer»

Jurist ny ledamot i Svenska
Akademien

Svenska Akademien får en jurist på stol
nummer ett. Den nye ledamoten heter
Eric M. Runesson, han är justitieråd i
Högsta domstolen och har läst juridik
vid Stockholms universitet. ”Jag kom
nog ganska lindrigt undan som var
student på 1980-talet. Jag är inte säker
på att jag hade klarat mig idag”, säger
Eric M. Runesson. Läs mer»

Människoapor och korpar
planerar utan att tänka

Planering och självkontroll hos djur
kräver inte mänskliga förmågor, visar en
studie från Stockholms universitet. Läs
mer»

Åtta forskare bland de mest
citerade

Åtta forskare vid Stockholms universitet
är i år med på Clarivate Analytics årliga
lista över världens mest citerade och
inflytelserika forskare. Läs mer»

Var tredje elev skolkar

Ungefär var tredje elev uppger att de
skolkat minst en hel dag under det
senaste läsåret. På skolor där det finns
ett starkt ledarskap, ett stimulerande
lärandeklimat, högt ställda
förväntningar på elever samt positiv
återkoppling är risken att eleverna
skolkar avsevärt mindre. Läs mer»

Ansvarsfullt spelande – så
agerar spelbolagen

Utlandsbaserade företag följer sina
kunders spelmönster i större
utsträckning än företag baserade i
Sverige, visar en ny studie från
Stockholms universitet. Januari 2019
förändras lagstiftningen för den svenska
spelmarknaden. Läs mer»

Farfars överflöd på mat ger
högre dödlighet hos sonsonen

Farfäders tillgång på mat under
uppväxten har samband med
dödligheten hos de manliga barnbarnen.
Det visar en svensk studie som spänner
över tre generationer. Förklaringen tros
vara epigenetisk – att miljöfaktorer
påverkar våra geners uttryck. Läs mer»

Genen som kan hjälpa dränkta
växter

Växter utsätts mer och mer för ett
överskott av regn vid översvämningar i
samband med klimatförändringarna. En
ny studie från Stockholms universitet
visar att det finns gener som involveras
i att göra dem motståndskraftiga mot
syrebristen de utsätts för. Läs mer»

Exams or no exams, you should always
find the time to enjoy yourself!⛸  There
is a lovely ice rink on Museumplein in
front of the Rijksmuseum. We decided
to make some time for getting into the
christmas spirit by ice skating to
christmas music and warming our hands
on a cup of glühwein!☕
/ @josephinelofgren guest editor of the
week, exchange student at the
University of Amsterdam 
 
Följ universitetet på
@stockholmuniversity

15 jan kl 18:00–19:00

Vad har påverkat Stockholms
befolkningsutveckling?»
Vad har gjort att Stockholms befolkning
ibland har växt kraftigt för att senare
minska dramatiskt? Den nuvarande
expansionsperioden föregicks till
exempel av en kraftig nedgång under
den så kallade gröna vågen.
ABF-huset, Sveavägen 41

28 jan 16:00–17:00

Om konserveringsarbetet av "Flicka
med pärlörhänge"»
Dr. Abbie Vandivere från universitetet i
Amsterdam håller en öppen föreläsning
på engelska om sitt
konserveringsarbete av konstnären
Johannes Vermeers mästerverk "Flicka
med pärlörhänge".
Manne Siegbahnhusen, Frescati

December 2018    Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Ungdomar har inte tid med alkohol

Ungdomars stressade liv med skola, träning och sociala medier gör att de inte längre
har tid att festa och därmed dricka alkohol, visar en studie från Stockholms
universitet. Denna trend har ökat och inte bara i Sverige. Läs mer»

MÅNADENS ALUMN

NYHETER

Universitetets studenter mest populära bland arbetsgivare
En ny undersökning från Times Higher Education rankar studenter från Stockholms
universitet som de mest eftertraktade på arbetsmarknaden bland alla universitet och
högskolor i Norden. Läs mer»

Fler nyheter»

MÅNADENS BILD PÅ INSTAGRAM
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Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.
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