
FÖR MEDARBETARNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET      SEPTEMBER 2019    NR 3

TEMA:

HUMANIORA

 MARIE NORDSTRÖM 

Vägledaren 
 som lyssnar 
 till många  
 livsberättelser

Konsten att undersöka 
en målning

Forskning kan minska 
spelproblem



8

samarbetsprojekt som fått medel från 
EU-kommissionen inom ramen för European 
Universities Initiative, ursprungligen lanserat 
av president Macron. Grundtanken är att 
universiteten, som spelat en så stark roll för 
Europas framväxt, ska spela en ny roll i en tid 
då Europasamarbetet på flera sätt befinner sig 
i kris och där även den akademiska friheten 
är hotad på många håll, genom att främja 
studentmobilitet och fri rörlighet mellan olika 
universitet. Stockholms universitet kommer 
bland annat att leda arbetet med en europeisk 
nod inom klimatforskning. Vår uppgift som 
universitet är att verka  
på många olika arenor,  
lokalt och globalt,  
och det kräver nära  
samarbete med andra.

 
ASTRID SÖDERBERGH WIDDING,  

rektor 

 rektor@su.se

Ledare

NU I HÖST firas 150-årsjubiléet av Högskole-
föreningens grundande, den sammanslutning 
som blev upphovet till Stockholms högskola, 
senare Stockholms universitet. 76 personer 
från skilda delar av samhället undertecknade 
då en programförklaring, ”Inbjudning att 
lemna bidrag till upprättande af en Högskola 
i Stockholm”.

Mot bakgrund av förändringen i den 
kommunala organisationen 1863, där stads-
fullmäktige infördes, och representations-
reformen 1865/66, framstod avsaknaden av 
en högskola i huvudstaden som en betydande 
brist, och detta framför allt av två skäl. 
Man såg en kännbar konkurrens från de 
”stora nationerna” och såg behovet av en 
kraftsamling inom utbildningens område, 
där internationella samarbeten och utbyten 
var en självklar del. Men man såg också att 
det i Stockholm redan fanns bland annat 
”Carolinska Institutet” och ”Teknologiska 
institutet” – idag KI och KTH – och att 
dessa verksamheter skulle vinna på ”om i 

Stockholms styrka som akademisk huvudstad stärks 
hufvudstaden funnes en högskola, som kunde 
bilda ett samband dem emellan och förena 
krafterna”. 

Det skulle ta 150 år, men den 27 maj i år 
skrev KI, KTH och SU under ett avtal om 
allianssamarbete, under namnet ”Stockholm 
trio”. Syftet är dels att fördjupa och utveckla 
samarbetet inom utbildning, forskning  
och verksamhetsstöd, dels att synliggöra 
Stockholms styrka som akademisk huvud-
stad, både regionalt och internationellt. 
Tillsammans står vi för närmare 30 procent 
av forskningen i Sverige och drygt 15 procent 
av den högre utbildningen. Vi har ett så gott 
som sammanhängande campus och vi utgör 
gemensamt en komplett universitetsmiljö som 
skulle hamna på omkring tionde plats i världen 
enligt Shanghairankningen. Därmed är vi 
en av Europas allra starkaste vetenskapliga 
miljöer.

På det internationella planet deltar 
Stockholms universitet nu också som partner 
i CIVIS, ett av de totalt 17 europeiska 
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Den mötesplats för ambitiös samtidskonst och vetenskap som Accelerator har  
ambitionen att vara är något som verkligen saknas i den svenska universitetsvärlden. 
SEBASTIAN JOHANS recenserar Accelerators invigningsutställning ”This progress” av Tino Sehgal i Dagens Nyheter 8 september.
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Filmhuset 

Filmhuset, byggt 1968–1970, ses ibland som en grå betongkoloss vid 
Gärdet, men arkitekturen i klassisk brutalism av Peter Celsing har 
mycket att visa in- och utvändigt. Flera detaljer är omsorgsfullt utvalda 
för att symbolisera filmskapande. Huset i sig är byggt för att likna en 
filmkamera, fasaden har utstansade filmremsor och tar man trapporna  
i husets sex våningar går man i filmrullar som trillat ut.

TEXT HENRIK SCHRÖDER FOTO INGMARIE ANDERSSON



Nyheter

”Äntligen” var ett ord som åter
kom när universitetets konsthall 
Accelerator – äntligen – invigdes  
i början av september. Efter 
omfattande ombyggnation är  
det underjordiska före detta 
laboratoriet redo för människor 
och konst. Invigningsverket 
”This progress” av Tino Sehgal 
låter besökarna möta lokalerna 
utan objekt, men ändå fulla av 
konst.

ETT UTBUD inspirerat av det franska köket och med fokus på 
kvalitet och hållbar produktion. Det är inriktningen på det nya 
Accelerator café by Pontus Frithiof i konsthallens foajé i Frescati

– Från start kommer vi att servera frukost och lunch hela dagen. 
Det kommer att finnas nyttiga alternativ som vällagade sallader 

med fransk inspiration, till mindre  
nyttiga bakverk och en hel del annat 
gott, säger krögaren Pontus Frithiof 
som driver verksamheten och som 
tidigare har startat restauranger som 
Pontus in the Green House och Pontus 
by the Sea.

– För oss präglas Accelerator som  
helhet av en hög ambition och vilja.  
Det ställer krav på att hålla en hög nivå 
och finnas till för både gäster och alla 
besökare på campus som vi hoppas ska 
hitta en naturlig plats hos oss. Ofta!

Stockholms universitet hyr ut  
lokalerna till Accelerator café by  
Pontus Frithiof. 

DEN ÅRLIGA MÄTNINGEN av Kebnekaises sydtopp genomfördes  
den 3 september av forskare från Tarfala forskningsstation vid 
Stockholms universitet. Höjden på Sydtoppen var 2 095,6 meter,  
det vill säga 1,2 meter lägre än Nordtoppens 2 096,8 meter.

Kebnekaises sydtopp är en glaciär som minskar i höjd på grund  
av det varmare klimatet. Nordtoppens högsta punkt består däremot 
av berg och är stabil. Sydtoppens höjd varierar cirka tre meter mellan 
sommar och vinter. Normalt är toppen som högst i maj och lägst i 
september. På sikt kommer Nordtoppen att bli Sveriges högsta punkt 
året runt.

– Detta är den lägsta höjden som uppmätts någonsin. Under de 
senaste 50 åren har höjden på Kebnekaises sydtopp minskat med  
24 meter, säger Gunhild Ninis Rosqvist, professor i geografi vid 
Stockholms universitet och ansvarig för mätningarna.

Mätningen utfördes med en GPS med en noggrannhet på några 
centimeter. 
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Pontus Frithiof står för fika  
och mat hos Accelerator

Kebnekaises sydtopp  
en meter lägre än nordtoppen

– VETENSKAP OCH KONST är två komplet-
terande vägar till kunskap som kan inspireras 
av varandra, säger rektor Astrid Söderbergh 
Widding.

– I dagens samhälle måste vi söka och  
förmedla kunskap på nya vägar och konst  
är en viktig ytterligare dimension.

Accelerator är en konsthall där konst, veten-
skap och samhällsfrågor möts. Redan innan 
invigningen av den fysiska konsthallen har 
30 av universitetets forskare varit inblandade 
i fyra projekt. Till hösten kommer en före-
läsningsserie där en ny tvärvetenskaplig grupp 
av forskare delar med sig av sina tankar.

– Accelerators huvudsyfte är att visa konst 
som stimulerar till samtal mellan människor 

med olika intressen och åsikter, från olika 
discipliner som inte alltid möts, och bidra till 
att skapa ett aktivt och demokratiskt samtal, 
säger Richard Julin, konstnärlig ledare för 
Accelerator.

I lokalerna finns också ett nyöppnat kafé 
som håller öppet dagligen.

– Nu fylls lokalerna med människor och 
konst, och i det mötet uppstår nya tankar 
och smarta idéer. Accelerator blir också en 
härlig destination som bidrar till ett levande 
och trevligt campus, säger Magnus Huss, 
marknadsdirektör på Akademiska hus som 
äger fastigheten. 

KARIN TJULIN

ACCELERATOR  
– universitetets konsthall invigd

FO
T

O
 G

U
STA

V
 K

A
ISER

Rektor Astrid Söderbergh Widding  
klipper bandet och inviger Accelerator 
tillsammans med Richard Julin,  
konstnärlig ledare för Accelerator,  
och Magnus Huss, Akademiska hus. 

Pontus Frithiof.

Kebnekaises sydtopp den 3 september 2019, 2095,6 meter över havet. 
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Nyheter

PILOTAVTALET som tecknats mellan det 
nationella Bibsamkonsortiet och Springer 
Nature finansieras till lika delar av forsknings-
finansiärer och forskningsinstitutioner.

– Samarbetet mellan finansiärer och 
lärosäten är ett viktigt steg framåt för hur vi 
ska nå målet om 100 procent öppen tillgång 
till offentligt finansierad forskning, säger 
Wilhelm Widmark, överbibliotekarie på 
Stockholms universitet och vice ordförande 
för Bibsamkonsortiet som tecknar licensavtal 
för universitet, högskolor, myndigheter och 
statliga forskningsinstitut i Sverige.

Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, 
Forte, Formas och Vinnova står för hälften 
av avtalskostnaderna. Den andra hälften 

HÖSTEN 2018 presenterades Plan S som är 
ett initiativ för publicering med öppen tillgång, 
open access, av det internationella konsortiet 
Coalition S. Plan S kräver att vetenskapliga 
publikationer som härrör från forskning som 
finansieras med offentliga bidrag måste offent-
liggöras i open access-tidskrifter eller på open 
access-plattformar. Enligt det ursprungliga 
tidsschemat skulle Plan S införas 1 januari 2020. 
I början av sommaren meddelade Coalition S 
att införandet skjuts fram till 1 januari 2021. Det 
innebär att de första publiceringarna som om - 
fattas av de nya kraven kommer först kring 2024.

Efter att den första implementeringsplanen 
varit ute på remiss har finansiärer som ingår i 
Coalition S analyserat svaren och de invänd-
ningar som kommit från forskarsamhället. 

– Det framkom tydligt att det är en ganska 
bred uppfattning i forskarsamhället att tids-
ramen var för snäv, säger John Tumpane, 
chef för avdelningen för miljö vid Formas, till 
tidningen Universitetsläraren.

DE FLESTA högkvalitativa och etablerade 
tidskrifter är hybridtidskrifter. Med Plan S 
vill man strypa finansierade forskares möj-
ligheter att publicera i dessa, enligt Carina 
Mood.

– Man skapar därmed ett tudelat forsk-
ningslandskap, där de som finansieras inom 
Plan S har mindre frihet att publicera där 
de tycker att forskningen passar bäst – om 
de inte har god privatekonomi eller pengar 
från finansiärer som står utanför Plan S. 
Detta kommer att försämra Plan S - 
  forskares konkurrenskraft och genomslag, 
och kommer att göra oss mindre attraktiva 
som part i internationella samarbeten. 

Hon påpekar att finansiärerna i  
Coalition S står för en liten del av världens 
forskning och deras forskare kommer att 
bli ett B-lag. 

– Plan S stimulerar dessutom tillväxten 
av pay-to-publish-tidskrifter, som tjänar 
mer ju mer de publicerar – något som inte 
är kvalitetsdrivande.

Hon är även kritisk till det nya avtalet 
med Springer som enbart gäller pay-to-
publish-tidskrifter. De tidskrifter som 
omfattas är nästan uteslutande inom  
medicin och naturvetenskap. 

– Jag hittar en med etiketten Social 
Sciences. I min disciplin, sociologi, finns 
en enda pay-to-publish-tidskrift som håller 
hög kvalitet – och så ser det ut i många 
discipliner. 
 

PER LARSSON
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Nu kan forskare vid Stockholms universitet publicera sig utan avgift i 
drygt 500 open access-tidskrifter från förlaget Springer Nature. 

Plan S är ett initiativ för publicering med öppen tillgång, open access. 
Nu flyttas införandet fram till 1 januari 2021.

Carina Mood, professor vid 
Institutet för social forskning,  
är en av de forskare som i  
vintras startade ett upprop mot 
Plan S. Trots revideringen av  
Plan S anser hon att det största 
problemet kvarstår – att  
publicering i hybridtidskrifter  
inte är Plan S-kompatibla. 

Avtal om open access-tidskrifter

Plan S skjuts upp och revideras 

”Tudelat  
forsknings-
landskap”

står deltagande institutioner för, däribland 
Stockholms universitet. I avtalet ingår drygt 
500 rena OA-tidskrifter från BioMed Central, 
SpringerOpen, Nature Research och Palgrave 
Macmillan. För den enskilda forskaren inne-
bär det att man kan publicera sig i tidskrift-
erna helt utan kostnad under avtalsperioden 
juli 2019 till december 2021.

– Förhandlingar pågår även med förlagen 
Elsevier, Wiley, Sage och ACS. Förändring-
arna i Plan S ger oss möjlighet att förhandla 
fler transformativa avtal och sedan sätta press 
på förlagen om vad som händer när kontrakten 
löper ut, säger Wilhelm Widmark. 

PER LARSSON

Coalition S föreslår även ändringar i imple-
menteringsplanen och förtydligar att det finns 
tre huvudspår för publicering. Det första är 
att publicera i en ren open access-tidskrift. 
Det andra är att publicera i en annan typ av 
tidskrift, men samtidigt lägga artikeln på en 
server så att alla har åtkomst till den. Slutligen 
rör det sig om publicering i en tidskrift som 
inte fullt ut uppfyller kraven i Plan S, men som 
ingår i ett så kallat transformativt avtal där 
förlaget har åtagit sig att inom viss tid övergå 
till open access, OA.

Coalition S håller fast vid att hybridtid-
skrifter inte ska stödjas i Plan S. De tar ut en 
vanlig prenumerationsavgift från lärosätena 
och utöver det måste den enskilda forskaren 
eller lärosätet betala ytterligare en avgift  
för att låsa upp artikeln, vilket innebär  
att förlaget tar betalt två gånger för samma 
sak. 
 

PER LARSSON

Stockholms universitet har sedan 2007 en policy om att forskare ”i möjligaste mån deponerar  
en kopia av varje publicerad vetenskaplig artikel i universitetets digitala arkiv”. Forskare vid 
Stockholms universitet rekommenderas att publicera arbeten i tidskrifter som erbjuder open 
access till originalversionen av artiklar, men detta är inte ett krav. Läs mer på su.se/biblioteket

Carina Mood.
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Nyheter

”Vi är oroliga över utvecklingen i Ungern”

– DET HANDLAR OM att värna om öppenhet 
och demokrati. De grundläggande akademiska 
värdena autonomi och akademisk frihet är 
viktiga principer för Stockholms universitet. 
Vi har också ett globalt engagemang, därför är 
vi med i Scholars at Risk, säger Maria Wikse, 
internationell samordnare vid avdelningen för 
forskningsstöd, som leder arbetet.

Scholars at Risk (SAR) är ett internationellt 
nätverk som startade år 2000 med bas i New 
York. Nätverket arbetar för akademisk frihet 
runt om i världen och erbjuder skydd för 
forskare som inte kan vara verksamma i sina 
hemländer. Genom nätverkets omkring 500 
anslutna lärosäten i 40 länder kan hotade 
forskare ges tillfälliga anställningar som 
gästforskare i ett annat land. 

– Många av de forskare som har kontaktat 
nätverket för att få hjälp är från Turkiet, 
Syrien och Iran, säger Maria Wikse. 

Stockholms universitet har varit med-
lemmar sedan 2013 och är också med i den 
svenska sektionen av verksamheten som 
startade 2016 med Göteborgs universitet  
som samordnare. Under det senaste året  
har Global Engagement Team (GET) vid 
Avdelningen för forskningsstöd förberett  
hur mottagandet av forskarna kan gå till, 
både praktiskt och juridiskt.

– Det har handlat om allt från boende  
till säkerhetsfrågor. Nu är vi redo och vår 
förhoppning är att kunna ta emot hotade  
forskare under hösten, säger Johanna  
Wiklund, internationell handläggare och 
kontaktperson för projektet. 

Huvudansvaret för gästforskaren kommer 
att ligga på den mottagande institutionen 
med stöd av universitetets SAR-grupp som 
består av representanter från GET, säkerhets-

I mitten på oktober reser ett 
femtontal ledamöter i Kungl. 
Vetenskapsakademien till Budapest 
för att bilda sig en uppfattning om 
hur situationen ser ut för forskning 
och högre utbildning i landet.

– VI KÄNNER EN ORO inför utvecklingen i 
Ungern när det gäller 
akademisk frihet och 
åker dit för att träffa före-
trädare för den ungerska 
vetenskapsakademin 
samt för universitet och 
forskningsinstitut. Vi vill 
bilda oss en mer infor-
merad uppfattning om 
vad som pågår och hur 
forskarna har det, säger 
Peter Pagin, professor vid 

Under hösten kommer Stockholms universitet att erbjuda plats åt 
hotade akademiker från andra länder genom det internationella 
nätverket Scholars at Risk.

”Nu är vi redo att ta emot hotade akademiker”

organisationen, Fastighetsavdelningen  
och Personalavdelningen. Projektet bekostas 
med universitetsmedel och stöd för halva 
kostnaden kan sökas hos Riksbankens  
Jubileumsfond.

– Institutionen svarar för akademisk  
handledning och viss administration samt 
ser till att forskaren kan verka och ha kurser, 
säger Johanna Wiklund och berättar att man  
i projektet har valt att rikta in sig i första  
hand på det humanvetenskapliga området 
eftersom det framför allt är forskare inom det 
ämnesområdet som behöver hjälp.

Tidsbegränsad anställning
– Som utgångspunkt får gästforskaren en 
tidsbegränsad anställning på 13 månader, som 
eventuellt kan förlängas med tio månader, 
sedan kan SAR-gruppen hjälpa till att stödja 
forskaren i en fortsatt karriär i Sverige om det 
inte är möjligt att resa tillbaka till hemlandet. 

– Som ett första steg informerar vi om  
Scholars at Risk och möjligheten för institutioner  
att ta emot en forskare. Om intresse finns 
kontaktar vi Scholars at Risk i New York och 
undersöker om någon av deras kandidater 
matchar institutionens önskemål om profil  
och forskningsinriktning. När en kandidat 
identi fierats erbjuder SAR-gruppen praktiskt och 
juridiskt stöd till institutionen i mottagandet  
av forskaren, säger Johanna Wiklund.

För den som vill veta mer anordnas ett 
frukostseminarium den 11 okt kl 08.30 i 
Ekosalen, Studenthuset. 

För anmälan: su.se/internationalisering. 
Kontakt: Johanna Wiklund. 

Mer information: scholarsatrisk.org

ANNIKA HALLMAN

Johanna Wiklund, internationell handläggare 
och kontaktperson för Scholars at Risk.

Filosofiska institutionen, Stockholms univer-
sitet, och ledamot i Klassen för humaniora och 
framstående förtjänst om vetenskap vid Kungl. 
Vetenskapsakademien (KVA). 

Ett femtontal ledamöter från denna 
avdelning inom KVA kommer att följa med 
till Budapest. Peter Pagin ingår i gruppen som 
arrangerar resan. Ledare för klassen och för 
resan är professorerna Arne Jarrick, Institu-
tionen för arkeologi och antikens kultur, och  
Francisco De Lacerda, Institutionen för ling  - 
vi stik, också de vid Stockholms universitet.

Bakgrunden är flera händelser under de 
senaste åren som stegvis inskränkt autonomin 
för akademisk verksamhet i Ungern. Det  
Centraleuropeiska universitetet (CEU), som 
startade i början av 1990-talet efter en donation 
av den ungersk-amerikanske finansmannen 
Georg Soros, har tvingats att flytta större delen 
av sin verksamhet till Wien på grund av en ny  
lag. På senare tid har också Ungerns veten-

skaps  akademi, MTA, fått sin verksamhet och 
sina resurser beskurna, berättar Peter Pagin.

– I somras antogs en ny lag som gör att 
regeringen tar över kontrollen av forsknings-
instituten i akademin. Vi ser just nu ett forskar-
samhälle som är under omstöpning. Det är ett 
dramatiskt läge för forskarna och deras organi-
sationer, det är i ett sådant läge vi åker dit.

Vad hoppas du med resan?
– Vi åker dit som enskilda ledamöter och fors-
kare och det är svårt att direkt påverka situa-
tionen, men genom resan vill vi dels uttrycka 
solidaritet med våra ungerska kollegor, dels 
fördjupa vår kunskap om situationen. Vi på 
Filosofen vid Stockholms universitet har sam-
arbetat med flera forskare vid den filosofiska 
institutionen vid CEU och vi vet att de sätter 
stort värde på stöd från omvärlden. Vi vill visa 
att vi bryr oss, säger Peter Pagin. 
ANNIKA HALLMAN
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Nyheter
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– VI BEFINNER OSS i en utmanande tid för 
universiteten, både globalt och lokalt. Auto-
nomi och akademisk frihet hotas på många 
håll, sade rektor Astrid Söderbergh Widding 
i sitt tal.

Hon berättade även om arbetet inför en 
ny forskningspolitisk proposition, klimat-
utmaningarna och universitetens roll i att 
möta dem samt vikten av samarbete och sam-
verkan. Som exempel lyfte hon Stockholm trio 
och samarbetet mellan Karolinska Institutet, 
KTH och Stockholms universitet.

– Tillsammans utgör vi en komplett  
universitetsmiljö och vi har ett så gott som 
sammanhängande campus. Vi har allt att 

Hur ser situationen ut när det gäller  
akademisk frihet, i Sverige och 
Europa? Vad kan ett lärosäte göra?

Utmaningarna för universitetens autonomi och akademiska frihet, 
globalt och lokalt. Det var temat vid årets upptakt för medarbetare 
den 29 augusti i Aula Magna.

vinna på att utveckla och fördjupa trio- 
samarbetet, sade hon.

Eino Örnfeldt, universitetsdirektör, lyfte i 
sitt anförande särskilt fram de strategier som 
finns för verksamhetsstödet, inte minst arbetet 
med ett sammanhållet verksamhetsstöd, där 
även Stockholm trio har potential att bidra 
genom möjliga gemensamma satsningar.

– Det finns funktioner som kan vara svåra 
att bygga upp själva och där kan vi ta hjälp av 
varandra, sade han.

Agneta Bladh, ordförande i Vetenskaps-
rådet och vice ordförande i Magna Charta 
Observatory, berättade om Magna Charta 
Universitatum och den revidering som görs 

Autonomi och  
akademisk frihet  
i fokus på upptakten

just nu av dokumentet och dess kärnvärden. 
Hon pratade även om det ansvar som forskare 
och lärosäten har.

– Akademisk frihet och akademiskt ansvar 
är sammankopplade. Ett starkt akademiskt 
ansvarstagande ger också färre skäl för olika 
politiska interventioner, sade hon.

Under upptakten genomfördes ett panel-
samtal om autonomi och akademisk frihet 
mellan Agneta Bladh, Mats Börjesson, prefekt 
vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institu-
tionen, samt Rodrigo Caballero, prefekt vid 
Meteorologiska institutionen. 

– Vi behöver ta oss an de viktiga frågorna 
men samtidigt undvika glidningen mot en 
ökad polarisering, sade Rodrigo Caballero. 

Efter programmet i Aula Magna arran g-
erades mingel i Galleriet. 

JOHNNY FOGLANDER

”Tilltron till vetenskap är naggad i kanten”
AGNETA BLADH är ordförande i Vetenskaps-
rådet, har varit utredare i regeringens Interna-
tionaliseringsutredning och är vice ordförande 
för Magna Charta Observatory. Universitets-
nytt har pratat med henne om akademisk 
frihet i en svensk och europeisk kontext.

I sitt tal på upptakten pratade rektor Astrid 
Söderbergh Widding om att den akademiska 
friheten och autonomin hotas på många håll. 
Hur ser det ut i en europeisk kontext?
– Jag skulle säga att det är både och. Politiker 
i många europeiska länder värnar om den  
akademiska friheten och autonomin. Men det 
är problematiskt i till exempel Ungern och i 
Turkiet. Sett över tid har utvecklingen i olika 
länder gått i varierande riktning, både mer 
förståelse för vikten av akademisk frihet och 
integritet, men också mer restriktioner i form 
av konkurrensutsatta anslag med mera.

Vilka utmaningar har vi i Sverige?
– Det finns frågetecken kring framtiden. 

Jag hoppas att regeringen i sin kommande 
forskningsproposition lyfter fram vikten av 
akademisk frihet och vikten av självständiga 
lärosäten som verkligen bidrar till ett demo-
kratiskt samhälle. Tilltron till vetenskap är 
naggad i kanten på vissa håll, och det är den 
absolut största utmaningen. Då krävs det en 
så hög legitimitet för universiteten som möj-
ligt i samhället. Därför är det viktigt att även 
lyfta fram akademiskt ansvarstagande när 
man talar om vikten av akademisk frihet.

Vad kan vi som universitet göra?
– Jag tycker det är fantastiskt att Stockholms 
universitet har varit en del i projektet Living 
Values. Jag tycker ni ska fortsätta diskutera 
och lyfta det så de här värderingarna blir  
mer och mer gemensamma, för en institution, 
en fakultet eller till och med för hela universi-
tetet. Det måste byggas i samtal mellan 
medarbetare. 

JOHNNY FOGLANDER

Rektor Astrid Söderbergh 
Widding talar på upptakten.

Agneta Bladh.
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” Ett genuint intresse för 
andra tror jag behövs” 

Profilen

”WAITING ROOM” och ”Väntrum” står det 
med stor stil på väggarna ovanför de gröna 
sofforna en trappa upp från entrén i Student-
huset vid Frescati. Det är här man slår sig ner 
med sin kölapp om man vill gå på drop-in hos 
någon av universitetets centrala studie- och 
karriärvägledare. Trots att sommarstiltjen har 
lagt sig över campusområdet är vägledningen 
öppen, även en sådan här dag, måndagen efter 
midsommar. 

– Vi har dragit ner lite på mottagnings-
tiderna från juni till augusti, men har tre 

En del vill byta inriktning i livet. Andra kommer direkt från 
gymnasiet och vet inte vad de vill bli. Som studie- och karriär-
vägledare får Marie Nordström lyssna till många livsberättelser. 
Hennes roll är att hjälpa människor att se vilken väg de kan ta 
när det gäller studier och arbete.

TEXT ANNIKA HALLMAN FOTO NIKLAS BJÖRLING

vägledare på plats hela sommaren för att 
kunna ta emot spontanbesök och svara på 
frågor via telefon och mejl, säger studie- och 
karriärvägledaren Marie Nordström. 

Att karriärvägledningen är öppen på som-
maren är kanske egentligen inte så konstigt, 
det är väl ofta då som många har tid att  
fundera över framtiden och viktiga livsval.

– Sen är vi en myndighet också och behöver 
finnas tillgängliga året runt. Vi har inget  
bokningssystem utan det är drop-in som  
gäller om man vill komma hit. Det är enklast 

så. Men om vi märker att någon behöver 
träffas flera gånger så kan vi boka in ett upp-
följande möte, säger Marie Nordström. 

Hon är gruppledare för universitetets 
nio vägledare som arbetar centralt med 
frågorna vid Studentavdelningen. Det finns 
också studie- och karriärvägledare vid de 
flesta institutioner med en mer specialiserad 
ämneskunskap kring vilka utbildningar som 
erbjuds. 

– Vi hänvisar vidare till institutionerna om 
någon har specialfrågor. Ibland har det  



Om jag var rektor för en dag: Jag skulle inte 
vilja vara rektor, men om det var för en dag, 
då skulle jag se till att studenter får mer kun-
skap om vad deras utbildning kan leda till på 
arbetsmarknaden, vilka kompetenser de fak-
tiskt besitter efter en utbildning. Jag skulle 
också se till att alla institutioner genomför 
alumnundersökningar för att inspirera och 
visa presumtiva studenter vad en utbildning 
kan leda till.

Smultronställe på universitetsområdet: Jag 
försöker ta mig tid att gå en lunchpromenad 
med kollegorna då och då, gärna vid Stora 
Skuggan, runt sjön, där är så vackert.

Familj: Ja, man och två barn, 14 och 12 år 
gamla. 

Fritidsintressen: Jag tycker om att träna och 
går gärna på ett spinningpass på gymmet. 
Sen har vi hus så en hel del tid ägnas åt att 
renovera det.

Senast lästa bok: Jag läser jättemycket, 
gärna biografier och oftast på en läsplatta. 
Den bok jag läser precis nu är Fatima Brem-
mers ”Ett jävla solsken. En biografi om Ester 
Blenda Nordström”. Den handlar om Sveriges 
första undersökande reporter. 

Senast sedda film: Jag ser mest tv-serier, 
men den senaste filmen var ”Bohemian  
Rhapsody” om den brittiska rockgruppen 
Queen. Den var bra! 

Om jag hade haft en annan karriär: Då 
hade jag kunnat vara säljare eller konsult och 
kanske jobbat inom ekonomi eller marknads-
föring. Jag gillar att nätverka så det hade 
passat mig det också.

Profilen

hänt att jag har haft kontakt med någon som 
länge har funderat över olika utbildningar, 
och plötsligt kommer personen fram till:  
”Ja, nu vet jag vad jag vill bli, sjuksköterska.” 
Den utbildningen har vi ju inte, men då tipsar 
jag förstås om vilka utbildningar som finns 
vid andra lärosäten.

Ville jobba med människor
Att Marie Nordström skulle utbilda sig just 
till studie- och karriärvägledare var inte alls 
självklart. 

– Jag visste att jag ville jobba med 
människor på något sätt, men inte riktigt med 
vad. Många i min släkt arbetar som lärare 
och specialpedagoger, så jag var lite inne på 
det. Samtidigt var jag inte säker på om jag 
skulle trivas med att vara i en ledande roll och 
undervisa en klass. Men när jag bläddrade i 
en utbildningskatalog med lärarutbildningar 
så stod det om studie- och yrkesvägledning på 
baksidan. Jag tänkte direkt: Det här, det är 
jag intresserad av.

Hon sökte och gick sedan den treåriga 
utbildningen i början av 2000-talet som då 
fanns vid Lärarhögskolan på Kungsholmen i 
Stockholm.

– Tidigare, när jag tänkte på det som förr 
kallades ”syokonsulent” så såg jag framför 
mig en tant som bara pratade om praoplatser, 
det verkade så gammaldags. Men yrket har 
förändrats. I utbildningen var det mycket 
fokus på praktiska övningar i samtalsmetodik 
och på beteendevetenskap, på sådant som hur 

– Det här är ett väldigt tacksamt jobb, 
ja, världens roligaste jobb.

– Vi får också väldigt mycket mejl med frågor, 
men i mejl är det ofta svårare att förklara 
saker, det är alltid bäst med ett fysiskt möte. 
När man träffar någon så är det lättare att 
följa hur någon tänker och reagerar, det är 
också enklare om man vill visa något i datorn. 

Det kan både vara befintliga och presumtiva 
studenter som söker sig till vägledningen. 
Även alumner och de som redan har ett jobb 
hör av sig, de kanske vill byta inriktning i livet 
och studera igen.

– Jag skulle nog säga att det är fler 30- 
 åringar som hör av sig till oss än 19-åringar. 
En del vill skola om sig till lärare och undrar: 
”Är det för sent för mig att studera igen?”  
När det gäller just läraryrket brukar jag tipsa 
om att de kan prova på att vara vikarie, det är 
ganska lätt att få vikariat idag, även om man 
inte har legitimation. Sen är det inte alltid som 
en universitetsutbildning är det bästa, det kan 
finnas yrkesutbildningar också som passar 
bättre och då hänvisar vi till det. 

Vanliga öppningsrepliker som Marie  
Nordström brukar få höra är: ”Jag vet inte 
riktigt vad jag vill arbeta som” eller ”Jag vet 
inte vad jag ska söka för utbildning.” Men 
under samtalets gång brukar det klarna vad 
personen är intresserad av.

– En del är nervösa, då är det bra att börja 
med att ställa några enkla, öppna frågor: 
”Hur kan jag hjälpa dig? Vad är du här för?” 
Jag försöker också underlätta för personen att 
se var de befinner sig genom att fråga: ”Var 
trivs du bäst? Vad vill du göra om dagarna?” 

Marie Nordström

människor väljer, både utifrån ett sociologiskt 
och psykologiskt perspektiv. Det var väldigt 
intressant och lärorikt. 

Efter utbildningen arbetade Marie  
Nordström några år på olika grund- och  
gymnasieskolor, 2014 kom hon till Stockholms 
universitet. 

– Jag tycker fortfarande att det är fantas-
tiskt att få lyssna till alla livsberättelser. Jag 
tror att man behöver ha ett genuint intresse 
för andra människor i det här yrket, det 
handlar ju om en individ som sitter framför 
en. Min roll som vägledare är inte att tala 
om exakt vad någon ska göra och välja, men 
att visa på alternativen och framförallt vara 
ett bollplank till individer som är osäkra på 
vilken väg de ska ta när det gäller frågor om 
studier och arbete. Jag vill att den som har 
haft ett möte med oss ska gå härifrån och 
tänka: ”Nu vet jag hur jag ska gå vidare.”

Ibland kö utanför
Marie Nordström berättar att den centrala 
studie- och karriärvägledningen tar emot 
ungefär 2 700 besök varje år och ungefär lika 
många telefonsamtal. Trycket är som störst 
under ansökningsperioderna i mars och april 
samt i september och oktober. Då blir det kö 
utanför. 

Hon har märkt att många yngre som söker 
rådgivning är osäkra på hur universitets-
studier går till. ”Jag hittar inte någon utbild-
ning på webben” är en vanlig kommentar 
och då handlar det om att guida och förklara 
skillnaden mellan att till exempel gå ett  
program eller läsa en enstaka kurs. 

– Här tror jag att universitetet kan bli ännu 
bättre på att visa vad tidigare studenter  
arbetar med idag och på vilka arbetsplatser de 
jobbar. Även om många av våra institutioner 
har teoretiska utbildningar så tror jag att det 
är viktigt att det görs alumnunder sökningar 
så att nya studenter ser möjligheterna och 
kopplingen till jobb inom olika ämnes-
områden.

Innan ett samtal avslutas brukar Marie 
Nordström försöka få personen att ringa in 
vad den ska göra härnäst. 

– Och så försöker jag också utmana perso-
nen och vidga perspektiven. Om någon säger 
att de till exempel vill arbeta med hållbarhet, 
men inte är intresserade av naturvetenskap, 
kan jag visa på möjligheterna att studera håll-
barhet inom andra ämnesområden, det har de 
ofta inte tänkt på. 

– Det här är ett väldigt tacksamt jobb, ja, 
världens roligaste jobb. 
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” Kan vara gjord  
i 1500-talsmästaren  
Bruegels ateljé”

PÅ MÅLNINGEN som är knappt en meter hög 
och nära en och en halv meter bred syns ett 
flackt landskap med fält i skimrande brunt. 
I förgrunden finns en grupp människor; en 
man och en kvinna i vardagliga kläder som 
attackeras av några män med spjut. 

– Det är en målning av mycket hög kvalitet 
och ett centralt verk i vår samling, men det har 
funnits en osäkerhet kring vem som har gjort 
den, därför tog jag initiativ till att genomföra 
den här undersökningen, säger Camilla 

Målningen ”Överfallet” från 1500-talet är ett centralt verk 
i universitetets konstsamling, men har varken gjorts av 
den nederländske renässansmålaren Pieter Bruegel  
den äldre eller hans son Pieter Brueghel den yngre, som 
man tidigare trott. Det visar nya undersökningar av  
internationella konstexperter.

Vid den tekniska undersökningen deltog  
studenter som läser teknisk konst vetenskap.  
Lärarna till höger är professor Matteo  
Possitano och kemist Marco Cardinali.

En grupp konstexperter specialiserade på Bruegel den äldre undersökte målningen i Stockholm i maj. De är från vänster: Elke Oberthaler, chefskonservator, 
Kunsthistorisches Museum, Wien, Mannfred Sellink, museichef, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, Sabine Pénot, intendent för  
nederländsk konst, Kunsthistorisches Museum, Wien, och Ron Spronk, teknisk expert och professor i konsthistoria, Queen’s University, Kanada. 

Hjelm, konstintendent och konst ansvarig för 
konstsamlingarna vid Stockholms universitet.
Målningen skänktes till universitetet 1884 i 
samband med att ingenjören och kaptenen 
Johan Adolf Berg donerade stora delar av sin 
konstsamling till dåvarande Stockholms hög-
skola. Verket var då signerat Pieter Breughel 
den yngre (1564-1638) 1630. På 1970-talet lät 
Sten Karling, innehavare av den Bergska  
professuren och ansvarig för samlingen, göra  
en undersökning av målningen och då hittades 
en annan signering under den synliga, man 
tydde det som att det stod Bruegel den äldre, 
och att tillkomståret var 1567 istället för 
1630. Bruegel den äldre (1525–1569) har länge 
ansetts vara en av de största flamländska 
1500-talskonstnärerna och en förebild för 
både samtida och efterföljande konstnärer. 

– Den senaste tiden har det funnits ett behov 
av att veta vem som står bakom målningen, 
det är något som har diskuterats av olika 
experter i världen. Och eftersom det finns 
mer kunskap om Bruegel den äldre idag och 
mer förfinad teknik för att undersöka konst, 
så ville vi genomföra ett sådant projekt, säger 
Camilla Hjelm.

Med stöd från Anna Mathilda Lindhagens 
donationsfond genomfördes först en teknisk 
undersökning av målningen i början av 2019. 
Olika tekniker användes i undersökningen, 
som ultraviolett ljus och röntgen, för att 
belysa konstverket och ta reda på sådant 

som vilka färgpigment som har använts och 
vilka ändringar och påmålningar som finns i 
målningen. 

– Om undersökningen visar att färgerna är 
typiska för 1900-talet vet man att målningen 
är en förfalskning. Vanliga färger på Bruegels 
tid var blyvitt och olika jordpigment och 
genom undersökningen kunde man se att 
målningen är från tiden när han levde.

Studenter deltog
Med vid undersökningen var studenter som 
läser teknisk konstvetenskap vid Stockholms 
universitet.

– Det var intressant för dem att närvara vid 
en undersökning av ett så viktigt verk och att 
erfara hur en sådan här undersökning går till 
och viktigt för dem är också att lära sig hur 
man ska tolka slutrapporten.

En tveksamhet, som har varit känd sedan 
tidigare, är att åldern på ekmaterialet i 
pannån som målningen är gjord på, är av ekar 
fällda så nära inpå Bruegels död att det går 
att ifrågasätta om Bruegel den äldre skulle ha 
hunnit målat den. 

– Det är en lång process att tillverka en 
ekpannå. Ekarna till Bruegels målningar är 
baltiska, och från det att träden fälls, fraktas, 
torkas och omvandlas till pannåer och 
färdiga konstverk tar det ofta 13–15 år. Det 
tids spannet finns inte om målningen är gjord 
1567. 

Efter att den tekniska undersökningen blev 
klar överlämnades rapporten till en grupp 
konstexperter specialiserade på Bruegel den 
äldre. Experterna, som är verksamma i  
Österrike, Kanada och Belgien, möttes i  
Stockholm i maj för att studera målningen på 
plats i Schefflerska palatset, eller Spökslottet, 
som hör till Stockholms universitet.

– De kom fram till att målningen inte är 
gjord av Pieter Bruegel den äldre och inte  
heller av sonen, Pieter Brueghel den yngre, 
säger Camilla Hjelm.

TEXT ANNIKA HALLMAN FOTO ROLAND FREDRIKSSON



I JANUARI 2018 beslutade rektor om hur 
universitetets systematiska arbete med 
utbildningskvalitet ska genomföras och delade 
in det i sex områden. Områdena är Organi-
sation och styrning; Inrättande, revidering 
och avveckling; Planering, genomförande 
och uppföljning; Antagning och examen; 
Anställning och kompetensutveckling samt 
Studentstöd och information. Beslutet innebar 
bland annat att det införs kvalitetssäkrande 
aktiviteter som kvalitetsdialoger, fokusutvär-
deringar och ett universitetsgemensamt system 
för kurs värderingar och kursrapporter. 

Nu i juni tog rektor ytterligare ett beslut, om 
regler för utbildningsgranskningar och mallar 
för utbildningsrapporter som ska användas för 
samtliga utbildningsgranskningar. 

Dessa granskningar har pilottestats och 
införs nu för hela universitetet och blir 
därmed den första av de fyra nya kvalitets-
säkrande aktiviteterna. Syftet med gransk-
ningarna är att ta fram regelbunden och syste-
matisk kunskap som behövs för att säkerställa 
och utveckla kvaliteten på utbildningarna. 
Ansvarig för planering och genomförande 
är områdesnämnderna. En granskning ska 
ske vart tredje år för respektive utbildning på 
grundnivå eller avancerad nivå och vart sjätte 
år för utbildning på forskarnivå. 

Kvalitetsdialoger pilottestas
Under hösten görs även pilottester av den 
andra kvalitetssäkrande aktiviteten – 
kvalitets dialoger. Områdesnämnderna ska 

Klart för utbildnings-
granskningar av kvalitet

årligen bjuda in rektor till en kvalitetsdialog. 
Som utgångspunkt för samtalet används  
kvalitetsrapporten, som även kommer att 
publiceras fritt tillgänglig på webben. Syftet 
är att skapa en plattform för informations-
utbyte mellan universitetets ledning och 
områdesnämnderna kring kvalitetsfrågor 
samt att följa upp områdenas kvalitetsarbete. 

Under 2020 ska ytterligare en aktivitet 
pilottestas – fokusutvärderingarna – där den 
första handlar om examination. Utvärde-
ringen ska utgöra ett komplement till utbild-
ningsgranskningarna. Fokusutvärderingarna 
riktas mot strategiska teman som rektor anser 
viktiga för att utveckla och säkra kvaliteten 
i universitetets utbildningar. Utvärderingen 
genomförs av en bedömargrupp som ska bestå 
av minst en representant för varje område 
samt i normalfallet minst en extern bedömare.

Den fjärde och sista kvalitetssäkrande 
aktiviteten är att ta fram ett universitets-
gemensamt system för kursvärderingar och 
kursrapporter. Även här pågår pilottestning.

Med start hösten 2020 kommer 
Universitets kanslersämbetet att utvärdera 
universitetets kvalitetssystem för utbildning. 
Då kommer Stockholms universitet att lämna 
in en självvärdering och under våren 2021 
intervjuas ett stort antal personer vid univer-
sitetet om kvalitetsarbetet. 
su.se/kvalitetsarbete

PER LARSSON

Utbildningsgranskningar är nästa steg i att vidareutveckla  
universitetets kvalitetssystem för utbildning.

Det handlar om sådant som valet av färg-
nyanser, vissa detaljer i målningen och delar av 
kompositionen. Samtidigt framhöll experterna 
att målningen är av väldigt hög kvalitet och att 
den har stora likheter med många av Bruegel 
den äldres andra verk. De menar att den  
troligen har tillkommit nära i tid med Bruegel 
den äldre, sannolikt strax efter hans död som 
en hyllning till Bruegel, men daterad efter 
hans levnad.

– Experterna tror att det kan ha varit 
någon i hans närmaste krets som har gjort 
den, någon eller några som ingick i hans 
ateljé. För att bli konstnär på den här tiden 
skulle man ofta bli upptagen i en konstnärs 
krets, och många detaljer i målningen tyder 
på att den som har gjort den var mycket väl-
bekant med Bruegel den äldres teknik. 

Just att målningen är så lik många av 
Bruegel den äldres andra verk, och av så hög 
kvalitet, utesluter också att sonen kan ha gjort 
den, menar experterna, eftersom sonen inte 
var på samma konstnärliga nivå som pappan 
och inte heller hade arbetat med honom och 
lärt sig hans teknik. 

– Det hade förstås varit roligt om det var en 
målning av Bruegel den äldre, men samtidigt 
är det här resultatet inte helt oväntat, säger 
Camilla Hjelm. 

Vad händer nu?
– Det är som med all forskning, man blir 
aldrig klar. Det här är en viktig etapp på vägen 
i ett pågående forskningsprojekt kan man 
säga, nu gäller det att ta reda på mer. Det finns 
många kopior av den här målningen, vilket 
visar att den är viktig. En idé är att samla de 
olika varianterna och göra en utställning, för 
att jämföra dem. Vi hoppas också kunna gå 
vidare och ta reda på mer kring vem eller vilka 
i Bruegel den äldres närhet som kan stå bakom 
verket. 

NU ÄR ANMÄLAN ÖPPEN till Stockholms 
universitets Hållbarhetsforum den 29 okto-
ber (sista anmälningsdag är den 7 oktober). 
Forumet är öppet för alla, men anmälan 
krävs eftersom antalet platser är begränsat. 

Hållbarhetsforum är ett återkommande 
evenemang vid Stockholms universitet som 
syftar till att skapa en plattform för nät-
verkande, erfarenhetsutbyte och framtida 
samverkansmöjligheter.

Årets tema är Demokrati, populism  
och hållbar utveckling. 

Inleder gör rektor Astrid Söderbergh 
Widding och miljö- och klimatminister, 
tillika vice statsminister, Isabella Lövin. 

Paneldiskussioner med forskare vid uni-
versitetet och externa gäster samt parallella 
sessioner följer efter huvudtalarna Åsa 
Wikforss, Victor Galaz och Krister Bykvist. 
Dramatenskådespelaren Andreas T Olsson 

Anmält dig till 
Hållbarhets-
forum?

framför också en för forumet skriven betrak-
telse, Klimatångest för nybörjare.

Den 30 oktober erbjuds fortbildningar och 
en för dagen skriven kabaré, Don Quijote och 
de nya väderkvarnarna, med Andreas T Olsson 
samt studiebesök i olika forskningsmiljöer vid 
universitetet. 

   Mer information och anmälan:  
su.se/hallbarhetsforum
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FÖR ATT UTVECKLA och engagera med-
arbetarna lanseras i höst två nya program 
för kompetensutveckling. Programmen har 
utvecklats i nära samarbete mellan Personal-
avdelningen, områdeskanslierna och Centrum 
för universitetslärarutbildning (CeUL). De två 
nya programmen är studierektorsprogrammet 
och doktorandprogrammet. 

Stärka studierektorns roll
Syftet med studierektorsprogrammet är 
att tydliggöra uppdraget och stärka studie-
rektorer i deras roll. Programmet består 
av åtta kurstillfällen från oktober och med 
avslutning i maj 2020. 

– Studierektorer har ett mångfacetterat 
uppdrag där ledarskapsfrågor ingår som en 

viktig del. Vi hoppas att programmet ska ge 
deltagarna en tydligare bild av deras roll och 
ansvar, säger Marie Högström, personalchef 
vid Stockholms universitet.

Doktorander får utbyta erfarenheter
Doktorandprogrammet finns i tre moduler 
och riktar sig till tre olika målgrupper:  
nyantagna doktorander, doktorander som 
nått halvvägs i sina forskarstudier och  
doktorander som är i slutet av sina forskar-
studier. Varje modul har fyra kurstillfällen 
under höstterminen 2019. 
– Vi är glada att kunna erbjuda doktorand-
programmet och vill ge alla doktorander goda 
förutsättningar att genomföra sin forskar-
bildning, säger Marie Högström. 

En viktig del av programmet är möjligheten 
att träffas och utbyta erfarenheter med andra 
i samma situation. 

– Vi försöker fånga upp de utmaningar som 
doktoranderna möter och erbjuder olika typer 
av verktyg, berättar Marie Högström. 

Under våren 2020 förväntas också ett  
digitalt stresshanteringsprogram lanseras. 

– Det är ett forskningsbaserat verktyg som 
syftar till att förebygga stress och kan bidra 
till att skapa balans i livet, säger  
Marie Högström. 

   Ansök här: su.se/medarbetare under 
Anställd/Kompetensutveckling eller  
kontakta: karin.steffensen@su.se

AGNES LOMAN

Nya utbildningar för studie rektorer och doktorander
I höst lanserar Personal avdelningen vid Stockholms universitet två nya program 
för kompetensutveckling: studie rektorsprogrammet och doktorandprogrammet.
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Mondo, Athena, Ladok, VFU-
portalen, time edit – det är bara 
några av de system som en typisk 
student behöver använda under 
sin utbildning.

– DET KÄNNS som att man kastas fram och 
tillbaka mellan olika plattformar hela tiden. 
Det är förvirrande, framför allt när olika  
institutioner gör på olika sätt, säger lärar-
studenten Emelie Karlsson. 

Hon läser Grundlärarprogrammet med 
inriktning mot årskurs 4–6. Med två år 
avklarade är hon halvvägs in i utbildningen. 
Som lärarstudent har hon läst kurser på flera 
olika institutioner och kommit i kontakt med 
många olika system. Hon upplever det som 
att mycket tid går åt till att sitta och leta efter 
viktig information.

– Man får alltid fundera lite ”vänta hur 
hittar jag det här nu”. Om man fick önska så 

Många system att lära för studenter 
skulle man ju vilja kunna logga in till allt  
på ett och samma ställe och att det där var 
tydligt och enkelt att hitta all information, 
säger Emelie Karlsson. 

Under utbildningen så har hon till exempel 
växlat mellan Mondo och den nya lärplatt-
formen Athena på olika kurser.

– Athena har funkat både bra och dåligt. 
Det beror lite på upplägget som kursen har. 
En del saker är svåra att hitta även där och 
följden blir att man lägger mycket tid på att 
bara hitta saker. En fördel med Athena har 
varit att kunna använda mobilappen, där man 
kan synka schema med kalendern och själv 
ställa in när man vill ha meddelanden. Man 
kan också ha snabb kommunikation med 
lärarna med messenger-funktionen.

IT-avdelningen jobbar på att förbättra 
situationen. 

– På IT-avdelningen förstår vi studenternas 
frustration över att hitta rätt information 
snabbt. Vad gäller olika lärplattformar är 

problemet redan nu mindre eftersom vi ser att 
användandet av Mondo har minskat med 60 
procent till fördel för den nya lärplattformen 
Athena. Vi hoppas att studenterna redan till 
vårterminen endast möter Athena, säger Stina 
Haase, projektledare på IT-avdelningen.

LINDA KARLSSON

Lärarstudenten Emelie Karlsson.
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År 1869 bildades Högskole-
föreningen i Stockholm för  
att verka för en högskola  
– ett blivande universitet  
i huvudstaden. 

76 PERSONER verksamma och boende i 
huvudstaden publicerade ett upprop och en 
programförklaring den 14 oktober och sex 
dagar senare konstituerades föreningens 
styrelse. 

De var alla betydande män i staden; bland 
de 76 undertecknarna fanns professorer vid 
KI och akademierna, företrädare för närings-
livet och ämbetsmannavärlden. Tre personer 
som representerar dessa världar var Pehr 
Henrik Malmsten, professor vid KI, Albert 
Lindhagen, revisionssekreterare och André 
Oscar Wallenberg, bankdirektör.

Efter 1869 inriktades Högskoleföreningens 
arbete på att lägga grunden för ett kommande 
lärosäte, statuter beslutades 1877, och 1878 
ägde de första föreläsningarna rum. 1960 blev 
Stockholms högskola Stockholms universitet. 

Högskoleföreningen finns fortfarande 
kvar, nu som en vänförening till Stockholms 
universitet, vars medlemmar kommer att fira 

En högskola  
i huvudstaden  
– så började det

detta på Spökslottet den 17 oktober. I anslut-
ning till detta ger Högskoleföreningen ut tre 
skrifter. Pia Bjerén Fürstenbach har forskat 
om de 76 personer vars insatser var avgörande 
för tillblivelsen av Stockholms högskola och 
presenterar det i Tid för en ny högskola Stock-
holm 1869. Anders Gustavsson, Max Scheja 
och Annika Ullman presenterar forskning om 
pedagogiken vid den här tiden i Rum för en 
ny högskola – några pedagogiska idéer i  
pläderingen för ”en högskola i hufvudstaden”. 
I SciLifeLab – åren 2007-2009 skildrar Kåre 
Bremer tillkomsten av detta framgångsrika 
nationella forskningscentrum.

Filmade intervjuer
I samband med 150-årsjubileet kommer 
Högskoleföreningen därtill att överlämna 
filmade intervjuer till Stockholms universitet 
för publicering på dess webb. De rektorer som 
intervjuats är Staffan Helmfrid, Inge Jonsson, 
Gustaf Lindencrona, Gunnel Engwall och 
Kåre Bremer och universitetsdirektörerna 
är Allan Hellstrand, Leif Lindfors, Ann- 
Caroline Nordström och Joakim Malmström. 
Sammantaget ger dessa berättelser en både 
djup och bred bild av universitetets moderna 
historia och bildar underlag för både forsk-
ning och utbildning. 

Vad gör Högskoleföreningen till vardags, 
bortanför 150-årsjubileet? Föreningens 
uppgift är numer att både hålla traditionen 
levande och medverka i universitetets för-
nyelse. Varje år delas pris ut för mest fram-
stående avhandling. Pristagarna nomineras 
inom fakulteterna och priset delas ut vid 
föreningens höstmiddag. På våren brukar 
medlemmarna besöka någon av universitetets 
nya byggnader eller verksamheter. Föreningen 
vill också stimulera forskning kring univer-
sitetets fysiska miljö och dess historia. Hög-
skoleföreningen bidrar också till universitetets 
konstnärliga utsmyckning genom inköp av 
verk, skapade av enskilda anställda. 

Högskoleföreningen är öppen för alla 
anställda och tidigare anställda med intresse 
för universitetets samlade verksamhet. Man 
blir medlem genom att betala avgiften till 
bankgiro 5369-7041. Ett års medlemskap 
kostar 100 kronor och ständigt medlemskap 
kostar 1 000 kronor. Som medlem får du 
Universitetsnytt och blir inbjuden till vår-  
och höstmiddagar samt andra aktiviteter. 

   Mer information: maud.hagqvist@su.se

PER LARSSON

Schefflerska palatset, eller ”Spökslottet”, ligger vid Drottninggatan 16 och donerades till Stockholms högskola 1924. Bilden är från 1910.
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Nya miljöer kan stimulera inlärningen 

Tydligare uppdelning  
mellan studier, avkoppling 
och grupparbeten. Kan det 
stimulera ett mer aktivt 
lärande och få studenter att 
vilja stanna kvar på campus  
efter att föreläsningen är 
slut? Nu utformas nya 
lärandemiljöer i Södra 
huset.

– MÅLET ÄR att skapa nya miljöer för att öka 
trivseln. Vi hoppas att det både kan stödja 
studenters lärande och ge lärare möjlighet 
att använda den teknik och pedagogik som 
passar bäst vid olika tillfällen och på så 
sätt göra undervisningen tillgänglig för alla 
grupper av studenter, säger Carl Fagerström, 
projektledare för Framtidens lärandemiljöer 
vid Fastighetsavdelningen. 

och studierektor för forskarutbildningen vid 
Institutionen för språkdidaktik.

När det gäller informella lärandemiljöer 
som korridorer, enskilda studieplatser och 
uppehållsytor, har miljöerna delats in i fyra 
zoner med varsin färgställning och utform-
ning för att hjälpa studenterna att göra rätt 
aktivitet på rätt plats eller en sak i taget  
– något som kan stimulera inlärningen. 

– Vid utformningen av dessa ytor har vi 
tagit hänsyn till önskemål som studenter 
uttryckte under en workshop. När det gäller 
ytor för att kunna fokusera, så uttrycktes 

TEXT GUNVOR LATVA  
FOTO NIKLAS BJÖRLING, MARC FEMENIA
ILLUSTRATION LINK ARKITEKTUR

önskemål som ”rum i rummet” med plats för 
både enskilda studier och i grupp. De frågade 
också efter sådant som balans vad gäller ljus 
och färg samt hänsyn till ljudförhållanden, 
säger Elin Persson. 

I miljöer där studenterna behöver fokusera 
används blå färg, medan rosa och rött står för 
kreativitet. Orange signalerar social samvaro 
och miljöer för avkoppling och reflektion 
kommer att gå i grönt. Avsikten med de 
informella ytorna är att studenterna ska vilja 
stanna kvar på universitetet efter föreläsning-
arna för att både studera och umgås. 

– Målet är att skapa nya  

miljöer för att öka trivseln

I projektet kommer fem nya testmiljöer att 
byggas i Södra huset, dels i ytor utanför 
lärosalarna där studenter vistas, och dels i 
pedagogiska miljöer där det sker lärarledd 
undervisning. Två lärosalar kommer att byggas 
där lärare och studenter får testa nya digitala 
verktyg. Den ena kallas Active Learning 
Classroom och byggs i hus E på plan 2.

– Det är en lärosal tänkt för samarbete och 
interaktion i mindre grupper. Varje grupp 
har tillgång till datorer och skärmar för eget 
arbete och för redovisning. Borden är runda 
för att underlätta samarbete och erbjuder 
gemensamma skrivytor, säger Elin Persson, 
arkitekt på Link Arkitektur. 

Den andra blir en flexibel lärosal och byggs 
i Stockholms universitetsbibliotek.

– Här är bord, stolar och skrivtavlor 
monterade på hjul för att möjliggöra justering 
av möbleringen utifrån olika önskemål. 
Salen ska innehålla mindre teknik, men mer 
skrivytor. Det kommer också att finnas en 
monterad vikvägg om man vill dela upp salen, 
säger Carl Fagerström.

– Jag välkomnar satsningen på flexibla 
lärosalar. Det ökar möjligheten för lärare vid 
universitetet att utveckla former för under-
visningen som stimulerar studenterna till att 
bearbeta kurslitteratur och föreläsningar 
på ett sätt som kanske inte alltid är möjligt 
idag, säger Tore Nilsson, universitetslektor 

Stråket i hus C i Södra huset kommer att få mer ombonade platser för enskilda studier och grupparbeten. 
Det är ett sätt att omvandla ytor som inte alltid används och öka trivseln för studenterna. Även några  
lärosalar kommer att byggas om i projektet som leds av Carl Fagerström, Fastighetsavdelningen. 
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Pusslande personal 
För sju-åtta år sedan hade dåvarande CHESS 
personaldagar på 24:e våningen i Wenner-Gren 
Center och beundrade den fantastiska utsikten.  
Någon tog ett foto av Socialhögskolan/
Sveaplans gymnasium (där CHESS låg) och 
tyckte att det skulle bli ett fantastiskt pussel. 
Sagt och gjort. Personalen vid CHESS gjorde 
sedan ett pussel av samma byggnad för varje 
årstid. 

– Efter det blev det lite olika varianter av  
våra omgivningar men även andra motiv, till 
exempel Paris och tigrar, säger Ylva Brännström 
Almqvist, docent och en av drivkrafterna 
bakom pusslandet.

Den gemensamma aktiviteten med pussel 
fortsatte när CHESS gick samman med Centrum 
för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) och bildade Institutionen för  
folkhälsovetenskap. Pusslandet har blivit en aktivitet att samlas kring i köket och hittills har  
det blivit 10–12 pussel. Vid fika eller lunch är det flera som stannar kvar lite längre och lägger 
några bitar. Vissa kombinerar till och med möten med pusslande.

– Det känns trevligt att sitta en stund tillsammans med nya kollegor och pussla ihop, vi lär 
känna varandra och hittar nya gemensamma intressen – inte minst inom forskningen, säger 
institutionens kommunikatör Ulla Bjursäter.

– Just nu lägger vi ett nästan omöjligt pussel som vi har hållit på med snart i ett halvår.  
Det är ett foto av Socialhögskolan taget i dimma; det är i princip bara olika nyanser av vitt, 
säger Ylva Brännström Almqvist.

Per Larsson

Nya miljöer kan stimulera inlärningen 

I början av september lanserades 
de nya utbildningsingångarna på 
su.se och su.se/english.

– DEN NYA WEBBEN känns som ett stort 
lyft för Stockholms universitet. Strukturen är 
mycket tydligare, webbsidorna uppfyller till-
gänglighetskrav och användarvänlighet på ett 
helt annat sätt än tidigare och layouten känns 
ren och modern, säger Karin Persson, ansvarig 
redaktör på Studentavdelningen.

Som ett led i det stora webbprojektet 
Webb2021 har den centrala utbildnings-
informationen under su.se/utbildning och 
su.se/education gjorts om med ny struktur, 
navigation och form. Även allt redaktionellt 
material har setts över.

– I projektet har vi jobbat i en väldigt liten 
redaktörsgrupp, två till tre redaktörer vardera 
för de svenska och de engelska sidorna. För att 
förankra och stämma av innehåll har vi haft  
en referensgrupp med sakkunniga personer 
från Studentavdelningen, samt från andra 
avdelningar som är inblandade i webbsidorna. 

Nya utbildningsingångar lanserade på su.se 

Engagemanget och viljan till förändring  
har varit stort hos referenspersonerna, som 
bidragit med många bra förslag och idéer, 
säger Karin Persson.

Ett av målen med Webb2021-projektet är 
att skapa en mer användarvänlig webb.

– Användaren är i fokus i det här projektet, 
men det handlar även om att underlätta för 
redaktörerna, både vad gäller teknik och 
arbetsprocesser. Utvecklingen av universitetets  
webbplatser drivs därför i nära samarbete 
med verksamheten och med kontinuerliga 
användartester under projektets gång, säger 
Anna Karin Haspe, projektledare Webb2021.

Projektet Webb2021 drivs av Samverkans-
avdelningen tillsammans med IT-avdelningen. 
Under hösten fortsätter arbetet med att vidare-
utveckla den digitala utbildningskatalogen 
och utbildningssidorna på institutionernas 
webbplatser.

   Läs mer: su.se/webb2021 

 

LINDA KARLSSON

Så här ser den nya centrala utbildningsinformationen ut på universitetets webbplats.

Alla nya lärandemiljöer kommer att färdig-
ställas under hösten 2019 och projektet 
kommer sedan att utvärderas. 

– Liknande miljöer kommer att iordning-
ställas i Albano, men även i andra områden 
på universitet, eftersom en blandning av olika 
typer av lärandemiljöer gynnar studenter  
och lärare och ger de bästa förutsättningarna 
för utbildning av högsta kvalitet, säger Lena 
Lundqvist, avdelningschef vid Fastighets-
avdelningen.

   Läs mer: su.se/fastighetsprojekt
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NÄR STOCKHOLMS HÖGSKOLA bildades 
1878 var det en rent naturvetenskapligt 
inriktad forskningsinstitution. Framstående 
forskare knöts dit mot löfte om forskning på 
heltid med enda krav att någorlunda regel-
bundet erbjuda offentliga föreläsningar för 
allmänheten. Redan från början fanns dock 
tankar på att bygga ut högskolan med fler 
inriktningar. Justitierådet Albert Lindhagen, 
som var högskolans inspektor och ledamot 
i styrelsen, lade 1880 fram en plan som 
föreslog att både en historisk-filosofisk och en 
språkvetenskaplig avdelning skulle upprättas. 
Det kom dock att dröja några decennier till 
innan denna plan förverkligades, men genom 
en donation av Johan Adolf och Elisabeth 
Berg knöts Viktor Rydberg som den första 
humanisten till högskolan, från och med 1884 
som professor i kulturhistoria och från 1889 
som professor i konsthistoria. 

Först hösten 1919 blev det en humanistisk 
fakultet vid Stockholms högskola. Efter 
en ansökan av professorerna Osvald Sirén 
(konsthistoriker), Sven Thunberg (historiker) 
och Martin Lamm (litteraturhistoriker)  
beslutade styrelsen om att inrätta en sådan 
den 17 december. Stockholms högskola fick 
därmed sin tredje fakultet vid sidan av de 
naturvetenskapliga och juridiska. 

Även om fokus vid högskolans bildande  
var på forskning och folkbildning kom 
utvecklingen att omforma Stockholms 
högskola mer i linje med landets övriga 
universitet, med institutioner, undervisande 
lärare och reguljära studentgrupper som 
kunde erhålla examen. Antalet studenter vid 
Stockholms högskola expanderade rejält – år 

Tema: Humaniora

100 år av humaniora

I år är det 100 år sedan Humanistiska fakulteten bildades. 
Fakulteten är idag en av landets största med stor bredd  
inom forskning och utbildning.

1900 var 48 studenter inskrivna, 1960 var  
de omkring 7 500. 1960 var även året då 
riksdagen beslutade att ge högskolan ställning 
som universitet.

Fakultet för samhällsvetare
1964 är ett annat viktigt år i Stockholms 
universitets historia – då skapades dagens 
struktur med fyra fakulteter. Fram till dess 
inrymde Humanistiska fakulteten ämnen 
som idag klassas som samhällsvetenskapliga. 
Organisationen var otymplig, vilket föran-
ledde att de samhällsvetenskapliga ämnena 
bröts ut och bildade egen fakultet. 

1960- och 70-talen innebar stora omvälv-
ningar inom högskolesektorn och även vid 
Stockholms universitet. Sektorn expanderade 
kraftigt och universitetet flyttade från inner-
stadens trångbodda lokaler till Frescati. Inom 
Humanistiska fakulteten tillkom många ämnen 
och statsmakternas satsning på moderna språk 
på 1970-talet bidrog ytterligare till att forma 
den Humanistiska fakulteten. 

2008 är ytterligare ett viktigt år i  
fakultetens historia. Då gick Lärarhögskolan  
i Stockholm upp i universitetet. Processen  
var inte helt enkel och resultatet blev att 
fakulteten idag ger lärarutbildning vid flera 
institutioner samt har inrättat två institu-
tioner med didaktisk inriktning. En annan 
organisatorisk förändring är de samman-
slagningar av mindre institutioner till större 
enheter som ägt rum det senaste decenniet. 
Detta utifrån att mindre enheter är alltför 
sårbara, men det har även funnits idéer om 
ämnesmässiga och intellektuella mervärden  
i sammanslagna miljöer. 

Böcker som ger perspektiv
För att uppmärksamma att Humanistiska 
fakulteten, som idag har 14 institutioner,  
fyller 100 år, anordnas under hösten flera 
aktiviteter (se faktaruta). Fakulteten ger även 
ut två böcker med korta texter för att ge 
perspektiv på fakultetens historia och huma-
niora som ämne. Den första boken innehåller 
bidrag med övergripande perspektiv, bland 
annat en serie av ”dekanminnen”. Den  
andra boken ger en provkarta på teman från 
fakultetens forskare, lärare och studenter.

Bland dekanminnena går det att läsa om 
hur omfattande nationella utvärderingar och 
kontroller introducerades runt millennie-
skiftet och ålade universitetet ett omfattande 
kvalitetsarbete. Därefter följde arbetet med 
att omforma utbildningen i enlighet med 
Bolognaprocessen och den sjugradiga betygs-
skala som infördes. 

Under Gunnar Svenssons period som 
dekan i början av 2000-talet kom fokus vid 
universitetet att riktas mot forskning samt 
universitetets internationella synlighet och 
status. Rektor önskade att fakulteterna skulle 
identifiera sina ledande forskningsområden. 

TEXT PER LARSSON ILLUSTRATION ELSA WIKANDER
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Vid fakulteten resulterade det bland annat i en  
omfattande genomgång av forskningen inom 
fakulteten och diskussion om forsknings-
strategiska frågor. En välkommen nyhet 
för fakulteten var när rektor år 2008 valde 
att ge fakulteten ett årligt extra forsknings-
tillskott på 20 miljoner, något som även 
fick extern uppmärksamhet. I samma veva 
beslutade fakulteten om en större extern 
kvalitets utvärdering av forskningen vid 
institutionerna. Resultatet publicerades i en 
300-sidig skrift, som sedan låg till grund för 
fakultetsnämndens beslut om fördelning av 
den särskilda forskningsresursen för ledande 
forskning under de följande fyra åren.

Omfattande kvalitetsarbete
Under Bengt Novéns period som dekan 
(2012–2017) var kvalitetsarbetet och utvär-
deringar fortsatt viktiga frågor. Under denna 
period genomfördes även ett antal omorgani-
sationer. En var att bilda större institutioner 
genom sammanslagningar.

En annan var att Stockholms universitet 
2012 inrättade en ny organisatorisk nivå, 
Vetenskapsområdet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap, som leddes av 
en vicerektor och senare bytte namn till 
Humanvetenskapliga området. Sedan 2018 är 
dekanus för den humanistiska och samhälls-
vetenskapliga fakulteten också vicerektorer 
för universitetet. Bengt Novén skriver även 
om ökat fokus på samverkan som Institutet 
för Turkietstudier, Bildningspodden och 
konsthallen Accelerator som nyss öppnat. 

Bland skribenterna i den andra boken finns 
Fanny Forsberg Lundell, docent i franska och 

verksamhetsledare för Humtank 2014–2017. 
Humtank är en akademisk tankesmedja för 
humaniora och samlar representanter från 
15 svenska lärosäten. Den tar fram idéer och 
strategier för att synliggöra och stärka huma-
nioras roll i samhället. I en tid då humaniora 
i den offentliga debatten ofta framställts som 
”onyttigt” och oväsentligt för arbetsmarknaden 
tog Humtank bland annat fram en rapport 
om vilka kompetenser humaniora kan erbjuda 
på arbetsmarknaden.

Stor fakultet med bredd
Den humanistiska fakulteten vid Stockholms 
universitet är en av landets absolut största. 

– Det innebär att vi har ett brett utbud  
av kurser och program och en rad starka 
forskningsmiljöer. Vi ligger mycket bra till  
i ansökningar till de stora forskningsrådena 
och hävdar oss väl internationellt. Att vi rent 
geografiskt ligger i huvudstaden gör att vi 
har nära till många museer, arkiv och andra 
kulturinstitutioner, något som främjar sam-
verkan och kunskapsutbyte, säger nuvarande 
dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre.

Även om fakulteten under flera år kunnat 
använda sparade anslagsmedel till strategiska 
forsknings- och utbildningssatsningar förut-
spår hon att fakulteten går in i en tuffare 
ekonomisk fas. Detta främst beroende på att 
fakulteten haft färre sökande till sina utbild-
ningar under några år, vilket bland annat 
har demografiska orsaker. Samtidigt betonar 
Elisabeth Wåghäll Nivre att det är otroligt 
viktigt att bibehålla en bredd i utbildningen. 

– Det gäller inte minst språkutbildningar 
som har lagts ner på många håll i landet på 

grund av alltför få studenter. Det är viktigt att 
vi i Sverige upprätthåller en god språklig kom-
petens och att vi tillsammans med andra stora 
lärosäten fortsätter att satsa på utbildning och 
forskning i främmande språk. 

Arrangemang under hösten:
•  100 år av humaniora: Språk och 

fler språkighet, 9 oktober på Goethe-
institutet Cervantes

•  100 år av humaniora: Vad ska vi  
ha museer till? 12 november på 
Nordiska museet

•  Jubileumsfirande i Aula Magna,  
17 december

•  Den 5 september sände Bildnings-
podden live från Kulturhuset och 
den 17 september arrangerades ett 
panelsamtal om estetik på Kultur-
huset Stadsteatern Skär holmen

Dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre.

Författaren Viktor Rydberg knöts till Stockholms högskola strax efter starten, som professor i kulturhistoria och konsthistoria. I högskolans lokaler i 
Vasastan hölls föreläsningar och kurser i bland annat journalistik. Här fanns också Konsthistoriska institutet. Sedan några  
år är flera humanistiska ämnen samlade i Humanistvillan vid Frescati. Det digitala bildningsmagasinet Anekdot startade 
2019 och är ett samarbete mellan Humanistiska fakulteten och Vitterhetsakademien.
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Högkonjunktur, för få 20-åringar och förutfattade meningar 
om att studier i humanistiska ämnen inte leder till jobb.  
Kan det vara förklaringar till att antalet helårsstudenter 
inom humaniora har minskat? 

”ANTALET STUDENTER som läser humaniora 
har minskat drastiskt de senaste åren –  
siffran är i dag den lägsta på minst 15 år”, 
rapporterade TT i en artikel under våren 
2019 som tog sin utgångspunkt i statistik 
från Universitets kanslersämbetet (UKÄ). Till 
humaniora räknas ämnen som till exempel 
etnologi, litteraturvetenskap, mediestudier, 
filosofi, språk och historia – men indelningen 
kan se lite olika ut beroende på lärosäte.

Det är framförallt de senaste åren som  
kurvan sluttar neråt när det gäller antalet hel - 
årsstudenter, vilket syns i Universitetskanslers-
ämbetets statistikdatabas som visar perioden 
från läsåret 2007/2008 till 2017/2018. Läsåret 

TEXT ANNIKA HALLMAN  
ILLUSTRATION ELSA WIKANDER

här handlar det om en nedgång under samma 
period från 7 448 till 6 679 helårsstudenter, 
eller en minskning med ungefär tio procent. 

– Vi har inte samma kris som på en del håll 
i landet, och det beror nog på att vi finns i en 
stor stad, i Stockholm. Vi kommer alltid att 
ha studenter som inte bara studerar för att få 
ett jobb utan som läser av intresse, kanske på 
deltid, för att bli mer allmänbildade eller som 
en del i kompetensutvecklingen i arbetslivet. 
Att kunna erbjuda ett livslångt lärande är 
viktigt för oss, säger Elisabeth Wåghäll Nivre, 
vicerektor för det Humanvetenskapliga om -
rådet och dekan för Humanistiska fakulteten.

När det gäller den nationella trenden med 
ett sjunkande antal helårsstudenter inom 
humaniora ser hon en koppling till demografi 
och arbetsmarknad.

– Vi har haft högkonjunktur ett antal år nu 
och en bra arbetsmarknad, då söker många 
jobb i stället. Samtidigt har det varit små 
årskullar med 20-åringar och då blir det helt 
enkelt färre studenter. Ämnen som inte har en 
så tydlig koppling till ett yrke väljs bort. Jag 
känner mig inte så oroad i nuläget, men det 
kan bli ett problem på sikt om inte trenden 
vänder trots att årskullarna blir större och 
konjunkturen förändras. 

Felicia Markus, som är kanslichef vid 
Humanistiska fakultetskansliet, konstaterar 
att den humanistiska fakulteten har fler studie-
platser än vad som fylls upp just nu, men så är 
det även på andra håll inom universitetet. 

– När det gäller trender inom vårt område 
så ser vi ett sjunkande intresse för vissa språk, 
något som kan ha ett samband med att färre 

läser språk på gymnasiet idag. Samtidigt har 
vissa program inom humaniora länge gått 
väldigt bra, inom historia och journalistik till 
exempel.

Fler studenter vill läsa program
Att fler studenter vill läsa program, inte fri-
stående kurser, är en annan tydlig trend som 
universitetet har att förhålla sig till, noterar 
Felicia Markus. 

– Jag tror det har att göra med att många 
studenter vill ha mer förutsägbarhet idag, de 
vill veta konkret vad de ska göra under ett 
antal år framöver. 

Samtidigt har Stockholms universitet en 
lång tradition av att erbjuda just fristående 
kurser där studenterna kan sätta ihop sin egen 
utbildning. 

– Det är en del av vår historia, att vara ett 
brett universitet, ett mer öppet och tillgängligt 
alternativ jämfört med äldre lärosäten, säger 
Felicia Markus.

Elisabeth Wåghäll Nivre ser ingen mot-
sättning i att ha ett stort utbud av fristående 
kurser och samtidigt olika program inom 
humaniora. 

– Vid Stockholms universitet är vi så stora 
att vi ska kunna erbjuda både och. Men själv-
klart ska vi hela tiden arbeta med utveckling 
för att kunna erbjuda bra utbildning, det 
pågår ett aktivt arbete bland institutionerna 
när det gäller att se över kurs- och program-
utbud.

– Vi arbetar med allt från studievägledande 
insatser för att hålla kvar studenter, till nya 
kurser och program och träffar med alumner 

” Väldigt många 
humanister  
får bra jobb”

– Vi har haft högkonjunktur 

ett antal år nu och en bra 

arbetsmarknad, då söker 

många jobb i stället. 

2009/2010 innebar en toppnotering för antalet 
helårsstudenter inom humaniora och teologi 
vid landets lärosäten. Då fanns totalt 48 939 
helårsstudenter inom ämnesområdet som 
kategoriseras tillsammans i statistiken. Läsåret 
2017/2018 hade siffran sjunkit till 40 612, det 
vill säga en nedgång på 17 procent. 

För Stockholms universitets del är minsk-
ningen inom humaniora inte lika drastisk, 
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Museer och kulturarv 
lockar studenter
Ett program inom humaniora  
som har haft lätt att få studenter  
de senaste åren är Kandidat-
programmet för museer och  
kulturarv vid Institutionen för 
etnologi, religionshistoria och 
genusvetenskap.

– De som söker sig till oss kanske inte i första 
hand tänker satsa på en akademisk karriär, jag 
tror att det är kopplingen till jobb som lockar 
och att inriktningen i programmet är något 
inom kulturbranschen som många känner till, 
säger Mattias Frihammar, universitetslektor i 
etnologi och koordinator för programmet som 
drivs av Etnologiska avdelningen i samarbete 
med institutionerna för historia, konstveten-
skap och arkeologi.

Kandidatprogrammet för museer och 
kulturarv tar in 40 studenter varje höst och 
har funnits sedan höstterminen 2010. En av 
tankarna när det startade var just att locka 
fler studenter. 

– Vi hade hört att många studenter hellre 
ville läsa program än fristående kurser och  
att de efterfrågade en tydligare koppling till 
jobb. Eftersom kulturarv och etnologi är ett 
traditionellt museiämne och något som vi 
verkligen kan, samtidigt som det saknades ett 
sådant program vid Stockholms universitet,  
så tänkte vi att det vore bra att skapa ett.

Programmet har varit en lyckad satsning 
för institutionen och för själva etnologiämnet 
som sådant.

– Det här är en av de utbildningar där vi 
har fått tacka nej till studenter på grund av att 
så många har sökt. Men hösten 2018 var det 
färre som sökte, det var första gången som inte 
alla platser fylldes, säger Mattias Frihammar.

Extra resurser har lagts på introduktions-
terminen som alla läser gemensamt innan de 
väljer ett huvudämne. Det är ett medvetet sätt 
för att hålla kvar studenterna i programmet, 
berättar Mattias Frihammar.

– Vi har mer undervisning under första ter-
minen än vad som är standard och väldigt bra 
föreläsare från alla inblandade institutioner. Vi 
varvar uppdaterade teorier med kontakter med 
omvärlden och gör omkring 20 studie besök på 
olika museer och arbetsplatser. Studenterna får 
en bra utblick över arbetsområdet och lär sig 
hur museer och personal arbetar. Det är roligt 
och känns meningsfullt att jobba med det här. 

Under sista terminen ingår praktik på en 
arbetsplats, något som studenterna får söka 
själva, men institutionen tillhandahåller sitt 
nätverk med kontakter. Hittills har alla fått 
en praktikplats. Institutionen har inte gjort 
någon alumnundersökning av hur många som 
har fått jobb efter utbildningen, men en sådan 
är på gång.

– Det är klart att vi ibland funderar över om 
vi utbildar för många till en bransch som inte 
kan ta emot alla. Hur många kan man med 
gott samvete utbilda? Samtidigt är kunskap 
om kulturarv något som är aktuellt på flera 
håll än inom museivärlden. Frågorna berör  
också länsstyrelser, byggkonsulter, turist-
näringen, kommuner och landsting till exempel. 

Även om programmet har fått kosta en 
del så har satsningen också varit ett sätt att 
utveckla kulturarvsämnet som profilområde. 

– Vi har inlett ett forskningsprojekt om 
kulturarv tillsammans med Institutionen 
för kultur och estetik och många studenter 
som läser programmet har valt att skriva sin 
kandidatuppsats i etnologi. Det är bra för oss, 
eftersom vi annars utgör ett ganska litet ämne 
vid universitetet.

ANNIKA HALLMAN

som berättar vad de arbetar med, säger Inga 
Sanner, professor i idéhistoria och fram till 
augusti i år prefekt vid Institutionen för  
kultur och estetik.

Inga Sanner har märkt av ett lägre söktryck 
till institutionens kurser och program de 
senaste åren. Under sommaren har däremot 
litteraturkursen ”Kärlek, motstånd, medier” 
lockat många och likaså höstens kurs i idé-
historia, ”Dödens idéhistoria”. 

– Ett masterprogram som har varit väldigt 
populärt är teknisk konstvetenskap som även 
studenter från andra länder har velat gå. 
Utbildningen sker i samarbete med Institutionen 
för data- och systemvetenskap och Institutionen 
för material- och miljökemi.

Bra prata om framtiden
Behöver utbildningar inom humaniora bli 
bättre på att koppla kurs- och program-
utbudet till olika jobb? Nej, inte nödvändigt-
vis, menar Elisabeth Wåghäll Nivre: 

– Man kan inte förvänta sig att ett univer-
sitet ska ge specialiserade yrkeskunskaper på 
alla kurser. Däremot tror jag att vi behöver bli 
bättre på att prata om framtiden med våra stu-
denter, om vilka breda områden de kan vara 
yrkesverksamma i efter studier i humanistiska 
ämnen. Dessutom behöver vi vara tydliga 
gentemot våra doktorander med att det inte 
behöver vara sämre att välja ett liv utanför 
akademin.

– Jag tror att det till viss del handlar om 
en kamp mot förutfattade meningar. Väldigt 
många humanister får bra jobb. Det är viktigt 
att poängtera det för studenterna. En person 
som har läst ämnen inom humaniora har en 
fantastisk grund för att gå vidare i arbetslivet, 
säger Elisabeth Wåghäll Nivre. 

Peter Bretschneider, utbildningsledare vid 
humanvetenskapliga områdeskansliet, är inne 
på samma linje. 

– Att marknadsanpassa kurser i humaniora 
är inte alltid så enkelt. Däremot tror jag att 
det är bra att lyfta fram det som humaniora-
studenter blir specialiserade på: att hitta 
information, sortera i informationen och 
kunna återge den på ett strukturerat sätt, dra 
fram slutsatser och förhålla sig kritiskt. Det 
kan man använda överallt. 

Ulrika Nilsson, som är utbildningsledare 
vid Humanistiska fakulteten, påpekar att det 
är viktigt att hålla bredden inom humaniora 
levande och att inte fokusera för mycket på 
”nyttoaspekten”, att en utbildning måste leda 
till ett jobb.

– All kunskap som humanistiska ämnen 
inbjuder till låter sig inte så enkelt översättas 
i snävt formulerad anställningsbarhet. Det 
kan vara riskabelt att alltför kortsiktigt låsa 
sig vid vad samhället anses behöva just nu, det 
är viktigt att det finns en mångfald av ämnen. 
Studier i humaniora tränar viktiga färdigheter 
i källkritik, analys och att förstå samman-
hang. Det behövs både i yrkeslivet och i det 
demokratiska samtalet, säger hon.

Ulrika Nilsson tror däremot att universite-
tet kan bli bättre på att få humaniorastudenter 
att känna en tillhörighet. 

– Som medelstilldelningen till olika fakul-
teter ser ut just nu så ges det också väldigt låg 
ersättning för humaniorastudenter. Huma-
niorastudenter efterlyser ofta mer lärarledd 
undervisning. 

Studiebesök på museer och arbetsplatser är en del av utbildningen, sista terminen ingår praktik. 
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Vilken roll har humaniora  
i samhället idag?
För hundra år sedan, 1919, bildades en humanistisk fakultet vid 
dåvarande Stockholms högskola. Idag är den humanistiska fakulteten 
vid Stockholms universitet en av landets största. Samtidigt talas  
det ofta om ”humanioras kris”. Vilken roll har humaniora i samhället 
idag? Här är några röster, från universitetsvärlden och utanför.

ARNE JARRICK,  
professor i historia, Institutionen för arkeologi  
och antikens kultur:
Svag, är det korta svaret. Svag och delvis missförstådd, 
är det längre svaret.

Svagheten ligger dels i att medborgarna inte har 
förtroende för pålitligheten i den kunskap som huma-
nister levererar, dels i att de och deras makthavare inte 

tror att de kan ha någon användning för sådan kunskap 
som underlag för beslut. Detta är ”paradoxalt”, eftersom 

människors beslutsfattande – också de mäktigas – är  
ett av den humanistiska forskningens mest väsentliga  

forskningsområden.
Missförståndet ligger i att många icke-humanister, både i och utanför 
universitets världen, förväxlar humaniora med allmän kulturverksamhet, vilket 
skymmer sikten för att kvalificerad och relevant kunskap produceras också av 
humanister. Att vara humanistisk forskare är inte att underhålla sig med att 
gå på teater och läsa romaner, men väl att göra systematiska studier av dessa 
konstarter. Plus mycket annat.

Min förklaring till den svaga positionen är dubbel. Den ena förklaringen är 
människors kortsiktiga benägenhet att bortse från sina immateriella behov för 
sina materiella. Då blir det naturligt att i första hand söka kunskap om tekniska, 
ekonomiska, och medicinska förhållanden och liknande. Den andra förklaringen 
är att alltför många humanistiska forskare har förminskat värdet av sin egen 
forskning genom att överbetona osäkerheten i sina resultat, ibland till och med 
förnekat att det ens är möjligt att nå kunskap. 

ASTRI MUREN, 
vice rektor för det 

human vetenskapliga 
området:

Kunskaper inom de  
humanistiska ämnena är  

av stor vikt för samhället  
– allmänt för att förstå olika aspekter av vår kultur, 
specifikt till exempel för skolan och för våra många 
internationella kontakter, samarbeten och avtal. 
De humanistiska ämnena anses ofta inte ha så 
tydliga professionskopplingar jämfört med till 
exempel de samhällsvetenskapliga. Det kan göra 
att studenter är osäkra på vad en utbildning inom 
humaniora leder till för arbete. Högre utbildning 
är dock generellt efterfrågat på arbetsmarknaden 
och universiteten söker i allt högre grad informera 
blivande studenter om detta. 

JENNY BJÖRKMAN, 
samverkansdirektör, Riks
bankens Jubileumsfond (RJ):
Humanioras förtjänster är ju 
välkända idag: kritiskt och  
kreativt tänkande, överblick 
över stora material – man 
ser både skogen och träden. 

Humaniora lär oss förstå världen 
och oss själva. Humanister 

ifrågasätter och kritiserar invanda 
mönster. Dessutom är humaniora 

ofta tankeväckande.
Trots detta måste humanister till skillnad från medicinare 
motivera sig. Kanske är det så för att humanistisk vetenskap 
är bred och syftar till så mycket. Humanister ska både vara 
samhällets kritiska granskare och lösa konkreta problem. 
De ska både svara på hur man skapar fred och ifrågasätta 
begreppet. De grundläggande förtjänsterna skymmer ibland 
också det faktum att humaniora levererar kunskap. Bland de 
många forskare som RJ stött finns forskning som ger svar på 
hur man faktiskt skapar fred, hur kunskapsförakt fungerar, 
vad religion är och vilken roll den spelar i dagens samhälle  
eller vikten av ett språk för identiteten. Det är viktig forskning. 
Punkt, slut.

JESSIKA VAN  
DER SLUIJS, 

dekan för Juridiska 
fakulteten:

Alla samhällsfrågor har en 
humanistisk dimension och humanistisk 
forskning gör helt enkelt världen lite mer 
begriplig. Som jag ser det är kunskaper i till 
exempel språk, mänskligt beteende, historia 
eller kulturyttringar till stor nytta inom 
domstolsväsendet, myndigheter, företag, 
branschorganisationer eller advokatbyråer 
och inte minst vid lagstiftning. Vi ser också 
att kompletterande kompetenser som  
språk och kommunikationsfärdigheter är 
något som allt mer efterfrågas av arbets-
marknaden för jurister. 

FANNY FORSBERG 
LUNDELL,  
docent, Romanska 
och klassiska  
institutionen:
Humaniora må  

ha ett lägre student-
antal just nu än vad som 

observerats tidigare enligt 
UKÄ:s statistik.  

Kanske är det så att vi inom 
vissa delar av humaniora – framförallt inom  
språken – generellt sett har fått svårare att 
attrahera studenter. Däremot tycker jag att det 
är slående vilken central roll humaniora har i vårt 
samhälle. Idéer, värderingar och berättelser har 
en enorm inverkan på våra liv och upptar mycket 
plats i media och samhällsdebatt. Det finns stora 
möjligheter för humanister att bidra och engagera 
sig i samhällsdebatten. Humanioras ibland  
svagare ställning på lärosätena motsvarar alltså 
inte den betydelse som humaniorarelaterade 
frågor har i vårt samhälle.
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VERONICA FAGERSTEDT,  
ordförande i Humanistiska  
föreningen 2019:
Alla samhällsfrågor har en huma-
nistisk grund och dimension. Det 
är därför extra viktigt att vi ser 
vikten av de som genomgår en 
humaniorautbildning, speciellt  

när utbildningar vid humanistisk  
fakultet kan ses som mindre  

betydelsefull. Humaniora arbetar  
med att hantera de utmaningar som  

samhället ställs inför, historiskt, samtida  
som framtida. Därför är det synd att många 

humaniorastudenter känner sig tvingade att motivera varför 
deras utbildning är lika mycket värd som vilken annan  
utbildning som helst vid universiteten. Speciellt i dagens 
globala samhälle som bland annat bygger på kommunikation, 
reflektion och språkförståelse. Där dessa humanistiska egen-
skaper är av otroligt stor vikt!

JENNY H LARSSON,  
professor i baltiska språk, Institutionen 
för slaviska och baltiska språk, finska, 
nederländska och tyska:
Humtank är en tankesmedja med uppdrag 
att lyfta fram och främja den humanistiska 
forskningen och utbildningen och i egen-
skap av verksamhetsledare för Humtank 

vill jag hävda att varje samhällsfråga har en 
humanistisk dimension. I en tid då demo-

kratiska värderingar sätts på prov är det av 
yttersta vikt att den humanistiska forskningen 

tas tillvara och lyfts fram. Forskning om människan 
och mänskliga förhållanden är en grundförutsättning för 
att kunna hantera flera av de stora utmaningar som sam-
hället står inför idag. Eftersom samhället är skapat av 
människor för människor finns det goda skäl att under-
söka och skapa medvetenhet om människors beteenden 
och relationer när det gäller såväl ekologisk som social, 
kulturell och demokratisk hållbarhet. Det är därför viktigt 
att värna den humanistiska grundforskningen.

MAGNUS BREMMER, 
forskningsredaktör, Områdeskansliet 
för humanvetenskap:
Vi lever i tvärsäkerhetens tidsålder – 
men också i en tid som kämpar för att 
försöka förstå sig själv. Då är humaniora 
viktigare än någonsin. Humanister ägnar 
inte bara sina dagar åt att ge oss en 

bättre förståelse av världen och historien; 
de är också exceptionellt utrustade för att 

förklara hur mekanismerna bakom detta 
fungerar: villkoren för hur vi förstår oss själva 

och hur ny kunskap produceras. Det är därför 
extremt viktigt att humanistiska forskare har en plats 
i vår tids stora samtal och samhällsdebatter. En av 
universitetens överlägset viktigaste uppgifter idag 
handlar om att ge humaniora bättre forskningsvillkor 
och samtidigt att förnya och förstärka humanioras 
plattformar mot offentligheten och allmänheten.

HENRIK CEDERQUIST, 
vicerektor för det naturvetenskapliga området:

Humaniora har självklart en viktig roll i samhället 
idag och dess betydelse kommer, tror jag, snarare 
att öka än att minska i framtiden. En av de största 
utmaningarna i anslutning till exempelvis klimat-
frågan kan nog bli att förstå och förutsäga hur 
människor i olika kulturer kommer att förhålla sig 

till föreslagna åtgärder för att begränsa utsläp-
pen av växthusgaser och användningen av fossila 

bränslen. För detta behövs uppenbarligen kunskap 
inom humanistiska ämnen. Det finns ett enormt 

intresse från allmänheten till exempel när det gäller 
människans ursprung, kulturella utveckling, förflyttning och 

anpassning till olika miljöer och betingelser. Här tar forskningen stora steg 
framåt. Idag vet vi till exempel att moderna européer bär på någon procents 
neanderthal-DNA medan man fram till mitten av 1800-talet inte ens kände 
till att neanderthalare funnits. Det är fascinerande hur man idag kan närma 
sig stora frågeställningar på nya sätt. Genom tvärvetenskapliga angrepps-
sätt kan man nå nya insikter genom att kombinera human- och naturveten-
skaplig forskning och i det sammanhanget hoppas vi mycket på Stockholms 
universitets nya Centrum för paleogenetik (CPG) och Stockholm University 
Brain Imaging Center (SUBIC).

KARIN HELANDER,  
professor i teatervetenskap och ständig sekreterare  
i Kungl Vitterhets akademien:
Humaniora handlar om den meningsskapande människan. 
I ett globalt samhälle är språken fundamentala. Med 
ett rikt och precist språk kan kunskap kommuniceras. 
Språk öppnar dörrar till andra kulturer och tankevärldar, 
det gäller också estetiska språk och konstens gestalt-

ning av det mångtydiga och komplexa. Vi kan inte förstå 
vår samtid eller framtid utan kunskap om historia och 

kulturarv. Arbets marknad och samhälle efterfrågar kulturell 
kompetens och kreativitet. Humaniora svarar med att vässa 

färdigheter som att förstå komplicerade sammanhang, kunna 
analysera och tolka texter och fenomen, vidga perspektiven genom 

skapande fantasi, empati och kritisk reflektion, problematisera och 
skärpa argumenten – viktiga förmågor också för att motverka populism 
och kunskapsresistens. Idag är det nödvändigt att humaniora samverkar 
med samhälls- och rättsvetenskap inom det humanvetenskapliga fältet, 
liksom med naturvetenskapen, för att kunna navigera i mänsklighetens 
stora frågor: demokrati, klimat, migration, teknologi. 

SVERKER SÖRLIN,  
professor i miljöhistoria, KTH:

Väldigt stor – och alldeles för liten! Den stora 
rollen har att göra med att humanistisk kunskap 
är stor och handlar om helt centrala ting för 
mänsklig samexistens: kunskap om värderingar, 
språk, idéer, moral, religion, litteratur, konst. 
Kunskap om vad det betyder att veta, om vad 

som hänt i vår historia, hur våra medier fungerar. 
Det är kunskap om ord och politik, om kulturer 

och civilisationer, om myter och ideal. 
Alldeles för liten är rollen när man ser närmare 

efter vilken humanistisk kunskap som medborgarna 
förväntas ha med sig. Den ena undersökningen efter den 

andra visar, sedan årtionden, att humanistisk kunskap inte bara stödjer 
annan kunskap utan ger bättre karriärutsikter och högre inkomster. Fler 
lärosäten borde göra som Handelshögskolan i Stockholm nu gör, och som 
internationella elituniversitet alltid gjort – se till att en examen från ett 
ansvarstagande universitet innehåller bildning och breda kunskaper. 

Det är extra viktigt nu eftersom vår tids stora utmaningar bara kan 
lösas med betydande samhällsförändringar. För att vägleda oss måste vi 
ha kunskap om det som utgör samhället. Vi bör unna framtidens ledare 
verklig kunskap om ansvar, omdöme, rättvisa och insikt. Det är en investe-
ring i samhällenas kvalitet och trygghet. 
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Viktigt erbjuda många språk
Många är intresserade av att läsa språk vid Stockholms 
universitet, men det är inte alla som tar sina  
poäng. Det är den stora utmaningen för  
institutionerna som undervisar i  
främmande språk.

– SPRÅKEN MÅR BRA vid Stockholms  
universitet. Studentunderlaget viker något, 
men om man jämför med andra lärosäten 
i Sverige och i Europa, där man lägger ner 
undervisningen i vissa språk, känner vi stöd 
och att universitetet vill att också de små 
språken ska finnas kvar, säger Laura Alvarez 
Lopez. Hon är prefekt vid Romanska och 
klassiska institutionen (Romklass) och  
Sveriges enda professor i portugisiska.

– Sedan skulle det inte skada om student-
pengen för språkstudenter går upp, då skulle 
vi få de resurser som behövs. Men det ligger 
utanför universitetet att fatta beslut om,  
det handlar om politiska beslut. 

Inte heller Engelska institutionen, Institutionen 
för slaviska och baltiska språk, finska, neder-
ländska och tyska (oftast kallad Slabafinety) 
eller Institutionen för Asien-, Mellanöstern- 
och Turkietstudier är egent ligen bekymrade 
över att det de senaste åren varit något färre 
som sökt sig till institutionernas utbildningar. 
Söktrycket brukar variera på ett ganska 
oförutsägbart sätt beroende på storleken på 
årskullar, konjunktur och allmänna trender i 
samhället. Vid Engelska institutionen gör till 
och med det stora antalet lärarstudenter som 
vill läsa kandidatkursen att institutionen inte 
kan ta in alla som vill läsa den som fristående 
kurs, det finns helt enkelt inte personal som 
räcker till och lärarstudenterna har förtur.

– Det får konsekvenser på högre nivå. 
Lärarstudenterna brukar inte fortsätta på 
magisternivå och då blir det färre potentiella 
forskarämnen och på sikt ännu färre universi-
tetslärare, säger Magnus Ullén, prefekt vid 
Engelska institutionen.

Språk kräver hårt arbete
Att få studenter intresserade av språkstudier är 
alltså inte något större problem, däremot att få 
dem att fullfölja sina kurser och ta sina poäng.

– Många vill lära sig språk, men det är inte 
lätt. Språk kräver hårt arbete, du måste lägga 
in de timmar som behövs. Har du inte lärt 
dig kasus under terminen kan du inte göra 
det kvällen före tentan, säger Tora Hedin 
som nyss har avslutat en femårig period som 

prefekt för Slaviska institutionen och sedan 
den sammanslagna Institutionen för slaviska 
och baltiska språk, finska, nederländska och 
tyska.

Institutionerna arbetar på olika sätt för 
att öka genomströmningen, men ingen har 
någon patentlösning som löser alla problem. 
Romklass försöker bland annat att tidigt ge 
studenterna en realistisk bild av hur mycket 
eget arbete som krävs, men också hjälp att 
hitta vad som motiverar till att lägga ner det 
arbetet. Alla institutioner betonar lärarnas 
betydelse och hur viktigt det är att utveckla 
undervisningen, de lyfter också fram sina 
egna lärares kompetens och engagemang. 
Flera lärare vid Romklass har exempelvis  
sökt och fått medel för särskilda projekt för 
att utveckla undervisningen och flera av  
institutionens lärare har fått universitetets 
pedagogiska pris, det finns också flera peda-
gogiska ambassadörer i personalen. Engelska 
institutionen har arbetat med hur institutionen 
presenterar sina kurser och gått från att alla 
delkurser går parallellt till att kurserna nu  
går i större block. Även Slabafinety har  
satsat mycket på pedagogiska projekt och 
arbetar också mycket med samverkan mellan 
institutionens åtta språk och med andra 
aktörer som exempelvis de nationella kultur-
instituten. Institutionen har också ett antal 
kortare kurser och kurser på kvällstid som gör 
det möjligt att läsa på deltid parallellt med 
andra studier eller yrkesarbete. De har också 

TEXT KARIN TJULIN  
ILLUSTRATION ELSA WIKANDER

 
 Regeringsuppdrag

Stockholms universitet har, enligt  
universitetets regleringsbrev, i uppdrag 
att varje läsår erbjuda utbildning i finska, 
lettiska, litauiska, portugisiska och svenskt 
teckenspråk – samt i strålningsbiologi. 
Universitet har också ansvar för ämnes-
lärarutbildningen i finska, inom ramen  
för detta ordnas kompetensutveckling och 
temadagar för modersmålslärare. Forskare 
och lärare i finska anlitas också ofta som 
experter av bland annat Skolverket och 
Regeringskansliet.
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STOCKHOLMS UNIVERSITET kommer de 
närmsta åren att växla upp arbetet med att 
utveckla internationella samarbeten inom 
forskning och utbildning. Inom ramen för 
internationaliseringsarbetet har tidigare en 
regionstudie om Latinamerika tagits fram 
och nu kommer en motsvarande om Afrika, 
”Regionstudie: Stockholms universitets 
samverkan med afrikanska lärosäten (2019)”. 
Studien kommer att fungera som underlag  
för universitetets fokus på afrikanska länder.

Många av universitets institutioner som  
har samarbeten i regionen deltog i arbetet  

STOCKHOLMS AKADEMISKA FORUM driver 
sedan 2015 nätverket Stockholm Dual Career 
Network (Staf) för att underlätta för inter-
nationellt rekryterade forskares medföljande 
partners att etablera sig i Stockholm. Sedan 
Staf öppnat för medlemskap för partners till 
anställda vid en rad internationella företag i 
Stockholm växer medlemsantalet snabbt. 

– Det är bland andra Northvolt, Klarna, 
King och Spotify som anslutit sig. De rekry-
terar många internationella talanger, och 
precis som inom akademin finns behov av att 
medföljande partners ska kunna få hjälp med 
att hitta jobb och ha ett socialt sammanhang, 
säger Sophia Wallin på Staf.

Stockholm Dual Career Network ordnar 
såväl svenskkurser och språkcaféer som 
rekryteringsträffar och rent sociala aktiviteter, 
ofta i Stafs lokaler men även hos de anslutna 
universiteten och företagen. Medlemskapet  
är öppet för partners till inflyttade anställda 
från utlandet vid alla Stockholms lärosäten, 
och nu alltså även ett antal större företag.

– Just nu har vi närmare 500 medlemmar 
och tillväxten är stark. Att öppna upp för 
näringslivet har verkligen skapat en ny  
dynamik i verksamheten. Vi ser det som en 
stor fördel att både företag och akademi är  
en del av nätverket, säger Sophia Wallin.

Lär mer om SDCN på sdcn.se

STEFAN NYMAN

SAMHÄLLET står inför stora utmaningar 
fram över, som till exempel klimatförändringar, 
segregation, åldrande befolkning och ökad 
psykisk ohälsa. För att möta dessa utmaningar 
krävs nya idéer, metoder och samarbeten, och 
där kan sociala innovationer vara en del av 
lösningen. Stockholms universitet arbetar nu 
på flera plan för att driva på utvecklingen inom 
området sociala innovationer. 

Under hösten kommer en förstudie att 
göras i ämnet för att se vilka möjligheter och 
utmaningar området har för att växa fram-
över. Stockholms universitet är också en av 
sex regionala noder i det större nationella nät-
verket, Mötesplats Social Innovation (MSI), 
där det kommer att ske aktiviteter. 

En av de mest framstående forskarna på 
området som har inspirerat många att arbeta 
konstruktivt med frågan, ofta över disciplin-
gränserna, är Frances Westley, professor i 
social innovation vid University of Waterloo, 
Kanada. I år, 2019, är hon utsedd till en av 
Stockholms universitets nya hedersdoktorer, 
som på ett utmärkande sätt bidragit till  
universitetets forskning och utbildning.  
Frances Westleys forskning om transforma-
tion till hållbar utveckling och betydelsen  
av institutionella entreprenörer för resiliens 
och social-ekologiska system har rönt stor 
internationell uppmärksamhet. 

Arbetar du med sociala innovationer? 
Vill du ge input? Kontakta Johanna Hargö: 
johanna.hargo@su.se

MARIANNE E BERGGREN

Ökat samarbete med  
afrikanska lärosäten

Stark tillväxt för 
Stockholm Dual Career 
Network 

Satsning på sociala  
innovationer

och även flera externa aktörer involverades, 
bland annat UD och Sida. Under våren 2020 
planerar universitetsledningen, som ett led i 
ett långsiktigt arbete, ett besök i regionen  
för att stärka befintliga samarbeten med läro-
säten och även initiera nya.

Studien har sammanställts av Global 
Engagement Team vid Avdelningen för 
forskningsstöd i samarbete med medarbetare 
från Studentavdelningen och Samverkans-
avdelningen.

MARIANNE E BERGGREN

flera populära kurser om kultur och samhälle, 
exempelvis höstens kurs om Dostojevskijs 
romanvärld.

– Våra studenter har ofta kontakt med oss 
under lång tid. De läser annat eller jobbar och 
kommer tillbaka när de känner att de behöver 
”fylla på” språket, säger Tora Hedin.

– Språkstudierna ger studenterna en spets-
kompetens i kombination med andra studier 
som exempelvis ekonomi och statsvetenskap.

Intresset är också stort för universitets 
nybörjarkurser i franska, spanska, italienska, 
tyska och ryska som inte kräver några för-
kunskaper från gymnasiet. Slabafinety har 
populära distanskurser i lettiska och litau-
iska, eftersom kurserna ges på engelska finns 
studenterna över hela världen. Och Romklass 
har kurser i franska, spanska, italienska och 
portu gisiska i målspråksländerna, vilket inte 
bara ger studenterna rejäla språkbad och en 
skjuts att lära sig språket utan också är en 
chans att bredda upptagningsområdet efter-
som studenterna inte behöver bo eller hitta 
bostad i Stockholm, berättar Laura Alvarez 
Lopez.

Får förståelse för samtiden
– En utmaning är att ämnet ständigt för-
ändras, numera är det vedertaget att det  
finns fler typer av engelska än brittisk och 
amerikansk, säger Magnus Ullén, prefekt  
för Engelska institutionen.

– Alla språk är kultur, historia, en social 
värld. Det är svårt att förstå den kulturella 
utvecklingen om man inte förstår ett lands 
litteratur och hur den hänger samman med 
den historiska situationen. Och den som för-
står hur språken i Europa hänger ihop och ser 
hur språken samsats och tillsammans byggt 
Europa får en annan förståelse för samtiden, 
säger han.

Just den kulturella kompetensen är något 
som många betonar:

– Våra studenter lär sig inte enbart ett 
språk utan får en djupare kunskap om andra 
kulturer och samhällen, de får en inter-
kulturell kompetens som är extremt viktig  
för samhället, säger Monika Gänssbauer, 
biträdande prefekt vid Institutionen för 
Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier.

Att studera språk är egentligen flera ämnen 
i ett, berättar Magnus Ullén. Genom att 
komma i kontakt med litteraturvetenskap, 
lingvistik och samhällsvetenskap fås en större 
bild och man får en bra grund i flera olika 
vetenskapliga fält.

– Utbildning i språk ger en god grund 
och blir en portal för fortsatta studier inom 
humaniora och i viss mån samhällsvetenskap, 
säger han. 

 
Språken vid Stockholms  
universitet
Stockholms universitet har undervisning i 
språk vid fem institutioner. Studenter kan 
välja mellan arabiska, danska, engelska, 
finska, fornisländska, franska, grekiska 
(antik), italienska, japanska, kinesiska, 
koreanska, latin, lettiska, litauiska, neder-
ländska, norska, polska, portugisiska, 
ryska, spanska, svenska, tjeckiska och 
tyska.
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Studie av spelavstängning

Forskning som ska minska 
spelproblem

SPEL OM PENGAR och spelproblem är inte 
något nytt. Däremot har internet och smarta 
mobiltelefoner skapat nya möjligheter – och 
risker – för dem som vill spela. I Sverige 
bedöms ungefär 340 000 personer ha  
problem, som med ekonomin eller ångest,  
till följd av spelandet. Behovet av kunskap  
om hur spelproblem påverkar individer,  
familjer och samhället har ökat. 

Den svenska lagstiftningen kring spel om 
pengar har nyligen varit föremål för stora 
förändringar. Spelmissbruk likställs sedan 
1 januari 2018 med alkohol- och narkotika-
missbruk, vilket innebär att rätten till stöd 
och behandling har förtydligats. Den 1 januari 
2019 blev dessutom stora delar av spel-
marknaden omreglerad till ett licenssystem.

Sedan 2017 pågår det sexåriga forsknings-
programmet REGAPS med finansiering från 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och  
välfärd (Forte). Jenny Cisneros Örnberg, 
docent vid Institutionen för folkhälsoveten-
skap, leder programmet där 14 forskare och  

KATYA GONZALEZ DIAZ doktorand vid Institutionen för folkhälsovetenskap, studerar omregleringen av 
den svenska spelmarknaden som trädde i kraft 2018. ”Omsorgsplikt” och ”måttfullhet” är två ledord i lagen 
och Katya Gonzalez Diaz fokuserar på dessa begrepp. För en första artikel gör hon intervjuer med aktörer 
på spelområdet för att få deras perspektiv på den nya lagen. I kommande artiklar ska hon studera sajten 
spelpaus.se som är Spelinspektionens nationella självavstängningsregister. I detta kan de som vill stänga 
av sig från allt spel som kräver registrering hos de spelbolag som har licens att bedriva spel om pengar i 
Sverige, vilket innefattar allt spel online, i butik och på bana samt Vegas och Casino Cosmopol. En viktig 
del i denna studie är en webbenkät riktad till dem som valt att stänga av sig från spelande. Katya Gonzalez 
Diaz hoppas publicera den första vetenskapliga artikeln våren 2020.

Forskning

2 doktorander ingår. De flesta av forskarna  
är från Stockholms universitet men även  
forskare vid Karolinska Institutet (Centrum 
för psykiatriforskning), Göteborgs universitet 
och Folkhälsomyndigheten ingår.

– Styrkan i programmet ligger i att det har 
en bred kompetens och löper över lång tid. 
En fördel är att forskarna kan följa två stora 
förändringar i lagstiftningen, dels spellagen 
och dels den stärkta rätten till stöd i vård och 
omsorg. Det finns dessutom ett internationellt 
intresse för forskningen. Sverige är det första 
landet i världen som har en uttalad omsorgs-
plikt för spelbolagen, säger Jenny Cisneros 
Örnberg.

Studier av reglering och prevention
Programmet består av fem forsknings -
områden. Bland det som studeras är erfaren-
heter av hjälpsökande, behandling vid spel-
problem och regleringen av spelmarknaden. 

I programmet vill forskarna följa utveck-
lingen och öka kunskapen om hur reglering, 
prevention, bedömning och behandling av 
spelproblem kan förbättras, såväl på det indi-
viduella planet som ur ett samhällsperspektiv. 
Även internationella jämförelser görs.

Ett intressant område forskarna tittar på är 
kopplingen mellan spelproblem och krimina-
litet. I en delstudie studeras samtliga domar i 
Sverige de senaste fem åren där spelproblem 
nämns. Detta för att få en bild av omfattning 

Inom ramen för forsknings-
programmet REGAPS studerar 
forskarna spel om pengar.  
Målet är att förbättra stödet  
till drabbade och förebygga  
spelproblem.

TEXT PER LARSSON 
FOTO MARC FEMENIA, NIKLAS BJÖRLING

och vilken typ av brott det handlar om. En 
annan fråga som ska studeras är vilka som 
begår spelrelaterad brottslighet och hur 
mycket dessa brott kostar samhället 

Reglering, prevention och behandling är 
ledord för arbetet.

– Vi siktar på att vår forskning ska ge under-
lag för att förbättra stödet till personer med 
spelproblem och deras anhöriga, samt hitta 
vägar till förebyggande arbete, säger Eva 
Samuelsson som är forskare vid Institutionen 
för socialt arbete.

Förhoppningen är att forsknings resultaten 
kan användas för att minska spelandet och 
därmed det skadliga beteendet. För att nå ut 
till personer med spelproblem och för att få in 
underlag till studier har REGAPS valt ett nära 
samarbete med myndigheter, kommuner,  
personal som arbetar inom dessa verksam-

Eva Samuelsson och Jenny Cisneros Örnberg.
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Med skogsavfall som huvudsaklig råvara designar Aji Mathew nya 
funktionella material – ner på atomnivå. I sitt arbete tar hon bland 
annat hjälp av en 3D-skrivare. Resultatet är olika nanomaterial med 
skräddarsydda egenskaper och tydlig hållbarhetsprofil.

Forskning som ska minska 
spelproblem

TEXT HENRIK LUNDSTRÖM FOTO NIKLAS BJÖRLING

Forskning

VAD SOM SER UT SOM ett runt vitt papper är 
i själva verket ett membran av nanocellulosa, 
som har visat sig ha unika egenskaper för att 
rena gruvindustrins spillvatten. Membranet är 
ett av de funktionella material som professor 
Aji Mathew och hennes kollegor har designat 
och byggt från grunden. 

– Vi har testat materialet för att rena vatten 
från svensk gruvindustri med väldigt goda 
resultat, säger Aji Mathew som är professor 
vid Institutionen för material- och miljökemi.

Gruvindustrins spillvatten innehåller 
stora mängder metaller, exempelvis koppar 
och silver, som är svåra att rena med dagens 
metoder. Med nanocellulosa finns möjlighet 
att avskilja en högre andel metaller ur vattnet 
än idag. Dessutom kan både de avskilda 
metallerna och filtermaterialet återvinnas, 
konstaterar Aji Matthew. 

– Filtermaterialet bidrar till en renare miljö, 
men också till ett bättre fungerande kretslopp 
av resurser.

Filtermaterialet, som ursprungligen togs 
fram inom ett EU-projekt, utvecklas nu 
vidare – bland annat med stöd av Wallenberg-
stiftelsen och inom forskningsprogrammet 
Mistra TerraClean.

Bygger nya funktionella material
Aji Mathew har jobbat med tillämpningar av 
nanocellulosa i närmare två decennier. Sedan 
2015 leder hon en grupp vid Stockholms 
universitet som forskar om biobaserade funk-
tionella nanomaterial – det vill säga material 
som designas för att erbjuda en specifik  
mekanisk, kemisk eller biologisk funktion. 

– Vi framställer nanocellulosa från bio-
baserade råvaror. Med nanopartiklarna  
bygger vi upp nya funktionella material som 
kan användas inom olika områden, exempel-
vis vattenrening, katalys och biomedicin, 
säger Aji Mathew.

Det stora intresset för nanocellulosa, inom 
såväl forskning som industri, hänger ihop 
med materialets porösa struktur. Materialet 
är perforerat av otroligt många, små hålig-
heter – vissa bara någon nanometer i diameter, 
det vill säga någon miljondels millimeter. 
Eftersom det går att påverka storlek och läge 
på dessa håligheter vid tillverkningen, är det 
möjligt att successivt förbättra materialets 
egenskaper. 

Återskapa kroppsdelar
En lovande tillämpning finns inom biomedicin. 
Aji Mathew och hennes kollegor hoppas att 
nanocellulosa ska kunna användas för att 
återskapa skadade kroppsdelar.

– Den porösa strukturen med många 
håligheter liknar kroppens brosk. I ett av våra 
projekt försöker vi modifiera egenskaperna 
för att efterlikna kroppens vävnad så mycket 
som möjligt.

I projektet bygger forskarna upp ett ”skelett” 
– bestående av nanocellulosa och en biobaserad 
polymer, ett slags förnybar plast – som sedan 
beläggs med nanocellulosa. I det arbetet har 
3D-skrivaren blivit ett viktigt redskap. 

– De senaste åren har vi använt 3D-skrivare 
för att förbättra tillverkningen av den under-
liggande strukturen. Skrivaren hjälper oss 
på så vis att skapa ett kompositmaterial med 
precis de egenskaper vi vill ha. 

Nanocellulosa bidrar till att lösa miljö-
problem, dessutom är materialet nedbrytbart 
och förnybart – vanligtvis använder Aji 
Mathews forskningsgrupp restprodukter  
från skogs- och livsmedelsindustrin. Forsk-
ningen kring nanocellulosa vid Stockholms 
universitet bidrar på sikt till ökad hållbarhet  
i samhället, konstaterar Aji Matthew.

– Vårt mål är att producera material med 
unika funktioner som också är biobaserade 
och miljömässigt hållbara. 

Återskapande av kroppsdelar och rening av gruvindustrins spillvatten är två möjliga  
användningsområden för nanocellulosa, enligt Aji Mathew, professor vid Institutionen för  
material- och miljökemi. 

Materialdesign  
i nanoskala  
för ökad  
hållbarhet

heter och – inte minst – frivilligorga-
nisationer. En sådan är Spelberoendes 
riksförbund. Med hjälp av organisationen 
genomförs en studie av spelares erfaren-
heter av att söka hjälp. 

Vidare har Jenny Cisneros Örnberg till-
sammans med David Forsström intervjuat 
företrädare från spelbolagen om deras 
spel ansvarsarbete. Dessutom kommer 
doktorand Katya Gonzalez Diaz i sin 
avhandling studera hur spelbolagen lever 
upp till lagstiftningen.

Eva Samuelsson understryker att den  
ideella sektorn är viktig i arbetet mot spel-
beroende – och att där görs mycket arbete 
som vården inte klarar av. 

– Som forskare måste vi lyssna på vad 
den ideella sektorn har att säga. Detta 
samarbete är viktigt för att vi som forskare 
ska få ökad insyn men även för att resultat 
från vår forskning ska kunna föras tillbaka 
till dem som jobbar med dessa frågor.

Jenny Cisneros Örnberg och Eva  
Samuels son betonar att REGAPS enbart 
kommit halvvägs och det är svårt att för-
utsäga det totala avtryck forskningen kan 
förväntas göra. Men de båda gläds åt att 
andelen kommuner som erbjuder stöd till 
personer med spelproblem ökat markant 
senaste året. Och i samhällsdebatten talas 
allt mer om spelproblem. Hösten 2022  
planeras en slutkonferens för projektet. 
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En vecka i augusti har Naturens Hus besök av elever 
från Peking University Elementary School i Kina som 
undersöker olika anpassningar hos växter, de till-
verkar också egen myggspray. Brännässlan ingår i 
gruppen ”Defence”, den sticks för att försvara sig. 

Min arbetsplats: Naturens Hus

Höstterminen är igång vid Naturens Hus i Bergianska trädgården. Här arbetar Ann Franzén 
och hennes kollegor med natur- och miljöpedagogisk verksamhet för skolbarn i alla åldrar. 
”Det är mest tryck från skolorna under vår och höst, då vill alla komma”, säger Ann. Under 
vårterminen 2019 besökte 4 191 elever verksamheten vid Naturens Hus.

Huset är från 1860-talet och ägs av Statens Fastig-
hetsverk. Efter en stor renovering i slutet av 1990-
talet kunde Naturens Hus flytta in. Verksamheten är 
en del av Vetenskapens Hus som gemensamt drivs 
av Stockholms universitet och KTH.

Fokus för verksamheten är så  
kallad grön biologi. Barnen får 
undersöka och lära sig om växter, 
smådjur och stenar, både inomhus 
och utomhus. ”Vi diskuterar också 
miljö- och klimatfrågan i ett större 
sammanhang”.

”Ibland använder vi plastmodeller för att visa hur 
något såg ut.” Här jämförs en fossil av en bläckfisk 
som dog ut för ungefär 65 miljoner år sedan med 
en i plast.

I korgen packas pedagogiskt  
material som behövs när gruppen 
går ut i Bergianska. ”Trädgården är 
vår pedagogiska arena”. 

Hur ser en insekt på världen? Ann låter Noah, 7 år, 
prova fasettglasögonen. 

Fåglarna i hyllan ska användas i ett nytt skol-
program om fågelflyttning kopplat till klimatför-
ändringar. ”Med hjälp av en app ska eleverna bland 
annat undersöka hur fåglarnas ankomstdatum har 
förändrats genom åren. Vi kommer att använda  
riktig mätdata från Ottenby ringmärkningscentral.”

I aktiviteten ”Mineraldetektiven” får barnen i  
uppdrag att ta reda på vilken typ av mineral de  
har framför sig. Med hjälp av ett schema, en så  
kallad nyckel, får de svara på frågor om stenens 
färg, hårdhet och magnetism. ”Följer man nyckeln  
systematiskt så kommer eleverna fram till rätt  
sorts mineral”.

13

1

FOTO NIKLAS BJÖRLING TEXT ANNIKA HALLMAN

UNIVERSITETSNYTT NR 3 2019
26



Visste du att

Tovetorp fyller 50 år 
Skiljer sig hundars och vargars beteenden åt under uppväxten? 
Hur ser hönsens sexualliv ut? Mitt i den sörmländska lands-
bygden ligger forskningsstationen Tovetorp. Här har det i  
femtio år bland annat forskats på djurs beteenden. 

– MÅNGA DJUR har studerats här, det är 
nästan lättare att räkna upp vad det inte 
har forskats på, säger Jan Alvar Linden-
crona som är föreståndare för Tovetorp.

– Bland de större djuren hör grävling, 
älg, grisar, lodjur och varg. Även växter 
och mindre djur, som insekter och i  
synnerhet fjärilar, studeras. 

I ett hägn betar dovhjortar. De är 
väldigt tama och kommer nyfiket fram 
för att bli klappade.

Tovetorp, som ligger nordväst om  
Nyköping, invigdes 1969. Den gamla 
gården, som troligtvis är från mitten  
av 1500-talet, blev tillgänglig 1968  
och kunde då övertas av Stockholms  
universitet. Med hjälp av donationer från 
bland annat Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse renoverades den gamla ladan  
och byggdes om till djurhus och stort 
laboratorium med möjlighet att husera 
många forskare och studenter.

2014 kom en vecka gamla vargungar 
och hundvalpar till forskningsstationen. 
Forskarna ville jämföra hur beteenden 
utvecklas olika mellan varg och hund och 
studien kunde visa flera tydliga skillnader 
i hur vissa beteenden förändras under 
uppväxten.

Lärarkonferens2020
– möjligheter med  
akademiskt lärarskap 
 
Torsdag 26 mars i Nod-huset,  
Kista. 

En utvecklingsdag för dig som 
undervisar vid Stockholms  
universitet.

Anmälan öppnar 9/9 2019.

Mer information: 
su.se/ceul/lararkonferensen

En mötesplats 
för universitets-

lärare

Centrum för  
universitetslärarutbildning

Där har man kunnat visa att flyttfåglar, 
till exempel näktergal, använder sig av 
magnetfältet för att besluta sig om och 
när de ska lägga på sig extra mycket fett 
inför flytten.

1994 invigdes kursbyggnaden och 
varje år kommer flera hundra studenter 
hit från olika utbildningar, främst inom 
biologi vid Stockholms universitet. 

Som biologistudent fick jag för länge 
sen själv tillbringa lite tid på Tovetorp. 
Min grupp studerade skräddares par-
ningsbeteenden och jag minns hur vi 
fångade skräddarna i dammen för att 
sedan väga och färgmärka dem. Vi låg 
sen under trädet i trädgården i timmar 
och skrev ner alla försök till närmanden. 
Jag minns inte riktigt vad vi kom fram 
till, men senare forskning har visat att 
storleken har viss betydelse, dock inte 
för antalet avkommor. En skräddarhona 
parar sig med flera partners och sper-
mierna tävlar inuti honan. Stora hanar 
får para sig oftare och med fler honor, 
men de mindre hanarna får para sig 
längre, en strategi som har visat sig fung-
era lika bra för antalet skräddarbebisar. 

Tack vara donationer av Olle Enqvist  
Stiftelse kunde man bygga ut anlägg-

ningen med en ny aula samt ett nytt labb 
med avancerade klimatrum 2005. Sedan 
1994 renas avloppsvatten i tre biodammar, 
ett hållbart system som minskar på kväve-
utsläppet. 

Under åren har många forskningssam-
arbeten etablerats och stationen är öppen 
för externa gäster och för forskare och 
studenter från andra lärosäten. Den 25 
oktober firas 50-årsjubileet på Tovetorp 
med rundvandring, underhållning och 
jubileumsföreläsningar.

   Läs mer: tovetorp.com

LINA ENELL
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Hönsen på gården har det forskats mycket om genom 
åren. 

I oktober firar forskningsstationen Tovetorp 50 år som forskningsstation.

Hönsen har studerats flitigt
På Tovetorp behövs knappast väckar-
klocka, tuppen är morgonpigg. Tovetorps-
hönsen har studerats flitigt, något som  
har resulterat i en mängd olika publika-
tioner och avhandlingar. Deras fascine-
rande sexuella beteenden har väckt en del 
massmedial uppmärksamhet genom åren 
och en av tupparna har prytt omslaget i 
tidskriften Nature. Rasen är en Gammal-
svensk dvärghöna, en ras som är väldigt 
lik ursprungshöns och som en gång var 
nära att försvinna. 

I ett fågelhus kan man styra magnet-
fältet så att det motsvarar magnetfältet 
på olika platser längs fåglars flyttstråk. 
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NAMN OCH NYTT
Hallå där

Vad är viktigast att göra inför högtiden?
Det är svårt att välja enstaka moment 
kring universitetets egen ”Nobelfest”. Allt  
som direkt berör de cirka 200 personer 
som uppmärksammas är extra viktigt! 
Det kan vara att de får en inbjudan, att 
storleken på lagerkransen stämmer så 
att den inte trillar ner på axlarna, att 
diplomet överlämnas till rätt person och 
att namnet är rätt stavat, att de finns 
med i de trycksaker som produceras, att 
tekniken och logistiken fungerar, att de 
är bordsplacerade till banketten och att 
de, när kvällen är slut, lämnar Stadshuset 
med en känsla av glädje, stolthet och 
tillhörighet. 

Det ingår många ritualer, någon  
speciell som du tycker om? 
Ja, att de personer som promoverades 
för 50 år sedan, de så kallade jubel-
doktorerna, får återvända till sitt Alma 
Mater och uppmärksammas i Stadshuset. 
Det är en härlig samling mer eller mindre 
pigga herrar och hittills jämförelsevis få 
damer som på detta sätt blir en länk till 
vår historia. 
 
Hur många doktorsdiplom har du  
hanterat genom åren?
Det har blivit ganska många. Vid en 
snabb genomgång blir det cirka 2 900 
doktorsdiplom. 

En del inslag är på latin, kan du det?
Jag kan tillräckligt för att kunna 
korrekturl äsa passagerna i körschemat 
och de cirka 20 olika varianter av 
doktors diplom vi tar fram till högtiden. 

Vad är roligaste minnet hittills? 
Året då kängurun försvann! Det peda-
gogiska priset ”Bästa utbildningsinsti-
tution” är ett vandringspris och utgörs 
av ett ”syskon” till brons kängurun av 
Torsten Renqvist, som står utanför 
universitetsbiblioteket. Kängurun skulle 
delas ut i Stadshuset, men strax innan 
kunde den inte återfinnas. Dåvarande 
rektor Gustaf Lindencrona tänkte kvickt 
och med delade hela församlingen något 
i stil med att priset var för tungt för att 
hanteras och istället skulle delas ut vid 
ett annat tillfälle. Det visade sig sedan 
att kängurun hade transporterats runt i 
Stockholm längst in i en budbil. 

Hur brukar du känna dig dagen efter?
Förhållandevis urlakad, men samtidigt 
väldigt nöjd med mitt och min kollega 
Ingrid Harris arbete. 

ANNIKA HALLMAN

Anne Heikkinen Sandberg, 
ceremonimästare, som 
ansvarar för genom-
förandet av installations- 
och promotionshögtiden  
i Stockholms stadshus  
i september varje år. Då 
promoveras de som har 
avlagt en doktors examen  
under året och nya  
professorer installeras.
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FRI ENTRÉ – Öppet för alla

2–3 oktober

      Plats: Aula Magna

Välkommen till 
Forskardagarna!

Havet – soptipp eller framtidshopp? 
Vilket ansvar har vi för framtida 
generationer? Hur påverkas våra 
hjärnor av det digitala livet? Ska 
tankar eller känslor styra världen 
framåt? Vad består universum av 
och varför växer det? Vem har rätt 
att vara flykting?

Årets evenemang bjuder på samtal 
om aktuella och brännande ämnen.

Läs mer på su.se/forskardagarna
Dagarna direktsänds på su.se/play

I JUNI lades Centre for Academic English vid 
Engelska institutionen ned, efter ett beslut av 
rektor. Detta innebär att Engelska institutionen 
inte kan erbjuda stöd i form av översättning och 
språkgranskning. Medarbetare som är i behov av 
översättning mellan svenska och engelska (eller 
vice versa) eller språkgranskning hänvisas till de 
upphandlade leverantörer som finns på avropa.se. 
Här kan du även hitta upphandlade leverantörer 
för andra språk. 

Engelska institutionen erbjuder fortfarande 
kurser i engelska för akademiska ändamål. Kon-
takta: beyza.bjorkman@english.su.se.

Även institutionens forskning om engelska 
som arbetsspråk inom akademin fortsätter.

PER LARSSON

Tjänster för  
översättning och 
språkgranskning

I ÅR FIRAR konstföreningen vid universitetet 30 år och det firas med höstsalong  
den 9 oktober med verk av konstföreningens medlemmar och anställda. Alla är  
välkomna till vernissage och festmingel kl 16.00–19.00 i Aula Magna. Vill du bidra 
med verk? Kontakta kerstinol@hotmail.com senast 30 september.

Den 22 oktober föreläser arkitekturhistorikern Martin Rörby om arkitekten  
David Helldén, som ritade Södra huset, och konstnären Olle Baertling, som står  
för mycket av den interiöra utsmyckningen. Kl. 17.30 i Hörsal 8.

Konstföreningen 30 år
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I korthet
FRIDA BENDER, docent i meteorologi, och 
Ewa Machotka, docent i konst och visuell  
kultur i Japan, har valts in i Sveriges unga  
akademi som är ett oberoende forum för yngre, 
ledande forskare.
THOMAS JONTER, professor i internationella 
relationer vid Institutionen för ekonomisk  
historia och ordförande för Svenska Pugwash, 
har av Svenska Läkare mot Kärnvapen till-
delats Anti-atombombsdiplomet.
ANNEMARIE LUGER har befordrats till  
professor i matematik.
PER-OLOF MATTSSON docent i litteratur-
vetenskap vid Institutionen för kultur och 
estetik, tilldelas Nexø Fondens pris. Han får 
det för sin bok Martin Andersen Nexø  
– den nordiska arbetarlitteraturens pionjär.
ESTER POLLACK och SIGURD ALLERN vid 
Institutionen för mediestudier tilldelas  
Kurslitteraturprisets hederspris 2019 för  
boken Källkritik! Journalistik i lögnens tid.
JENNY BERGLUND, professor i religions-
didaktik vid Institutionen för de humanistiska 
och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, 
har valts till generalsekreterare för the European 
Association for the Study of Religions.
UNA CUNNINGHAM har befordrats till  
professor i språkdidaktik med inriktning  
mot engelska.
DANIEL DALEY har befordrats till professor  
i biokemi. 
ILIA BIDER har befordrats till professor i  
data-och systemvetenskap med inriktning  
mot informationssystem.
JAN CONRAD är ny prefekt och PER-ERIK 
TEGNÉR ny ställföreträdande prefekt vid 
Fysikum.
JOAKIM TILLMAN har befordrats till  
professor i musikvetenskap.
ULRIKA VON SCHANTZ är ny prefekt och 
JENNY BERGLUND ställföreträdande prefekt 
vid Institutionen för de humanistiska och  
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
RICHARD SWEDBERG, professor emeritus i 
sociologi vid Cornell University, är innehavare 
av Scores gästprofessur i offentlig organisation 
under läsåret 2019–2020. 
JOHAN EDMAN har befordrats till professor  
i kriminologi. 
KÁLMÁN SZABÓ är ny prefekt och PHER 
ANDERSSON ställföreträdande prefekt vid 
Institutionen för organisk kemi.

Läs mer på su.se/medarbetare

Markus Kowalewski vid Fysikum har fått  
ett anslag på drygt 1,48 miljoner euro 
från Europeiska forskningsrådet (ERC) 
för projektet ”Chemistry in Optical Nano 
Cavities: Designing Photonic Reagents and 
Light- Matter Materials”, eller CONICALM. 
”Starting grant”-anslagen delades i år ut till 
totalt 408 forskare från 51 länder.

Pedagogiska priset Årets lärare 2019 går 
till Christoffer Carlsson, Kriminologiska 
institutionen, Nicklas Selander, Institutionen 

ANNIKA SANDÉN, docent vid Historiska  
institutionen, har tilldelats Stora historiepriset, 
som är Sveriges största historiepris. Annika 
Sandén får priset för sin förmåga att nå ut till 
en bredare allmänhet så att historisk forskning 
och kunskap kommer fler till del. Hennes 
forskningsområde handlar om 1500-, och  
1600-talens vardagsliv och villkor, om män-
niskornas samspel och samhällets organisation. 

RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND har utsett 
2019 års Pro Futura-forskare. Av de fem är 
två från Stockholms universitet. Det är Linn 
Holmberg vid Institutionen för kultur och 
estetik samt Kieron Barclay, gästforskare  
vid Sociologiska institutionen. Riksbankens 
Jubileumsfond beslutade även att Sabina 
Cehajic-Clancy vid Sarajevo School of  
Science and Technology och nominerad av 
Psykologiska institutionen får ett så kallat  
RJ 1 year research grant.

Pro Futura är ett spetsforskningsprogram 
inom humaniora och samhällsvetenskap  
som Riksbankens Jubileumsfond driver till-
sammans med SCAS (Swedish Collegium for  
Advanced Study). Inom ramen för programmet 
ges forskare möjlighet att forska under mycket 
goda villkor under fem till sju år. 

Rektor Astrid Söderbergh Widding, Johan 
Kuylenstierna, adjungerad professor vid 
Institutionen för naturgeografi, och Olle 
Lundberg, professor vid Institutionen för 
folkhälsovetenskap ingår i regeringens nya 
forskningsberedning.

Henrietta Nielsen, biträdande lektor i 
neurokemi och molekylär neurobiologi vid 
Institutionen för biokemi och biofysik, är 
ansvarig forskare i ett forskningsprojekt om 
Alzheimers sjukdom som har beviljats en 
finansiering på 300 000 dollar från Bright 
Focus Foundation (BFF), USA. Projektet är 
det första som BFF finansierat i Sverige.

Nils Wahl har utsetts till ny domare i 
EU-domstolen. Nils Wahl, professor i  
europeisk integrationsrätt vid Stockholms 
universitet, har tidigare arbetet som såväl 
domare i Europeiska unionens tribunal  
som generaladvokat vid EU-domstolen.

XIAODONG ZOU,  
professor i strukturkemi  
vid Institutionen för 
material- och miljökemi, 
har valts in i Kungl. 
Vetenskaps akademiens 
klass för kemi. Hennes 
forskningsfokus ligger 
inom området elektron-
kristallografi och 
porösa material. 
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ERC-anslag till fysiker

Här är Årets lärare

Historiepris till 
Annika Sandén 

Pro Futura-forskare 
vid universitetet

Trio i forsknings-
beredningen

Anslag till 
alzheimer forskning

Domare i 
EU-domstolen

Ny ledamot i KVA 

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

för organisk kemi, och Helena Bani Shoraka, 
Institutionen för svenska och flerspråkighet.
Priset delas varje år ut till riktigt skickliga 
lärare. Det är studenter och anställda vid 
universitet som har nominerat kandidater 
och i år nominerades 158 lärare. Priset går till 
lärare som uppfyller kriteriet att han eller hon 
främjar studenternas lärande genom fram-
stående pedagogiska insatser, erkänt intresse 
och engagemang för utveckling av under-
visning och erkänd undervisningsskicklighet.
Årets lärare tilldelas en prissumma på 50 000 
kronor vardera, vilket ska ge dem möjlighet 
att förkovra sig ytterligare inom sitt område. 
Pristagarna får också ett diplom som delas ut 
av rektor i samband med promotionshögtiden 
i september 2019.
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IN ENGLISH
Stockholm’s strength as academic capital is further reinforced
THIS AUTUMN, the 150th anniversary of the foundation of the Higher 
Education Society, the association that became Stockholm College and 
later Stockholm University, is being celebrated. 76 people from different 
parts of society had signed a manifesto entitled ”Invitation to make a 
contribution to the establishment of a college in Stockholm”.

Against the backdrop of the change in the municipal organisation in 
1863, when the city council was introduced, and the representation reform 
of 1865/66, the lack of a college in the capital city emerged as a major 
shortcoming, and this was mainly for two reasons. There was noticeable 
competition from the ”great nations” and people saw the need to bring 
together forces in the field of education, where international collaboration 
and exchanges were an integral part. But it was also seen that in Stockholm 
there were already, among others, the ”Carolinska Institute” and the 
”Technological Institute” – today KI and KTH – and that these would gain 
“if there were a college in the capital city that could form a connection 
between them and unite forces ”. 

It would take 150 years, but on 27 May this year, KI, KTH and SU signed 
an agreement on an alliance under the name ”Stockholm trio”. The aim 
is both to deepen and develop collaboration in education, research and 
business support and to make evident Stockholm’s strength as an academic 
capital, both regionally and internationally. Together we are responsible 
for almost 30 per cent of research in Sweden and more than 15 per cent 

of higher education. We have a practically cohesive campus and together 
we are a complete university environment that would be in around tenth 
place in the world according to the Shanghai ranking. Thus, we are one of 
Europe’s very strongest academic environments.

At an international level, Stockholm University is now also participating 
as a partner in CIVIS, one of a total of 17 European collaborative projects 
that received funding from the European Commission within the framework 
of the Universities Initiative, originally launched by President Macron. 
The basic idea is that universities, which have played such a strong role in 
the emergence of Europe, shall play a new role at a time when European 
collaboration is in crisis and where academic freedom is also threatened in 
many places, by promoting student mobility and free movement between 
different universities. Stockholm University will, among  
other things, lead the work on a European node for  
climate research. Our task as a university is to  
operate in many different arenas, locally and  
globally, and this requires close collaboration  
with others.

ASTRID SÖDERBERGH WIDDING 
President
 rektor@su.se

Plan S postponed and revised Open access  
journals agreementIN AUTUMN 2018 Plan S, an initiative for 

open access publishing, was presented by 
the international consortium Coalition S. 
Plan S requires that scientific publications 
derived from research funded by public 
grants must be published in open access 
journals or on open access platforms. Plan 
S would be introduced on 1 January 2020. 
In early summer, Coalition S announced 
that the introduction has been postponed 
until 1 January 2021. This means that 
the first publications covered by the new 
requirements will appear in 2024.

Coalition S also proposes changes to the 
implementation plan and clarifies that there 
are three main tracks for publication. The 
first is to publish in a purely open access 
journal. The second is to publish in another 

type of journal but at the same time put 
the article on a server so that everyone has 
access to it. Finally, there is publication 
in a journal that does not fully meet the 
requirements of Plan S but is included in 
a so-called transformative agreement in 
which the publisher has undertaken to 
move to open access, OA, within a specified 
period of time.

Coalition S insists that hybrid journals 
shall not be supported in Plan S. These 
charge a normal subscription fee from 
higher education institutions and in 
addition the individual researcher or 
university must pay an additional fee to 
unlock the article, which means that the 
publisher is charging twice for the same 
thing. 

RESEARCHERS at Stockholm University can now 
publish without charge in more than 500 open access 
journals from the publisher Springer Nature. 

The pilot agreement signed between the national  
Bibsam Consortium and Springer Nature is financed  
equally by research financiers and research 
institutions.

The Swedish Research Council, Forte, Formas  
and Vinnova are covering half of the agreement costs. 
The other half is covered by participating institutions, 
including Stockholm University. The agreement 
includes just over 500 pure OA journals from BioMed 
Central, SpringerOpen, Nature Research and Palgrave 
Macmillan. This means that a researcher can publish 
in the journals completely free of charge during July 
2019 to December 2021. 
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” We are ready to welcome threatened 
academics”

New education pages launched on su.se

Increased collaboration 
with African institutions

Teachers of the Year

DURING THE AUTUMN, Stockholm University 
will offer space to threatened academics from 
other countries through the international 
network Scholars at Risk.

Scholars at Risk (SAR) is an international 
network that started in the 2000 with a base in 
New York. The network works for academic 
freedom around the world and offers protection 
to researchers who cannot be active in their 
home countries. Through the network’s 
approximately 500 affiliated universities in 40 
countries, threatened researchers can be given 
temporary employment as visiting researchers  
in another country. 

Stockholm University has been a member 
since 2013. Over the past year, the Global 
Engagement Team (GET) at the Research 
Support Office has been preparing for how the 
reception of researchers can be handled, both 
practically and legally.

The main responsibility for the guest 
researchers will lie with the receiving department 
with the support of the university SAR group. 
The project is funded from university funds and 
support for half the cost can be applied for from 
Riksbankens Jubileumsfond.

“As a starting point, the visiting researcher 
receives temporary employment for 13 months, 
which may be extended by ten months. Then the 
SAR group can help to support the researcher in 
a continued career in Sweden if it is not possible 
to travel back to his or her home country,” says 

OVER THE NEXT FEW YEARS, Stockholm 
University will be gearing up work on 
developing international collaborations in 
research and education. In the context of the 
internationalisation work, a regional study on 
Latin America has been produced which will 
now be followed by an equivalent on Africa, 
”Regional Study: Stockholm University’s 
Collaboration with African Higher Education 
institutions (2019) ”. The study will serve as 
a basis for the university’s focus on African 
countries.

Many of the university departments that have 
existing collaboration in the region participated 
in the work and several external stakeholders 
were also involved, including the Ministry for 
Foreign Affairs and Sida. During the spring of 
2020, the university management plans, as part 
of long-term activities, to visit the region to 
strengthen existing collaborations with higher 
education institutions and also initiate new ones.

The study has been compiled by the Global 
Engagement Team at the Research Support 
Office in collaboration with employees from 
Student Services and the Collaboration Office. 

THE EDUCATIONAL AWARD, Teacher of 
the Year 2019, goes to Christoffer Carlsson, 
Department of Criminology, Nicklas Selander, 
Department of Organic Chemistry, and Helena 
Bani Shoraka, Department of Swedish Language 
and Multilingualism. Each year the prize is 
awarded to exceptionally skilled teachers. It is 
students and staff at the university that have 
nominated candidates and this year 158 teachers 
were nominated. The award goes to teachers 
who meet the criterion that he or she promotes 
students’ learning through outstanding 
educational efforts, acknowledged interest in 
and commitment to the development of teaching 
and acknowledged teaching skills.

This year’s teachers are awarded a prize of  
SEK 50,000 each, which will allow them to 
further improve in their field. The prizewinners 
also receive a diploma presented by the President 
in connection with the doctoral award ceremony 
in September 2019. 

IN EARLY SEPTEMBER the new education  
pages were launched on su.se and su.se/english.

As part of the major web project Webb2021, 
the main educational information under  
su.se/utbildning and su.se/education has been 
redesigned with a new structure, navigation 
and form. All editorial material has also been 
reviewed. One of the goals of the project is to 

Johanna Wiklund, international administrator  
and contact person for Scholars at Risk. 

This year’s teachers are Christoffer Carlsson, 
Nicklas Selander and Helena Bani Shoraka. 

Johanna Wiklund, international administrator 
and contact person. 

For those who want to know more, a 
breakfast seminar will be held on 11 October 
at 08.30 in Ekosalen, Studenthuset. For 
registration: su.se/internationalisering. 

More information: scholarsatrisk.org

create a more user-friendly web. The project is 
run by the collaboration office together with the 
IT office. During the autumn, work continues to 
further develop the digital education catalogue 
and education pages on the departments’ 
websites.

Read more at su.se/webb2021

This is what the new main educational information looks like on the university’s website.
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Posttidning B

Recently returned from an international 
conference, I have been ruminating on a 
meeting I had with another delegate. After 
seeing him scribbling furiously during my 
presentation, he introduced himself and began 
to praise one of my articles. My expanding 
ego was quickly deflated by his follow-up 
comment: “I thought you were an old man”. 
It was probably meant as a compliment since 
experienced researchers often fit into the “old 
man” demographic. And while this comment 
may seem trivial to some, to me this is just one 
of a thousand paper cuts. His words reminded 
me once again that women historically haven’t 
had a significant presence in the natural 
sciences, putting me back in my place, albeit 
gently. I have a very hard time imaging the 
opposite case where someone would say: 
“I thought you were an old woman”. Why 
not – at your own risk – test this out at your 
next conference? Or better yet, don’t mention 
gender (or age) at all. Really, you don’t need 
to because “scientist” and “researcher” are 
happily gender-neutral terms. 

The Nordic countries are often praised for 
their strides in gender equality and it is rare 
to get comments like this at home. Indeed, 
I am often thankful that my departmental 
colleagues are supportive and progressive. 
But then I stop and think: Why should 
I be thankful that I am given the same 
opportunities as my male colleagues? Do my 
male colleagues ever think about how nice 
it is that the women around them support 
their work? It sounds absurd because it 
is. Intellectually, we all accept that equal 
opportunities for success in research is a 
given, not a gift. 

A few years ago, my colleague Agatha de 
Boer and I established the Bolin Mentoring 
System. This program is open to all 
researchers from any department associated 
with the Bolin Centre for Climate Research. 
We work to form mentorship pairs based 
on a wish list supplied by the mentees. 
Interestingly, in some years every single 
female applicant has requested a female 
mentor. Conversely, we have never had a 

We’re doing OK,  
but we need to do better

Malin Kylander is a Senior Lecturer at the 
Department of Geological Sciences and 
the Bolin Centre for Climate Research. 
Her research time is spent digging in 
lake bottoms and peat bogs in order to 
understand past climate change

Malin Kylander

Nästa nummer kommer ut 6 december. Manusstopp 13 november.
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Men have a  
privilege in this 
respect, a privilege 
of not thinking 
about something
because it doesn’t 
affect them. 

similar gender-based request from a male 
applicant. The reasons for this can be debated 
but the fact remains: there is something in 
the research landscape that creates a need 
for women to seek the support of other 
women. Men have a privilege in this respect, 
a privilege of not thinking about something 
because it doesn’t affect them. Women’s issues 
are largely, but not exclusively, important 
to women. This was apparent at a gender-
focused seminar we held this spring through 
Stockholm University’s Gender Academy. In 
the audience of 30 or so there were just four 
men (now my new favourite colleagues). 

Why should we care about the issues 
affecting women and other minorities in 
science? Most obviously, it is the right thing 
to do. As suggested by our experience with 
the mentorship program, we need to do 
more in practice to support women. For 
example, departments can offer help with 
career planning, encourage applications for 
promotion or review the division of tasks and 
resources. If everyone is given the possibility 
to maximize his or her own potential, high-
quality research will follow. This is important 
for scientific progress in itself but also for 
the reputation of our departments and our 
university. And an excellent reputation 
increases the visibility of everyone’s research, 
which benefits us all. 

MALIN KYLANDER


